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ПРОТОКОЛ № 2 

 
Днес 07.02.2017 г.  от 14,00 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. Боян Тодоров – Зам. кмет на Община Шумен    
2. Петя Атанасова– упълномощена от Кмета на Община Нови пазар  
3. Билгин Мюмюнов – Зам. кмет на Община Каолиново 
4. Иванка Петрова – Кмета на Община Смядово 
5. Илхан Сали – Зам. кмет на Община Венец 
6. Димо Бодуров – Зам. кмет на Община Велики Преслав 
7. Милена Недева –Кмет на Община Каспичан 

 
Присъстваха още: 
     Петко Шаренков – Зам. областен управител 
     Живка Атанасова – гл. експерт „Екология” при Община Шумен 

Иван Кавръков – Ст. юрисконсулт в Община Шумен 
Йоана Станчева - Ст. юрисконсулт в Община Шумен 
Нина Асенова – Еколог в Община Велики Преслав 
Александър Иванов – Управител на „Евро Импекс“ ЕООД 
Димитрина Маринова – Началник отдел „РРЕХДМД“ в Община Смядово 

 
На заседанието не се яви представител на Община Хитрино, поради което същото се отложи с 

един астрономически час. Заседанието беше открито в 15.00 ч. и ръководено от инж. Боян Тодоров – 
Зам. кмет на Община Шумен. Той подложи на гласуване предварително обявения дневен ред: 

 
1. Обсъждане на предложение на „Евро Импекс“ ЕООД, относно определяне на крайна цена за 

сепариране на отпадъци от общините от РСУО Шумен  
 Докладва: Управител на „Евро Импекс“ ЕООД 

2. Обсъждане и произнасяне с решение по: 

1.1. Анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура за 
компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в РСУО-Шумен; 
1.2. Анализ и избор на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на 
инфраструктура за управление на отпадъците; 
1.3. Анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура за 
предварително третиране на смесени битови отпадъци на територията на РСУО - Шумен; 

 Докладва: Кмет на община Шумен 

3. Вземане на решение за изменение на текстове в Споразумение за партньорство във връзка с 
представените Анализи по т.2 от дневния ред 



 Докладва: Кмет на община Шумен 

4. Разни 

Дневният ред бе гласуван единодушно със 7 гласа „ За“, без „ Против“ и без „ Въздържал се“: 
 
По т.1 от дневния ред: инж. Живка Атанасова докладва за изпълнение на взетите решения по 

т.2 от Протокол №1 от 16.01.2017 г., относно Кметът на Община Шумен да отправи писмо до 
Управителя на „Евро Импекс“ ЕООД, с което да го покани да изготви мотивирано предложение за 
прилагане на ценообразуващата формула за услугата сепариране на смесени битови отпадъци по 
сключения договор между общините от сдружението и фирмата. До началото на заседанието не бяха 
представени становища от общините –членки на сдружението по направеното с писмо изх. № 14 от 
30.01.2017 г. предложение от „Евро Импекс“ ЕООД. 

Думата бе дадена на г-н Александър Иванов-Управител на „Евро Импекс“ ЕООД, да представи 
своето предложение за изясняване на смисъла на отделните елементи на ценообразуващата формула 
по чл.2 от договора. Неговото предложение е оферираната цена за услугата сепариране да се 
коригира, като за всеки процент отсортиран рециклируем отпадък се заплаща стойност от 0,60 лв. 
Корекцията на цената да влезе в сила от 01.01.2017 г. Г-н Иванов представи прогнозни разчети, с 
които предлага да постигне намаляване на обема на отпадъците за депониране през 2017 г. с 40%, а 
през 2018 г. с 50%. Не е посочил как ще се постигат целите по чл.31 от ЗУО. За сметка на 
намаляването на количеството депонирани отпадъци, респективно намаляване размера на 
отчисленията по чл.64 от ЗУО, да се увеличи цената за сепариране.  

Г-жа Недева посочи, че с тълкуванието от „Евро Импекс“ ЕООД се предлага промяна във 
формулата. При дефиниране на стойността на „D %“ некоректно е посочено отсортирани материали, 
а не отпадъци или отпадъчни материали. Изложената от г-н Иванов информация изисква по-
задълбочено проучване и анализиране и в момента не можем да коментираме.  

След проведеното обсъждане бе направено следното предложение за решение: 
Управителят на „Евро Импекс“ ЕООД да внесе официално в срок до 10.02.2017 г., 

представената на заседанието информация, както и конкретно правно основание, по силата на което е 
допустимо извършване на промяна на договора по ЗОП чрез анекс, респективно споразумение за 
промяна на смисъла на формулата в чл.2, ал.1 от договора. Председателят на РСУО-Шумен да 
насрочи ново заседание на 21.02.2017 г. 

 
Предложеното решение беше прието със седем гласа „ ЗА“, без „ против“ и „ въздържал се“.  

 
По т.2 от дневния ред –Думата бе дадена на Мартин Ангелов – консултант по подготовката 

на проектно предложение  „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително 
третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО Шумен“ по процедура 
BG16M10P002-2.002  „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ , по приоритетна 
ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, наричано за краткост 
„Проекта“.Той представи изготвените: 

1.1. Анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура за 
компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в РСУО-
Шумен; 

1.2. Анализ и избор на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на 
инфраструктура за управление на отпадъците; 

1.3. Анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура за 
предварително третиране на смесени битови отпадъци на територията на РСУО - Шумен; 



При изготвяне на анализите е отчетено съществуващото състояние на инфраструктурата за 
управление на отпадъците. Има частично изпълнение на целите по чл. 31, ал.1, т.1 от ЗУО от 
общините Шумен и Велики Преслав. Налага се изводът, че регионът има необходимост от 
изграждане на допълнителна инфраструктура за управление на отпадъците - инсталация за 
предварително третиране на смесено събраните битови отпадъци и компостиращи инсталации. 
Оценяването и обосновката са изготвени в съответствие с указанията на УО на ОПОС 2014-2020 г. 
Използвани са екологични, икономически, финансиви и технически критерии при изследваните два 
подхода - централизиран и децентрализиран. Резултатите от анализа на ефективността на 
централизирания и децентрализирания подход за изграждане на компостиращи инсталации за зелени 
и/или биоразградими отпадъци покачва, че централизираният подход е по-ефективен. 

Г-н Шаренков поиска разяснение относно съпътстващата инфраструктура- предвижда ли се 
финансиране за рехабилитация на довеждащ път, изграждане на ВиК мрежа и електрозахранване на 
избраната площадка.  

Г-н Бодуров постави въпроса как ще се организира извозването на отпадъците от населените 
места – от общините или от оператора на инсталацията. 

Г-н Ангелов поясни, че в бюджета на проекта ще се предвидят средства за съпътстващата 
инфраструктура, понеже те са допустим разход за финансиране. Също така с проекта ще се даде 
организацията на събиране на отпадъците-разположение на съдове, периодичност на събиране, 
маршрути на извозване. Общата стойност на проекта ще е около 14 млн. лв. без ДДС. 

След проведеното обсъждане г-жа Атанасова предложи общото събрание да вземе следните 
решения по т. 2:  

1. Общото събрание на РСУО - Шумен одобрява текстовете на следните изготвени анализи: 
1.1. Анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура за 

компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в РСУО-Шумен; 
1.2. Анализ и избор на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на 

инфраструктура за управление на отпадъците; 
1.3. Анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура за 

предварително третиране на смесени битови отпадъци на територията на РСУО - Шумен; 
2. На основание чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗУО и одобрените анализи по т.1, Общото събрание на 

РСУО - Шумен определя да бъдат изградени следните съоръжения за третиране на отпадъците в 
региона: централизирана компостираща инсталация за третиране на зелени и/или биоразградими 
отпадъци, обслужваща всички общини от РСУО - Шумен, и инсталация за предварително третиране 
на смесени битови отпадъци, обслужваща всички общини от РСУО - Шумен. 

3. На основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от ЗУО и одобрените анализи по т.1, Общото събрание на 
РСУО - Шумен разпределя задълженията на всички общини от РСУО - Шумен за изпълнение на 
целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУО, както следва: 

Община Шумен – 61,076 % 
Община Смядово – 3,306 % 
Община Каспичан – 5,425 % 
Община Велики Преслав – 8,567 % 
Община Каолиново – 3,120 % 
Община Венец – 2,077 % 
Община Хитрино – 3,807 %  
Община Нови пазар – 12,622 %  

 
Предложените решения бяха приети със седем гласа „ ЗА“, без „ против“ и „ въздържал се“.  

 
 По т.3. от дневния ред. На предишно заседание РСУО-Шумен прие тескт на Споразумение за 
партньорство във връзка с кандидатстването по ОП „Околна среда“2014-2020 г. Взетите по 
предходната точка решения налагат промени в Споразумението и вземане на съответните решения от 
общинските съвети. Предложени бяха следните решения: 



1. „Във връзка с одобрените анализи по т. 2 от дневния ред и решението за определяне на 
отделни съоръжения за третиране на отпадъците, РСУО - Шумен изменя текстовете в 
Партньорското споразумение, одобрено на 16.01.2017 г. както следва: 

� В чл.1,ал.1 т.1 думите “компостиращи инсталации“ се заменят с „компостираща 
инсталация“. 

� Текстът на чл.1, ал.2, т.2 се изменя както следва: “Община Шумен е възложител 
на обществените поръчки по реда на ЗОП за избор на изпълнители на 
предварителните дейности по подготовка на проекта и последващото изпълнение на 
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и на инсталация за 
компостиране за общините от РСУО – Шумен“. 

� В чл.1,ал.2 т.3 и т.4. отпадат. 
� Текстът на чл.5,ал.1 се изменя както следва: „Всички общини от РСУО - Шумен, 

независимо дали са определени за водеща община или партньор, се ангажират 
изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и 
недвижимо имущество да бъде общинска собственост. Собствеността на изградената 
инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране задължително 
трябва да бъде общинска и да отговаря на следните условия: всяка конкретна 
инсталация да е съсобственост на всички общини, чиито отпадъци ще се третират в 
нея. Поетият ангажимент е обективиран с взето решение на Общото събрание на 
регионалното сдружение на основание чл. 26, ал. 1, т. 11 от ЗУО, приложение към 
настоящото споразумение и в решения на Общинските съвети на общините. 

� В чл.5, ал.2 след думите „определени в чл. 2, ал. 1, т. 9“ се поставя точка, а 
останалият текст се заличава. 

� В чл.5 отпадат ал.5 и ал. 6.  
2. 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 предварителните дейности по подготовка на проекта и последващото 
изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и на 
инсталация за компостиране, включително изграждане на съпътстващата инфраструктура 
към инсталациите. 
2) Общините от РСУО - Шумен да възложат съвместно, съобразно разпределението на 
съсобственост, като съ–възложители по реда на чл. 8, ал. 1 от ЗОП, бъдещата 
експлоатацията на изградените инсталации за компостиране и предварително третиране. 

Предложените решения бяха приети със седем гласа „ ЗА“, без „ против“ и „ въздържал се“.  
 

По точка 4. Разни На обсъждане беше подложено изменението на размера на отчисленията по 
чл. 60 от ЗУО за 2017 г. от 47 на 40 лева за тон депониран отпадък. Във връзка със сключените 
договори между общините от РСУО-Шумен и община Шумен беше предложено общото събрание да 
вземе следното решение: 

„РСУО-Шумен приема считано от 01.01.2017 г. да заплаща отчисления в размер на 40 лв. на 
тон депониран отпадък. При получаване на становище от МОСВ, договорите ще се анексират, 
съобразно дадените указанията“. 

 
Предложеното решение беше прието със седем гласа „ ЗА“, без „ против“ и „ въздържал се“.  
 
Поради изчерпване на дневния ред, 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. № 91-00-006/01.02.2017 г. 
2. Писмо изх. № 14 от 30.01.2017 г. от управителя на „Евро Импекс“ ЕООД, гр. София 
3. Анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура за компостиране на 
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в РСУО-Шумен; 
4.Анализ и избор на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за 
управление на отпадъците; 
5. Анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура за предварително 
третиране на смесени битови отпадъци на територията на РСУО - Шумен; 
6.Споразумение за партньорство. 
7.Пълномощно, издадено от Ивайло Камаджиев-Кмет на Община Нови пазар 
8. Пълномощно, издадено от Александър Горчев- Кмет на Община Велики Преслав 
 

Настоящият протокол № 2/2017 г. се състави в 7 екземпляра, по един за всяка община. 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО 
 ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
  Кмет на община Шумен 

 
 
 
 

 


