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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 № 5/2019 г. 

 

Днес 21.11.2019 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. Янко Йорданов – Кмет на Община Велики Преслав  
3. Билгин Мюмюнов – Заместник-кмет на Община Каолиново  

4. Иванка Николова –Кмет на Община Смядово  

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

6. Гюлкан Ахмед – упълномощен от Кмета на Община Хитрино  

7. Ердинч Еминов – упълномощен от Кмета 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 

Живко Атанасов – Ст. експерт „Контрол по ЗУО“ в Община Шумен 

Евгений Цанков – Директор на ОП „Чистота“ 

Славена Бозовайска – Гл. счетоводител на ОП „Чистота“ 

Сашко Велев – Гл. инженер в ОП „Чистота“ 

Нина Асенова – еколог в Община Велики Преслав 

 

На заседанието не присъства Милена Недева -  Кмет на Община Каспичан. 

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 11,00 часа (при 

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

Той отправи приветствие към членовете на сдружението. 

Дневният ред беше предложен за гласуване и  приет с  7 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 
2020 г. 
 Докладва: Директор на ОП „Чистота“  

2. Представяне на анализ на цената за събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни 

отпадъци в Общински център за опасни отпадъци, гр. Шумен за периода 07.12.2019 г. – 

31.12.2020 г. 
  

 Докладва: Директор на ОП „Чистота“  

По точка 1. от дневния ред:  
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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 31.10.2019 г. и 

прогнозен анализ на разходите към 31.12.2019 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 2020 г. в Регионално 

депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово. Във връзка с управлението на „Регионалното депото за 
неопасни отпадъци“ в кв. Дивдядово за 2020 година сме заложи само неотложни мероприятия по 

поддръжка и минималните средства за издръжка. Отчели сме вдигането на минималната заплата 
което ще увеличи ФРЗ и част от външните услуги по поддръжката на съоръженията. Изграждане 
на макадамовия път върху тялото депото за разтоварване отпадъците, почистване на ретензионен 

басейн, както и извършване на дезинфекция и др. В тази връзка за 2020 година цената е изчислена 
в размер на 25.58 лв. на тон депониран отпадък което е с 0.61 лв. увеличение спрямо предходната 
година. За 2019 година сме представили отчет на всички общини към 30.10.2019 г. и един 

прогнозен към 31.12.2019 г.  Изпълнението е 82% в  приходната  част и 81%  в разходната част. 
Като планираните мероприятия претърпяха значителни промени поради обстоятелства, които не 
бяха предвидени, авариране на основната техника. Към момента извършваме ремонти на 
единствения булдозер и компактора който също се ремонтира. Годината мина проблемно, но се 
справихме със ситуацията.  

Г-жа Николова  подкрепи предложената цена, тъй като разликата спрямо предходната 
година е много ниска. Трябва да се насочат усилия км събираемостта на таксите.  

Г-н Христов подчерта увеличението на отчисленията за 2020 година на 95 лв. при 57 лв. на 
тон депониран отпадък за 2019 година. 

 

По точка 1. от дневния ред:  

Със  7 (седем) гласа „За“, без „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 2020г.  

2. „РСУО-Шумен приема Цената в размер на 25,58 лв./тон без ДДС като цена за депониране 
на неопасни битови отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово за 
периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. 
 

По точка 2. от дневния ред:  

 

Малко повече от месец ЦСОО функционира и този период е твърде кратък, за да бъдат 
направени анализи за реалните разходите за 2020 г. Поради това е използван разработения по 

проекта за БШПС „бизнес план“. Сумата за една година за издръжка на площадката е 271035 лв. В 

цената  не е включен разходът за обезвреждане на събрания отпадък. Предстои провеждането на 
обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на фирма изпълнител.  

Разходите са разпределени спрямо населението на всяка община. Това са минимално 

определените разходи, без които площадката не може да функционира нормално. 

Разходите по обезвреждане ще бъдат индивидуални за всяка община, на база приети и 

предадени за обезвреждане отпадъци. Всеки месец спрямо договора, необходимата сума за 
събиране, съхранение и обезвреждане ще бъде фактурирана. Ще има две суми – една за издръжката 
на площадката и една за събирането и обезвреждането на отпадъка. 
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Г-н Христов припомни, че задължение на всеки кмет на община е организиране на 
събирането и обезвреждането на опасните отпадъци от бита. С реализирането на проекта общините 
от сдружението придобиха актив на стойност над 1 800 000 лв., а приноса на Община Шумен е в 

размер на над 75 000 лв. за изграждане на външна инфраструктура.  
Г-н Мюмюнов попита за допълнителните цени за обезвреждане на отпадъците, тъй като 

трябва да се предвидят необходимите средства в бюджета на общините. 
 

 

 

Г-н Цанков се съгласи да изпрати предварителни разчети за цената на обезвреждане на 
отпадъците към всички членове на сдружението. Информира, че цените  за обезвреждане са много 

различни, като варират  от 1 лв. до 10 лв. в зависимост от вида на отпадъка.  
Г-н Христов предложи да се извърши проучване в продължение на половин година, след 

което да се обсъдят възможностите за определяне на нова цена. 
Г-жа Николова предложи  да  се отложим гласуването за следващо заседание. 
Г-н Цанков  отговори, че няма такава възможност, поради изтичане срока на договора с 

ПУДООС на 07.12.2019 г., след което издръжката е от страна на общините. 
Г-н Шаренков  подкрепи предложената цена и изтъкна предимството на територията на 

област Шумен да има такъв център при възникване на кризисни ситуации. 

Г-н Христов предложи да се пристъпи към гласуване. 
 

С 6 (шест) гласа „За“, без „Против“ и 1 (един) „Въздържал се“  на представителя на 
Община Нови пазар бяха взети следните решения: 

 

1. РСУО-Шумен приема предложения от ОП “Чистота“ Анализ на цената за събиране и 

транспортиране на опасните отпадъци в Общински център за опасни отпадъци“ гр. Шумен 

за периода 07.12.2019 г – 31.12.2020 г. 
2. ОП „Чистота“ да изготви анализ на цената за събиране, транспортиране и обезвреждане на 

опасните отпадъци в Общински център за опасни отпадъци“ гр. Шумен, за период от шест 
месеца, които да бъдат разгледани от сдружението. 

 

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. 

2. Присъствен лист 
3. Пълномощно № 24/21.11.2019 г., издадено от  Кмет на Община Нови пазар 

4. Пълномощно издадено от кмета на община Венец 

5. Пълномощно, издадено от Кмет на Община Велики Хитрино 

 

Настоящият протокол № 5/2019 г. се състави в 7 екземпляра, по един за всяка община. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО-ШУМЕН 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН  


