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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 № 4/2020г. 

 
Днес 24.07.2020 г. от 13,30 часа, в зала 304, 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. Милена Недева - Кмет на Община Каспичан 
4. Илхан Сали – Заместник-кмет на Община Венец; 
5. Билгин Мюмюнов – Заместник-кмет на Община Каолиново; 
6. Нина Асенова – заместник-кмет на Община Велики Преслав; 
7. Петя Атанасова – Началник отдел „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС“ на Община Нови пазар, 

упълномощена от кмета на Община Нови пазар. 
8. Ахмед Ахмед – Заместник-кмет на Община Хитрино  
 

Присъстваха още: 
1. Ширин Вели – Заместник-областен управител на област Шумен; 
2. Живка Атанасова – главен експерт „Екология” в Община Шумен; 
3. Живко Атанасов – старши експерт „Контрол по ЗУО” в Община Шумен; 
4. Даниела Христова – специалист „Екология“ в Община Велики Преслав 
 
 

Г-н Л. Христов, Председател на РСУО-Шумен, информира присъстващите, че са 
постъпили заявления от четири общини с искания по реда на Наредба №7 от 19.12.2013 г. за 
разрешаване ползването на средства от натрупани отчисления в сметката за чужди средства към 
РИОСВ – Шумен и предложи заседанието да протече при следния 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 20 000,00 
(Двадесет хиляди) лева за обезпечаване на общинската система за управление на 
отпадъците с необходими за нейното нормално функциониране улични и паркови 
кошчета за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 
  

2. Вземане на решение относно искане на Община Нови пазар за разходване на средства 
от партидата на Община Нови пазар от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен 
от отчисленията по Наредба №7 от 19.12.2013 г. в размер на 200 000,00 (Двеста хиляди) 
лева с включен ДДС за закупуване на специализирана техника за  почистване на 
локални замърсявания, като част от общинската система за управление на отпадъците. 
  
 

3. Вземане на решение относно искане на Община Каспичан за разходване на средства от 
партидата на Община Каспичан от сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от 
отчисленията по Наредба №7 от 19.12.2013 г. в размер на 14 400 /Четиринадесет 
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хиляди и четиристотин/ лева с включен ДДС за изработване на „Програма за 
управление на отпадъците 2021-2028 год. на Община Каспичан“. 
 

4. Вземане на решение относно искане на Община Венец за разходване на 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 на 10 000 /Десет хиляди/ лева с 
включен ДДС за закупуване на специализирана  техника /дробилка/ за третиране на 
зелени и градински отпадъци, като така, ще се направи крачка за подобряване условията 
за разделното събиране на биоразградими отпадъци.   
 

5. Други. 

Поради липса на други предложения, дневният ред беше подложен на гласуване и 
приет с 8 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“. 

Представителите на общините Велики Преслав, Нови пазар, Каспичан и Венец 
потвърдиха размера на исканите средства.  

Общото събрание пристъпи към гласуване и взе следните решения: 

По т.1 от дневния ред с 8 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“ 

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 20 000,00 (Двадесет хиляди) лева за обезпечаване на 
общинската система за управление на отпадъците с необходими за нейното нормално 
функциониране улични и паркови кошчета за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

  
 

По т.2 от дневния ред с 8 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“ 

 

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 
сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по Наредба №7 от 
19.12.2013 г. в размер на 200 000,00 (Двеста хиляди) лева с включен ДДС за закупуване 
на специализирана техника за  почистване на локални замърсявания, като част от 
общинската система за управление на отпадъците.   

По т.3 от дневния ред с 8 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“ 

На основание чл. 26, ал.1, т.13 от Закона за управление на отпадъците, РСУО-Шумен дава 
съгласие Община Каспичан да разходва средства от партидата на Община Каспичан от 
сметката за чужди средства към РИОСВ – Шумен от отчисленията по Наредба №7 от 
19.12.2013 г. в размер на 14 400 /Четиринадесет хиляди и четиристотин/ лева с включен 
ДДС за изработване на „Програма за управление на отпадъците 2021-2028 год. на Община 
Каспичан“. 

  
 

По т.4 от дневния ред с 8 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“ 

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 
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размер на 10 000 /Десет хиляди/ лева с включен ДДС за закупуване на специализирана  
техника /дробилка/ за третиране на зелени и градински отпадъци, като така, ще се направи 
крачка за подобряване условията за разделното събиране на биоразградими отпадъци.   

 Г-жа Ж. Атанасова информира присъстващите за подготовката на документацията за 
обявяване на обществена поръчка за предварително третиране/сепариране на смесените битови 
отпадъци на общините Шумен, Нови пазар, Каспичан, Велики Преслав и Смядово. 

Г-н Христов информира, че инвеститорът на завода за получаване на пелети от смесени 
битови отпадъци  не се е отказал и работи по изготвяне на документите по Закона за опазване 
на околната среда. Но въпреки това общините трябва да обсъждат и възможност за избор на 
нов терен за регионално депо, предвид ежегодно намаляващия капацитет на депото в кв. 
Дивдядово. 

Г-н Ахмед съобщи, че от месец Септември 2020 г., образуваните битови отпадъци от 
общините Хитрино, Каолиново и Венец ще се сепарират в инсталацията, изградена на 
територията на община Хитрино. 

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. № ЕО-Ш-1192_001/17.07.2020 
г. 

2. Заявление от кмета на Община Велики Преслав 
3. Заявление от кмета на Община Нови пазар 
4. Заявление от кмета на Община Каспичан  
5. Заявление от кмета на Община Венец  
6. Присъствен лист 
7. Пълномощно, издадено от Янко Йорданов – Кмет на Община Велики Преслав 
8. Пълномощно, издадено от Георги Георгиев – Кмет на Община Нови пазар 
9. Пълномощно, издадено от Иван Кюркчиев – Заместник-кмет на Община Смядово 
 
 
Настоящият Протокол № 4/2020 г. се състави в 8 екземпляра, по един за всяка община. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО-ШУМЕН 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН  


