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O 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   ISO 14001  OHSAS 18001 

 

ПРОТОКОЛ № 3/2018 г. 

 

Днес 09.10.2018 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”, поради отлагане 

на заседанието насрочено на 04.05.2018 г.  

 

На заседанието присъстваха: 

1. Боян Тодоров – Заместник-кмет на Община Шумен    

1. Александър Горчев - Кмет на Община Велики Преслав  

2. Билгин Мюмюнов – Заместник-кмет на Община Каолиново  

3. Милена Недева - Кмет на Община Каспичан  

4. Димитрина Маринова – упълномощена от Кмета на Община Смядово  

5. Петя Атанасова –упълномощена от Кмета на Община Нови пазар  

6. Ахмед Ахмед – Заместник-кмет на Община Хитрино  

7. Илхан Сали – Заместник-кмет на Община Венец 

 

Присъстваха още: 

Петко Шаренков – Заместник-областен управител на област Шумен 

Росица Антонова – Заместник-кмет на Община Шумен 

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

Наталия Господинова – Старши експерт „Контрол по ЗУО“ 

Иван Кавръков – Ст. юрисконсулт в Община Шумен 

 

Заседанието беше открито в 13,30 ч., от Боян Тодоров – Заместник-кмет на Община Шумен. След 

отправената покана за участие в заседание на общото събрание на РСУО-Шумен, в Община Шумен е внесено 

заявление от г-жа Милена Недева - Кмет на Община Каспичан, с искане за вземане на решение за даване на съгласие 

за ползване на част от натрупаните средства от отчисления в сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен.  

Думата бе дадена на г-жа Недева, за да представи искането си. От месец юли 2017 г. Община Каспичан 

самостоятелно извършва дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците, генерирани на нейна територия. 

За нуждите на населението и юридическите лица са закупени общо 513 бр. контейнери тип „Бобър“, с обем 1100 л. 

Закупен е специализиран камион за транспортиране на отпадъците.  

С цел намаляване на количествата на депонираните отпадъци и предоставяне на качествена услуга на 

гражданите е необходимо да се увеличи броят на контейнерите за разделно събиране на отпадъците и да се добавят 

допълнителни контейнери към съществуващите точки. Община Каспичан има нужда от около 25 бр. контейнери за 

разделно събиране на отпадъци.  

Община Каспичан желае да подобри процеса на почистването на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване и в тази връзка да 

закупи хидростатична тракторна косачка за буйна и твърда растителност за професионална  употреба със система 

за постоянно задвижване на четирите колела. С помощта на тази косачка ще се обхванат значително по-голяма част 

от озеленените площи, предназначени за косене. 

Направено бе предложение искането да бъде включено като т.3 от обявения дневен ред. 

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

както следва: 
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1. Вземане на решение относно искане 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. за 

закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъци за нуждите на община Шумен в размер на 478 500 лв.  

 Докладва: Кмет на Община Шумен   

2. Вземане на решение относно искане на Община Смядово 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 

закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъци за нуждите на община Смядово в размер до 30 000 лв.  

 Докладва: Кмет на Община Смядово   

3. Вземане на решение относно искането на Община Каспичан 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 контейнери за разделно събиране на отпадъци в размер до 15 000 лева и закупуване 

на хидростатична тракторна косачка за буйна и твърда растителност в размер до 25 000 лева.  

                     Докладва: Кмет на Община Каспичан    

 

Думата бе дадена на представителите на общините, за да мотивират своето искане. 

Г-жа Атанасова поясни, че поради промяна в размера на обществената поръчка за закупуване на контейнери 

за битови отпадъци за нуждите на Община Шумен, е необходимо Общото събрание да даде отново съгласие за 

ползване на средства от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по Наредба №7 от 

19.12.2013 г. в размер на 478 500 лв.  

Г-жа Маринова потвърди искането на Община Смядово за ползване на средства  от  сметката за чужди 

средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по Наредба №7 от 19.12.2013 г. в размер на 478 500 лв. за 

закупуване на съдове за битови отпадъци. 

 

Общото събрание пристъпи към гласуване. 

 

По точка 1. от дневния ред:  

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

„РСУО-Шумен дава съгласие Община Шумен да разходва средства в размер на 478 500 (четиристотин 

седемдесет и осем хиляди и петстотин)  лева от партидата на Община Шумен 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 

съдове за разделно събиране на отпадъци(извън задълженията на организациите по оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци), предназначени  да обезпечат нормалното функциониране на общинската система за 

управление на отпадъците.“  

 

По точка 2. от дневния ред:  

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

„РСУО-Шумен дава съгласие Община Смядово да разходва средства в размер до 30 000 (тридесет хиляди) 

лева 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 съдове за разделно 

събиране на отпадъци (извън задълженията на организациите по оползотворяване на масово разпространени 

отпадъци), предназначени  да обезпечат нормалното функциониране на общинската система за управление на 

отпадъците.“  

 

По точка 3. от дневния ред: 

С 8 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 на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъците за закупуване на контейнери за разделно събиране на отпадъци в размер до 15 000 (петнадесет хиляди) 

лева и закупуване на хидростатична тракторна косачка за буйна и твърда растителност в размер до 25 000 (двадесет 

и пет хиляди) лева.“ 
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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. № 08-00-606/03.10.2018 г. 

2. Заявление от Кмета на Община Смядово с изх. № 3258/04.10.2018 г. 

3. Заявление от Кмета на Община Каспичан с изх. № 09-00-21/23.04.2018 г 

4. Присъствен лист 

5. Пълномощно № 20/05.10.2018 г., издадено от Ивайло Камаджиев - Кмет на Община Нови пазар 

6.Пълномощно, издадено от Иванка Петрова – Кмет на Община Смядово 

 

Настоящият протокол № 3/2018 г. се състави в 8 екземпляра, по един за всяка община. 

 

 

За ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО 

БОЯН ТОДОРОВ 

Заместник-кмет на община Шумен 

 


