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ПРОТОКОЛ № 6 

 
Днес 21.11.2016 г.  от 13,30 часа, в зала 203, в сградата на Община Шумен бе насрочено 

заседание на общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците на 
общините от област Шумен”. 
 
На заседанието присъстваха: 
 

1. Любомир Христов – Кмет на Община Шумен 
2. Петя Атанасова– упълномощена от Кмета на община Нови пазар  
3. Билгин Мюмюнов – Зам. кмет на Община Каолиново 
4. Димитрина Маринова – упълномощена от Кмета на Община Смядово 
5. Илхан Сали – Зам. кмет на Община Венец 
6. Александър Горчев - Кмет на Община Велики Преслав 
7. Милен Минчев – упълномощен от Кмета на Община Каспичан 
8. Ахмед Ахмед – Зам. кмет Община Хитрино 

 
Присъстваха още: 
     Петко Шаренков – Зам. областен управител 
     Боян Тодоров – Зам. кмет на Община Шумен      
     Кръстинка Радушева – Директор на ОП „Чистота“ 
     Тина Николова – Гл. счетоводител на ОП „Чистота“ 
Живка Атанасова – гл. експерт „Екология” при Община Шумен 
Наталия Господинова – ст. експерт „Контрол по ЗУО“ 
Иван Кавръков – Ст. Юрисконсулт в Община Шумен 
Нина Асенова – Еколог в Община Велики Преслав 

     Мартин Ангелов – Експерт европейски програми и проекти 
 Заседанието беше открито в 13.30 ч. и ръководено от Любомир Христов – Кмет на Община 
Шумен. Той подложи на гласуване предварително обявения дневен ред: 

 
1. Представяне на анализ на цена за обезвреждане на неопасни отпадъци в Регионално депо 

за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово за 2017 г.  
 Докладва: Директор на ОП „Чистота“  
      
2. Обсъждане и приемане на дялово разпределение на обезпеченията по чл.3, ал.5 от 

Наредба №7/ 2014 г., необходими за изготвяне на проект за рекултивация на депо за 
неопасни отпадъци, кв. Дивдядово 

 Докладва: Кмет на община Шумен  
      



 

 

3. Предприети до момента действия от общините от РСУО Шумен за подготовката на 
изискващата се документация и на проектното предложение по процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002: 

 

� Степен на подготовка на анализа на морфологичния състав на битовите 
отпадъци и на общинските програми за управление на отпадъците за период до 
2020 г.; 

 Докладват: Кметове на общините от РСУО   

    

� Степен на изграденост на инфраструктура за управление на отпадъците като 
част от регионалната система за управление на отпадъците-изградени и 
изграждащи се видове инсталации/съоръжения, капацитети, собственост, 
ползватели;  

 Докладват: Кметове на общините от РСУО  

     

� Представяне и обсъждане на проект на Споразумение за партньорство на 
общините от РСУО-Шумен  

 Докладва: Кмет на община Шумен      

4. Разни 
 
Дневният ред бе гласуван единодушно с 8 гласа „ За“, без „ Против“ и без „ Въздържал 
се“: 

 
По т.1 от дневния ред – инж. Кръстинка Радушева представи анализ на разходите за 

експлоатация и поддръжка на Регионално депо за неопасни битови отпадъци. Получената цена за 
тон, депониран отпадък е 20,25 лв. без ДДС или 24,30 лв. с ДДС. Към момента се ползва външна 
услуга за транспортиране и разстилане на земни маси. В бъдеще се очаква цената на тази услуга 
да намалее при закупуване на булдозер и самосвал от ОП“Чистота“. 
 Д.Маринова предложи да се направи корекция, като разходите за работни заплати на 
персонала, посочени в точка В.2.Стойност на услугата, облагаема със ставка 20% да се 
прехвърлят в т. В.1. Стойност на услугата, облагаема със ставка 0%“. 

Поради разлики в показанията на електронните везни на „Евро Импекс“ ЕООД и 
Регионално депо-Шумен, г-н Сали предложи следното решение: „РСУО-Шумен приема при 
изчисляване на целите по чл.31, ал. 1 от ЗУО, количествата на депонираните отпадъци на 
Регионално депо за неопасни отпадъци в кв. Дивдядово, да са на база показания от измерване с 
електронна везна на вход депо“.  

Предложено бе общото събрание да вземе следното решение: 
1) „РСУО-Шумен приема предложения от ОП“Чистота“ анализ на цената за депониране на 

тон отпадък в Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово.  
2)Приема цената в размер на 20,25 лв/тон без ДДС като цена за депониране на неопасни 

битови отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово за периода 
01.01.2017 -31.12.2017 г. Да се коригира Анализа на цената, като разходите за работни заплати на 
персонала, посочени в точка В.2.Стойност на услугата, облагаема със ставка 20% да се 
прехвърлят в т. В.1. Стойност на услугата, облагаема със ставка 0%“ 



 

 

3) РСУО-Шумен приема при изчисляване на целите по чл.31, ал. 1 от ЗУО, количествата на 
депонираните отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци в кв. Дивдядово, да са на база 
показания от измерване с електронна везна на вход депо. 

 
По т.2 от дневния ред – инж. Ж. Атанасова представи причините, налагащи изготвянето 

на актуализация на проект за рекултивация на Регионално депо –Дивдядово: В процеса на 
експлоатация на Регионалното депо за неопасни отпадъци Шумен, кв.Дивдядово, количествата 
приети и депонирани отпадъци в 1-ва и 2-ра клетки изискват оформяне на откоси с посочване на 
котите за изграждане тялото на депото. Това е наложително и след предприетите действия по 
ликвидиране на пожара от месец ЮЛИ 2016 г. Тези данни се дават с проекта за рекултивация.  
Наложително е и изготвянето на количествено-стойностна сметка /КСС/.  Последната е 
необходима при изчисляване размера на обезпеченията по чл. 60 от ЗУО. В момента те са на 
стойност 1,52 лв. за тон депониран отпадък. По предварителна информация се очаква разходът за 
проектиране да не надхвърли 50 000 /петдесет хилади/ лв. с ДДС. Необходимо е тези разходи да 
се предвидят в общинските бюджети за 2017 лв., съгласно прието от общото събрание дялово 
разпределение. 

Дискутиран бе въпросът дали трябва да се изготви актуализация на проекта или да се 
възложи изцяло нов проект за рекултивация. Постъпи предложение да се съберат 2-3 оферти, за 
да се определи цената на проектантската услуга. Обърнато бе внимание на авторските права на 
екипа, изготвил проекта за изграждане, експлоатация и закриване на депото. 

Направено бе предложение за решение: 

1) „РСУО-Шумен приема Дяловото разпределение на задълженията на общините от РСУО 
–Шумен за изпълнение на целите по чл.31, ал.1 от ЗУО на база периода 2013-2015 г. Приема 
същото и като Дялово разпределение на обезпеченията по чл.3, ал.5 от Наредба №7/ 2014 г., 
необходими за изготвяне на актуализация или нов проект за рекултивация на Регионално депо за 
неопасни отпадъци, кв. Дивдядово. Запазва размера на обезпеченията по чл. 60 от ЗУО , а именно 
1,52 лв. за тон депониран отпадък. 

ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ОТ РСУО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ.31, АЛ.1 ОТ ЗУО 

Година 
Община 
Шумен 

/т/  

Община 
Смядово 

/т/  

Община 
Каспича

н /т/  

Община 
Велики 
Преслав 

/т/  

Община 
Каолинов

о /т/  

Община 
Венец /т/  

Община 
Хитрино 

/т/  

Община 
Нови 

пазар /т/  

Общо                
/т/ 

2013 25781.08 1313.60 2345.86 3660.18 1130.80 927.52 1724.55 5446.81 42330.40 

2014 26286.75 1465.34 2160.28 3537.80 1388.98 748.44 1508.50 5160.56 42256.65 

2015 24846.23 1383.94 2325.64 3589.84 1408.75 939.82 1560.76 5287.04 41342.02 

Общо 
количество 

76914.06 4162.88 6831.78 10787.82 3928.53 2615.78 4793.81 15894.41 125929.07 

 Дял в % 61.076 3,306 5,425 8.567 3.120 2.077 3,807 12,622 100 



 

 

2)Възлага на Община Шумен да изготви Техническо задание за изготвяне на проект за 
рекултивация на Регионално депо в кв. Дивдядово.“ 

 
 По т.3 от дневния ред – Председателстващият общото събрание на РСУО -Шумен даде 

думата на представителите на общините, членове на общото събрание. 
Община Смядово – очакват изготвянето на окончателен доклад за морфологичния състав 

на отпадъците до края на м. Ноември. Възложена е актуализация на общинската програма за 
управление на отпадъците. 

Община Велики Преслав – очакват изготвянето на окончтелен доклад за морфологичния 
състав на отпадъците до края на м. Ноември, имат изготвена програма за управление на 
отпадъците. 

Община Венец – има окончателен доклад и действаща програма за УО. 
Община Каолиново - има окончателен доклад и действаща програма за УО. Имат 

предпроектни проучвания за компостираща инсталация, съвместно с Община Венец. 
Община Каспичан – предстои последно пробонабиране за сезон „зима“ и изготвяне на 

окончателен доклад до края на м. Декември. Имат общинска програма за УО. 
Община Нови пазар – Имат окончателен доклад за морфологичен анализ и общинска 

програма за УО. Започват процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на  инсталация за 
компостиране. 

Община Хитрино-имат изготвен анализ на морфологичния състав на отпадъците и 
програма за УО.  Със средства от ПУДООС имат изградена сепарираща линия за смесени битови 
отпадъци, която не е въведена в експлоатация. 

Община Шумен – има отредена площадка за изграждане на сепарираща и компостираща 
инсталация. Осигурено е водоснабдяване и електроснабдяване на имота. Внесена е докладна 
записка в Общински съвет Шумен относно подготовка на проектно предложение за 
кандидатстване по ОПОС 2014-2020 г. и необходимото финансиране със средства от 
отчисленията по чл. 64 от ЗУО, които са възстановими по проекта. 

Община Велики Преслав и Община Смядово декларираха намерение за изграждане на 
компостираща инсталация, която да обслужва двете общини и предложиха това да се има 
предвид при изготвяне на анализите за РСУО. Консултантите изразиха притеснение, че на база 
представените междинни доклади количеството на биоразградимите отпадъци няма да достигне 
изискваните по проекта 2000 тона.  

Разгледан бе проект на Споразумение за партньорство. Г-жа Асенова постави въпроса за 
разпределение на дължимите разходи, свързани с експлоатация на изградените съоръжения, на 
база население по данни на ГД ГРАО към 31.12.2015 г. Предложи да се вземат данни за годината, 
предхождаща тази през която са извършени разходите. 

Предложено беше да се нанесат корекции в Споразумението за партньорство, които да се 
разгледат на следващо общо събрание. 

 
По т.4. Разни – Думата бе дадена на инж. Ж.Атанасова. 
 На заседание на РСУО, проведено на 14.06.2016 г. общото събрание на Регионалното 

сдружение, с осем гласа „ЗА“,  без „Против“ и без „Въздържал се“, взе РЕШЕНИЕ: 
РСУО да кандидатства за финансиране по  ОПОС 2014 – 2020 г. с проект за изграждане 
на комбинирана инсталация за компостиране и предварително третиране на смесени 
битови отпадъци. Водеща е община Шумен, на чиято територия е разположено 
регионалното депо за ТБО. Дава съгласие общини Венец и Каолиново да участват 
съвместно за проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно 
събрани зелени и биоразградими отпадъци. 



 

 

За да се спазят изискванията на Насоките за кандидатстване с проектни предложения по 
процедура BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци“ 
по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. е необходимо да се вземат нови решения с текст: 

1) Общините в РСУО-Шумен да кандидатстват по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по 
ос 2 "Отпадъци" на ОПОС 2014-2020 г. 

 Обхватът на мерките, включени в проектното предложение, ще бъде определен след 
актуализация и приемане на Анализ за необходимостта от допълнителна инфраструктура 
на ниво регион и на Анализ за ефективността на подход за изграждане на 
инфраструктурата на ниво регион – централизиран или децентрализиран. 
 

2) РСУО определя Община Шумен да бъде водеща община по процедурата, тъй като на 
нейна територия се намира депото за неопасни битови отпадъци, и да предприеме всички 
необходими правни и фактически действия за подготовка на проектното предложение. 
Останалите кандидатстващи общини от РСУО се определят като партньори на водещата община, 
като за целта ще бъде сключено споразумение за партньорство. 

 След проведените разисквания общото събрание на Регионалното сдружение, с осем 
гласа „ ЗА“, без „ против“ и „ въздържал се“ взе следните  

 
РЕШЕНИЯ: 

 
По т.1.  

1) „РСУО-Шумен приема предложения от ОП“Чистота“ анализ на цената за депониране на 
тон отпадък в Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово.  

2)Приема цената в размер на 20,25 лв/тон без ДДС като цена за депониране на неопасни 
битови отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово за периода 
01.01.2017 -31.12.2017 г. Да се коригира Анализа на цената, като разходите за работни заплати на 
персонала, посочени в точка В.2.Стойност на услугата, облагаема със ставка 20% да се 
прехвърлят в т. В.1. Стойност на услугата, облагаема със ставка 0%“ 

3) РСУО-Шумен приема при изчисляване на целите по чл.31, ал. 1 от ЗУО, количествата на 
депонираните отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци в кв. Дивдядово, да са на база 
показания от измерване с електронна везна на вход депо. 

 
По т.2.  
1) „РСУО-Шумен приема Дяловото разпределение на задълженията на общините от 

РСУО –Шумен за изпълнение на целите по чл.31, ал.1 от ЗУО на база периода 2013-
2015 г. Приема същото и като Дялово разпределение на обезпеченията по чл.3, ал.5 от 
Наредба №7/ 2014 г., необходими за изготвяне на актуализация или нов проект за 
рекултивация на Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово. Запазва 
размера на обезпеченията по чл. 60 от ЗУО , а именно 1,52 лв. за тон депониран 
отпадък. 

 



 

 

 

2)Възлага на Община Шумен да изготви Техническо задание за изготвяне на проект на 
рекултивация на Регионално депо в кв. Дивдядово.“ 

 
По т.3.  
Споразумението за партньорство ще се разгледа на следващо заседание на общото 

събрание на РСУО-Шумен, след като се нанесат корекции, съобразно проведената дискусия. 
 
По т.4.  
1) Общините в РСУО-Шумен да кандидатстват по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по 
ос 2 "Отпадъци" на ОПОС 2014-2020 г. 

Обхватът на мерките, включени в проектното предложение, ще бъде определен след 
актуализация и приемане на Анализ за необходимостта от допълнителна инфраструктура 
на ниво регион и на Анализ за ефективността на подход за изграждане на 
инфраструктурата на ниво регион – централизиран или децентрализиран. 

2) РСУО определя Община Шумен да бъде водеща община по процедурата, тъй като на 
нейна територия се намира депото за неопасни битови отпадъци, и да предприеме всички 
необходими правни и фактически действия за подготовка на проектното предложение. 
Останалите кандидатстващи общини от РСУО се определят като партньори на водещата община, 
като за целта ще бъде сключено споразумение за партньорство. 

 
С това заседанието на общото събрание на Регионалното сдружение за управление на 

отпадъците приключи своята работа. 
 

ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ОТ РСУО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ.31, АЛ.1 ОТ ЗУО 

Година 
Община 
Шумен 

/т/  

Община 
Смядово 

/т/  

Община 
Каспича

н /т/  

Община 
Велики 
Преслав 

/т/  

Община 
Каолинов

о /т/  

Община 
Венец /т/  

Община 
Хитрино 

/т/  

Община 
Нови 

пазар /т/  

Общо                
/т/ 

2013 25781.08 1313.60 2345.86 3660.18 1130.80 927.52 1724.55 5446.81 42330.40 

2014 26286.75 1465.34 2160.28 3537.80 1388.98 748.44 1508.50 5160.56 42256.65 

2015 24846.23 1383.94 2325.64 3589.84 1408.75 939.82 1560.76 5287.04 41342.02 

Общо 
количество 

76914.06 4162.88 6831.78 10787.82 3928.53 2615.78 4793.81 15894.41 125929.07 

 Дял в % 61.076 3,306 5,425 8.567 3.120 2.077 3,807 12,622 100 



 

 

Документите, свързани със свикването и провеждането на настоящото заседание на 
общото събрание Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините от 
област Шумен, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него. 

Приложения:  
 

1.Покана за провеждане на заседание на общо събрание на Регионално сдружение за управление 
на отпадъците на общините от област Шумен с изх. № 91-00-077/10.11.2016 г. 
2.Пълномощно, издадено от Иван Кюркчиев- Зам. кмет на Община Смядово 
3.Пълномощно, издадено от Ивайло Камаджиев-Кмет на Община Нови пазар 
4.Пълномощно, издадено от Милена Недева-Кмет на Община Каспичан 
5.Анализ на цена за депониране на един тон отпадък на база необходими разходи. 
6.Проект на Споразумение за партньорство. 

 
Настоящият протокол № 6/2016 г. се състави в 8 екземпляра, по един за всяка община. 

 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО 
 ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
  Кмет на община Шумен 
 


