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ПРОТОКОЛ № 4 

 
Днес 25.07.2017 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. Александър Горчев – Кмета на Община Велики Преслав 
4. Милена Недева –Кмет на Община Каспичан 
5. Димитрина Маринова – упълномощена от Кмета на Община Смядово  
6. Ахмед Ахмед – Заместник-кмет Община Хитрино 
7. Билгин Мюмюнов – Заместник-кмет на Община Каолиново 
8. Илхан Сали – Заместник-кмет на Община Венец 

 
Присъстваха още: 
1. Петко Шаренков – Заместник-областен управител 
2. Боян Тодоров – Заместник-кмет на Община Шумен 
3. Живка Атанасова – Гл. експерт „Екология” в Община Шумен 
4. Иван Кавръков – Ст. юрисконсулт в Община Шумен 
5. Татяна Николова- Главен юрисконсулт на Община Нови пазар 
6. Александър Иванов – Управител на „Евро Импекс“ ЕООД 
7. Ана Божилова – Еколог в „Евро Импекс“ ЕООД 
 
Заседанието беше открито в 13.30 ч. и ръководено от Любомир Христов – Кмет на Община 

Шумен при предварително обявен дневен ред:   
1. Гласуване искането на община Шумен за отпускане на средства от партидата на община Шумен 

от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по Наредба №7 от 
19.12.2013 г.   

Докладва: Кмет на община Шумен 
2. Обсъждане и вземане на решение във връзка с отговора на Агенцията по обществени поръчки 

относно тълкуване на формулата за определяне на крайна цена за сепариране на отпадъци от 
общините от РСУО Шумен. 

 Докладва: Кмет на община Шумен 
3. Разни. 

 
Г-н Горчев предложи в точка 3. Разни от обявения дневен ред, представител на Община 

Шумен да запознае присъстващите с очакваните възможности за подаване на проектно предложение 
на РСУО – Шумен по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ и необходими документи, които да подготвят 
общините за по-пълното окомплектоване на формуляра.  



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

Дневният ред бе приет единодушно с 8 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“ . 
 
По точка1:  
С решение № 156 по протокол № 7 от 28.04.2016 г.  на Общински съвет Шумен е приет 

правилник на ОП „Чистота“. Поетапно общината предприе действия за структуриране на 
предприятието, закупуване на специализирана транспортна техника и съдове за разделно събиране 
на битови отпадъци, необходими за нормалното функциониране на общинската система за 
управление на отпадъците. На свое заседание, проведено на 09.12.2015 г., общото събрание на РСУО-
Шумен е дало съгласие общ. Шумен да ползва 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 в размер на 1 500 000 лв. След проведените тръжни процедури за закупуване на пет 
специализирани автомобила се оказа, че тази сума не е достатъчна. Инж. Атанасова предложи 
общото събрание да вземе следното решение: 

 „Дава съгласие Община Шумен да разходва 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 закупуване на транспортно – подемна техника и съдове за разделно събиране на 
отпадъци в размер до 541 000 (петстотин четиридесет и една хиляди) лева, обезпечаващи 
функционирането на общинската система за управление на отпадъците.“ 

Предложеното решение беше прието с осем гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържал се“.  
 

По точка2: 
Думата бе дадена на г-н Александър Иванов – Управител на „Евро Импекс“ ЕООД. Той 

потвърди досегашното си становище за тълкуване и прилагане на коригиращата формула в договор 
№ ЗОП 33-06/19.02.2015 г. 

инж. Атанасова представи кратка хронология на предприетите до момента действия по казуса. 
В изпълнение на решение по протокол № 3 от 21.02.2017 г., работна група с представители на всички 
заинтересовани страни, обсъди предложените до момента варианти за тълкуване и прилагане на 
коригираща формула в договор № ЗОП 33-06/19.02.2015 г. за сепариране  на смесени битови 
отпадъци с код 20 03 01. Работната група излезе с мнение, че формулата на може да се прилага, 
докато не се изясни смисълът на компонента „С“. Всяко тълкуване води до промяна в текста на 
договора. Поради това беше отправено ново запитване до Агенция по обществени поръчки. 
Отговорът на Агенцията (изх.№ 09-00-266/25.05.2017 г.) е изпратен до всички общини и до „Евро 
Импекс“ ЕООД. Г-н Кавръков предложи да се обединим около варианта на Община Каспичан, който 
се отнася единствено до отсортираните, годни за рециклиране отпадъци. Според него то е съобразено 
с текстовете на Закона за управление на отпадъците - чл.31 и §15 от Преходните и заключителни 
разпоредби. Тълкуванието не води до съществени  изменения по смисъла на чл.116, ал.5 от ЗОП. 

Г-н Горчев представи писмено становище, според което при тълкуването на елементите от 
формулата по сключения договор с „Евро Импекс“ ЕООД и определяне на крайна цена на услугата, 
следва да се има предвид, че промяна, свързана с по-висок размер на цената може да се приложи не 
по-рано, считано от 2018 г., т.к. към настоящия момент в приетата План - сметка на необходимите 
разходи, съгласно чл.66, ал.1 от Закона за местни данъци и такси за 2017г., заложените средства за 
разплащане на услугата са в размер на 16,40лв. без вкл. ДДС. 



Г-жа Божилова попита дали фирмата има ангажимент да отсортира минимум 20% отпадъци 
за последващо оползотворяване, съгласно чл.5, т.3 от договора. 

Г-н Кавръков уточни, че тази клауза е със срок до 31.12.2015 г. На този етап следва да се 
прилагат условията на чл.5, т.4 за постигане на целите по чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО. 

Г-жа Недева напомни за становището на МОСВ, че количеството на отделената  подситова 
фракция не следва да се взема предвид при изчисляване на изпълнение на горните цели. 

Г-н Иванов постави въпроса за началната дата, от която ще започне прилагането на 
коригиращата формула, като предложи това да е началната дата на изпълнение на договора -
12.01.2016 г. 

Г-н Горчев отговори, че План-сметките за 2015 и 2016 г. са в историята. Преминали са през 
проверки и одобрение  от общинските съвети. В план-сметката  и бюджета за 2017 г. е приета цена 
за сепариране на отпадъци в размер на 16,40 лв. за тон. Предлага да се приеме дата 01.01.2018 г. за 
прилагане на споразумението, което предстои да се подпише. 

Г-н Иванов прие направеното предложение. 
 
За гласуване беше предложен следният проект на решение:  
„Да се подпише допълнително споразумение между общините от РСУО-Шумен и „Евро 

Импекс“ ЕООД за тълкуване на клаузи от договора и по-специално компонентите в коригиращата 
формула за цената на извършваната от „Евро Импекс“ ЕООД услуга за сепариране на смесени битови 
отпадъци. Страните приемат да се прилага тълкуванието, предложено от Община Каспичан. 
Прилагането на коригиращата формула да влезе в сила от 01.01.2018 г.“ 

   
Предложеното решение беше прието с осем гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържал се“.  

 
По точка 3: 
До всички общини от РСУО-Шумен е изпратена Заповед № РД-ОП-66/06.07.2017 г. за 

прекратяване на процедура BG16M1ОP002-2.002  „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“  за директно 
предоставяне на БФП по отношение на конкретен бенефициент – общините от РСУО-Шумен. Г-н 
Христов разясни, че се очаква през месец Септември 2017 г., Министерство на околната среда и 
водите да открие нова процедура за безвъзмездно финансиране на проекти, подадени от 
Регионалните сдружения за управление на отпадъците по ОПОС 2014-2020 г. В зависимост от 
обявените критерии в насоките за кандидатстване ще се предприемат и съответните действия за 
подготовка на проектно предложение от РСУО-Шумен. 

 
 

РЕШЕНИЯ: 
1. Дава съгласие Община Шумен да разходва 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 закупуване на транспортно – подемна техника и съдове за разделно 
събиране на отпадъци в размер до 541 000 (петстотин четиридесет и една хиляди) лева, 
обезпечаващи функционирането на общинската система за управление на отпадъците. 
 

2. Да се подпише допълнително споразумение между общините от РСУО-Шумен и „Евро 
Импекс“ ЕООД за тълкуване на клаузи от договора и по-специално компонентите в 
коригиращата формула за цената на извършваната от „Евро Импекс“ ЕООД услуга за 
сепариране на смесени битови отпадъци. Страните приемат да се прилага тълкуванието, 



предложено от Община Каспичан. Прилагането на коригиращата формула да влезе в сила от 
01.01.2018 г. 

 
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. № 91-00-057/18.07.2017 г. 
2.Писмо изх.№ 09-00-266/25.05.2017 г.) от Агенция по обществени поръчки 
3.Пълномощно №16/24.07.2017 г., издадено от Ивайло Камаджиев-Кмет на Община Нови пазар 
4.Пълномощно №412/25.07.2017 г, издадено от Иван Кюркчиев – Заместник-кмет на Община 
Смядово 
 

Настоящият протокол № 4/2017 г. се състави в 8 екземпляра, по един за всяка община. 
  

 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО 
 ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
  Кмет на община Шумен 

 


