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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 № 1/2018 г. 

 

Днес 09.03.2018 г.  от 11,00 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 – Заместник-кмет на Община Шумен    

2. Александър Горчев – Кмета на Община Велики Преслав 

3. Илхан Сали – Заместник-кмет на Община Венец 

4. Билгин Мюмюнов – Заместник-кмет на Община Каолиново  

5. Петя Атанасова – нач.отдел „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС“ на община Нови пазар - упълномощена от 

Кмета на Община Нови пазар  

6. Иван Кюркчиев – Заместник-кмет на община Смядово - упълномощен от Кмета на Община 

Смядово 

7. Екатерина Крумова – Мл. експерт „Околна среда“ при община Каспичан– упълномощена от 

Кмета на Община Каспичан  

8. Ахмед Ахмед – Заместник-кмет на Община Хитрино 

 

Присъстваха още: 

     Петко Шаренков – Заместник-областен управител на област Шумен 

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

Иван Кавръков – Ст. юрисконсулт в Община Шумен 

Наталия Господинова – Старши експерт „Контрол по ЗУО“ 

Нина Асенова – еколог в Община Велики Преслав 

Галина Найденова – еколог в Община Нови пазар 

 

Заседанието беше открито в 11,00 ч. при необходимия кворум от инж. Боян Тодоров – Заместник-

кмет на Община Шумен. Думата бе дадена на членовете на сдружението за предложения по  предварително 

обявения дневен ред:   

1. Вземане на решение относно искането на Община Смядово за разходване на средства от партидата 

на Община Смядово от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по 

Наредба №7 от 19.12.2013 г. за закупуване на нов специализиран автомобил за събиране и извозване 

на отпадъци  в размер на 100 000 лв.  

 Докладва: Кмет на Община Смядово    

 

2. Вземане на решение относно искането на Община Хитрино за разходване 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 колесен трактор /втора употреба/ с предна навесна 

система, предназначен за подпомагане на дейността по събиране и транспортиране на отпадъците  

в Община Хитрино в размер до 100 000 лв. без вкл. ДДС.  

 Докладва: Кмет на Община Хитрино    

 

3. Вземане на решение относно искането на Община Венец за разходване на средства от партидата на 

Община Венец от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по Наредба 

№7 от 19.12.2013 г. за закупуване на: 
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• сметосъбиращ автомобил, в размер на 70 000 лв.  

• съдове за смесени битови отпадъци тип „Бобър“, в размер на 15 000 лв. 

 Докладва: Кмет на Община Венец    

 

4. Вземане на решение относно искането на Община Шумен за разходване 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.  в размер на 808 000 лв. за закупуване на: 

• Мотомиячка 10 куб.м. – 1 бр.  

• Мотометачка 6 куб.м. – 1 бр.   

• Комбиниран багер      –  1 бр. 

• Самосвал до 3,5т. /5 места/ - 1 бр.   

• Самосвал до 3,5т. с кран до 2т. – 1бр.  

• Листосъбирачка до 80 куб.м/мин – 1 бр.   

 Докладва: Кмет на Община Шумен  

5. Вземане на решение относно искането на Община Шумен за разходване 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.  в размер на 5 800 лв. за актуализация на Програмата за управление на 

отпадъците на Община Шумен. 

 Докладва: Кмет на Община Шумен  

 

6. Вземане на решение относно съдържанието на Образец 3 Месечен акт „Определяне на размера на 

единичната цена за отчетен период от ……….20…. г. до …...20…. г.“, съгласно Допълнително 

споразумение от 18.12.2017 г. за прилагане на коригиращата формула по чл.2, ал.1 от Договор ЗОП 

33-06/19.02.2015 г., сключен между Община Шумен, Община Велики Преслав, Община Каспичан, 

Община Нови пазар, Община Смядово и „Евро импекс“ ЕООД, гр. София. 

 Докладва: Кмет на Община Шумен 

7. Други 

 

Думата бе дадена на членовете на РСУО-Шумен за предложения по обявения дневен ред.  

Г-жа Ж. Атанасова предложи, постъпилите искания от общините Венец, Нови пазар и Каолиново за 

вземане на решение относно разходване на средства от партидите на общините от сметката за чужди 

средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по Наредба №7 от 19.12.2013 г. за актуализация на 

общинските програми за управление на отпадъците, да бъдат  включени към т. 5 от дневния ред и да се 

гласуват заедно с искането на Община Шумен. Г-н Горчев заяви желанието на община Велики Преслав 

също да ползва средства в размер на 5000 лв. за актуализация на общинската програма за управление на 

отпадъците 

 Други предложения за допълване на дневния ред не бяха направени и се пристъпи към неговото 

гласуване. 

Дневният ред бе приет с предложеното допълнение с 8 гласа „За“, без „Против“ и без 

„Въздържал се“. 

 

По точка 1. от дневния ред:  

Думата бе дадена на г-н Кюркчиев – Заместник-кмет на Община Смядово.  Той потвърди 

отправеното искане.  

Общото събрание пристъпи към гласуване. 

С 8 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“ беше взето следното решение: 
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„РСУО-Шумен дава съгласие Община Смядово да разходва средства от партидата на Община 

Смядово от банковата сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по 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 нов специализиран автомобил за събиране и 

извозване на отпадъци  в размер на 100 000 /сто хиляди/ лева, обезпечаващ функционирането на 

общинската система за управление на отпадъците.“  

 

 

По точка 2. от дневния ред:  

Думата бе дадена на г-н Ахмед – Заместник-кмет на Община Хитрино.  Той потвърди отправеното 

искане.  

Общото събрание пристъпи към гласуване. 

С 8 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“ беше взето следното решение: 

 

„РСУО-Шумен дава съгласие Община Хитрино да разходва 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 реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци за закупуване на колесен трактор /втора употреба/ с предна навесна система, 

предназначен за подпомагане на дейността по събиране и транспортиране на отпадъците  в Община 

Хитрино в размер до 100 000 /сто хиляди/ лева без вкл. ДДС, обезпечаващ функционирането на 

общинската система за управление на отпадъците.“  

  

 

По точка 3. от дневния ред: 

Думата бе дадена на г-н Сали – Заместник-кмет на Община Венец.  Той потвърди отправеното 

искане.  Направи пояснение, че съдовете са за разделно събиране на отпадъци. 

Общото събрание пристъпи към гласуване. 

С 8 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“ беше взето следното решение: 

 

„РСУО-Шумен дава съгласие Община Венец да разходва средства от партидата на Община Венец 

от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по 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: 

• сметосъбиращ автомобил в размер на 70 000 /седемдесет хиляди/ лева;   

• съдове за разделно събиране на отпадъци в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева, 

обезпечаващи функционирането на общинската система за управление на отпадъците.“  

   

 

По точка 4. от дневния ред: 

Думата бе дадена на г-жа Атанасова – Гл. експерт „Екология“ в Община Шумен.  Тя потвърди 

отправеното искане.  Направи предложение в решението на общото събрание вместо „Листосъбирачка до 

80 куб.м/мин“ да бъде записано „Вакуумна машина за засмукване на листа и шума  – 1 бр.“ 

 

Общото събрание пристъпи към гласуване. 

С 8 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“ беше взето следното решение: 

 

„РСУО-Шумен дава съгласие Община Шумен да разходва средства от партидата на Община Шумен 

от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по 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 808 000 /осемстотин и осем хиляди/ лева за закупуване на: 

• Мотомиячка 10 куб.м. – 1 бр.  

• Мотометачка 6 куб.м. – 1 бр.   

• Комбиниран багер      –  1 бр. 
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• Самосвал до 3,5т. /5 места/ - 1 бр.   

• Самосвал до 3,5т. С кран до 2т. – 1бр.  

• Вакуумна машина за засмукване на листа и шума  – 1 бр., 

обезпечаващи функционирането на общинската система за управление на отпадъците.“  

 

По точка 5. от дневния ред:  

Исканията бяха потвърдени от представителите на общините. 

Общото събрание пристъпи към гласуване. 

С 8 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“ беше взето следното решение: 

 

„РСУО-Шумен дава съгласие Общините Шумен, Венец, Нови пазар, Каолиново да разходват 

средства от партидите на общините от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията 

по Наредба №7 от 19.12.2013 г.  за актуализация на общинските програми за управление на отпадъците 

както следва: 

 

Община Размер 

на средствата /лв./ 

Шумен 5800 

Венец 1200 

Велики 

Преслав 

5000 

Каолиново 1000 

Нови пазар 3000 

 

По точка 6. от дневния ред: 

инж. Атанасова поясни, че не са постъпили предложения по предоставения образец 3 от общините. 

Експертите от „Евро импекс“ ЕООД, гр. София предлагат като забележка в образеца да се допълни: 

• стойностите на компонентите, с мерна единица „тон“ да се закръглят до третия знак след 

десетичната запетая; 

• стойностите на компонентите, с мерни единици „%“; „лева/отчетен период“  и „лева/тон“ да 

се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 

 

Общото събрание пристъпи към гласуване. 

С 8 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“ беше взето следното решение: 

 

„РСУО-Шумен утвърждава Образец 3 на Месечен акт „Определяне на размера на единичната 

цена за отчетен период от ……….20…. г. до …...20…. г., съгласно чл.2, ал.1 от Договора за община 

…………“, съгласно Допълнително споразумение от 18.12.2017 г. за прилагане на коригиращата формула 

по чл.2, ал.1 от Договор ЗОП 33-06/19.02.2015 г., сключен между Община Шумен, Община Велики Преслав, 

Община Каспичан, Община Нови пазар, Община Смядово и „Евро импекс“ ЕООД, гр. София. 

Приема: 

• стойностите на компонентите, с мерна единица „тон“ да се закръглят до третия знак след 

десетичната запетая; 

• стойностите на компонентите, с мерни единици „%“; „лева/отчетен период“  и „лева/тон“ 

да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.“ 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на общото събрание на Регионалното сдружение за 

управление на отпадъците – Шумен 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. № 91-00-030/27.02.2018 г. 

2.Проект на решения 

3.Допълнен проект на решения 

4.Пълномощно № 05/07.03.2018 г., издадено от Ивайло Камаджиев - Кмет на Община Нови пазар 

5.Пълномощно, издадено от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан 

6.Пълномощно, издадено от Иванка Николова-Кмет на Община Смядово 

 

Настоящият протокол № 1/2018 г. се състави в 8 екземпляра, по един за всяка община. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО 

 ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

  Кмет на община Шумен 

 

 


