
Общо събрание на „Регионално сдружение за управление па 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 15.11.2013 г. от 10:00 часа, в кабинета на Председателя на ОбС- гр. 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. инж. Мехмед Ибрахимов Мехмедов - Зам. Кмет на Община Омуртаг; упълномощен
със Заповед № 829/14.11.2013 г. на Кмета на община Омуртаг, съгласно чл.39, ал.2
от ЗМСМА.

2. Детелина Димова Адамова - Зам. Кмет на Община Котел, упълномощена със
Заповед № РД17-529/29.12.2011 г. на Кмета на община Котел, съгласно чл.39, ал.1
от ЗМСМА.

3. Бейсим Мехмед Мустафа - Зам. Кмет на Община Върбица, упълномощен със
нотариално заверено пълномощно с регистрационен № 710/15.11.2013 г.

Присъстваха и поканените: 

Мирослав Руменов Атанасов - старши експерт „РРТСО” при областна 
администрация - Област Търговище, упълномощен с пълномощно 
№32/14.11.2013 г.; 

експерти от общините Омуртаг и Върбица. 

Общото събрание беше открито, като протече при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Откриване на общото събрание;
2. Регистрация на присъстващите в Общото събрание;
3. Взимане на решение за периода, в който дейностите по експлоатация на Клетка №1

на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица
ще се възложат на изпълнител, чрез обществена поръчка;

4. Разяснение за изграждането на страничните диги на Клетка №1;
5. Взимане на решение във връзка с пробутване, разриване и уплътняване на

отпадъците в Клетка №1 за периода до избор на изпълнител;
6. Разни.

Предложи се дневния ред на гласуване. 

За - 3 Против - 0 Въздържали се - 0

Приема се ! 



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

Заседанието протече при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Откриване на общото събрание;
2. Регистрация на присъстващите в Общото събрание;
3. Взимане на решение за периода, в който дейностите по експлоатация на Клетка №1

на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица
ще се възложат на изпълнител, чрез обществена поръчка;

4. Разяснение за изграждането на страничните диги на Клетка №1;
5. Взимане на решение във връзка с пробутване, разриване и уплътняване на

отпадъците в Клетка №1 за периода до избор на изпълнител;
6. Разни.

Първа точка от дневния ред - Откриване на Общото събрание. 

Общото събрание беше открито от Зам. Кмета на Община Омуртаг - инж. Мехмед 
Ибрахимов Мехмедов 

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 периода, в който дейностите по 
експлоатация на Клетка №1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, 
Котел и Върбица ще се възложат на изпълнител, чрез обществена поръчка. 

Обясни се моментното състояние на депото, неговата експлоатация, изпълняваните 
дейности и крайния срок на експлоатация. 

На заседание проведено на 17.09.2013 г. бе взето 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. От страна на Община 
Омуртаг се предложи с оглед оставащото време до края на мандата, дейностите по 
експлоатацията да се възложат за период от две години. 

След коментар и обсъждане на предложението, членовете на Регионалното сдружение 
дадоха съгласие Регионалното депо да се стопанисва и експлоатира от изпълнител за две 
години. 

По трета точка от дневния ред след разисквания и дебати се предложи на гласуване на 
Общото събрание проект на 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 две години. 

За - 3 Против - 0 Въздържали се - 0



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

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 ще се възложат на изпълнител чрез 
обществена поръчка за срок от две години. 

Четвърта точка от дневния ред - Разяснение за изграждането на страничните диги на 
Клетка №1. 

По четвърта точка от дневния ред - Разяснение за изграждането на страничните диги на 
Клетка №1 даде се думата на главния инженер на Община Омуртаг. Обясни, се че съгласно 
техническия проект с нарастването на депонираните отпадъците във височина е необходимо да 
се изграждат странични диги с цел да се увеличи капацитета на клетката. Също така се обясни, 
че страничните диги са от земни маси и е необходимо да се изграждат от трите страни на 
клетката с различни височини. Представи се схема на депото, където са обозначени 
страничните диги на Клетка №1. Разясни се, че страничните диги могат да се изградят поетапно 
в зависимост от средствата. Например първата година да се изгради от едната страна, където 
отпадъците да бъдат пробутани към тази част и т.н. 

По четвърта точка от дневния ред след разисквания и дебати се подложи на гласуване на 
Общото събрание проект на решение, дейностите по изграждането на страничните диги да се 
възложи на фирмата изпълнител, която ще експлоатира Клетка №Е 

За - 3 Против - 0 Въздържали се - 0 

Приема се ! 
Общото събрание взе следното 

РЕШЕНИЕ №2 
Дейностите по изграждането на страничните диги да се възложат на фирмата 

изпълнител, която ще експлоатира Клетка №1, като средствата необходими за 
изграждането им да се калкулират в цена на тон депониран отпадък. 

Пета точка от дневния ред - Взимане на решение във връзка с пробутване, разриване и 
уплътняване на отпадъците в Клетка №1 за периода до избор на изпълнител; 

На заседанието представителите на Община Омуртаг обясниха, че дейностите, които са 
необходими за експлоатация на депо са заложени в Комплексното разрешително и се 
изпълняват от Община Омуртаг. Извършва се приемане на отпадъци, съгласно процедурата за 
приемане на отпадъци. Извършва се мониторинг на води (подземни, повърхностни и 
инфилтрат), мониторинг на газове, мониторинг на състоянието на тялото на депото, 
мониторинг на шума и мониторинг на метеорологичните данни. Изготвят се годишни отчети, 
годишен доклад по КР и с водят записи по всички инструкции по КР. Поддържа се нивото на 
инфилтрата, периодично 



Общо събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците-регион Омуртаг’ 

се почистват охранителните канавки, дезинфекционната яма и не се допускат замърсявания на 
терени, около депото. Успоредно с депонирането на отпадъците във височина се изграждат и 
два броя газови кладенци, като се монтират габиони. 

Обясни се, че за третирането на отпадъците, чрез пробутване, разриване и уплътняване 
е необходима техника и общината не разполага с такава. Тази дейност е необходимо да се 
възложи на изпълнител чрез обществена поръчка до избирането на изпълнител, който ще 
стопанисва и експлоатира депото, съгласно всички изисквания на Комплексното разрешително. 

По пета точка от дневния ред след разисквания и дебати се подложи на гласувате на 
Общото събрание проект на решение, пробутването, разриването и уплътняването на 
отпадъците в Клетка №1 да се възложи по реда на ЗОП до избор на изпълнител, който ще 
стопанисва и експлоатира депото. 

За - 3 Против - 0 Въздържали се - 0 

Приема се ! Общото събрание взе следното 

РЕШЕНИЕ №3 
Пробутването, разриването и уплътняването на отпадъците в Клетка №1 да се 

възложи по реда на ЗОП до избор на изпълнител, който ще стопанисва и експлоатира 
депото. 

Шеста точка от дневния ред - Разни. 

Обясни се, че е необходимо предпроектно проучване и изготвяне на инвестиционен 
проект за Клетка №2 на Регионално депо гр. Омуртаг. Предложи се в план-сметките за 
приходите и разходите от ТБО за 2014 г. да се заделят средства за предпроектно проучване и 
инвестиционен проект в размер на 35 000,00 лв., като базата за разпределение на този вид 
разход между трите общини да бъдат количествата депонирани отпадъци през периода 
01.01.2013 г. - 31.10.2013 г. 

Докладваха се количествата постъпили и депонирани отпадъци на Регионално депо от 
трите общини през периода 01.01.2013 г. - 31.10.2013 г., както следва: 

Община Омуртаг - 4 624,440 т. 
Община Котел - 1 492,600 т. 
Община Върбица - 1 274,520 т. 

По шеста точка от дневния ред след разисквания и дебати се подложи на гласувате на 
Общото събрание проект на решение, в план-сметките за приходите и разходите от ТБО за 2014 
г. да се заделят средства за предпроектно проучване и инвестиционен проект за Клетка №2 на 
Регионално депо гр. Омуртаг в размер на 35 000,00 лв. 

За - 3 Против - 0 Въздържали се - 0 

Приема се ! 
Общото събрание взе следното 



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

РЕШЕНИЕ №4 
В план-сметките за приходите и разходите от ТБО за 2014 г. да се заделят средства 

за предпроектно проучване и инвестиционен проект в размер на 35 000,00 лв., както 
следва: 

Община Омуртаг - 21 896,00 лв. 
Община Котел - 7 070,00 лв. 
Община Върбица - 6 034,00 лв. 

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 
15.11.2013 г. 
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