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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 № 1/2019г. 

 

Днес 15.02.2019 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. Илхан Сали – Заместник-кмет на Община Венец 
6. Иванка Николова – Кмет на община Смядово  

 

Присъстваха още: 

Петко Шаренков – Заместник-областен управител на област Шумен 

Боян Тодоров – Заместник-кмет на Община Шумен    

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

Мария Пенчева – еколог в ОП „Чистота“ 

Нина Асенова – еколог в Община Велики Преслав 

Иван Иванов – Заместник-кмет на  Община Никола Козлево  

Мюждет Шабан – еколог в Община Никола Козлево 

 

На заседанието не присъстваха: 

1. Ахмед Ахмед – Заместник-кмет на Община Хитрино  

2. Ивайло Камаджиев – Кмет на Община Нови пазар 

 

На основание чл.25, ал.5 от ЗУО поради отсъствие на част от кметовете, членове на РСУО-

Шумен, заседанието на общото събрание беше отложено с 1 час и беше открито в 14,30 часа (при 

необходимия кворум от 2/3) от Любомир Христов – Председател на РСУО-Шумен. 

Поради липса на предложения за допълване на дневния ред, същият беше приет с 6  гласа „За“, 

без „Против“ и без „Въздържал се“, както следва: 

1. Вземане на решение относно искане на Община Никола Козлево 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 40 500,23 лв. за закупуване на фабрично 

нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, както и за контейнери за 

разделно събиране на отпадъци за нуждите на община Никола Козлево.  

 Докладва: Кмет на Община Никола Козлево   
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2. 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. в размер на 78 647,50 лв. за инженеринг - проектиране и 

строителство на кабелна линия средно напрежение и уличен водопровод по регулационния план 

на гр. Шумен за нуждите на „Общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни 

битови отпадъци в община Шумен“, както и дейностите, свързани с авторски, строителен и 

инвеститорски контрол на същите.  

 Докладва: Кмет на Община Шумен   

 

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

 

Г-н Иванов – Зам.-кмет на Община  Никола Козлево информира, че Общината има намерение да 

закупи фабрично нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, както и съдове за 

разделно събиране на твърди битови отпадъци.  Предлага общото събрание за разреши ползването на 

сумата от 40 500,23 лв., натрупана от отчисления по чл. 64 от ЗУО, при депониране на битови отпадъци 

в Регионално депо, кв. Дивдядово.    

Г-жа Атанасова поясни, че съгласно сключения договор между Община Шумен и ПУДООС, гр. 

София за изграждане на „Общински център за разделно събиране и съхранение на опасни битови 

отпадъци“, Общината има задължение да осигури доставянето на ел. енергия и вода за питейно-битовите 

и противопожарните нужди на центъра. В тази връзка сме възложили проектиране и изграждане на 

необходимите комуникации. Бихме искали да се възползваме от разпоредбите на чл. 24, т.1 от Наредба 

№7/2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъци за ползване на част от натрупаните средства от отчисленията по 

чл. 64 от ЗУО. 

Предлагаме общото събрание да даде съгласие за ползване на сумата от 78 647,50 лв. за 

инженеринг - проектиране и строителство на кабелна линия средно напрежение и уличен водопровод 

по регулационния план на гр. Шумен за нуждите на „Общински център за разделно събиране и 

съхраняване на опасни битови отпадъци в община Шумен“, както и дейностите, свързани с авторски, 

строителен и инвеститорски контрол на същите.  

 

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: 

 

„На основание чл. 26, ал.1, т.13 от Закона за управление на отпадъците, РСУО-Шумен дава 

съгласие Община Никола Козлево да разходва средства от партидата на Община Никола Козлево от 

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

19.12.2013 г. в размер на 40 500,23 лв. (Четиридесет хиляди и петстотин лв. и двадесет и три 

стотинки) за закупуване на фабрично нов специализиран автомобил за сметосъбиране и 

сметоизвозване, както и за съдове за разделно събиране на отпадъци за нуждите на община Никола 

Козлево“.  

 

 

По точка 2. от дневния ред:  

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

„На основание чл. 26, ал.1, т.13 от Закона за управление на отпадъците, РСУО-Шумен дава 

съгласие Община Община Шумен да разходва средства от партидата на Община Шумен от сметката за 
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чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по Наредба №7 от 19.12.2013 г. в размер на 78 

647,50 лв. (Седемдесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и седем лв. и петдесет стотинки.) за 

инженеринг - проектиране и строителство на кабелна линия средно напрежение и уличен водопровод 

по регулационния план на гр. Шумен за нуждите на „Общински център за разделно събиране и 

съхраняване на опасни битови отпадъци в община Шумен“, както и дейностите, свързани с авторски, 

строителен и инвеститорски контрол на същите“.  

 

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. № 91-00-012/06.02.2019 г. 

2.Заявление от Кмета на Община Никола Козлево  

4.Присъствен лист 

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

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

 

Настоящият протокол № 1/2019 г. се състави в 8 екземпляра, по един за всяка община. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 

 

 


