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ПРОТОКОЛ № 1 

 
Днес 16.01.2017 г.  от 13,30 часа, в зала 304, 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. Милена Недева –Кмета на Община Каспичан 

 
Присъстваха още: 
     Петко Шаренков – Зам. областен управител 
     Боян Тодоров – Зам. кмет на Община Шумен      
     Петя Атанасова– упълномощена от Кмета на община Нови пазар  
Живка Атанасова – гл. експерт „Екология” при Община Шумен 
Наталия Господинова – ст. експерт „Контрол по ЗУО“ 
Иван Кавръков – Ст. юрисконсулт в Община Шумен 
Йоана Станчева - Ст. юрисконсулт в Община Шумен 
Нина Асенова – Еколог в Община Велики Преслав 

     Камен Димитров – Експерт в Община Велики Преслав 
     Татяна Николова – Юрисконсулт в Община Нови пазар 

На заседанието не се яви представител на Община Хитрино, поради което същото се 
отложи с един астрономически час.  Заседанието беше открито в 14.30 ч. и ръководено от 
Любомир Христов – Кмет на Община Шумен. Той подложи на гласуване предварително обявения 
дневен ред: 

 
1. Обсъждане и приемане на проект на Партньорско споразумение на общините от РСУО 

Шумен  
 Докладва: Кмет на община Шумен 

2. Разни 
 
Дневният ред бе гласуван единодушно със 7 гласа „ За“, без „ Против“ и без „ Въздържал 
се“: 



 

 

 
По т.1 от дневния ред –  На проведеното на 21.11.2016 г.  заседание, общото събрание 

разгледа проект на споразумение за партньорство във връзка с кандидатстване 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. Г-жа Нина Асенова предложи 
разпределението на дължимите разходи, свързани с експлоатация на изградените съоръжения, да 
не бъде на база население по данни на ГД ГРАО към 31.12.2015 г. , а да се вземат данни за 
годината, предхождаща тази през която са извършени разходите. Това предложение е отрезено в 
чл. 18 от споразумението. Предложени са и други корекции в Споразумението, свързани с 
уточняване на задълженията на отделните членове – партньори в проекта. В тази връзка 
Председателстващият общото събрание на РСУО -Шумен даде думата на представителите на 
общините, членове на общото събрание за становища и предложения. 

Община Смядово – Г-жа Маринова повдигна въпроса за заплащане на възнагражденията  
на представителите на отделните общини, които ще бъдат включени в екипа за управление на 
проекта. Тъй като плащането се извършва от водещата община, предлага да отпадне ал.3 в чл.17 
от споразумението. В тази връзка г-н Горчев –Кмет на Община Велики Преслав предложи да 
отпадне изречение второ към чл.17, ал. 4 от споразумението. 

Г-жа Недева – Кмет на Община Каспичан направи запитване за размера на съфинансиране 
на проекта.  

Ж.Атанасова поясни, че ако е допустимо, ще се предложи нулево съфинансиране. Яснота 
ще има след консултация с МОСВ и изготвяне на проекта на бюджет за проектната предложение. 

След проведеното обсъждане г-н Христов предложи общото събрание да вземе следните 
решения по т.1:  

1. На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от ЗУО, Общото събрание на РСУО - Шумен определя: 
1) Община Шумен да бъде възложител на обществените поръчки по реда на ЗОП за избор 
на изпълнители на дейностите по подготовка на проекта и изпълнение на инсталацията за 
предварително третиране на битови отпадъци за РСУО - Шумен и изпълнението на 
инсталация за компостиране на нейната територия, включително изграждане на 
съпътстващата инфраструктура към инсталациите. 
2) Община Нови пазар да бъде възложител на обществените поръчки по реда на ЗОП за 
избор на изпълнители на дейностите по подготовка и изпълнение на инсталацията за 
компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на територията 
на община Нови пазар, включително изграждане на съпътстващата инфраструктура към 
инсталацията. 
3) Община Каолиново да бъде възложител на обществените поръчки по реда на ЗОП за 
избор на изпълнители на дейностите по подготовка и изпълнение на инсталацията за 
компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на територията 
на община Каолиново, включително изграждане на съпътстващата инфраструктура към 
инсталацията. 
4) Общините от РСУО - Шумен да възложат съвместно, съобразно разпредлението на 
съсобственост, като съ–възложители по реда на чл. 8, ал. 1 от ЗОП, бъдещата 
експлоатацията на изградените инсталации за компостиране и предварително третиране. 

 



 

 

2. На основание чл. 26, ал. 1, т. 11 от ЗУО и извършени актуални проучвания, Общото 
събрание на РСУО - Шумен реши: 
1) Общините, членуващи в РСУО - Шумен, се ангажират изградената със средства по 
процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, да бъде общинска 
собственост - съсобственост на всички общини, които ще ползват изградените 
инсталации.  
2) Общините, членуващи в РСУО - Шумен, се ангажират да не прехвърлят на трети лица 
собствеността на изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. 
движимо и недвижимо имущество, и съпътстваща инфраструктура, най-малко в 
продължение на 5 години от окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 
2014-2020 г. по настоящата процедура.   
 

3. Общините от РСУО - Шумен няма да се присъединяват към друго РСУО за срока на 
изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на 
средствата по проекта, финансиран  по "Комбинирана процедура за проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 
битови отпадъци" от ОПОС 2014-2020 г. 
 

4. Общото събрание на РСУО - Шумен приема текста на Споразумението за партньорство, 
съгласно направените корекции, уреждащо правата и задълженията на общините от РСУО 
- Шумен при кандидатстване и изпълнение на проектно предложение по процедура за 
набиране на проектни предложения 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.  
 
По т.2. Разни – Г-н Христов представи писмо изх. № 003 от 13.01.2017 г.  от Управителя 

на „Евро Импекс“ ЕООД, във връзка с взето решение на 27.09.2016 г. на заседание на Общото 
събрание на РСУО-Шумен, относно прилагане на формула за цена на услугата сепариране на 
смесени битови отпадъци В писмото се посочва, че решението е в нарушение на условията на 
обявената обществена поръчка, подписан договор и становище на АОП. 

Предложени бяха следните решения: 
1.Община Шумен да подготви писмо до Управителя на „Евро Импекс“ ЕООД, с което да 

го покани  да изготви мотивирано предложение за прилагане на формулата и да го представи в 
община Шумен в срок от десет дни от получаване на писмото. 

2.Община Шумен да предостави предложението на „Евро Импекс“ ЕООД на всички 
общини, членки на сдружението и да насрочи заседание на общото събрание, на което да бъде 
поканен да присътва Управителя на „Евро Импекс“ ЕООД със своя екип за постигане на писмено 
споразумение по прилагане на формулата. 

3..Общините от РСУО-Шумен да заплащат за услугата по сепариране на смесени битови 
отпадъци  офертната цена от 16,40 лв/тон до постигане на писмено споразумение с „Евро 
Импекс“ ЕООД. 

 
 Общото събрание на Регионалното сдружение, с седем гласа „ ЗА“, без „ против“ и 
„ въздържал се“ взе следните  

 
РЕШЕНИЯ: 

По точка1: 



 

 

 
1. На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от ЗУО, Общото събрание на РСУО - Шумен определя: 

1) Община Шумен да бъде възложител на обществените поръчки по реда на ЗОП за избор 
на изпълнители на дейностите по подготовка на проекта и изпълнение на инсталацията за 
предварително третиране на битови отпадъци за РСУО - Шумен и изпълнението на 
инсталация за компостиране на нейната територия, включително изграждане на 
съпътстващата инфраструктура към инсталациите. 

2. 2) Община Нови пазар да бъде възложител на обществените поръчки по реда на ЗОП за 
избор на изпълнители на дейностите по подготовка и изпълнение на инсталацията за 
компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на територията 
на община Нови пазар, включително изграждане на съпътстващата инфраструктура към 
инсталацията. 
3) Община Каолиново да бъде възложител на обществените поръчки по реда на ЗОП за 
избор на изпълнители на дейностите по подготовка и изпълнение на инсталацията за 
компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на територията 
на община Каолиново, включително изграждане на съпътстващата инфраструктура към 
инсталацията. 
4) Общините от РСУО - Шумен да възложат съвместно, съобразно разпредлението на 
съсобственост, като съ – възложители по реда на чл. 8, ал. 1 от ЗОП, бъдещата 
експлоатацията на изградените инсталации за компостиране и предварително третиране. 

 
3. На основание чл. 26, ал. 1, т. 11 от ЗУО и извършени актуални проучвания, Общото 

събрание на РСУО - Шумен реши: 
1) Общините, членуващи в РСУО - Шумен, се ангажират изградената със средства по 

процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, да бъде 
общинска собственост - съсобственост на всички общини, които ще ползват 
изградените инсталации.  

2) Общините, членуващи в РСУО - Шумен, се ангажират да не прехвърлят на трети 
лица собствеността на изградената със средства по процедурата инфраструктура, в 
т.ч. движимо и недвижимо имущество, и съпътстваща инфраструктура, най-малко 
в продължение на 5 години от окончателното плащане на средствата за проекта по 
ОПОС 2014-2020 г. по настоящата процедура.   

 
4. Общините от РСУО - Шумен няма да се присъединяват към друго РСУО за срока на 

изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на 
средствата по проекта, финансиран  по "Комбинирана процедура за проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 
битови отпадъци" от ОПОС 2014-2020 г. 
 

5. Общото събрание на РСУО - Шумен приема текста на Споразумението за 
партньорство, уреждащо правата и задълженията на общините от РСУО - Шумен при 
кандидатстване и изпълнение на проектно предложение по процедура за набиране на 
проектни предложения 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.  
 
По точка 2: 



 

 

1.Община Шумен да подготви писмо до Управителя на „Евро Импекс“ ЕООД, с което да 
го покани  да изготви мотивирано предложение за прилагане на формулата и да го представи в 
община Шумен в срок от десет дни от получаване на писмото. 

2.Община Шумен да предостави предложението на „Евро Импекс“ ЕООД на всички 
общини, членки на сдружението и да насрочи заседание на общото събрание, на което да бъде 
поканен да присътва Управителя на „Евро Импекс“ ЕООД със своя екип за постигане на писмено 
споразумение по прилагане на формулата. 

3..Общините от РСУО-Шумен да заплащат за услугата по сепариране на смесени битови 
отпадъци  офертната цена от 16,40 лв/тон до постигане на писмено споразумение с „Евро 
Импекс“ ЕООД. 
 
 

С това заседанието на общото събрание на Регионалното сдружение за управление на 
отпадъците приключи своята работа. 

 
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. № 91-00-002/10.01.2017 г. 
2. Споразумение за партньорство. 
3.Пълномощно, издадено от Ивайло Камаджиев-Кмет на Община Нови пазар 
4. Пълномощно, издадено от Иванка Николова- Зам. кмет на Община Смядово 

 
Настоящият протокол № 1/2017 г. се състави в 8 екземпляра, по един за всяка община. 

 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО 
 ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
  Кмет на община Шумен 

 


