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О Б Щ И Н А  Ш У М Е Н   

9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 
e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

ISO 9001:2008   ISO 14001:2004   OHSAS 18001:2007 
 
ПРОТОКОЛ № 5 

 
Днес 10.10.2017 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. Билгин Мюмюнов – Заместник-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 – Заместник-кмет на Община Хитрино 
8. Илхан Сали – Заместник-кмет на Община Венец 

 
Присъстваха още: 

Петко Шаренков – Заместник-областен управител 
Боян Тодоров – Зам. кмет на Община Шумен    
Живка Атанасова – гл. експерт „Екология” при Община Шумен 
Иван Кавръков – Ст. юрисконсулт в Община Шумен 
Наталия Господинова – Старши експерт „Контрол по ЗУО“ 
Екатерина Крумова – Мл. експерт „Околна среда“ при община Каспичан  

 
Заседанието беше открито в 13.30 ч. и ръководено от Любомир Христов – Кмет на Община 

Шумен при предварително обявен дневен ред:   
1. Обсъждане и приемане на решения, относно кандидатстване по ОПОС 2014 – 2020 г. за 

предоставяне на средства за изграждане на комбинирана инсталация за компостиране и 
предварително третиране на смесени битови отпадъци.                                                

                                                                                         Докладва: Председател РСУО    

2. Разни. 
 
 Дневният ред бе приет единодушно със 8 гласа „За“, без „Против“ и без „ Въздържал се“ . 

 
По т.1 от дневния ред:  
Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във всеки от регионите по чл. 

49, ал. 9 от същия закон системите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци следва да осигурят като минимум изпълнението на 
националните цели, а именно: делът на депонираните биоразградими отпадъци следва да се намали 
до 35 %, а количеството рециклирани – да се увеличи до 50 % до 2020 г. 

С писмо изх.№ 08-00-848/27.09.2017 г. Ръководителят на Управляващия орган на ОПОС 
2014-2020 г. е изпратил покана до членовете на РСУО-Шумен за участие в процедура чрез 
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директно предоставяне на финансова помощ BG16M10P002-2.006 - „Втора комбинирана 
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 
предварително третиране на битови отпадъци”. 

Като се имат предвид, кратките срокове за подаване на проектни предложения и отчитайки 
изискванията на насоките за кандидатстване предлагаме на Вашето внимание проект на решения 
който е неразделна част от протокола. 

Инж. Ж. Атанасова предложи:  
� решение 6. да се допълни  с левовата равностойност на дела на всяка община; 
� В решение 11. думите „общите допустими разходи“ да се заменят с „първоначалните 

допустими разходи“; 
� Да се добави решение 13.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, като оборотни средства за 
покриване на общо допустимите възстановими разходи по проект „Изграждане на 
компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за 
нуждите на общините от РСУО Шумен“ по процедура BG16M10P002-2.006  „Втора 
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. до тяхното 
верифициране от УО на ОПОС 2014-2020 в съответствие с приетото разпределение: 
 

Прогнозна стойност на БФП  12 126 891,76 лв 
ОБЩИНА Дял в % Дял в лева 
Община Шумен   61,076 % 7 406 620,41 
Община Смядово   3,306 % 400 915,04 
Община Каспичан  5,425% 657 883,88 
Община Велики Преслав  8,567% 1 038 910,82 
Община Каолиново   3,120 % 378 359,02 
Община Венец   2,077 % 251 875,54 
Община Хитрино  3,807 % 461 670,77 
Община Нови пазар  12,622 %. 1 530 656,28 

 
Думата бе дадена на представителите на общините – членки на сдружението за коментар и 

предложения по предоставения проект на решения. 
Г-жа Маринова попита за дела за съфинансиране от страна на общините.  

Направено бе уточнение, че той се определя, като от общата прогнозна стойност на проектното 
предложение се приспаднат стойностите на БФП и ДДС.  

По отношение на недопустимите по проекта, но възстановими разходи, в т.ч.ДДС, всеки един от 
общинските съвети с решение трябва да се определи начина на предоставянето им.  

 

След приключване на дискусиите, общото събрание пристъпи към гласуване и взе следните 
решения: 

1. Общините, членуващи в РСУО – Шумен, са съгласни да кандидатстват с едно общо 
проектно предложение "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на 
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Шумен" 
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по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  
BG16M10P002-2.006 - „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, 
Приоритетна ос „Отпадъци" по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г 

2.  Общините, членуващи в РСУО – Шумен, определят Община Шумен да е водеща 
община, а общините Велики Преслав, Смядово, Хитрино, Нови пазар, Каолиново, Венец и община 
Каспичан  да са общини-партньори, във връзка с подготовката,  оценката  и изпълнението на  
проектно предложение "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на 
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Шумен"  
.  

3. Община Шумен да 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. 

4. Общините от РСУО-Шумен да възложат съвместно, като съ – възложители по реда 
на чл. 8, ал. 1 от ЗОП, експлоатацията на изградените инсталации за компостиране и предварително 
третиране.  

5. Общините от РСУО-Шумен да не се присъединяват към друго регионално 
сдружение за управление на отпадъците за срока на изпълнение на проекта и най-малко за срок от 
5 (пет) години след окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. 
процедура  BG16M10P002-2.006 - „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”. 

6. Общините – партньори се съгласяват собствения 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:  

 

Прогнозна стойност на 
съфинансирането, съгласно 
АРП 

 527 696,32 лв 

ОБЩИНА Дял в % Дял в лева 
Община Шумен   61,076 % 322 295,80 
Община Смядово   3,306 % 17 445,64 
Община Каспичан  5,425% 28 627,53 
Община Велики Преслав  8,567% 45 207,74 
Община Каолиново   3,120 % 16 464,13 
Община Венец   2,077 % 10 960,25 
Община Хитрино  3,807 % 20 089,40 
Община Нови пазар  12,622 %. 66 605,83 

 

7. Изградената със средства по проекта инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо 
имущество, да бъде публична (изискване на общинските съветници от Шумен) общинска 
собственост.  

8. Собствеността на инфраструктурата, изградена със средства по процедура  
BG16M10P002-2.006, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, и на съпътстващата инфраструктура 
няма да бъде прехвърляна на трети лица най-малко в продължение на 5 (пет) години от 
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окончателното плащане на средствата по проекта.  
9. Община Шумен поема ангажимент за подялово прехвърляне на собствеността на 

изградената инфраструктура (инсталация за компостиране и инсталации за предварително 
третиране), преди въвеждането й в експлоатация на общините, участващи в РСУО – Шумен, 
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 %. 

10. Изградената довеждаща инфраструктура за съответните инсталации, намиращи се 
на територията на Община Шумен да е единствено нейна собственост.  

11. 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 първоначалните 
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 BG16M10P002-2.006  „Втора 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: 

 

Прогнозна стойност 100% 402 000,00 лв 

ОБЩИНА Дял в % Дял в лева 
Община Шумен   61,076 % 245 525,52 
Община Смядово   3,306 % 13 290,12 
Община Каспичан  5,425% 21 808,50 
Община Велики Преслав  8,567% 34 439,34 
Община Каолиново   3,120 % 12 542,40  
Община Венец   2,077 % 8 349,54 
Община Хитрино  3,807 % 15 304,14 
Община Нови пазар  12,622 %. 50 740,44 

 

12. Общините, членуващи в РСУО – Шумен одобряват споразумението за партньорство 
с променено единствено номера и името на процедурата, както следва „BG16M1OP002-2.006 – 
Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.   

13. 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 
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начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци, като оборотни средства за покриване на общо допустимите възстановими 
разходи по проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително 
третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО Шумен“ по процедура 
BG16M10P002-2.006  „Втора 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. до тяхното 
верифициране от УО на ОПОС 2014-2020 в съответствие с приетото разпределение: 

 

Прогнозна стойност на БФП  12 126 891,76 лв 

ОБЩИНА Дял в % Дял в лева 
Община Шумен   61,076 % 7 406 620,41 
Община Смядово   3,306 % 400 915,04 
Община Каспичан  5,425% 657 883,88 
Община Велики Преслав  8,567% 1 038 910,82 
Община Каолиново   3,120 % 378 359,02 
Община Венец   2,077 % 251 875,54 
Община Хитрино  3,807 % 461 670,77 
Община Нови пазар  12,622 %. 1 530 656,28 

 

Предложените решения бяха приети с осем 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. № 10-00-170/03.10.2017 г. 
2.Проект на решения 
3.Допълнен проект на решения 
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 № 5/2017 г. се състави в 8 екземпляра, по един за всяка община. 
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО 
 ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
  Кмет на община Шумен 

 


