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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 № 1/2020 г. 

 
 
Днес 10.01.2020 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. Екатерина Крумова -  младши експерт „ОС“ в Община Каспичан  
5. Мирела Ганчева  – специалист „Еколог“ в 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 
Живка Атанасова – Гл. експерт „Екология” в Община Шумен 
Живко Атанасов – Ст. експерт „Контрол по ЗУО“ в Община Шумен 
Иван Кавръков – старши юрисконсулт в Община Шумен 
Нина Асенова – еколог в Община Велики Преслав 
 

Заседанието беше открито в 10,00 ч. от Петко Шаренков – Заместник областен 
управител на Област Шумен.  

Той отправи приветствие към членовете на сдружението и медиите. Г-н Шаренков даде 
думата на членовете на сдружението, за предложения, за допълване на обявения в поканата 
дневен ред. Община Велики Преслав е входирала заявление относно решение на общото 
събрание на сдружението 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. в размер до 53 000 /петдесет и три хиляди/ лева с включен ДДС за закупуване 
на специализирано транспортно средство с повдигащо устройство-автовишка (втора употреба), 
улични и паркови кошчета, съдове за разделно събиране на отпадъци от бита и мероприятия за 
информиране на обществеността. 

 
Дневният ред, състоящ се от четири точки, беше предложен за гласуване и  приет с 

8 (осем)  гласа „ За“, без „ Против“ и без „ Въздържал се“.  
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По точка 1. от дневния ред:  
 

Г-н Шаренков посочи законовото основание, налагащо избирането на председател на 
РСУО – Шумен, за този мандат. Той предложи г-н Любомир Христов – Кмет на Община 
Шумен, като изтъкна неговите качества и опит. Поради липса на други предложения се 
пристъпи към гласуване. 

Със  7 (осем) гласа „ За“, без „ Против“ и 1 (един) „ Въздържал се“ предложението за 
избор на председател на РСУО-Шумен бе прието. 

  
По точка 2. от дневния ред:  
 
Г-н Христов – Кмет на Община Шумен разясни необходимостта от провеждане на 

процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител за предоставяне на услугата по сепариране 
на смесените битови отпадъци образувани на територията на сдружението. Общините имат 
срок от една година за провеждане на процедурата поради изтичане на сега действащия 
договор. Той предложи Община Хитрино да предостави информация за готовността на 
сепариращата инсталация разположена на нейна територия и предназначена да обслужва 
общините Хитрино, Венец и Каолиново. Тази информация е необходима, за да се определят 
параметрите на обществената поръчка. Г-н Христов предложи в договора с изпълнителя да се 
предвиди възможност за предсрочно прекратяване действието на договора с най-малко 
едномесечно предизвестие. Предложи общините да определят най-малко двама представители, 
които да участват при изготвянето на  споразумение между членовете на сдружението, което да 
бъде прието на следващо заседание на общото събрание. Предлага проектът на споразумението 
да бъде изготвен до 30.01.2020 г.  Поради липса на разисквания се пристъпи към гласуване. 

 
Със 8 (осем) гласа „ За“, без „ Против“ и без „ Въздържал се“ предложенията бяха 

приети. 
 
По точка 3 от дневния ред: 
 
Кмета на Община Велики Преслав г-н Йорданов представи внесеното заявление за 

ползване на средства от натрупаните отчисления в размер на 53 000 лв. (петдесет и три хиляди 
лева) с включен ДДС. Средствата са необходими за закупуване на специализирано транспортно 
средство с повдигащо устройство-автовишка (втора употреба), улични и паркови кошчета, 
съдове за разделно събиране на отпадъци от бита и мероприятия за информиране на 
обществеността.  

 
Със 8 (осем) гласа „ За“, без „ Против“ и без „ Въздържал се“ искането беше прието. 
 
По точка 4 от дневния ред:  
 
Г-н Христов информира присъстващите, че инвеститорът на инсталация за преработка 

на отпадъци в пелети планира провеждането на среща, на която да представи инвестиционното 
си намерение.  

 
 



3 

 

Решение по т.1 от дневния ред:  

На основание чл. 26, ал.1, т.1, във връзка с чл. чл. 27, ал.1  от Закона за управление на 
отпадъците, РСУО-Шумен избира за председател на „Регионално сдружение за управление на 
отпадъците  на общините от област Шумен” Любомир Христов - Кмет на Община Шумен. 

 
Решения по т.2 от дневния ред:  

На основание чл. 26, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за управление на отпадъците, РСУО-
Шумен реши: 

1. В срок до 17.01.2020 г.  Община Хитрино да представи писмена информация до 
членовете на сдружението чрез председателя за готовността на сепариращата инсталация за 
общините Хитрино, Венец и Каолиново. 

2. Във връзка с изтичането на срока на договор № ЗОП 33-06/19.02.2015 г. с „Евро 
Импекс“ ЕООД, гр. София за сепариране на смесени битови отпадъци, генерирани на 
територията на сдружението, да започне процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет сепариране на смесени битови отпадъци, образувани на територията на сдружението.  

3. Общините, членове на сдружението, да предложат в срок до 17.01.2020 г. миниум 
двама представители, като единия от тях е юрист, които да участват в разработването и 
изготвянето на споразумение между членовете на сдружението по смисъла на чл. 8, ал. 1 от 
ЗОП и необходимата документация за възлагане на обществената поръчка. 

4. Проектът на споразумението по смисъла на чл. 8, ал. 1 от ЗОП следва да се 
изготви в срок до 31.01.2020 г. 

Решение по т.3 от дневния ред: 

На основание чл. 26, ал.1, т.13 от Закона за управление на отпадъците, РСУО-Шумен 
дава съгласие Община Велики Преслав 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. в размер до 53 000 /петдесет и три хиляди/ лева с включен ДДС 
за закупуване на специализирано транспортно средство с повдигащо устройство-автовишка 
(втора употреба), улични и паркови кошчета, съдове за разделно събиране на отпадъци от бита 
и мероприятия за информиране на обществеността. 

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, издадено от  Кмет на Община Каспичан 
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4. Пълномощно, издадено от Кмета на Община Венец 
5. Пълномощно, издадено от Кмет на Община Велики Преслав 
6. Пълномощно, издадено от Кмет на Община Смядово 
7. Пълномощно, издадено от Кмет на Община Каолиново 
8. Пълномощно, издадено от Кмет на Община Нови пазар 
9. Пълномощно, издадено от Кмет на Община Хитрино 

 
Настоящият протокол № 1/2020 г. се състави в 8 екземпляра, по един за всяка община. 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО-ШУМЕН 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН  
 
 
Янко Йорданов 
Кмет на община Велики Преслав 
 
Билгин Мюмюнов 
Заместник - кмет на Община Каолиново 
 
Екатерина Крумова 
Упълномощена от Кмета на община Каспичан 
 
Мирела Ганчева 
Упълномощена от Кмета на община Смядово 
 
Петя Атанасова 
Упълномощена от Кмета на община Нови пазар 
 
Ахмед Ахмед 
Упълномощен от Кмета на община Хитрино 
 
Илхан Сали  
Упълномощен от Кмета на Община Венец 

 


