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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 № 2/2018 г. 

 

Днес 30.05.2018 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”, поради отлагане на заседанието насрочено на 04.05.2018 г.  

На заседанието присъстваха: 
1. Любомир Христов – Кмет на Община Шумен    

2. Димо Бодуров – Заместник-кмет на Община Велики Преслав- упълномощен от Кмета на 
Община Велики Преслав  

3. Билгин Мюмюнов – Заместник-кмет на Община Каолиново  

4. Иванка Николова – Кмет на община Смядово  

5. Милен Минчев -  Заместник-кмет на Община Каспичан - упълномощен от Кмета на Община 
Каспичан  

6. Петя Атанасова – началник отдел „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС“ на община Нови пазар - 

упълномощена от Кмета на Община Нови пазар  

 

Присъстваха още: 
     Петко Шаренков – Заместник-областен управител на област Шумен 

Боян Тодоров – Заместник-кмет на Община Шумен    

Дарин Димитров – Кмет н Община Търговище 
Лилия Ненова – ст. експерт в Община Търговище 
Йоана Стефанова - ст. експерт в Община Търговище 
Живка Атанасова – гл. експерт „Екология” при Община Шумен 

Наталия Господинова – Старши експерт „Контрол по ЗУО“ 

Иван Кавръков – Ст. юрисконсулт в Община Шумен 

Евгений Цанков – Директор на ОП „Чистота“ 

Нина Асенова – еколог в Община Велики Преслав 
Екатерина Крумова – Мл. експерт „Околна среда“ при община Каспичан  

 

На заседанието не присъстваха:  
1. Ахмед Ахмед – Заместник-кмет на Община Хитрино  

2. Илхан Сали – Заместник-кмет на Община Венец 

 

Заседанието беше открито в 11,00 ч. при необходимия кворум (повече от 2/3) от Любомир Христов 
– Председател на РСУО-Шумен. Думата бе дадена на членовете на сдружението за предложения по  

предварително обявения дневен ред:   

1. Вземане на решение относно искането на Община Велики Преслав за разходване на средства от 
партидата на Община Велики Преслав от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от 
отчисленията по Наредба №7 от 19.12.2013 г. за закупуване на вакуум машина за засмукване на 
листа и шума в размер на 15 000 лв.  

 Докладва: Кмет на Община Велики Преслав   

 

2. Вземане на решение относно искането на Община Каспичан за разходване на средства от партидата 
на Община Каспичан от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по 
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Наредба №7 от 19.12.2013 г. за провеждане на информационна кампания по управление на 
отпадъците в размер на 4 000 лв.  

 Докладва: Кмет на Община Каспичан    

 

3. Вземане на решение за изменение на решение по т.4 от Протокол №1/2018 г. 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 
специализирана техника за обслужване на общинската система за управление на отпадъците.  

 Докладва: Кмет на Община Шумен  

 

4. Вземане на решение относно искането на Община Търговище за временно приемане на отпадъци с 
код 19 12 12 на Регионално депо за неопасни битови отпадъци, кв. Дивдядово. 

 

 Докладва: Кмет на Община Търговище  

5. Други 

 

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

Г-н  Минчев предложи искането на община Каспичан 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. да се допълни и за закупуване на вакуум машина за засмукване на листа и 

шума в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева, обезпечаваща функционирането на общинската система 
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 6 гласа „За“, без „Против“ и без 

„Въздържал се“. 

 

Думата бе поискана от г-н Минчев. Той потвърди отправеното искане. Поясни, че на територията 
на община Каспичан има 160-170 дка зелени площи. Закупуването на вакуум машина за засмукване на листа 
и шума ще улесни значително събирането на зелените отпадъци, получени при поддържане на тревните 
площи в населените места и на общинските пътища. 

Г-н Шаренков попита какво ще включва информационната кампания, която община Каспичан ще 
организира. 

Г-жа Крумова поясни, че ще бъдат изработени брошури и стикери за контейнерите за битови 

отпадъци,  които ще информират населението за какви отпадъци са предназначени и какви отпадъци не 
могат да се изхвърлят в тях. 

Г-н Бодуров поясни, че имат същите аргументи за закупуване на вакуум машина за засмукване на 
листа и шума.  

Общото събрание пристъпи към гласуване. 
 

По точка 1. от дневния ред:  

С 6 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“ беше взето следното решение: 
 

„РСУО-Шумен дава съгласие Община Велики Преслав да разходва средства от партидата на 
Община Преслав 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 вакуум машина за засмукване на 
листа и шума в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева, обезпечаваща функционирането на общинската 
система за управление на отпадъците.“  
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По точка 2. от дневния ред:  

С 6 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“ беше взето следното решение: 
 

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

• провеждане на информационна кампания по управление на отпадъците в размер на 4 000 

/четири хиляди/ лева.  

• закупуване на вакуум машина за засмукване на листа и шума в размер на 15 000 

/петнадесет хиляди/ лева, обезпечаваща функционирането на общинската система за 
управление на отпадъците.  

 

По точка 3. от дневния ред: 

Г-жа Атанасова поясни, че предлаганата промяна в текста на решение по т.4 от Протокол №1/2018 г. 
„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. 

• 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.“  

  ще даде възможност на ръководството на Община  Шумен да прояви повече гъвкавост при избора 
на техниката, която се предвижда за закупуване. 

Общото събрание пристъпи към гласуване. 
С 6 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“ беше взето следното решение: 
 

„РСУО-Шумен изменя решение по т.4 от Протокол №1/2018 г. 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. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци както следва:  
 

„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 
сметосъбираща, сметопочистваща и друга специализирана техника за обезпечаване на функционирането на 
общинската система за управление на отпадъците.“  

   

 

По точка 4. от дневния ред: 

Във връзка с постъпило писмо-искане с вх.№ 08-00-120 от 08.03.2018 г. думата бе дадена на д-р 

Дарин Димитров – Кмет н Община Търговище. Той поясни, че Регионално депо-Търговище е пред 

запълване. Има изготвен проект за СМР за разширение на депото на обща стойност 6,5 млн. лева, осигурено 

е начално финансиране. Ще бъде избран изпълнител по реда на ЗОП. Отправеното искане се отнася за 
депониране на отпадъците с код 19 12 12, получени след сепариране на смесен битов отпадък от Община 
Търговище. Община Попово търси самостоятелно решение за обезвреждане на отпадъците.  
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Кметът на Община Велики Преслав писмено е отправил въпроси, които бяха поставени и от г-н 

Бодуров.  
Г-н Димитров направи уточнение, че датата 01.10.2018 г. е условна. Регионалното депо –Търговище 

ще може да приема отпадъците от общината до края на текущата година. Посочените в писмото годишни 

количества от 25 000 тона се отнасят за сдружението. Количествата отпадъци, подлежащи на депониране 
след сепариране, образувани от населението на община Търговище възлизат на около 15 000 тона годишно. 

Изрично подчерта, че не се предвижда транспортиране на строителни и производствени отпадъци. 

Г-жа Атанасова поясни, че свободният обем на Регионално депо, кв. Дивдядово към 31.12.2017 г.  е 
над 50%. При сегашния годишен обем на депонираните отпадъци от РСУО-Шумен, депото може да 
функционира около 13 години. След приемане на отпадъците на Община Търговище живота на депото ще 
е около 11 години. При изчисленията не е взето предвид изискването за поетапно намаляване на 
количествата депонирани отпадъци, което ще се постигне след реализиране на проекта за компостиране на 
биоразградимите отпадъци на РСУО-Шумен. Приемането на отпадъците на община Търговище няма да 
промени технологията на депониране. При необходимост ще се увеличи работното време на техниката, 
която обслужва депото. Това ще се отрази на цената за обработка на тон отпадък, която се приема всяка 
година от сдружението на база изготвен от ОП „Чистота“ анализ на разходите.  

Г-н Христов посочи, че ръководството на община Търговище следва да представи информация за 
честотата на транспортиране на отпадъците за депониране. Това се налага във връзка с работата на военното 

стрелбище и ограниченията в часовете за приемане на отпадъците на депото. Г-н Христов посочи, че поради 

амортизацията на техниката, предстои да се инвестира в закупуване на компактор и булдозер, обслужващи 

депото в кв. Дивдядово. 

Поради изчерпване на дискусията общото събрание пристъпи към гласуване. 
С 6 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“ беше взето следното решение: 
 

„На основание чл.26, ал.1 т.9 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с постъпило писмо-

искане с вх.№ 08-00-120 от 08.03.2018 г. от Кмета на Община Търговище 
РСУО-Шумен: 

• Дава съгласие за приемане в Регионално депо, кв. Дивдядово, гр. Шумен на отпадъци, подлежащи 

на депониране след предварително третиране, с код 19 12 12 Други отпадъци (включително смеси 

от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11, от 
територията на РСУО - Търговище в средногодишно количество  до 15 000 /петнадесет хиляди/ 

тона. 
• Срок за предоставяне на услугата – до изграждане и въвеждане в експлоатация на разширението на 

Регионално депо – Търговище.  
• Определя Община Търговище да заплащат: 

 цена на услугата по депониране и 

 обезпечения по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците,  
 в размера, приет от общото събрание на РСУО-Шумен за съответната календарна година.“  

 

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. 

 

 

Приложения:  
1.Покана за провеждане на заседание на общо събрание на Регионално сдружение за управление на 
отпадъците на общините от област Шумен с изх. № 91-00-050/27.04.2018 г. 
2. Съобщение за отлагане на заседанието, насрочено за 04.05.2018 г 
3.Покана за провеждане на заседание на общо събрание на Регионално сдружение за управление на 
отпадъците на общините от област Шумен с изх. № 91-00-050/27.04.2018 г. 
4.Заявление от Кмета на Община Велики Преслав с изх. № 1381/26.03.2018 г. 
5.Заявление от Кмета на Община Каспичан с изх. № 09-00-21/23.04.2018 г. 



5 

 

6.Заявление от Кмета на Община Каспичан с изх. № 10-00-34/28.05.2018 г. 
7.Заявление от Кмета на Община Търговище с изх. № 10-00-76/07.03.2018 г. 
8.Писмо на Община Шумен с изх.№ 08-00-120/28.03.2018 г. 
9.Писмо на Община Търговище с изх.№ 28-00-237/12.04.2018 г. 
10.Писмо на Община Велики Преслав с изх.№ 08-00-36/28.05.2018 г. 
11.Проект на дневен ред  

12.Проект на решения 
13.Присъствен лист 
14.Пълномощно № 14/30.05.2018 г., издадено от Ивайло Камаджиев - Кмет на Община Нови пазар 

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

16.Пълномощно, издадено от Александър Горчев-Кмет на Община Велики Преслав 
 

Настоящият протокол № 2/2018 г. се състави в 8 екземпляра, по един за всяка община. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО 

 ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

  Кмет на община Шумен 

 

 

 


