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ПРОТОКОЛ № 3 

 
Днес 21.02.2017 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. Нина Асенова – упълномощена от Кмета на Община Велики Преслав 
5. Димитрина Маринова – упълномощена от Кмета на Община Смядово 
6. Милена Недева –Кмет на Община Каспичан 
7. Ахмед Ахмед – Зам. кмет Община Хитрино 

 
Присъстваха още: 
     Живка Атанасова – гл. експерт „Екология” при Община Шумен 

Иван Кавръков – Ст. юрисконсулт в Община Шумен 
Йоана Станчева - Ст. юрисконсулт в Община Шумен 
Наталия Господинова – Старши експерт „Контрол по ЗУО“ 
Екатерина Крумова – Мл. експерт „Околна среда“ при община Каспичан  
Александър Иванов – Управител на „Евро Импекс“ ЕООД 

 
На заседанието не се яви представител на Община Венец, 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. 

 Представител на Община Шумен предложи в дневния ред на заседанието да се включат за 
обсъждане пределните предварителни разходи за подготовка 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 ос2 „Отпадъци“ 
на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г. 

Предварително обявения дневен ред и направеното предложение за допълнение бяха 
подложени на гласуване. 

 Дневният ред бе приет единодушно със 7 гласа „ За“, без „ Против“ и без „ Въздържал 
се“ . 

 
По т.1 от дневния ред:  



Думата бе дадена на представителите на общините Смядово, Велики Преслав, Каспичан  и 
Нови пазар да представят предварително изпратените писмени становища, които са неразделна част 
от протокола. 

Община Велики Преслав: Като  страна по договора, не оспорва твърдението, че  по 
отношение на формулата липсва яснота в тълкуванието й с оглед на което считам, че е необходимо 
страните да преговарят за нейното отпадане. В случай, че преговорите се окажат безрезултатни, 
верността на формулата да бъде проверена и уточнена от експерт – математик, а приложението и да 
се извършва  в съответствие със  становище на АОП изх. 09-00-266/25.07.2016г. 

„Евро Импекс“ ЕООД предлага  през 2017г. цената за сепариране да се увеличи с 6,00лв. без 
ДДС, а от 2018г. до 2020г. вкл. цената да се повишина  с 12,00лв. за тон без ДДС и за услугата по 
сепариране да се заплаща  по 28,40лв./тон без ДДС. Предложението за повишаване на цената е 
неприемливо за Община Велики Преслав и тя неможе финансово да го обезпечи.  

Подходът на Изпълнителя в стил: «..За сметка на намаляване на количеството на 
депонираните отпадъци, респ. намаляване на размера на отчисленията по чл.64 от ЗУО  да се 
увеличи цената за сепариране ....»  противоречи на ЗОП, а намесата във водената независима 
финансова политика на Община Велики Преслав от страна на външни субекти е недопустима.    

Намаляването на количеството  депонирани отпадъци, респ. отчисления по чл.64 от ЗУО, с 
което Община Велики Преслва ще реализира икономии за сметка на увеличаване на цената за 
сепариране на тон отпадък е бъдещо несигурно събитие, което към настоящия момент е 
недоказуемо и несъстоятелно. 

Община Смядово: След многократни изчисления по формулата за коригиращата цена, 
както по варианта на формулата, приет с решението по т.3 от Протокол №5 от 27.09.2016г. на 
РСУО Шумен, така и по предложението на „Евро импекс“ ЕООД се направи извода, че така 
разписана формулата като математически израз е грешно съставен, тъй като при залагане на 
определените проценти за „D“ и „C“ и получената разлика в проценти следва да се приравни към 
100 и тогава да се умножи по коефициент – 0,6. В тази връзка предлагаме да се направи независима 
експертиза относно правилността на съставяне на математически израз на формулата и съобразно 
становището да се вземе решение за нейното прилагане или не.  

Община Нови пазар: С писмо изх.№ 25/13.02.2017г. „Евро Импекс“ ЕООД предлагат 
следното тълкуване на водещите компоненти от формулата К=(D-C)*0.6 +B: 

- Компонент „D“ – % действителното количество отсортиран отпадък спрямо постъпилия 
отпадък на входа на инсталацията. 

- Компонент „С“ – % количеството действително отсортирани отпадъци по договора, с 
изключение на отпадъците за изпълнение на целите по чл.5, т.4 от договора. 

Така направеното предложение не е тълкуване и разяснение на формулата, а цялостно 
изменение на компонент „С”.  В чл.2 на договора е записано, че „С”  е % задължително количество 
отпадък, което трябва да се отсортира спрямо входа и се взема като число.  

В направеното предложение  за формулата  не фигурират процентите по години – 25,40 и 50. 
„Евро Импекс“ ЕООД предлагат вместо подписване на споразумение към договора да се 

изготвя и подписва споразумителен протокол, който да е неразделна част от договора, което е 
изменение на договора по смисъла на Закона за обществените поръчки.  

Съгласно заложените клаузи в договора Изпълнителя се задължава да постигне целите по 
чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО, независимо от това дали той го декларира. 

 



Община Каспичан: Не приема направените разчети на „Евро ИМпекс“ ЕООД, тъй като са 
на база декларирани обещания. Предложението на фирмата за тълкуване на формулата води до 
промени в договора. Предложението на Общината е за пояснение на стойностите на D и С. 

D - %, действително отсортиран отпадък (годен за рециклиране), спрямо постъпилия 
отпадък на входа на инсталацията. Във формулата D се взима като число; 

С – в тонове, количеството рециклируем отпадък, което задължително трябва да се 
отсортира, т.е. за 2017 г. С = 40% от рециклируемия отпадък, постъпил на входа. Във формулата се 
взима като число; 

С – в %, количеството рециклируем отпадък, което задължително трябва да се отсортира, 
спрямо постъпилия отпадък на входа на инсталацията. 

 
Община Шумен: Категорични сме, че с тълкуването на „Евро Импекс“ ЕООД се предлага 

изменение на договора. А такова изменение не е допустимо в обхвата на ЗОП. Може да търсим 
тълкуване, а не да го изменяме. Предлагаме да се възложи на външен експерт да извърши 
тълкуване на формулата в чл. 2 от договора, съобразно нормативните документи по управление на 
отпадъците е Закона за обществените поръчки. Разходите за експертизата да се разделят по равно 
между субектите по договора. 

Г-н Иванов предложи да се създаде работна група, в която да вземат участие представители 
на общините от сдружението и на „Евро Импекс“ ЕООД. Работната група да формулира въпросите, 
които ще се отправят към АОП или външен експерт.  

Г-жа Недева предложи събранието да вземе следните решения: 
-В срок до 24.02.2017 г. всички страни по договора да определят свои представители, за 

участие в работната група и писмено да информират Община Шумен. 
-Първото заседание на работнат група да се проведе на 01.03.2017 г. от 13,30 часа в сградата 

на Община Шумен. 
-В срок до 15.03.2017 г. работната група да представи писмено становище по казуса. 
   

Предложеното решение беше прието със седем гласа „ ЗА“, без „ против“ и „ въздържал се“.  
 
По т.2 от дневния ред –Живка Атанасова представи мотивите за направеното предложение 

за решение. 

В брой 7/2017 г. на Държавен вестник бе публикувано изменение в чл.24, т.1 на Наредба № 7/2013 г. 
за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци. 

Тази промяна дава възможност, общините да финансират разходите по подготовка на проектните 
предложения по ОПОС 2014 - 2020 г., със средства от отчисленията по чл.64 от ЗУО. След одобряване на 
проектното предложение от Управляващия орган, средствата ще бъдат възстановени. 

В тази връзка беше предложен списък на процедурите и на прогнозната им стойност (Приложение 
1), които съпътстват подготовката на проектното 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.“, наричан за краткост 
„Проекта“. Стойностите са определени след проведено пазарно проучване от Община Шумен. 

На проведеното заседание на 21.11.2016 г. , Общото събрание на РУСО взе решение 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.  



На заседанието от 07.02.2017 г , беше взето решение 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. 

Все още не всички общински съвети са взели решение за одобряване на текста на партньорското 
споразумение и то не е подписано. Поради това, предлагам Общото събрание на РСУО - Шумен  да вземе 

следните решения: 
1.Общото събрание на РСУО - Шумен одобрява предложените пределни предварителни разходи за 

подготовка 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 ос2 
„Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.; 

2.Общото събрание на РСУО - Шумен дава съгласие: 

• Собственият финансов принос от общите допустими разходи по проекта да се 
разпредели между всички общини, пропорционално на база дела генерирани смесени 
битови отпадъци на територията на всяка от общините за периода 2013 -2015 г., 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 %. 

• Общините от РСУО-Шумен да разходват средства от банковата сметка за чужди средства към 
РИОСВ Шумен за отчисленията по чл.20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране 

на отпадъци, за покриване на собствения финансов принос от общите допустими разходи 
по проект „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., в съответствие с приетото разпределение и Приложение1: 

 

Прогнозна стойност 100% 446 160,00 лв 
ОБЩИНА Дял в % Дял в лева 
Община Шумен   61,076 % 272 496,68 
Община Смядово   3,306 % 14 750,05 
Община Каспичан  5,425% 24 204,18 
Община Велики Преслав  8,567% 38 222,53 



Община Каолиново   3,120 % 13 920,19  
Община Венец   2,077 % 9 266,74 
Община Хитрино  3,807 % 16 985,31 
Община Нови пазар  12,622 %. 56 314,32 

 

Предложените решения бяха приети 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. № 91-00-010/14.02.2017 г. 
2.Писмо изх. № 25 от 13.02.2017 г. от управителя на „Евро Импекс“ ЕООД, гр. София 
3.Приложение1 -Пределни предварителни разходи за подготовка 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 ос2 „Отпадъци“ на 
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г. 
4.Пълномощно, издадено от Ивайло Камаджиев-Кмет на Община Нови пазар 
5. Пълномощно, издадено от Александър Горчев- Кмет на Община Велики Преслав 
6.Пълномощно, издадено от Иванка Николова-Кмет на Община Смядово 
 

Настоящият протокол № 3/2017 г. се състави в 7 екземпляра, по един за всяка община. 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО 
 ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
  Кмет на община Шумен 

 
 


