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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 № 6 

 
Днес 01.12.2017 г. в 15,00 часа, в зала 203, в сградата на Община Шумен се проведе  

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. Боян Тодоров – Заместник-кмет на Община Шумен  
2. Живка Атанасова – Гл. експерт „Екология” в Община Шумен 
3. Иван Кавръков – Ст. юрисконсулт в Община Шумен 
4. Евгений Цанков – Директор на ОП „Чистота“  
5. Тина Николова – Главен счетоводител на ОП „Чистота“ 
6. Сашко Велев – Главен инженер в ОП „Чистота“ 
 
Общото събрание има необходимия кворум и може да проведе заседание. Не 

присъства представител на Областна администрация - Шумен.  
За заседанието беше обявен предварително следния дневен ред:   

1. Представяне на анализ на цената за обезвреждане на неопасни отпадъци в 
Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово за 2018 г.  

 Докладва: Директор на ОП „ Чистота“  
2. Представяне на анализ на размера на отчисленията по чл. 60 от ЗУО 
 Докладва: Кмет на община Шумен    

3. Гласуване искането на община Хитрино за отпускане на средства от партидата на 
община Хитрино от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от 
отчисленията по Наредба №7 от 19.12.2013 г. за закупуване на дробилка за третиране 
на зелени и градински отпадъци в размер на 29 998 лв. без вкл. ДДС.  

 Докладва: Кмет на Община Хитрино   

4. Подписване на споразумение във връзка с 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    
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5. Обсъждане и приемане на текста на допълнително споразумение между общините 
Шумен, Велики Преслав, Каспичан, Нови пазар и Смядово, от една страна - като 
Възложители и „Евро Импекс“ ЕООД, гр. София, от друга страна - като Изпълнител 
към договор № ЗОП 33-06/19.02.2015 г. 
 Докладва: Председател РСУО    

6. Разни. 
 

Не бяха направени предложения за допълване на дневния ред. Той беше подложен на 
гласуване и приет единодушно с 8 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“. 

 
По точка 1:  
Евгений Цанков – Директор на ОП „Чистота“, представи изготвения  анализ на 

разходите за експлоатация и поддръжка на Регионално депо за неопасни битови отпадъци 
за 2018 г. Получената цена за тон депониран отпадък е 20,61 лв. без ДДС или 24,73 лв. с 
ДДС.  

За нуждите на ОП “Чистота“ през 2017 г. бяха закупени булдозер и самосвал за 
транспортиране и разстилане на земни маси. Не се ползва външна услуга и така се намалиха 
разходите за обезвреждане на депонираните отпадъци.  Новост е нормативно определеното 
задължение на оператора на депото за начисляване на амортизационни отчисления за 
използваната техника. Това доведе до повишавани на цената с 0,36 лв.   

Г-жа Нина Асенова предложи в текста „Цена за обезвреждане на неопасни отпадъци, 
транспортирани от юридически лица на територията на Община Шумен в размер на:“ след 
думите „транспортирани от“ да се добави текст „общините, членове на РСУО-Шумен и 
други“ .  

 Предложено бе общото събрание да вземе следните решения: 
 

1) „РСУО-Шумен приема предложения от ОП “Чистота“ анализ на цената за 
депониране на тон отпадък в Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово, 
като се допълни текста както следва „Цена за обезвреждане на неопасни отпадъци, 
транспортирани от общините, членове на РСУО-Шумен и други юридически лица 
на територията на Община Шумен в размер на:“. 

 
2)Приема цената в размер на 20,61 лв./тон без ДДС като цена за депониране на 

неопасни битови отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово за 
периода 01.01.2018 -31.12.2018 г.  

 
По точка 2: 
Размерът на обезпеченията по чл. 60 от ЗУО, респективно по чл.3 от Наредба №7/ 

2014 г. за периода 2013 - 2017 г., е 1,52 лв. за тон депониран отпадък. 

Община Шумен, като собственик на Регионалното депо, е длъжна да актуализира 
размера на обезпеченията за един тон депониран отпадък (чл. 60, ал.5 от ЗУО) за периода 
2018-2020 г. 
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1. Изходни данни 
 

 площ капацитет 
Клетка 1.1 
Клетка 1.2 

20 000 кв.м                 
9 800 кв.м 

470 230 тона 

   
Клетка 2.1 
Клетка 2.2 

18 250 кв.м 
7 500 кв.м 

235 115 тона 

   
Клетка 3.1 
Клетка 3.2 

14 130 кв.м  
22 150 кв.м   

200 020 тона 

   
Общо за депото 91 830 кв.м. 905 365 тона 

 

Ро = Нр/Кд,  

 
Но = 22 лв/ кв.м 
 
Нр = 22  х  91 830  = 2 020 260 лв.  
 
Кд = 905 365  т 
 
Ро =  2 020 260   = 2, 23 лв./ тон      
 905 365 
 

По данни от годишния отчет за депониране на отпадъци, остатъчният капацитет на обекта 
към 31.12.2016 г. е 467 905 тона или 51,68% от проектния капацитет. 

 

Размерът на обезпеченията по чл. 60 за следващия тригодишен период е изчислен на: 

 Рд = 51,68 х 2,23 = 1,15 лв./тон 
    100 
 

Предложено бе общото събрание да вземе следните решения: 
1) „РСУО-Шумен приема предложения от Община Шумен анализ на размера на 

обезпеченията по чл. 60 от ЗУО за депониране на тон отпадък в Регионално депо за неопасни 
отпадъци, кв. Дивдядово.  

2)Приема размер на обезпеченията 1,15 лв./тон за депонирани неопасни битови 
отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово за периода 01.01.2018 -
31.12.2020 г.  
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По точка 3: 
Кметът на Община Хитрино е отправил предложение, РСУО-Шумен да разгледа 

искането и даде съгласие за разходване на част от натрупаните средства от партидата на 
община Хитрино от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по 
Наредба №7 от 19.12.2013 г. за закупуване на дробилка за третиране на зелени и градински 
отпадъци в размер на 29 998 лв. без вкл. ДДС. Желаят да закупят и транспортна техника-
трактор към дробилката. След уточняване на цената му, ще внесат ново заявление за 
ползване на средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО.  

Направено беше предложение общото събрание да вземе следното решение: 
„Дава съгласие Община Хитрино 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 дробилка за третиране на зелени и 
градински отпадъци в размер на 29 998 лв. без вкл. ДДС, обезпечаваща функционирането 
на общинската система за управление на отпадъците.“ 

 
По точка 4: 
На проведеното на 10.10.2017 г. заседание, общото събрание на РСУО-Шумен взе 

решение т.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“.   

Взети са решения от съответните общински съвети за одобряване на текста на 
споразумението и няма пречка то да бъде подписано. Поканени бяха представителите на 
сдружението да положат подписи.                                                

 

По точка 5: 
На проведеното на 25.07.2017 г. заседание на РСУО-Шумен, беше прието 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.“ 

Проектът на Допълнителното споразумение към договор № ЗОП 33-06/19.02.2015 г. 
беше изпратен за съгласуване с всички страни по договора. Не са постъпили писмени 
възражения и препоръки по предложените от „Евро Импекс“ ЕООД пояснения и 
допълнения на текста. 

В хода на заседанието г-жа Недева предложи в текста на споразумението (страница 
втора, абзац втори) да отпадне текста „за изменение на договора“.  

Г-н Кавръков обърна внимание, че споразумението е за тълкуване на компонентите 
на коригиращата формула и следва да се избягва създаването на нови алинеи в договора. 

Предложено беше общото събрание да вземе следното решение: 
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„Да се коригира текста на допълнителното споразумение, като думите  „за изменение 
на договора“ отпаднат и не се създават нови алинеи. Новият вариант на споразумението да 
се изпрати на всички страни по договора за съгласуване.“ 

 
Направените предложения за решения бяха подложени на гласуване и приети с осем 
гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържал се“.  
 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. РСУО-Шумен приема предложения от ОП “Чистота“ анализ на цената за депониране на 
тон отпадък в Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово, като се допълни 
текста както следва „Цена за обезвреждане на неопасни отпадъци, транспортирани 
от общините, членове на РСУО-Шумен и други юридически лица на територията 
на Община Шумен в размер на:“. 

 
2. Приема цената в размер на 20,61 лв./тон без ДДС като цена за депониране на неопасни 

битови отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово за периода 
01.01.2018 -31.12.2018 г.  

 
3. РСУО-Шумен приема предложения от Община Шумен анализ на размера на 

обезпеченията по чл. 60 от ЗУО за депониране на тон отпадък в Регионално депо за 
неопасни отпадъци, кв. Дивдядово.  

 
4. Приема обезпеченията по чл. 60 от ЗУО да са в размер на 1,15 лв. за тон депонирани 

неопасни битови отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово за 
периода 01.01.2018 -31.12.2020 г.  

 
5. РСУО-Шумен дава съгласие Община Хитрино 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 дробилка за 
третиране на зелени и градински отпадъци в размер на 29 998 лв. без вкл. ДДС, 
обезпечаваща функционирането на общинската система за управление на отпадъците. 

 
6. Да се коригира текста на допълнителното споразумение към договор № ЗОП 33-

06/19.02.2015 г., като думите  „за изменение на договора“ отпаднат и не се създават нови 
алинеи към членове от договора. Новият вариант на споразумението да се изпрати на 
всички страни по договора за съгласуване.“ 
  

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 на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините от 
област Шумен, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от 
него. 
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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.Пълномощно №25/01.12.2017 г., издадено от Ивайло Камаджиев - Кмет на Община Нови 
пазар 
3.Пълномощно №990/01.12.2017 г, издадено от Иванка Николова – Кмет на Община 
Смядово 
4.Анализ на цената за обезвреждане на неопасни отпадъци в Регионално депо за неопасни 
отпадъци, кв. Дивдядово за 2018 г., изготвен от ОП „Чистота“ 

 
Настоящият протокол № 6/2017 г. се състави в 8 екземпляра, по един за всяка община. 
  

 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО 
 ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
  Кмет на община Шумен 

 
 
Петя Атанасова 
За Кмет на община Нови пазар, 
Съгласно пълномощно № 25/01.12.2017 г. 
 
 
Александър Горчев 
Кмет на община Велики Преслав 
 
 
Милена Недева 
Кмет на община Каспичан 
 
 
Димитрина Маринова 
За Кмет на община Смядово 
Съгласно пълномощно № 990/01.12.2017 г 
 
 
Ахмед Ахмед 
Заместник-кмет на община Хитрино 
 
 
Билгин Мюмюнов 
Заместник - кмет на Община Каолиново 
 
 
Илхан Сали  
Заместник-кмет на Община Венец 

 
 
 
 


