
ПРОТОКОЛ № 2
от общото събрание на 

„Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград"

Днес 23 януари 2017 г. (понеделник), от 10:00 часа в зала 308 в сградата на Община 
Разград, гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, се проведе второто заседание на Общото събрание 
на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“.

На второто заседание на Общото събрание присъстваха:
Г-н Ахтер Сюлейманов Велиев -  Кмет на Община Завет
Г-н Бейсим Руфад Расим -  Кмет на Община Исперих
Г-н инж. агр. Красимир Янков Великов -  В.И.Д. Кмет на Община Кубрат
Г-н Айхан Мустафов Хашимов -  Кмет на Община Лозница
Г-н д-р Валентин Стефанов Василев -  Кмет на Община Разград
Г-н д-р Бейтула Сали Мюмюн -  Кмет на Община Самуил
Г-н Дауд Назиф Аляовлу -  Кмет на Община Цар Калоян
Г-н Манол Христов Кившанов -  Областен управител на Област Разград

На заседанието присъстваха още г-жа Галина Георгиева-Маринова - Зам.-кмет на Община 
Разград, г-н Недим Тахиров -  Директор на Дирекция „Програми и околна среда“ в Община 
Разград, г-жа Елвин Шукриева -  Мл.експерт в Отдел „Околна среда“ при Община Разград, г-жа 
Данаила Савова -  Директор - Директор на дирекция "Местно развитие и екология, устройство на 
територията и стопански дейности” в Община Лозница.

Д-р Валентин Василев представи писмени доказателства, а именно писмо - покана с 
изх.№ АО-05-03-356/13.01.2017 г. на Община Разград с приложени обратни разписки и копие от 
поканата за насроченото общо събрание, публикувана на интернет страницата на Община 
Разград (Приложение №1), от които е видно, че кметовете на общините Завет, Исперих, Кубрат, 
Лозница, Самуил, Цар Калоян и Областния управител на Област Разград са уведомени за 
провеждането на второ заседание на общото събрание на регионалното сдружение.

На заседанието присъстват всички членове на Общото събрание, има наличие на кворум и 
заседанието може да се проведе.

Д-р Валентин Василев предложи заседанието да се проведе при предварително обявения 
дневен ред:

1. Обсъждане на въпроси и вземане на решения свързани с подготовка на проект по 
Процедура № В 016М 10Р002-2-002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по 
приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

След проведено гласуване, кметовете на общини: Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, 
Разград, Самуил и Цар Калоян със 7 (седем) гласа „ЗА”, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) 
гласа „ВБЗДЪРЖ АЛИ СЕ“ приеха дневния ред.

По точка първа: Обсъждане на въпроси и вземане на решения свързани с подготовка на 
проект по Процедура № В 016М 10Р002-2-002 „Комбинирана процедура за проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 
отпадъци" по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ .

Д-р Валентин Василев припомни, че със Заповед № РД-ОП-108/21.10.2016 г. на 
Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“ са 
утвърдени насоките за кандидатстване по процедура № В016М 10Р002-2.002 “Комбинирана 
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
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предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма 
"Околна среда 2014-2020 г.“ . Със същата заповед седемте общини Завет, Исперих, Кубрат, 
Лозница, Разград, Самуил и Цар Калоян от „Регионално сдружение за управление на 
отпадъците за регион Разград“ са определени като конкретни бенефициенти за участие в 
процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма “Околна среда 2014-2020 г.“ и същите получиха покана за кандидатстване. В 
съответствие с изискванията на насоките за кандидатстване седемте общини от „Регионално 
сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“ имат право да подадат едно общо 
проектно предложение. Необходимо и задължително условие при кандидатстване с проектно 
предложение по горепосочената процедура е приемане на конкретни решения от Общото 
събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“ и от 
общинските съвети на общините включени в регионалното сдружение, които са визирани в 
насоките за кандидатстване. На този етап Общото събрание на „Регионално сдружение за 
управление на отпадъците за регион Разград“, следва да вземе следните решения за:

- кандидатстване с едно проектно предложение по процедура № В 016М 10Р002-2.002 
"Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци’" по приоритетна ос 2 на Оперативна 
програма “Околна среда 2014-2020 г.” ;

- определяне на една водеща община, а останалите кандидатстващи общини са партньори 
на водещата община, което е необходимо в последствие за подготовка и сключване на писмено 
споразумение за партньорство с включени реквизити за уреждане на отношенията между 
партньорите, като условия и ангажименти, които са подробно описани в насоките за 
кандидатстване;

- поемане на ангажимент да не се прехвърлят на трети лица собствеността на изградената 
със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, и 
съпътстваща инфраструктура, най-малко в продължение на 5 години от окончателното плащане 
на средствата за проекта по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“ по настоящата 
процедура;

- поемане на ангажимент за изградената със средства по процедурата инфраструктура, в 
т.ч. движимо и недвижимо имущество, ще бъде общинска собственост;

- поемане на ангажимент за изградените със средства по процедурата инсталации за 
компостиране и предварително третиране на отпадъците да бъде съсобственост на всички 
общини, чиито отпадъци ще се третират в нея, като преди въвеждането им в експлоатацията 
следва да се извърши дялово прехвърляне на собствеността на общините, участващи в 
„Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“;

- изградената довеждаща инфраструктура за съответните инсталации, намиращи се на 
територията на съответната община, да е единствено нейна собственост;

- да се възложи обществена поръчка за услуга по реда на Закона за обществените поръчки 
на стойност до 264 000 лв. /двеста шестдесет и четири хиляди лева/ без ДДС за избор на 
изпълнител за подготовката на проектното предложение за кандидатстване по процедура № 
В 016М 10Р002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 
2 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“ в съответствие с утвърдените със Заповед 
№ РД-О П-108/21.10.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма 
“Околна среда 2014-2020 г.“ насоки за кандидатстване по процедурата, като разходите за 
услугата се покрият от внесените отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците в 
РИОСВ -  Русе.

На по късен етап, след изготвяне на анализите и проучванията по проектното 
предложение е необходимо да се вземат допълнителни решения от Общото събрание за които се 
изисква обосновка преди приемането им и са свързани с определянето на възложителите на 
обществените поръчки, определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъците, 
разпределение на задълженията на общините за постигане на целите по чл.31 от Закона за 
управление на отпадъците и други които касаят клаузите на споразумението за партньорство.
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В заключение д-р Валентин Василев добави, че е необходимо да се внесат в заседанията 
на съответните общинските съвети предложения за приемане на решения, които са визирани в 
насоките за кандидатстване по процедура № В016М 10Р002-2.002 “Комбинирана процедура за 
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 
третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 
2014-2020 г.“ ;

Д-р Валентин Василев предостави на присъстващите утвърдените насоки за 
кандидатстване по процедурата. След запознаване със съдържанието им Общото събрание със 7 
(седем) гласа „ЗА”, 0 (нула) гласа „ПРОТИВ“ и 0 (нула) гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ прие 
следното

РЕШ ЕНИЕ № 1:

1.1. Общините Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил и Цар Калоян, включени 
в „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“ да кандидатстват с 
едно проектно предложение по процедура № В016М 10Р002-2.002 “Комбинирана процедура за 
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 
третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 
2014-2020 г ”;

1.2. Определя Община Разград за водеща община, като Община Завет, Община Исперих, 
Община Кубрат, Община Лозница, Община Самуил и Община Цар Калоян са партньори на 
водещата Община Разград.

1.3. Поема ангажимент Общините Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил и 
Цар Калоян, включени в „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион 
Разград“ да не прехвърлят на трети лица собствеността на изградената със средства по 
процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, и съпътстваща 
инфраструктура, най-малко в продължение на 5 години от окончателното плащане на средствата 
за проекта по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“ по настоящата процедура.

1.4. Поема ангажимент за изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. 
движимо и недвижимо имущество, ще бъде общинска собственост.

1.5. Поема ангажимент за изградените със средства по процедурата инсталации за 
компостиране и предварително третиране на отпадъците да бъде съсобственост на всички 
общини, чиито отпадъци ще се третират в нея, като преди въвеждането им в експлоатацията ще 
се извърши дялово прехвърляне на собствеността на общините, участващи в „Регионално 
сдружение за управление на отпадъците за регион Разград'4.

1.6. Изградената довеждаща инфраструктура за съответните инсталации, намиращи се на 
територията на съответната община, ще е единствено нейна собственост.

1.7. Община Разград да възложи обществена поръчка за услуга по реда на Закона за 
обществените поръчки на стойност до 264 000 лв. /двеста шестдесет и четири хиляди лева/ без 
ДДС за избор на изпълнител за подготовката на проектното предложение за кандидатстване по 
процедура № В 016М 10Р002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по 
приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“ в съответствие с 
утвърдените със Заповед № РД-О П-108/21.10.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на 
Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“ насоки за кандидатстване по процедурата, 
като разходите за услугата се покрият от внесените отчисления по чл. 64 от Закона за управление 
на отпадъците в РИОСВ -  Русе.

Д-р Валентин Василев в качеството си на председател на регионалното сдружение закри 
заседанието поради изчерпването на дневния ред.
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Документите, свързани със свикването и провеждането на събранието на „Регионално 
сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“, са приложени към настоящия 
протокол и представляват неразделна част от него.

:илев

КМЕТ *
.елиев /

Бейсим Руфад Расим /  
Кмет На Община Исперих

1асимир Янков Великов 
на Обшйпа КубратЛ

Община Л(

Приложения:
1.Писмо - покана с изх.№ А 0-05-03-356/13.01.2017 г. на Община Разград до кметовете на 
общините Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян и Областния управител на 
Област Разград за свикване на второ заседание на регионалното сдружение с приложени обратни 
разписки и копие от поканата публикувана на интернет страницата на Община Разград.

„Регионално 

Председател:

Д-р Валентин 
Кмет на Община

1.

Ахтер^юлейман 
Кмет на Община

управление на отпадъците за регион Разград“:

Айхан Мустафов Х& пимов
Кмет на

Д-р Бейтула Сали.Мюмюн 
Кмет на^вб&иМД&ЕшЗш^Ь
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