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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 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3/2020г. 

 

 

Днес 05.06.2020 г. от 11,30 часа, в зала 203, в сградата на Община Шумен се проведе 

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. Димитрина Маринова – заместник-кмет на Община Смядово; 

3. Илхан Сали – заместник-кмет на Община Венец; 

4. Билгин Мюмюнов – заместник-кмет на Община Каолиново; 

5. Нина Асенова – заместник-кмет на Община Велики Преслав; 

6. Петя Атанасова – началник отдел „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС“ на Община Нови пазар, 

упълномощена от кмета на Община Нови пазар. 

 

Присъстваха още: 
1. Ширин Вели – заместник-областен управител на област Шумен; 

2. Иван Кавръков – старши юрисконсулт в Община Шумен; 

3. Живка Атанасова – главен експерт „Екология” в Община Шумен; 

4. Живко Атанасов – старши експерт „Контрол по ЗУО” в Община Шумен; 

5. Даниела Христова – специалист „Екология“ в Община Велики Преслав 

 

На заседанието не присъстваха: 

1. Представител на Община Хитрино; 

2. Представител 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 12,30 часа (при 

необходимия кворум от 2/3) при предварително обявен дневен ред:  

1. Вземане на решение относно искане на 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 на 85 000,00 (Осемдесет 

и пет хиляди) лева за закупуване на специализирано транспортно средство с бордова 

надстройка с кран  за обезпечаване на общинската система за управление на отпадъците. 

Докладва: Кмет на Община Велики Преслав 

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 400 000,00 (Четиристотин 

хиляди) лева с включен ДДС за закупуване на специализирана техника за  обслужване 
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на общинската система за управление на отпадъците – събиране на растителни и 

строителни отпадъци. 

Докладва: Кмет на Община Шумен  

  

3. Вземане на решение във връзка с продължаване на процедурата за възлагане на 

обществената поръчка за сепариране на смесени битови отпадъци, образувани на 

територията на общините Шумен, Велики Преслав, Каспичан, Нови пазар и Смядово. 

 

4. Други. 

Г-н Христов, председателстващ заседанието, предложи като т.3 от дневния ред да се 

разгледа искането за вземане на решение за разходване на средства от партидата на Община 

Смядово от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по Наредба №7 от 
19.12.2013 г., а т.3 от обявения в поканата за заседанието дневен ред да стане т. 4. 

Допълненият дневен ред беше приет с 6 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал 

се“. 

По т.1 от дневния ред г-жа Асенова потвърди заявеното искане на Община Велики 

Преслав за ползване на средства от натрупаните отчисления и поясни, че техниката е 

предназначена за събиране на растителни отпадъци. 

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

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

дава съгласие Община Велики Преслав да разходва 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 на 85 000,00 (Осемдесет и пет хиляди) лева за 

закупуване на специализирано транспортно средство с бордова надстройка с кран за 

обезпечаване на общинската система за управление на отпадъците. 

 

По т.2 от дневния ред г-жа Атанасова разясни, че РСУО – Шумен вече е гласувало 

Община Шумен да ползва 1,5 млн. лева за закупуване на специализирана техника за 

сметосъбиране в район „ЮГ“, но поради покачване на цените на специализираните автомобили е 

необходима по-голяма сума. 

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

2. 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 400 000,00 (Четиристотин хиляди) лева с включен ДДС за 

закупуване на специализирана техника за  обслужване на общинската система за 

управление на отпадъците – събиране на растителни и строителни отпадъци.  

 

По т.3 г-жа Маринова предложи да се увеличи от 10 000 на 15 000 лева с ДДС исканата 

сума от сметката за чужди средства на Община Смядово към РИОСВ – Шумен. Със средствата се 
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предвижда закупуване на съдове за разделно събиране на биоотпадъци, част от които ще бъдат 
поставени в социални заведения. 

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

3. На основание чл. 26, ал.1, т.13 от Закона за управление на отпадъците, РСУО – Шумен 

дава съгласие Община Смядово да разходва средства от партидата на Община Смядово 

от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по Наредба №7 от 
19.12.2013 г. в размер до 15 000 /Петнадесет хиляди/ лева с включен ДДС за закупуване 

на съдове за разделно събиране на биоотпадъци (извън задълженията на организациите по 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци). 

 

По т.4 г-н Христов припомни, че след проведените пазарни консултации за определяне на 

прогнозна стойност за предоставяне на услуга за предварително третиране (сортиране) на 

смесени битови отпадъци за общините Шумен, Велики Преслав, Нави пазар, Каспичан и 

Смядово е постъпило едно предложение от „ЕВРОИМПЕКС“ ЕООД, гр. София. Участникът е 

предложил единична цена 120 лв. без ДДС за 1(един) тон входящ/приет отпадък при отсортиране 

на най-малко 50% от входящия обем на рециклируемите отпадъци. Общините са изразили 

категорично несъгласие с предложената цена, която многократно превишава сега заплащаната 

сума. 

Г-жа Ж. Атанасова запозна присъстващите с проведени и приключили процедури за избор 

на изпълнител със сходен предмет на дейност на Община Търговище, Община Габрово, Община 

Ветрино, Община Стара Загора. 

Г-жа Маринова информира за проведени процедури от Община Враца, Община Мездра, 

Община Севлиево. Тя подчерта, че условията са различни, в зависимост от целите, които си 

поставят общините. За РСУО – Шумен количеството на рециклируемия отпадък от хартия, 

пластмаса, стъкло и метали варира от 20,17% за община Нови пазар до 42,55% за община 

Каспичан или средно за 5-те общини 30,32% от общото количество на постъпилия за сепариране 

отпадък.  

Представителите на общините се обединиха около следното предложение: В условията за 

определяне на цената на поръчката да се поставят изисквания за диференцирани цени при 

постигане на: не по-малко от 15%; до 20,00%; до 25,00%; до 30,00% на отделените чрез 
сепариране, годни за рециклиране отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, 

пластмаса и стъкло, спрямо постъпващото на „вход“ на инсталацията общо тегловно количество 

битови отпадъци, доставено от съответната община, като предложенията да не превишават 28 лв. 

с ДДС на тон постъпил за сепарация отпадък при постигане на максималния процент - 30% 

отсортиран отпадък. 

 

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. № 91-00-043/27.05.2020 г. 
2. Заявление от кмета на Община Велики Преслав 

3. Заявление от кмета на Община Смядово 
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4. Присъствен лист 

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

6. Пълномощно, издадено от Янко Йорданов – Кмет на Община Велики Преслав 

7. Пълномощно, издадено от Георги Георгиев – Кмет на Община Нови пазар 

 

 

Настоящият протокол № 3/2020 г. се състави в 6 екземпляра, по един за всяка община. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО-ШУМЕН 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН  

 

 

Нина Асенова 

Заместник-кмет на Община Велики Преслав 

 

Билгин Мюмюнов 

Заместник-кмет на Община Каолиново 

 

Димитрина Маринова 

Заместник-кмет на Община Смядово 

 

Илхан Сали  

Заместник-кмет на Община Венец 

 

Петя Атанасова 

Упълномощена от Кмета на община Нови пазар 

 

 

 


