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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 № 1/2021 г. 

 

С писмо изх.№ ЕО-Ш-476 от 26.02.2021 г. беше насрочено заседание на общото събрание 

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

се проведе на 05.03.2021 г.  от 11,30 часа в зала 203 в сградата на Община Шумен.  

На заседанието, в определения  ден и час, присъстваха: 

1. Любомир Христов – кмет на Община Шумен; 
2. Милена Недева – кмет на община Каспичан; 

3. Димитрина Маринова – заместник-кмет на Община Смядово; 

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

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

6. Ахмед Ахмед - заместник-кмет на Община Хитрино; 

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

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

упълномощена от кмета на Община Нови пазар. 

 

Присъстваха още: 

1. Петко Шаренков – заместник-областен управител на област Шумен; 

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

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

4. Евгений Цанков – Директор на ОП „Чистота“ 

5. Славена Бозовайска – Главен счетоводител в ОП „Чистота“ 

 

След изпратената покана за провеждане на общо събрание на РСУО-Шумен, постъпиха 

искания от Община Смядово и Община Каспичан за включване в дневния ред и вземане на 

решения, относно техните намеренията за закупуване на специализирана техника за 

сметосъбиране и сметоизвозване със средства от партидите на двете общини в сметката за чужди 

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

 

Г-н Христов, председателстващ заседанието, предложи исканията на двете общини да се 

включат като т.3 и т.4 от обявения в поканата дневен ред, а точки от 3 до 6 да станат съответно от 

точка 5 до точка 8. Г-н Христов подложи на гласуване предложението за дневен ред: 

1. Вземане на решение относно искането 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. за закупуване на специализирани 

транспортни средства и транспортно–подемна техника за събиране на ИУАГ, растителни 

и едрогабаритни отпадъци от бита на територията на община Шумен в размер до 290 000 

лева без включен ДДС. 

Докладва: Кмет на Община Шумен 

2. Вземане на решение относно искането на Община Велики Преслав за разходване на 

средства от партидата на Община Велики Преслав от сметката за чужди средства към 
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РИОСВ – Шумен от отчисленията по Наредба №7 от 19.12.2013 г. за закупуване на 

специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване в размер до 200 000 лева 

без включен ДДС.  

Докладва: Кмет на Община Велики Преслав 

 

3. 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 125 000 /сто двадесет и пет 

хиляди/ лева без включен ДДС за закупуване на нов специализиран автомобил за 

събиране на отпадъци на територията на община Смядово.   

Докладва: Кмет на Община Смядово 
 

4. 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 до 200 000 (двеста хиляди) лева 

без ДДС за закупуване на нов специализиран автомобил за събиране на отпадъци на 

територията на община Каспичан.  

Докладва: Кмет на Община Каспичан 
 

5. Представяне на доклад за изпълнение на дейностите, предвидени в анализа на разходите 

за поддържане на Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово за 2020 г. и 

отговор на поставените въпроси от кмета на община Каспичан на предходното 

неприсъствено заседание на РСУО-Шумен. 

Докладва: Директор на ОП ЧИСТОТА 

   

6. 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.  

Докладва: Директор на ОП ЧИСТОТА 

   

7. Вземане на решение във връзка с развитието на РСУО-Шумен и предвижданията в 

Проекта на Национален план за управление на отпадъците  2021-2028 г. 

 

8. Други. 

 

Допълненият дневен ред беше приет с 8 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал 

се“. 

Представителите на общините Шумен, Велики Преслав, Смядово и Каспичан потвърдиха 

заявените искания за ползване на средства от натрупаните отчисления, след което общото 

събрание пристъпи към гласуване.  

С 8 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“ бяха взети 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 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 

до 290 000,00 (Двеста и деветдесет хиляди) лева без включен ДДС за закупуване на 

специализирани транспортни средства и транспортно–подемна техника за събиране на ИУАГ, 

растителни и едрогабаритни отпадъци от бита на територията на община Шумен.  
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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 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 до 200 000 /Двеста хиляди/ лева без включен ДДС за закупуване на нов 

специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, образувани на 

територията на община Велики Преслав.   

 

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 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 125 000 /сто двадесет и пет хиляди/ лева без включен ДДС за закупуване на нов 

специализиран автомобил за събиране на отпадъци на територията на община Смядово.  

 

По т.4 от дневния ред: 

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 до 200 000 /Двеста хиляди/ лева без включен ДДС за закупуване на нов специализиран 

автомобил за събиране на отпадъци на територията на община Каспичан. 

След приключване на гласуването общото събрание продължи своята работа по т.5 от 

дневния ред. В изпълнение на предложение от предходното неприсъствено заседание наРСУО-

Шумен, г-н Цанков представи доклад за изпълнение на дейностите, предвидени в анализа на 

разходите за поддържане на Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово за 2020 г., 

както и допълнителните мероприятия и разходи, които бяха направени във връзка с изтичането 

на инфилтратни води от депото, вследствие на падналите за кратко време, но значителни по 

количество валежи през 2020 г.  

 По т. 6 от дневния ред г-н Ахмед изтъкна, че в план-сметката за разходите за поддържане 

на Общински център за опасни отпадъци, гр. Шумен амортизационните отчисления 

представляват почти 50% от стойността, което води до значителен размер на изчислените 

абонаментни такси за общините и не може да се пренебрегне. Количествата отпадъци, които се 

събират са незначителни, което прави модела неработещ. Г-н Цанков посочи, че общините трябва 

да са по-активни, за да се даде публичност. Г-н Шаренков подкрепи това с пример, как в малките 

населени места частни лица, с микробуси снабдени с микрофони, събират едрогабаритни 

домакински електроуреди (бойлери, печки, хладилници). Необходимо е кметовете по места да 

проявят повече активност и отпадъците да отиват в центъра. Така ще се намали  

нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. 

Г-н Цанков обърна внимание, че поради забавянето на избора на фирма, която да сепарира 

смесените битови отпадъци и липсата на организирано събиране на опасните отпадъци, колкото 

и малко да са те, ще настъпи момент, в който те ще постъпват в Регионалното депо. Като 

оператор на депото Община Шумен чрез ОП „Чистота“  има ангажимент да спазва условията на 

комплексното разрешително и да уведомява РИОСВ-Шумен при тяхното нарушаване. Освен това 

има непрекъснато видеонаблюдение в реално време и шест месечен срок за съхранение на 
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видеозаписите, което подлежат на проверка. Това ще наложи да се връщат отпадъци на общините 

и те да бъдат санкционирани.  

Г-жа Недева посочи опита на Община Каспичан да провежда кампании за събиране на 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване въз основа на сключен договор с 

организация за оползотворяване. Запита дали може да се намали персонала, работещ в центъра за 

опасни отпадъци. 

Г-н Христов посочи, че той е определен съобразно нуждите за работа на центъра и не 

може да бъде намален. Г-н Цанков изтъкна, че в разходите не е включено заплащането на 

служители от ОП „Чистота“ (директор, главен счетоводител, еколог, ADR консултант и други), 

които освен другите си служебни задължения, също са свързани с работата на центъра за опасни 

отпадъци. 

В заключение г-н Христов прие да се консултира с финансистите на Община Шумен във 

връзка с предложението на г-н Ахмед относно амортизационната политика по отношение на 

центъра за опасни отпадъци.   

 

По т. 7 от дневния ред г-жа Ж. Атанасова запозна общото събрание с предвижданията в 

Проекта на Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 година. Посочи, че той е 

стратегически документ, който определя политиката в управлението на отпадъците в страната през 

следващите осем години. Отчитайки неговата важност за бъдещите инвестиции на местно ниво, предложи 

проект на становище от името на членовете на сдружението, което да се изпрати до Националното 

сдружение на общините в Република България. 

На основание чл. 26, ал.1, т.4 и т.13 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ бр.53 

от 13.07.2012 г. и сл. изм.) с 8 гласа „За“, без „Против“ и без „Въздържал се“  РСУО-Шумен взе 

следното решение: 

Председателят на РСУО-Шумен, от името на членовете на сдружението, да изпрати 

мотивирано предложение до Националното сдружение на общините в Република България за 

включване на РСУО-Шумен в следните приложения към Проекта на Национален план за 

управление на отпадъците 2021-2028 година: 

 № 7 Индикативен списък на РСУО, в които могат да се изградят инсталации за предварително 

третиране; 

 № 9 Индикативен списък на РСУО, в които могат да се изградят депа за битови отпадъци, 

допълнителни клетки и довеждаща инфраструктура.“ 
 

В точка 8 „Други“ от дневния ред г-н Христов предложи общините да обмислят възможност за 

разширяване на наказателните мерки (увеличаване на размера на глобите и санкциите за неправомерно 

изхвърляне на отпадъци, конфискуване на транспортните средствата и др. мерки), които биха довели до 

справяне с проблема с нарастващия брой нерегламентирани сметища.  Г-жа Асенова посочи 

необходимостта от обезпечаване на контролните функции на общините с персонал и средства. 

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. 
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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-476 от 26.02.2021 г. 

2. Заявление от кмета на Община Велики Преслав 

3. Заявление от заместник-кмета на Община Смядово 

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 Златина Таскова – Заместник-кмет на Община Нови пазар 

8. Отчет на директора на ОП „Чистота“ за разходите за поддържане на Регионално депо за 

неопасни отпадъци, кв. Дивдядово за 2020 година 

9. Проект на становище на РСУО-Шумен във връзка с Проекта на Национален план за 

управление на отпадъците 2021-2028 година. 

 

Настоящият протокол № 1/2021 г. се състави в 8 екземпляра, по един за всяка община. 

 
 

Любомир Христов  /п/ 

Кмет на Община Шумен,  

Председател на РСУО - Шумен 

 

 

Милена Недева  /п/ 

Кмет на Община Каспичан 

 

 

Нина Асенова /п/ 

Заместник-кмет на Община Велики Преслав 

 

 

Билгин Мюмюнов /п/ 

Заместник-кмет на Община Каолиново 

 

 

Димитрина Маринова /п/ 
Заместник-кмет на Община Смядово 

 

 

Илхан Сали /п/ 

Заместник-кмет на Община Венец 
 

 

Ахмед Ахмед /п/ 

Заместник-кмет на Община Хитрино 
 

 

Петя Атанасова /п/ 

Упълномощена от Кмета на Община Нови пазар 


