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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 № 2/2019г. 

 
Днес 03.04.2019 г.  от 10,00 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. Любомир Христов – Кмет на Община Шумен    
2. Александър Горчев - Кмет 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. 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 
Боян Тодоров – Заместник-кмет на Община Шумен    
Живка Атанасова – Гл. експерт „Екология” в Община Шумен 
 
На заседанието не присъства Иванка Николова – Кмет на община Смядово 
 

На основание чл.25, ал.5 от ЗУО поради отсъствие на кмета на Община Смядово заседанието на 
общото събрание беше отложено с 1 час и беше открито в 11,00 часа (при необходимия кворум от 2/3) 
от Любомир Христов – Председател на РСУО-Шумен. 

 

Думата бе дадена на членовете на сдружението за предложения по дневния ред. 

Петя Атанасова представи желанието на ръководството на община Нови пазар - внесеното 
искане за разходване на част от натрупаните средства от отчисления в размер на 60 000 лв. без ДДС за 
закупуване на специализиран техника, да се допълни и с ползване на 10 000 лв. без ДДС за закупуване 
на улични кошчета за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

Г-н Христов предложи в дневния ред да се включи искане на Община Шумен да разходва 
36 000 лв. с ДДС от натрупаните отчисления за закупуване на улични кошчета за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки. 

Направените предложения за допълване на дневния ред бяха подложени на гласуване и приети 
с 8  гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“. 

 
Думата бе дадена на представителите на общините, за да мотивират своето искане. 
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Г-жа П. Атанасова  поясни, че Община Нови пазар се нуждае от закупуване на специализирана 
техника за почистване на улици, площади, места за обществено ползване и раздробяване на 
растителни отпадъци (листосмукачка, дробилка за храсти и клони, самосвал до 3,5 т.), както и от 
кошчета за разделно събиране на отпадъци от опаковки.  Предлага общото събрание за разреши 
ползването на сумата от 70 000 лв. без ДДС, натрупана от отчисления по чл. 64 от ЗУО, при 
депониране на битови отпадъци в Регионално депо, кв. Дивдядово.    

Г-жа Ж. Атанасова поясни, че в местата за обществено ползване – паркове, алеи, детски 
площадки, най-голям дял за замърсяването имат отпадъците от опаковки. Разполагането на по-голям 
брой съдове не само ще подобрят визията на града, но ще намалят разходите за почистване и ще 
допринесат за увеличаване на количеството разделно събрани рециклируеми отпадъци. За целта 
предлагаме общото събрание да даде съгласие да ползване на средства в размер на 36 000 лв. с ДДС от 
натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за закупуване на улични и паркови кошчета за 
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: 
 
„На основание чл. 26, ал.1, т.13 от Закона за управление на отпадъците, РСУО-Шумен дава 

съгласие Община нови пазар да разходва средства от партидата на Община Нови пазар от банковата 
сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по Наредба №7 от 19.12.2013 г. в 
размер на 60 000 лв. (Шестдесет хиляди лв.) без ДДС за закупуване на специализирана техника и 10 
000 лв. (Десет хиляди лв.) без ДДС за закупуване на кошчета за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки, като част от 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: 
 
„На основание чл. 26, ал.1, т.13 от Закона за управление на отпадъците, 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. в размер на 36000 лв. 
(Тридесет и шест хиляди лв.)  с ДДС за закупуване на кошчета за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки, като част от общинската система за управление на отпадъците.“ 

 
По точка 3. от дневния ред:  
Г-н Тодоров представи информация за напредъка на инвестиционното намерение за изграждане 

на завод за преработка на отпадъци. 
 
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. № 08-00-133/28.03.2019 г. 
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2. Заявление от Кмета на Община Нови пазар №08-00148/19.03.2019 г. 
4. Присъствен лист 
5. Пълномощно № 7/02.04.2019 г., издадено от Ивайло Камаджиев - Кмет на Община Нови 

пазар 
7.Пълномощно, издадено от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан 
 
 
Настоящият протокол № 2/2019 г. се състави в 8 екземпляра, по един за всяка община. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 
 

 
 


