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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 № 2/2020 г. 

 

С писмо изх.№ ЕО-Ш-350 от 09.03.2020 г. беше насрочено заседание на общото събрание на 

„Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен, което да се проведе 

на 13.03.2020 г.  от 10,00 часа, в зала 203, в сградата на Община Шумен при следния дневен ред: 

1. Вземане на решение относно искане на Община Търговище за разходване на средства от партидата на 

Община Търговище от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по Наредба 

№7 от 19.12.2013 г. в размер на 482 871,36 (Четиристотин осемдесет и две хиляди осемстотин 

седемдесет и един 0,36) лева за изграждане на нова клетка на „Регионално депо за неопасни отпадъци 

за общините Търговище и Попово“. 

 Докладва: Кмет на Община Търговище 

 

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 1 500 000,00 (Един милион и петстотин хиляди) лева с включен ДДС за 

закупуване на специализирана техника за  обслужване на общинската система за управление на 

отпадъците – събиране на битови и строителни отпадъци и поддържане чистотата на местата за 

обществено ползване .  

 Докладва: Кмет на Община Шумен 

3. Други. 

 

Госпожа Нехрибан Ахмедова - кмет на Община Венец е внесла до председателя и членовете на 

сдружението писмо изх.№ РД 63-00-05 от 10.03.2020 г., с което предлага да се включи в дневния ред на 

заседанието даването на съгласие Община Венец да разходва средства в размер на 36 000 лева с вкл. ДДС 

от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по Наредба №7 от 19.12.2013 г. за 

закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъци. 

Д-р Дарин Димитров - кмет на Община Търговище (писмо изх. № 28-00-182/12.03.2020 г.) е 

поискал коригиране на първоначално заявената сума от  869 557,00 лв. на 482 871,63 лв. поради допусната 

техническа грешка. 

На основание наложените ограничения при провеждане на масови мероприятия с цел намаляване 

на риска от разпространяване на вирусни инфекции, Председателят на РСУО-Шумен предложи на 

членовете на сдружението да се проведе неприсъствено вземане на решения. 

С писмо изх.№ 08-00-133 от 16.03.2020 г. на всички заинтересовани страни беше изпратен 

коригиран и допълнен дневен ред и проект на три броя решения.  

На основание на представените осем писмени становища с 8 (осем) гласа „ЗА“, без „Против“ и 

без „Въздържал се“ общото събрание взе следните решения: 

 

По т.1 от дневния ред: 

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

Община Търговище да разходва средства от партидата на Община Търговище от сметката за чужди 

средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по Наредба №7 от 19.12.2013 г. на 482 871,36 

(Четиристотин осемдесет и две хиляди осемстотин седемдесет и един 0,36) лева за изграждане на нова 

клетка на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово“.   
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По т.2 от дневния ред:  

„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 1 500 000,00 (Един милион 

и петстотин хиляди) лева с включен ДДС за закупуване на специализирана техника за  обслужване на 

общинската система за управление на отпадъците – събиране на битови и строителни отпадъци и 

поддържане чистотата на местата за обществено ползване.“  

 

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 Венец да разходва средства от партидата на Община Венец от сметката за чужди средства към 

РИОСВ – Шумен от отчисленията по Наредба №7 от 19.12.2013 г. в размер до 36 000 /тридесет и шест 

хиляди/ лева с включен ДДС за закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъци от бита.“ 

  

 

  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 изх.№ ЕО-Ш-350 от 09.03.2020 г. за провеждане на заседание на общо събрание на 

Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен. 

2. Писмо изх. № 28-00-164/05.03.2020 г. от кмета на община Търговище 

3. Писмо изх.№ РД 63-00-05 от 10.03.2020 г. от кмета на община Венец 

4. Писмо изх. № 28-00-182/12.03.2020 г. от кмета на община Търговище  

5. Писмо изх.№ 08-00-133 от 16.03.2020 г. от кмета на община Шумен 

6. Писмено становище, издадено от Кмета на община Венец 

7. Писмено становище, издадено от Кмет на община Каолиново 

8. Писмено становище, издадено от  Кмет на община Каспичан 

9. Писмено становище, издадено от Кмет на община Смядово 

10. Писмено становище, издадено от Кмет на община Нови пазар 

11. Писмено становище, издадено от Кмета на община Шумен  

12. Писмено становище, издадено от Кмета на община Хитрино 

13. Писмено становище, издадено от Кмета на община Велики Преслав 

 

 

Настоящият протокол № 2/2020 г. се състави в 9 екземпляра, по един за всяка община. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО-ШУМЕН 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН  

 

 


