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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 № 4/2018 г. 

 

Днес 21.11.2018 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. 

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

упълномощена от Кмета на Община Каспичан  

5. Димитрина Маринова – упълномощена от Кмета на Община Смядово  

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

7. Ахмед Ахмед – Заместник-кмет на Община Хитрино  

8. Илхан Сали – Заместник-кмет на Община Венец 

 

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

Боян Тодоров – Заместник-кмет на Община Шумен    

Иван Кавръков – Ст. юрисконсулт в Община Шумен 

Росица Матеева – Началник отдел „ЕБС“ в Община Шумен 

Живка Атанасова – Гл. експерт „Екология” в Община Шумен 

Наталия Господинова – Ст. експерт „Контрол по ЗУО“ в Община Шумен 

Евгений Цанков – Директор на ОП „Чистота“ 

Тина Станчева Николова – Гл. счетоводител на ОП „Чистота“ 

Сашко Велев – Гл. инженер в ОП „Чистота“ 

Нина Асенова – еколог в Община Велики Преслав 

Димо Димов – Директор на дирекция УТ в Община Търговище 
Йоана Стефанова – Ст. експерт в Община Търговище 
Лилия Ненова - Ст. експерт в Община Търговище 
 

Заседанието беше открито в 13,30 ч., от Любомир Христов – Кмет на Община Шумен.  

Г-н Илхан Сали – Заместник-кмет на Община Венец предложи в дневния ред на заседанието  

да се включи  искане относно увеличаване на размера на средствата 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 сметосъбиращ автомобил На заседание, проведено на 09.03.2018 г., общото 

събрание даде съгласие Община Венец да ползва средства в размер на 70 000 лв.  
Г-н Христов допълни, че ще бъде представена актуална информация във връзка с оценяване 

на проектното предложение за изграждане на инсталация за компостиране  и на инсталация за 
предварително третиране на битовите отпадъци от територията РСУО –Шумен. 
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Дневният ред бе приет с предложените допълнения с 8 гласа „За“, без „Против“ и без 

„Въздържал се“, както следва: 

1. Представяне на проект на анализ на разходите за поддържане на Регионално депо за 
неопасни отпадъци, кв. Дивдядово и на  Цената за обезвреждане на неопасни отпадъци  за 
2019 г. 
 Докладва: Директор на ОП „Чистота“  

2. Вземане на решение относно искането на Община Венец за увеличаване размера 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 сметосъбиращ 

автомобил от 70 000 лв. на 100 000 лв. 
 Докладва: Кмет на Община Венец   

3. Предоставяне на информация относно проекта за изграждане на регионална система за 
предварително третиране и компостиране на битови отпадъци.  

 Докладва: Представител на Община Шумен   

 

По точка 1. от дневния ред:  

Думата бе дадена на г-н Цанков – Директор на ОП „Чистота“. Той предостави на членовете 
на сдружението отчет за изпълнение на дейностите и съответните разходи за поддържане на депо 

за ТБО, включени при определяне на цената за обезвреждане на тон депониран към 31.10.2018 г. 
Г-н Цанков представи Проект на анализ на  разходи за поддържане на депо за ТБО, 

включени при определяне на цената за обезвреждане на тон депониран за 2019 г. и цената за 
обезвреждане на неопасни отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово за 
2019 г. 

Цената за обезвреждане на неопасни отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. 

Дивдядово за 2019 г. е определена спрямо количеството отпадък, постъпило за обезвреждане от 
РСУО - Шумен за периода 01.11.2017 г. - 31.10.2018 г., завишено с количествата депониран 

отпадък от Община Търговище (в т. ч. и фирми) в Регионално депо - Търговище, за същия период.   

По-значимите пера, които са заложени през 2019 г. са завишаване работата на 
механизацията, увеличаване броя на персонала с 4 работника, мероприятия за подобряване 
инфраструктурата на депото. В анализа е включен и годишният размер на амортизационните 
отчисления за техниката и съоръженията.  

В резултат на анализа на разходите за 2019 г. е определена цена за депониране на един тон 

отпадък 24,97 лв. без ДДС. За 2018 г. тя е 20,61 лв./тон отпадък. 

Г-н Бодуров посочи, че при гласуване на решението на РСУО-Шумен, отпадъкът от 
територията на община Търговище да се депонира в Регионално депо, кв. Дивдядово, е 
коментирано, че няма да се увеличава цената за тон депониран отпадък. Сега с предложената по-

висока цена ще се наложи дофинансиране на дейността. Поради това заяви своя отказ да подкрепи 

предложеният анализ. 
Г-н Цанков поясни, че е поел ангажимент да не предприема промени през 2018 г., като през 

този период ще направи проучване дали е възможно да се справи с обезвреждането на увеличеното 

количество постъпващ отпадък. Допълни, че при предложения размер на разходите за обработка 
на отпадъка, цената е 19.31 лв./тон., т.е. по-ниска от тази за 2018 г. Увеличението до 24,97 лв. се 
дължи на начислените амортизационни отчисления. 

Г-жа Р. Матеева  потвърди, че с промените в нормативната уредба през 2017 г., Община 
Шумен, като собственик на депото, е задължена да начислява амортизационни отчисления на 
всички машини и съоръжения.    
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Г-жа Маринова попита дали посочената в анализа сума е за 51 години, включени ли са 
количествата отпадъци от община Търговище, а също така дали в цената трябва да се включи 

поддържането на външния път към депото. 

Г-жа Матеева поясни, че стойността на съоръжението е почти 18 млн. лв. 
Амортизационната норма е изчислена за период от 51 години. Посочената в анализа стойност е за 
една година. 

Г-н Цанков повтори, че в анализа са включени количествата битови отпадъци на Община 
Търговище, както и 1% от това количество за фирми, които са депонирали отпадъци в Регионално 

депо-Търговище за една година назад. Ремонтът на довеждащия път към депото е наложителен. 

Г-н Шаренков сподели за трудностите, които бяха срещнати при гасенето на пожара в 

депото през 2016 г., произтичащи от лошото състояние на обслужващия път. Той потвърди 

необходимостта от ремонт на довеждащия път до РДНО. 

Поради изчерпване на дебатите се пристъпи към гласуване. 
 

По точка 1. от дневния ред:  

Със  7 (седем) гласа „За“, 1 (един) „Против“ и без „Въздържал се“ общото събрание взе 
следните решения: 

 

1.  „РСУО-Шумен приема предложения от ОП “Чистота“ Анализ на разходите за поддържане 
на Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово през 2019г.  

2. „РСУО-Шумен приема Цената в размер на 24,97 лв./тон без ДДС като цена за депониране 

на неопасни битови отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово за 

периода 01.01.2019 -31.12.2019 г. 

 

По точка 2. от дневния ред:  

С 8 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“ беше взето следното решение: 
„РСУО-Шумен дава съгласие да бъде завишен от 70 000 /седемдесет хиляди/ на 100 000 

(Сто хиляди) лева размерът на средствата за закупуване на сметосъбиращ автомобил от Община 
Венец, като 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.“ 

 

По точка 3. от дневния ред: 

Г-жа Атанасова информира присъстващите, че на 27.11.2018 г. от 14:00 часа в гр. София ще 
се състои среща с Експертната работна група към УО на ОПОС, оценяваща проектното 

предложение за изграждане на инсталация за предварително третиране на отпадъци и инсталация 
за компостиране, на която са поканени всички кметове на общините от Регионално сдружение за 
управление на отпадъците - Шумен. Във връзка с обявената процедура за избор на оператор на 
инсталацията за предварително третиране на отпадъци, собственост на Община Хитрино, беше 
удължен срокът за оценяване на проектното предложение до 03.12.2018 г. На срещата ще 
присъстват и представители на немският инвеститор, които ще представят технологията на 
инвестиционното си намерение за изграждане на завод третиране на отпадъци.  

   Целта е да се вземе окончателно решение, а именно с кое инвестиционно намерение ще се 
ангажира РСУО-Шумен за изпълнение на целите, заложени в НПУО и действащото 

законодателство, свързано с управлението на отпадъците. 
 

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

сдружение за управление на отпадъците – Шумен приключи своята работа. 
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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. № 10-00-400/13.11.2018 г. 
2. Присъствен лист 
3. Пълномощно № 23/19.11.2018 г., издадено от Ивайло Камаджиев - Кмет на Община Нови 

пазар 

4. Пълномощно, издадено от Иванка Николова – Кмет на Община Смядово 

5. Пълномощно, издадено от Александър Горчев – Кмет на Община Велики Преслав 

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

 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО-ШУМЕН 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН  

 

 


