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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 № 7/2020 г. 

 

С писмо изх.№ 91-00-103 от 16.11.2020 г. беше насрочено неприсъствено заседание на общото 
събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен при 

следния дневен ред: 

1. Вземане на решение във връзка с проект на анализ на разходите за поддържане на 
Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово и определяне на  Цената за 
обезвреждане на неопасни отпадъци  в  Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. 
Дивдядово за 2021 г. 
  

2. Определяне на размера на отчисленията по чл. 60 от ЗУО за периода 2021-2023 г. 

3. Вземане на решение във връзка с проект на План-сметка на разходите за поддържане на 
Общински център за опасни отпадъци, гр. Шумен за 2021 г.  
 

До членовете на сдружението са изпратени проект на дневен ред; проект на решения; проект на 
Анализ на разходите за поддържане на Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово за 
2021 г.; предложение за  определяне на размера на отчисленията по чл. 60 от ЗУО за периода 
2021-2023 г.; проект на План-сметка на разходите за поддържане на Общински център за опасни 

отпадъци, гр. Шумен за 2021 г. и разпределение на средствата между общините. 
 

Представени са писмени становища от всички 8 общини, въз основа на които с 8 (осем) гласа 

„ЗА“, без „Против“ и без „Въздържал се“ е одобрен предложения дневен ред.  

 

По т.1 от дневния ред: 

С 8 (осем) гласа „ЗА“, без „Против“ и без „Въздържал се“ общото събрание взе следните 
решения: 
 На основание чл. 26, ал.1, т.8 и т.9 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ бр.53 

от 13.07.2012 г. и сл. изм.) РСУО-Шумен: 

1. Приема предложения от ОП “Чистота“, гр. Шумен Анализ на разходите за поддържане на 
Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово през 2021 г. 

2. Определя Цена за обезвреждане на неопасни отпадъци, транспортирани от общините, 
членове на РСУО-Шумен и други юридически лица в Регионално депо за неопасни 

отпадъци, кв. Дивдядово за периода 01.01.2021 -31.12.2021 г. в размер на 24,98 лв./тон 

без ДДС. 

  

Г-жа Недева - Кмет на Община Каспичан гласува „За“  по предложените решения, но желае 
да получи писмен отговор на поставените в становището въпроси.  

Г-н Йорданов – Кмет на Община Велики Преслав гласува „За“ по предложените решения, 
но има предложение в срок до 10.01.2021 г. ОП „Чистота“ –Шумен да представи на членовете на 
РСУО-Шумен надлежно изготвен и заверен отчет за изпълнението на дейностите и анализ на 
извършените разходи за поддържане на Регионално депо, кв. Дивдядов, включени в цената за 
обезвреждане на тон отпадък през 2020 г. 
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По т.2 от дневния ред: 

Община Шумен е представила мотивирано предложение за  запазване на  размера на 
обезпеченията по чл. 60, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за следващия три годишен 

период. Членовете на РСУО-Шумен не са представили забележки и предложения по темата. 
 

С 8 (осем) гласа „ЗА“, без „Против“ и без „Въздържал се“ общото събрание взе следното 

решение: 
На основание чл. 26, ал.1, т.8 и т.9 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ бр.53 

от 13.07.2012 г. и сл. изм.) РСУО-Шумен определя обезпеченията по чл. 60, ал.1 от ЗУО за 
периода 2021-2023 г. да останат без промяна - на стойност 1,15 лева за тон депониран отпадък. 

 

По т.3 от дневния ред: 

Г-н Йорданов – Кмет на Община Велики Преслав не приема предложената План-сметка 
на разходите за поддържане на Общински център за опасни отпадъци, гр. Шумен за 2021 г., като 

е посочил мотивите за своето решение. Предлага точката да бъде отложена за разглеждане на 
следващо заседание. 

Г-жа Ахмедова - Кмет на Община Венец приема План-сметката, но не е съгласен с 
разпределението на средствата по общини. 

Г-н Ахмедов - Кмет на Община Каолиново изразява положително становище по 

предложения проект на решение. 

Г-жа Недева - Кмет на Община Каспичан гласува „Против“ проекта на решение. Предлага 
да се определи единична цена, с придружена с анализ на ценообразуването Ѝ . 

Г-н Георгиев - Кмет на Община Нови пазар е изложил мотивите си за неприемане на 
проекта на решение. Предлага точката да се оттегли и да се представят цени за събиране, 
транспортиране и съхранение на опасните отпадъци. 

Г-жа Петрова – Кмет на Община Смядово гласува „Против“ проекта на решение като е 
посочила мотивите си за това. 

Г-н Ахмед – Заместник-кмет на Община Хитрино гласува „Против“ проекта на решение. 
Желае да получи информация за начина на формиране на амортизационните отчисления и на 
какъв принцип е направено разпределението на средствата по общини. 

Г-н Христов – Кмет на Община шумен е гласувал „За“  проекта на решение. 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за управление на отпадъците с 6 гласа „Против“ 

проектът на решение по т. 3 не се приема. 

 

  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. 
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Приложения:  
 

1. Покана изх. № 91-00-103 от 16.11.2020 г. за провеждане на заседание на общо събрание на Регионално 

сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен. 

2. Проект на дневен ред 

3. Проект на решения 
4. Проект на Анализ на разходите за поддържане на Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово 

за 2021 г. 
5. Проект на План-сметка на разходите за поддържане на Общински център за опасни отпадъци, гр. 

Шумен за 2021 г. 
6. Предложение за  определяне на размера на отчисленията по чл. 60 от ЗУО за периода 2021-2023 г. 
7. Писмено становище, издадено от Кмета на община Венец 

8. Писмено становище, издадено от Кмет на община Каолиново 
9. Писмено становище, издадено от  Кмет на община Каспичан 

10. Писмено становище, издадено от Кмет на община Смядово 

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

12. Писмено становище, издадено от Кмета на община Шумен 

13. Писмено становище, издадено от Кмета на община Хитрино 

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

 

Настоящият протокол № 7/2020 г. се състави в 8 екземпляра, по един за всяка община. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО-ШУМЕН 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 

 


