
ПРОТОКОЛ № 3
от общото събрание на 

„Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград"

Днес 18 април 2017 г. (вторник), 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 Алкин Осман Неби -  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 Христина Русева -  Н-к отдел „Програми и проекти“ 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-05-03-2949/12.04.2017 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 третото 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 № 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.".

2. Обсъждане Проект на Споразумение за партньорство за подготовка на проектно 
предложение, изграждане и експлоатация на инсталация за компостиране и на инсталация за 
предварително третиране на битови отпадъци по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ В016М 10Р002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 
отпадъци" по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.". Приоритетна ос 2. 
„Отпадъци”. Подписване на Споразумение за партньорство.

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 „ВЪЗДЪРЖАЛИ С’Е" приеха дневния ред.



По точка първа: Обсъждане на въпроси и вземане на решения свързани с подготовка на 
проект 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 представи на присъстващите мотивите за приемане на решенията 
по настоящата първа точка.

„Управляващият орган на ОПОС 2014-2020г. публикува покана за кандидатстване по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ В016М 10Р002-2.002 
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“. Потенциални бенефициенти по 
процедурата са общо 118 общини от 26 регионални сдружения за управление на отпадъците 
(РСУО), като Насоките за кандидатстване са определили възможността общините от 
Регионалното сдружение за управление на отпадъците Разград да кандидатстват заедно с едно 
общо проектно предложение по посочената процедура. Максималният срок за изпълнение на 
всеки проект, е 35 месеца, от които 30 месеца са за физическото изпълнение на дейностите по 
проекта, като най рано договорът за безвъзмездна финансова помощ може да бъде подписан през 
м. септември 2017г. Крайният срок за представяне на проектно предложение пред управляващия 
орган на ОПОС е до 21.04.2017 г.

Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез 
осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови 
отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или 
биоразградими отпадъци, както и на съдове и техника за разделно събиране на битовите 
биоотпадъци. Допустими по процедурата са дейности и разходи, както за подготовка, така и за 
реализация на проектното предолжение.

Изпълнението на проект по „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ ще 
подпомогне да се постигане изпълнение на целите по управление на битовите отпадъци, 
заложени пред общините /в т.ч. пред нашите общини/ в националната нормативна уредба:

1. за ограничаване на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. 
до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г.,

2. за рециклирането на битови отпадъци, включващи най-малко хартия и картон, метал, 
пластмаса и стъкло от домакинствата и от други подобни източници най-малко до следните нива:

- до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло;
- до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло.
Следва да се има предвид, че се очаква в най-скоро време да се одобри на европейско ниво 

ново законодателство от пакета Кръгова икономика на ЕС, което изисква да се постигне 60% 
ниво на рециклиране на битовите отпадъци до 2025 г. и 65% ниво на рециклиране на битовите 
отпадъци до 2030г., а депонираните битови отпадъци да са максимум 10% от генерираните 
битови отпадъци до 2030г.

В резултат на изпълнението на целите за управление на отпадъците чрез подготвен от 
нашата община в партньорство с останалите общини от РСУО - Разград, финансиран по 
комбинирата процедура за отпадъци по ОПОС 2014-2020г. за изграждане на инсталациите, ще се 
постигнат следните ефекти:

- ще се освободят общините от заплащане на нарастващите като размер отчисления за 
депониране на битови отпадъци по Закона за управление на отпадъците, които са елемент от 
таксата битови отпадъци:

2011г. 2012г. 201 Зг. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. и 
всяка 

следваща 
година

3 лв./т 9 лв./т 15 лв./т 22 лв./т 28 лв./т 36 лв./т 40лв./т 45 лв./т 57лв./т 95 лв./т



- ще отпадне необходимостта общините да финансират изцяло със собствени средства 
компостираща и сепарираща инсталация, както и техника и съдове за разделно събиране на 
зелените биоотпадъци, изграждането на които произтича от законодателството ни;

- ще се увеличи експлоатационния период на регионалното депо, като се има предвид, че в 
Националния план за управление на отпадъците е предвидено след 2020г. от публични 
национални и други източници да не се финансират проекти на общините за депа за битови 
отпадъци, а общините сами да финансират такива проекти, т.е. от приходите от такса битови 
отпадъци.

- екологичен ефект от увеличените количества рециклирани отпадъци и намаляване на 
емисиите на парникови газове от предотвратените количества депонирани биоразградими 
отпадъци, което е в изпълнение и на Третия Национален план за изменение на климата до 2020г.

Реализацията на проект за изграждане на инсталациите и на система за разделно събиране 
на зелените биоразградими отпадъци ще подпогне общините ни да изпълнят ангажиментите, 
произтичащи от Закона за управление на отпадъците относно тези потоци отпадъци чрез 
осигуряване на тази инфраструктура за поне двадесет и пет години.

Едно от задължителните условия за кандидатстване от общините пред Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020г, е да е налично Решение на Общото събрание на 
регионалното сдружение по въпросите, посочени в Насоките за кандидатстване по Приоритетна 
ос 2:”Отпадъци”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
В016М 10Р002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци". Всички решения, 
които се предлагат да се одобрят от Общото събрание на РСУО-Разград се изискват от Насоките 
за кандидатстване по процедурата. Също съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване, 
взетите решения от общото събрание на РСУО следва да се приложат към Споразумението, което 
трябва да се подпише между общините ни за целите на кандидатстването за безвъзмездно 
финансиране.

На заседание на Общото събрание на „Регионално сдружение за управление на 
отпадъците за регион Разград“ проведено на 23.01.2017 г. са приети част от решенията изискуеми 
за кандидатстване по обявената процедура. Останалата част от решенията на Общото събрание 
следва да се вземат след извършени анализи с обосновките и доказателствата, изисквани 
съгласно т.24.8 от Насоките за кандидатстване по процедурата. В изпълнение на това изискване 
са изготвени:

- Анализ на необходимостта ог изграждане на допълнителна инфраструктура за третиране 
на отпадъците в Регион Разград;

- Анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на 
компостиращи инсталации за Регион Разград;

- Анализ за ефективност на централизиран или децентрапизиран подход за изграждане на 
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за Регион Разград.

Във връзка с гореизложеното и особено уникалната възможност общините от нашето 
сдружение да се възползват от възможността да получи безвъзмездно финансиране за изграждане 
на инсталациите за третиране на отпадъците, предлагам Общото събрание на регионалното 
сдружение на основание на Закона за управление на отпадъците и в съответствие с условията и 
изискванията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в Насоките за кандидатстване 
по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г."’, Приоритетна ос 2:”Отпадъци”, процедура 
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ В016М 10Р002-2.002 
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ да приеме следното

РЕШЕНИЕ:
1. Одобрява приложените към настоящото решение анализи с обосновките и 

доказателствата, изисквани съгласно т.24.8 от Насоките за кандидатстване по процедурата чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВС16М Ю Р002-2.002 „Комбинирана 
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 
предварително третиране на битови отпадъци“, както следва:
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- анализа, който доказва необходимостта от допълнителна инфраструктура в региона 
за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци;

- анализа на това кой подход е по-ефективен -  обща за целия регион или за част от 
региона инфраструктура или поотделно за всяка община от „Регионално сдружение за 
управление на отпадъците за регион Разград“.

2. Въз основа на анализите по предходната т.1. одобрява на територията на регионалното 
депо за неопасни отпадъци Разград да се изгради инсталация за предварително третиране преди 
депониране на битовите отпадъци и на инсталация за компостиране, които да се финансират по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ В016М 10Р002-2.002 
..Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, Приоритетна ос „Отпадъци“ по 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” .

3. Общините от „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“ 
да изпълняват съвместно целите по чл. 31. ал.1, т.1 и т. 2 от Закона за управление на 
отпадъците.

4. Водещата община Разград да проведе всички процедури по възлагане на обществени 
поръчки, свързани с подготовката и изпълнението на проектното 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 Оперативна 
програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, Приоритетна ос 2, „Отпадъци“.

5. Експлоатацията на изградените инсталация за предварително третиране на отпадъците 
и на инсталацията за компостиране се възлага от всички общини от „Регионално сдружение за 
управление на отпадъците за регион Разград“ -  съсобственици на инсталациите, изградени с 
финансиране по процедура В016М 10Р002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 
битови отпадъци“, като всички общини ще са съ-възложители по смисъла на Закона за 
обществените поръчки.

6. Общините от „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград" 
да не се присъединяват към друго регионално сдружение за управление на отпадъците за срока 
на изпълнение на проектното предложение и най-малко за срок от 5 години след окончателното 
плащане на средствата за проекта по ОПОСГ 2014-2020 г. по процедура ВС16М Ю Р002-2.002 
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци"по Оперативна програма „Околна 
среда 2014 - 2020 г.“ , Приоритетна ос 2, „Отпадъци“.

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

РЕШ ЕНИЕ № 2:
2.1. Одобрява приложените към настоящото решение анализи с обосновките и 

доказателствата, изисквани съгласно т.24.8 от Насоките за кандидатстване по процедурата чрез 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ В 016М 10Р002-2.002 „Комбинирана 
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 
предварително третиране на битови отпадъци", както следва:

2.1.1. анализа, който доказва необходимостта от допълнителна инфраструктура в 
региона за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци;

2.1.2. анализа на това кой подход е по-ефективен -  обща за целия регион или за част от 
региона инфраструктура или поотделно за всяка община от „Регионално сдружение за 
управление на отпадъците за регион Разград“ .

2.2. Въз основа на анализите по предходната т.2.1. одобрява на територията на 
регионалното депо за неопасни отпадъци Разград да се изгради инсталация за предварително
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третиране преди депониране на битовите отпадъци и на инсталация за компостиране, които да 
се финансират по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
В016М 10Р002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци". Приоритетна ос 
..Отпадъци" по Оперативна програма ..Околна среда 2014-2020г.” .

2.3. Общините от „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион 
Разград“ да изпълняват съвместно целите по чл. 31, ал.1, т. 1 и т. 2 от Закона за управление на 
отпадъците.

2.4. Водещата община Разград да проведе всички процедури по възлагане на обществени 
поръчки, свързани с подготовката и изпълнението на проектното 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 Оперативна 
програма „Околна среда 2014 - 2020 г.", Приоритетна ос 2, „Отпадъци".

2.5. Експлоатацията на изградените инсталация за предварително третиране на 
отпадъците и на инсталацията за компостиране се възлага от всички общини от „Регионално 
сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“ -  съсобственици на инсталациите, 
изградени с финансиране по процедура В016М Ю Р002-2.002 „Комбинирана процедура за 
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 
третиране на битови отпадъци“, като всички общини ще са съ-възложители по смисъла на 
Закона за обществените поръчки.

2.6. Общините от „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион 
Разград" да не се присъединяват към друго регионално сдружение за управление на отпадъците 
за срока на изпълнение на проектното предложение и най-малко за срок от 5 години след 
окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. 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 Оперативна 
програма „Околна среда 2014 - 2020 г.". Приоритетна ос 2, „Отпадъци“.

По точка втора: Обсъждане Проект на Споразумение за партньорство за подготовка на 
проектно предложение, изграждане и експлоатация на инсталация за компостиране и на 
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци по процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ В016М Ю Р002-2.002 „Комбинирана процедура 
за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 
третиране на битови отпадъци“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.". 
Приоритетна ос 2, „Отпадъци“ . Подписване на Споразумение за партньорство.

Д-р Валентин Василев представи на присъстващите съдържанието на проекта на 
Споразумение за партньорство за подготовка на проектно предложение, изграждане и 
експлоатация на инсталация за компостиране и на инсталация за предварително третиране на 
битови отпадъци.

Членовете на регионалното сдружение обсъдиха клаузите на проекта на Споразумение за 
партньорство, въз основа на което Общото събрание със 7 (седем) гласа „ЗА”, 0 (нула) гласа 
„ПРОТИВ" и 0 (нула) гласа ..ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ прие следното

РЕШ ЕНИЕ № 3:
Одобрява съдържанието на Споразумение за партньорство за подготовка на проектно 

предложение, изграждане и експлоатация на инсталация за компостиране и на инсталация за 
предварително третиране на битови отпадъци по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ В016М 10Р002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и 
изграждане на компостиращи инстштации и на инсталации за предварително третиране на битови 
отпадъци“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, Приоритетна ос 2. 
„Отпадъци“.



След приетите решения членовете на регионалното сдружение подписаха Споразумение за 
партньорство за подготовка на проектно предложение, изграждане и експлоатация на инсталация 
за компостиране и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци по процедура 
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ В016М 10Р002-2.002 
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по Оперативна програма „Околна 
среда 2014 - 2020 г.“, Приоритетна ос 2, „Отпадъци“.

Д-р Валентин Василев в качеството си на председател на регионалното сдружение закри 
заседанието поради изчерпването на дневния ред.

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.

Приложения:
1.Писмо - покана с изх.№ АО-05-03-2949/12.04.2017 г. на Община Разград до кметовете на 
общините Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян и Областния управител на 
Област Разград за свикване на третото заседание на регионалното сдружение с приложен Проект 
на Споразумение за партньорство за подготовка на проектно предложение, изграждане и 
експлоатация на инсталация за компостиране и на инсталация за предварително третиране на


