
Общо събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион 
Омуртаг ” 

П Р О Т О К О Л

от Общо събрание на “Регионално сдружение за управление на отпадъците - 
регион Омуртаг” 

Днес, на 27.08.2013 г. от 11:00 часа, в кабинета на Кмета на Община Омуртаг, се проведе 
Общо събрание на “Регионално сдружение за управление на отпадъците на основание чл.25, ал.З 
от Закона за управление на отпадъците. 

На Общото събрание на Регионално сдружение по чл.25, ал.З от Закона за управление на 
отпадъците присъстваха: 

1. Радка Йорданова Рашева — Зам. Кмет на Община Омуртаг, упълномощена със
Заповед съгласно чл.39, ал.2 от ЗМСМА;

2. Бейсим Мехмед Мустафа - Зам. Кмет на Община Върбица, упълномощена със Заповед
съгласно чл.39, ал.2 от ЗМСМА.

Присъстваха и поканените: 

Хабибе Мехмедова Рамаданова - Зам. Областен управител на област Търговище; 

Неджми Осман Ахмед - - Зам. Областен управител на област Сливен; 

Даниела Тодорова Миронова - - Зам. Областен управител на област Шумен; 
Екатерина Василева Дончева - гл. експерт „БЕВР” при Община Котел, упълномощена с 
пълномощно от 26.08.2013 г.; 

експерти от общините Омуртаг, Котел и Върбица. 

Заседанието протече при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Откриване на общото събрание;

2. Регистрация на присъстващите в Общо събрание;

3. Обсъждане и разглеждане на изготвени разходни анализи за експлоатация на Клетка

№1 на Регионално депо гр. Омуртаг;
4. Взимане на решение за по-нататъчната експлоатация на Клетка №1;

5. Разни.
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Общо събрание на “Регионално сдружение за управление на отпадъците -регион 
Омуртаг” 

Първа точка от дневния ред - Откриване на Общото събрание. 

Общото събрание беше открит от Зам. Кмета на Община Омуртаг. 

Втора точка от дневния ред - Регистрация на присъстващите в Общото събрание. 

Всички присъстващи на Общото събрание се регистрираха, съгласно приложения Списък. 

Трета точка от дневния ред - Обсъждане и разглеждане на изготвени разходни анализи 
за експлоатация на Клетка №1 на Регионално депо гр. Омуртаг. 

Раздадоха се изготвените от страна на експерти при Община Омуртаг разходни анализи за 
експлоатация на Клетка №1 на Регионално депо гр. Омуртаг. Справката, (вариант №1) включваше 
необходимите разходи за създаване на „Общинско предприятие”, което да експлоатира Клетка № 
1 и справката (вариант №2) включваше изплатените разходни суми за експлоатацията на клетката 
през 2012 г. на ЕТ „Фаворит- Х-Христо Атанасов”. Членовете на Регионалното сдружение 
разгледаха и двата варианта. Обсъди се вариант №1, като се обясни всяка разходна точка от 
справката. Обясни, се че община Омуртаг не разполага с налична техника на депото за пробутване 
и уплътняване на отпадъците, и че е трудно да се заделят необходими средства за закупуване на 
такива скъпи специални техники, което в същото време драстично увеличава цената на тон 
депониран отпадък. Обсъди се и вариант №2, при които дейностите на експлоатация на Клетка №1 
да се възложат на изпълнител, чрез обществена поръчка по ЗОП. Целта на Общото събрание на 
Регионалното сдружение е да разглежда и взима решение в следващото заседание на общото 
събрание на РСУО - регион Омуртаг , за експлоатацията на Клетка № 1. 

Четвърта точка от дневния ред - Взимане на решение за по-нататъчната експлоатация 
на Клетка №1. 

Обсъди се четвърта точка от дневния ред за взимане на решение за по- нататъчната 
експлоатация на Клетка №1. Предложи се да се разглеждат вариантите и ако има разходи които 
могат да бъдат калкулирани в справката (вариант №1) да бъдат добавени от другите членове на 
сдружението и решението за експлоатацията да се вземе на следващото заседание на общото 
събрание на Регионално сдружение. 

Пета точка от дневния ред - Разни, се коментира 

На заседанието Община Омуртаг докладва за подаденото в Изпълнителна агенция по 
околна среда, Заявление за издаване на Комплексно разрешително за „Регионално депо за 
неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел е Върбица”. Цитира се исканият максимален 
капацитет за Клетка №1, който е 58 200 т. 
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Общо събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците -регион 
Омуртаг ” 

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание бе закрито. 
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Общо събрание на “Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион 
Омуртаг ” 

П Р О Т О К О Л

от Общо събрание на “Регионално сдружение за управление на отпадъците - 
регион Омуртаг” 

Днес, на 17.09.2013 г. в гр.Омуртаг от 11:30 часа, в кабинета на Кмета на Община 
Омуртаг, се проведе Общо събрание на “Регионално сдружение за управление на отпадъците” на 
основание чл.25, ал.З от Закона за управление на отпадъците. 

На Общото събрание на Регионално сдружение по чл.25, ал.З от Закона за управление на 
отпадъците присъстваха: 

1. Неждет Джевдет Шабан -Кмет на Община Омуртаг;

2. Детелина Димова Адамова - Зам. Кмет на Община Котел, упълномощена със Заповед
съгласно чл.39, ал.1 от ЗМСМА.

Присъстваха и поканените: 

Мирослав Руменов Атанасов - старши експерт „РРТСО” при областна администрация - 
Област Търговище, упълномощен с пълномощно №28/16.09.2013 г.; 

Неджми Осман Ахмед - Зам. Областен управител на област Сливен; 

експерти от общините Омуртаг, Котел и Върбица. 

Заседанието протече при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Откриване на общото събрание;

2. Регистрация на присъстващите в Общо събрание;

3. Взимане на решение за експлоатация на Клетка №1 на Регионално депо за неопасни

отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица;

4. Разни.

Първа точка от дневния ред - Откриване на Общото събрание. 

Общото събрание беше открито от Кмета на Община Омуртаг - Неждет Шабан. 
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Втора точка от дневния ред - Регистрация на присъстващите в Общото

събрание. 

Всички присъстващи на Общото събрание се регистрираха, съгласно приложения Списък. 

Трета точка от дневния ред - Взимане на решение за експлоатация на Клетка №1 на 
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица; 

На всички присъстващи се предоставиха разходни анализи за експлоатация на Клетка №1 
на Регионално депо гр. Омуртаг, които бяха раздадени и обсъдени на предишното заседание на 
27.08.2013 г. Справка, (вариант №1) включва необходимите разходи за експлоатация на Клетка 1 
чрез „Общинско предприятие”, което да се създаде за да експлоатира Клетка № 1 и справка 
(вариант №2) включва изплатените разходни суми за експлоатацията на клетката през 2012 г. на 
фирмата, експлоатираща депото. Членовете на Регионалното сдружение разгледаха и двата 
варианта. Обсъди се вариант №1, като се обясни всяка разходна точка от справката. Обясни, се че 
община Омуртаг не разполага с налична техника на депото за пробутване и уплътняване на 
отпадъците, и че е трудно да се заделят необходими средства за закупуване на такива скъпи 
специални техники, което в същото време драстично увеличава цената на тон депониран отпадък. 
Другите общини също заявиха че нямат заделени средства за закупуване на такива техники за 
пробутване, растилане и уплътняване на отпъдъците на депото. Обсъди се и вариант №2, при 
които дейностите на експлоатация на Клетка №1 да се възложат на изпълнител, чрез обществена 
поръчка по ЗОП. 

По трета точка от дневния ред след разисквания и дебати Общото събрание взе решение, 
дейностите по експлоатация на Клетка №1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 
Омуртаг, Котел и Върбица да се възложат на изпълнител, чрез обществена поръчка. 

За - 2 Против - 0 Въздържали се - 0 

Приема се ! 
Общото събрание взе следното 

РЕШЕНИЕ №1 
Дейностите по експлоатацията на Клетка №1 на Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица да се възложат на изпълнител, чрез 
обществена поръчка. 

Четвърта точка от дневния ред - Разни, се коментира. 

1. По четвърта точка от дневния ред - разни, се обсъди за периода, който дейностите по
експлоатация на Клетка №1 ще бъдат възложени на изпълнител. Периода на договора между 
Община Омуртаг и фирмата изпълнител дали да е за една година или за три години. Обясни, се че 
съгласно работния проект на депото и направените изчисления за експлоатационния период на 
Клетка №1 се очаква клетката да се запълни в края на 2016 г. Обсъдиха се положителните и 
отрицателните страни ако периода на изпълнение на договора е една или три години. Община 
Котел предложи дейностите по експлоатацията на Клетка №1 да се възложат за три години, 
където обясни че ако се възложи за по-дълъг период от време цената на тон депониран отпадък 
ще е по изгодна. Община Омуртаг предложи дейностите по експлоатацията на Клетка 
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№1 да се възложат за една година, за да има контрол върху фирмата. Поради липса на кворум, 
предложи се решението да се вземе на следващото заседание на общото събрание на Регионално 
сдружение, което да е в най-кратък срок. 

З а - 2 Против - 0 Въздържали се - 0

Приема се ! 
Общото събрание взе следното 

РЕШЕНИЕ №2
Да се свика ново заседание в най-кратък срок и да се вземе решение за периода на 

договора между Община Омуртаг и фирмата изпълнител. 

2. В справката (вариант №1) за необходимите разходи за създаване на „Общинско
предприятие”, има включена т.6 за „Допълнителни СМР, които следва да се извършват до 
закриването на клетката” - изграждане на странични диги, габиони, пиозометри и репери. Обясни, 
се че съгласно проекта с нарастването на депонираните отпадъците във височина е необходимо да 
се изградят странични диги с цел да се увеличи капацитета на съответната клетка. Вариантите 
които бяха предложени са: 

• да се възложи изграждането на страничните диги на фирмата изпълнител, която ще
експлоатира Клетка №1 и за изграждането им да се използва същата техника с която се 
експлоатира депото; 

• дейностите по изграждането на страничните диги да се възложат на друг изпълнител.
Предложи се решението да се вземе на следващото заседание на общото събрание на 

Регионално сдружение. 

За - 2 Против - 0 Въздържали се - 0 

Да се покани на следващото заседание и гл. инженер на Община Омуртаг, 
което се предвижда да е в най- кратък срок и да се изготви схема (чертеж) на 
страничните диги. 

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание бе закрито. 

Приложение: Списък на участниците в планираното заседание на Общо събрание на 
„Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Омуртаг” проведено на 17.09.2013 
г. 

Приема се ! 
Общото събрание взе следното 

РЕШЕНИЕ №3
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