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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 № 5/2020г. 

 

Днес 08.09.2020 г. от 13,30 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. Мирела Ганчева – Специалист „Еколог“, упълномощена от кмета на Община 

Смядово; 
3. Милен Минчев - Заместник-кмет на Община Каспичан, упълномощен от кмета 

на Община Каспичан 

4. Билгин Мюмюнов – Заместник-кмет на Община Каолиново; 
5. Даниела Христова – Специалист „Екология“, упълномощена от кмета на Община 

Велики Преслав; 
6. Петя Атанасова – Началник отдел „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС“ на Община Нови пазар, 

упълномощена от кмета на Община Нови пазар. 

7. Ахмед Ахмед – Заместник-кмет на Община Хитрино  

 

Присъстваха още: 

1. Ширин Вели – Заместник-областен управител на област Шумен; 
2. Лилия Ненова – Старши експерт в община Търговище 

3. Йоана Стефанова – Старши експерт в община Търговище  

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

На заседанието не присъства представител на Община Венец. Г-жа Нехрибан 

Ахмедова е информирала писмено Председателя на РСУО-Шумен, че поради служебни 

ангажименти е невъзможно присъствието на представител на Община Венец, но приема 

обявения в поканата дневен ред и подкрепя искането на кмета на Община Търговище.  

 

Г-н Л. Христов - Председател на РСУО-Шумен, даде думата на присъстващите за 

изказвания по предложения дневен ред. Г-жа Атанасова информира, че кметът на община 

Смядово е упълномощил своя представител да внесе допълнение в дневния ред. 

Предложението е  общото събрание да разгледа искането на Община Смядово 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. в размер на 6 000,00 
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(Шест хиляди) лева за изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община 

Смядово.  

Поради липса на други предложения, допълненият дневен ред беше подложен 

на гласуване и приет със 7 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“. 

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 

15 000,00 (Петнадесет хиляди) лева за закупуване на компостери за биоразградими 

отпадъци.  

Докладва: Кмет на Община Търговище  

2. Вземане на решение относно искане на Община Смядово 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. в размер на 6 000,00 (Шест 

хиляди) лева за изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община 

Смядово. 

Докладва: Упълномощен представител на Община Смядово  

3. Други. 

Г-жа Стефанова поясни, че планират закупуване на 100 броя компостери за 

биоразградими отпадъци, които ще раздадат на домакинствата в кв. Въбел и кв. Бряг. В 

последствие ще разширят инициативата. 

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 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. в размер на 15 000,00 (Петнадесет хиляди) лева за 

закупуване на компостери за биоразградими отпадъци. 

  

По т.2 от дневния ред със  7 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 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 на 6 000,00 (Шест хиляди) лева за изготвяне на 

Програма за управление на отпадъците на Община Смядово. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на общото събрание на 

Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Шумен приключи своята работа. 



3 

 

 

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:  

Покана за провеждане на заседание на общо събрание на Регионално сдружение за 

управление на отпадъците на общините от област Шумен с изх. № 08-00-

2. Заявление от кмета на Община Търговище 

Присъствен лист 

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

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

. Пълномощно, издадено от Иван Кюркчиев – Заместник-кмет на Община Смядово 

7. Пълномощно, издадено от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан 

8. Писмо рег. № РД-08-00-3211 от 04.09.2020 г. на Кмета на община Венец 

Настоящият Протокол № 5/2020 г. се състави в 9 екземпляра, по един за всяка 

община. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО-ШУМЕН 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН  

 

 


