ПРОТОКОЛ № 1
от общото събрание на
Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра
Днес, 16 юни 2014 год. (понеделник), от 11,00 часа в заседателната зала на Община
Силистра, се проведе Общо събрание, имащо за цел създаване на Регионално сдружение за
управление на отпадъците на общините, включени в регион Силистра съгласно
Национална програма за управлението на дейностите по отпадъците 2009-2013 год., с
наименование ”Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион
Силистра”.
Регионалното сдружение се създава по реда на чл.24 и сл. от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО). Д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра откри заседанието на
което присъстваха още:
г-жа Йорданка Узунска – кмет на Община Алфатар;
г-н Любен Сивев – кмет на Община Кайнарджа;
г-н Николай Неделчев – кмет на Община Ситово;
д-р Юксел Ахмед – кмет на Община Дулово;
г-н Хюсеин Хамди – кмет на Община Главиница и
г-н Насуф Насуф – Областен управител на Област Силистра.
Д-р Юлиян Найденов, в качеството му на кмет на Община Силистра, чиято
администрация извърши организацията и координацията за провеждането на първото
заседание посочи, че всички общини от регион Силистра, определен с Националната
програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009 - 2013 г. са осигурили
участие в заседанието и се представляват от техните кметове, поради което заседанието е
законно, има изискващия се кворум и може да взема законни решения, след което предложи
същото да се проведе при следния дневен ред:
1. Приемане на решение за създаване на „Регионално сдружение за управление на

отпадъците - регион Силистра”.
2.

Избор на председател на „Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Силистра”.

3. Определяне на служители от всяка общинска администрация, които да подпомагат
и осигуряват дейността на „Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Силистра”.
4. Обсъждане и приемане на вътрешни правила за работа на сдружението.
След проведеното гласуване по дневния ред, кметовете на общините единодушно
приеха предложения дневен ред с шест гласа „ЗА”.
По точка първа: Приемане на решение за създаване на „Регионално сдружение за
управление на отпадъците - регион Силистра”.
Д-р Юлиян Найденов припомни, че с решение № 1/ 09.01.2009 год. на Министерски
съвет е приета Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода
2009 - 2013 год. (НПУДО 2009-2013 год.). Новата програма все още не е изготвена и приета,
но няма основания да се смята, че ще настъпи изменение на териториалния обхват на

региона. С програмата са определени регионите, включващи общините, които ползват общо
регионално депо. Регионалното депо за регион Силистра, е изградено на територията на
община Силистра, като е предвидено да обслужва населението от шест общини: Силистра,
Алфатар, Кайнарджа, Главиница, Дулово и Ситово.
Общините, включени във всеки от регионите, определени с НПУДО 2009-2013,
създават регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо
и/или други съоръжения за третиране на отпадъци.
Д-р Юлиян Найденов представи писмени доказателства (писмо изх.
№2762/05.06.2014 год. и писмо изх. №2783/06.06.2014 год. на Община Силистра и обратни
разписки), че кметовете на общините Алфатар, Кайнарджа, Главиница, Дулово и
Ситово, и Областния управител на област Силистра са били уведомени за провеждането на
първото - учредително заседание на сдружението.
Д-р Юлиян Найденов представи и писмени доказателства (решения на общинските
съвети на всички общини), че всеки общински съвет на съответната община е приел
решение за участие в регионалното сдружение във връзка с изискването на чл.24, ал.2 от
Закона за управление на отпадъците.
Решенията на Общинските съвети, с които всяка община е взела решение да участва
в регионалното сдружение, са както следва:
- Решение №479 по Протокол №21/21.02.2013 год. на Общински съвет – Силистра;
- Решение №155 по Протокол №20/27.12.2012 год. и Решение №274 по Протокол
№32/27.11.2013 год. на Общински съвет – Алфатар;
- Решение №317 по Протокол № 37/30.12.2013 год. на Общински съвет – Кайнарджа;
- Решение №120 по Протокол № 13/17.12.2013 год. на Общински съвет – Ситово;
- Решение №147 по Протокол № 15/18.12.2012 год. на Общински съвет – Главиница;
- Решение №375 по Протокол №23/13.12.2013 год. на Общински съвет – Дулово.
Кметът на община Силистра представи писмено доказателство – писмо изх.
№28/09.06.2014 год. от Териториално статистическо бюро - Силистра при Национален
статистически институт относно броя на населението на съответните общини учредителки
на Сдружението. В горепосоченото писмо се съдържа достоверна информация за
населението на всяка от шестте общини, които участват в сдружението. Данните за броя на
населението са необходими с оглед вземане на решения от общото събрание.
Населението на всяка от общините, които участва в регионалното сдружение, както и
процентното съотношение на населението на всяка от общините спрямо общия брой на
населението за регион Силистра, са както следва:
Община
Население
%
Силистра

49 437

48,82

Алфатар

2 892

2,86

Кайнарджа

5 102

5,04

Дулово

28 077

27,73

Главиница

10 553

10,42

Ситово

5 197

5,13

101 258

100

Общо за регион Силистра

Общото събрание на регионалното сдружение се състои от кметовете на участващите
в него общини, а именно – Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Главиница, Дулово и Ситово.
След това д-р Юлиян Найденов даде думата на желаещите да се изкажат, зададат
въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това предложи да се
премине към гласуване на единственото постъпило предложение за учредяване на
„Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра”.
Общото събрание единодушно с шест гласа „ЗА”, прие следното
РЕШЕНИЕ №1:
Създава се регионално сдружение по чл.24 и следващите от Закона за
управление на отпадъците с наименование „Регионално сдружение за управление на
отпадъците - регион Силистра” с членове общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа,
Главиница, Дулово и Ситово.
Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното
гласуване и резултатите от него.
По точка втора: Избор на председател на „Регионално сдружение за управление на
отпадъците - регион Силистра”.
Д-р Юлиян Найденов даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат
въпроси и направят предложения по същество. Г-н Николай Неделчев – кмет на Община
Ситово предложи за Председател да бъде избран кмета на Община Силистра д-р Юлиян
Найденов. Други кандидатури не бяха издигнати. Поради това се премина към гласуване на
единственото постъпило предложение за избор на председател на регионалното сдружение.
Общото събрание единодушно с шест гласа „ЗА” прие следното
РЕШЕНИЕ №2:
Избира д-р Юлиян Найденов Найденов – кмет на Община Силистра, за
председател на „Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион
Силистра”. Срокът, за който д-р Найденов ще бъде председател на регионалното
сдружение, ще съвпада с мандата му на кмет.
Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното
гласуване и резултатите от него.
По точка трета: Определяне на служители от всяка общинска администрация, които
подпомагат и осигуряват дейността на „Регионално сдружение за управление на отпадъците
- регион Силистра”.
Всеки от кметовете на шестте общини, участващи в регионалното сдружение, посочи,
че в настоящия момент не би могъл да предложи конкретни имена.
След кратко обсъждане Общото събрание единодушно със шест гласа “ЗА” прие
следното
РЕШЕНИЕ №3:
В срок до 23.06.2014 год. кметовете на общини да представят пред председателя
на сдружението служители на общинските администрации, които да подпомагат и
осигуряват дейността на регионалното сдружение.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното
гласуване и резултатите от него.
По точка четвърта: Обсъждане и приемане на вътрешни правила за работа на
сдружението.
Д-р Юлиян Найденов запозна присъстващите с изискванията на действащото
законодателство, според които е необходимо приемането на вътрешни правила на
новоучреденото сдружение. Членовете на регионалното сдружение бяха запознати с начина
на управление, правомощията на органите на сдружението и другите законови изисквания,
които следва да се съобразят при приемането на вътрешните правила.
Д-р Юлиян Найденов предложи проект на Вътрешни правила на сдружение
„Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра”, подготвени от
Общинска администрация Силистра. След като се запознаха с проекта на вътрешните
правила и след тяхното обсъждане беше установено, че следва да се направят следните
корекции на чл.4 и чл.16 от проекта:
чл.4:
било: Чл.4: Сдружението се създава на основание чл.19б, ал.1 от Закона за управление
на отпадъците за неопределен срок.
става: чл.4 Сдружението се създава на основание чл.24 и следващите от Закона за
управление на отпадъците за неопределен срок.
чл.16 ал.1:
било: чл.16. (1) В случаите на чл.12, ал.1, Общото събрание взема решение с
мнозинство най-малко две трети от присъстващите кметове, които
представляват най-малко две трети от всички общини, членове на
сдружението.
става: чл.16. (1) В случаите на чл.12, ал.1, Общото събрание взема решение с
мнозинство най-малко две трети от присъстващите кметове, които
представляват най-малко две трети от жителите на всички общини, членове на
сдружението.
След направените корекции Общото събрание единодушно – с шест гласа „ЗА”, прие
следното
РЕШЕНИЕ №4:
Общото събрание приема Вътрешни правила за работа на „Регионално
сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра”, Приложение № 1 към
настоящия протокол. Вътрешните правила да се подпишат от председателя на
регионалното сдружение.
Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така
проведеното гласуване и резултатите от него.

Документите, свързани със свикването и провеждането на събранието на сдружение
Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра, са приложени
към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.
Приложения:
- Копия на писма до кметовете на общините и областния управител на Област
Силистра е (изх.№2762/05.06.2014г, изх.№2783/06.06.2014г..) на Община Силистра
за свикване на първо заседание за учредяване на регионалното сдружение;
- Копия на обратни разписки, удостоверяващи, че кметовете на общини са
информирани за датата, часа и мястото на провеждане на първото общо събрание
(5бр)
- Копия на решенията на общинските съвети, с които всяка община приема решение да
участва в регионалното сдружение – 6 броя:
- Копие на писмо на ТСБ-Силистра изх.№2782/06.06.2014г. – 1бр.
Членове на регионалното сдружение Регионално сдружение за управление на отпадъците
- регион Силистра :

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Председател:
…………….. ...................................................................................
д-р Юлиян Найденов Кмет на Община Силистра

Членове:

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

1. ……………………............................................................
Йорданка Узунска - Кмет на Община Алфатар
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

2. …………………................................................................
Любен Сивев - Кмет на Община Кайнараджа
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

3. ………………....................................................................
Николай Неделчев - Кмет на Община Ситово
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

4. …………………….............................................................
Юксел Ахмед - Кмет на Община Дулово
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

5. ...............................................................................................
Хюсеин Хамди - Кмет на Община Главиница

ПРОТОКОЛ № 2
от заседание на общото събрание на
Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра
Днес, 31 август 2015 год. (понеделник), от 11:00 часа в заседателната зала на Община
Силистра, се проведе второто заседание на общото събрание, на Регионално сдружение за
управление на отпадъците на общините, включени в регион Силистра(РСУОРС).
Д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра откри заседанието, на което
присъстваха:
1. г-жа Желяна Донева – ЗА кмет на Община Алфатар на основание Заповед изх. №
РД – 218 / 31.07.2015 г. и пълномощно за представляване и гласуване в Общото
събрание на РСУОРС;
2. г-жа Валентина Токушева – ЗА кмет на Община Кайнарджа на основание Заповед
изх. № РД 09-191 / 27.07.2015 г.;
3. инж. Николай Неделчев – кмет на Община Ситово;
4. д-р Юксел Исмаил– ЗА кмет на Община Дулово пълномощно;
На заседанието не присъстваха г-н Хюсеин Хамди – кмет на Община Главиница и гн Стоян Бонев – Областен управител на област Силистра, към които също беше отправена
покана за участват в заседанието. В работата на заседанието взеха участие и инж. Емил
Гойчев – Зам.-кмет “УТ” при Община Силистра, г-н Николай Николов – Директор на
дирекция “Правна” в Община Силистра, г-жа Анелия Василева – Гл. счетоводител на
Община Силистра, г-н Павлин Иванов – Директор на Об П “Регионално депо за БО”, гр.
Силистра, г-н Теодор Великов – Гл. експерт “ЕООС” при Община Силистра, г-жа Ирина
Тодорова - Мл. експерт “Екология и чистота” при Община Силистра, г-жа Надка Гаджева –
техн. специалист “УТ” и екология в община Алфатар, г-н Иван Киров - старши специалист
"Екология" към общинска администрация Кайнарджа,.
На основание чл. 25 от Закона за управление на отпадъците “при липса на кворум
събранието се отлага за един час по-късно и се провежда, ако на него присъстват най-малко
две трети от кметовете и те представляват най-малко две трети от жителите на всички
общини - членове на регионалното сдружение”
Предвид на това заседанието се отложи с 1 час и се проведе от 12:00 ч.
Д-р Юлиян Найденов, в качеството му на председател на Сдружението и кмет на
Община Силистра, чиято администрация извърши организацията и координацията за
провеждането на заседанието представи писмени доказателства (писмо изх. № 3998 /
13.08.2015 г. на Община Силистра /Приложение № 1/ и обратни разписки /Приложение №
2), че кметовете на общините Дулово, Алфатар, Ситово, Главиница, Кайнарджа и Областния
управител на Област Силистра са уведомени за провеждането на второто заседание на
общото събрание на РСУОРС. В изпълнение изискванията на чл. 13, ал. 4 от Вътрешните
правила на РСУОРС беше представено и доказателство от поканата за насроченото
събрание, публикувана и на интернет страницата на Община Силистра (Приложение № 3).
Д-р Найденов констатира, че присъстващите членове на общото събрание
представляват две трети от кметовете на общини от региона представляващи две трети от
жителите на всички общини, поради което заседанието е законно, има изискващия се
кворум и може да взема законни решения, след което предложи същото да се проведе при
следният дневен ред:
1. Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар,

Главиница - гр. Силистра – част от регионалната система за управление на
отпадъците на територията на регион Силистра, и контрол върху дейността на
избрания оператор:
- Количества отпадъци депонирани на Регионално депо – Силистра за периода
01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.;
- Размер на събраните за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. отчисления по
чл. 60 и чл. 64 ЗУО.
- обсъждане на бъдещи действия по стопанисване и управление на депото.
2. Определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и
развитието на регионалната система за управление на отпадъци. Представяне на
напредъка по изграждането на “Инсталация за предварително третиране на
битови отпадъци (в т.ч и компостиране на зелени отпадъци)” – Силистра.
3. Разпределение на задълженията между отделните общини, членове на
сдружението, за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО.
4. Други.
Инж. Неделчев посочи, че съгласно публикуваните насоки за кандидатстване по ос
“Отпадъци” от ОП “Околна среда 2014 – 2020 г.” на общините се дава възможност за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или
биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване, съоръжения и
техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци. В тази връзка той счита
че е редно това да бъде отделено в отделна точка от дневния ред. Г-н Теодор Великов
поясни че темата за изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени
и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване, съоръжения
и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци, ще бъде обсъждана в
т.2 и т.3 от дневният ред.
Д-р Найденов отбеляза пред присъстващите, че съгласно текста на чл. 26, ал. 1,
точки 4, 6, 10 и 13 от ЗУО решенията по така представения дневен ред и предложените
точки са в правомощията на общото събрание, като в последствие предложи той да бъде
гласуван.
След проведеното гласуване по дневния ред, кметовете на общините единодушно
приеха предложения дневен ред с 5 (пет) гласа “ЗА”.
По точка първа: Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо
за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар,
Главиница – част от регионалната система за управление на отпадъците на територията на
регион Силистра, и контрол върху дейността на избрания оператор.
Г-н Павлин Иванов
запозна присъстващите с дейността на Оператора на
регионалното депо в т.ч количествата отпадъци обезвредени за периода 01.01.2014 г. –
31.12.2014 г. на регионалното депо, количеството отпадъци събрани и транспортирани от
територията на всяка една от общините членове на регионалното сдружение, и количеството
отпадъци генерирани и транспортирани от други физически и юридически лица.
(Приложение № 4). Г-жа Василева представи информация за сумата на събраните за периода
01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. отчисления по чл. 60 и чл. 64 ЗУО от общините членове на
сдружението(Приложение № 5).

При разискването на бъдещи действия по стопанисване и управление на депото, беше
поставен въпроса за стартиране на дейностите по рекултивация на запълнената кл. 1 от
депото и бъдещите действия свързани със завършване на кл.4. Г-н Великов разясни, че към
настоящият момент набраната сума от отчисление по чл. 60 от ЗУО все още не е достатъчна
за възлагане изпълнението на проектът за рекултивация на кл.1 и има изоставане от
графика за закриване на клетката. За това компетентния орган (РИОСВ - Русе) при
ежегодните проверки по изпълнението на комплексното разрешително за дейността на
съоръжението е уведомен, и то е отразено в протоколите от тях. Г-н Иванов съобщи, че от
началото на 2015 г. Община Главиница не е доставяла отпадъци на регионалното депо.
След гореизложеното Общото събрание единодушно с 5 (пет) гласа “ЗА” взе следното:

Решение №1
1.

Приема за сведение представения отчет за дейността на Регионално депо за ТБО –
Силистра за периода .01.2014 г. – 31.12.2014 г.

2.

Дава съгласие община Силистра да възложи изготвянето на проектна
документация за завършване на кл. 4.

3.

Дава съгласие при наличие на финансов ресурс община Силистра да подготви
документация за откриване на процедура за избор на Изпълнител за закриване и
рекултивация на кл.1. Представяне на проектът на документацията за възлагане
на процедура по Закона за обществените поръчки за закриване и рекултивация на
кл.1, да бъде направено на следващото общо събрание на Сдружението в периода
03.01.2016 – 29.02.2016 г.

4.

Председателят на Сдружението да отправи запитване до Кмета на Община
Главиница за причината по-която той не извозва битови отпадъци до
регионалното депо.

По точка втора: Определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци,
структурата и развитието на регионалната система за управление на отпадъци. Представяне
на напредъка по изграждане на “Инсталация за предварително третиране на битови
отпадъци (в т.ч и компостиране на зелени отпадъци)” – Силистра.
Д-р Найденов даде думата на г-н Теодор Великов – Гл. експерт “ЕООС” при Община
Силистра. Той запозна участниците необходимостта всяка една от общините да набележи
собствени стъпки за изграждане на локални съоръжения и въвеждането на допълнителни
системи за събиране на отпадъци, във връзка с количествените цели, които общините от
сдружението следва да постигат. Предвид, че в региона са силно развити селскостопански
дейности в личните стопанства, и не малка част от биоразградимите отпадъци от тях
попадат в съдовете за отпадъци на общинските системи за събиране и извозване на
отпадъците е удачно общините да се възползват от възможностите, които дава наскоро
откритата оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ по приоритетна ос „Отпадъци“. С
нея се дава възможност за финансиране на проекти свързани с управлението на
биоразградимите отпадъци. На настоящият етап Община Силистра в рамките на проекта за
изграждане на “Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци (в т.ч и
компостиране на зелени отпадъци)”, е направила стъпка в посока намаляване на делът на
рециклируемите и биоразградимите отпадъци попадащи на депо. Площадката за
компостиране не е с капацитет позволяващ всички общини от региона да я използват.
Освен това за някой от общините членки на сдружението икономически необосновано би
било да се транспортират зелени отпадъци на сравнително големи разстояния. При

бъдещата експлоатация на инсталацията за компостиране и наличие на свободен капацитет,
който не може да бъде зает от генериращите се биоразградими отпадъци на територията на
община Силистра е възможно да бъдат приемани и отпадъци от най-близките й съседни
общини (напр. Алфатар). За останалите количества биоразградими отпадъци от региона с
възможностите, които дава ОП “Околна среда 2014- 2020 г.” могат да се обособят и други
площадки напр. в източната част на територията на община Дулово, на която да се приемат
биоразградими отпадъци и от съседните общини Ситово и Главиница, и/или в западната
част на територията на община Алфатар, където да се приемат отпадъци от общините
Алфатар и Кайнарджа. Всички действия следва да бъдат предхождани от изготвяне на
морфологичен анализ на състава на отпадъците, предпроектни проучвания, които да
обосноват възможността от изграждането на такива площадки в на терените предложени от
общините, както и осигуряването на нужните количества биоразградими отпадъци.
Съвместното изграждане и експлоатация на такива системи е наложително и от факта, че
съгласно насоките за кандидатстване минималния годишен капацитет на площадките за
компостиране следва да бъде минимум 2000 тона.
В последствие инж. Емил Гойчев на база изготвена докладна записка (Приложение
№ 6) от инж. Йорданка Чамурджиева – Ръководител на проект за изграждане на
“Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци (в т.ч и компостиране на
зелени отпадъци)” – Силистра представи пред присъстващите напредъка по изграждане на
обекта.
След гореизложеното Общото събрание единодушно с 5 (пет) гласа “ЗА” взе
следното

Решение № 2
1. Приемат за сведение представения отчет за напредъка по изграждане на
“Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци (в т.ч и
компостиране на зелени отпадъци)” – Силистра.
2. Общините Дулово и Ситово да направят собствени предпроектни проучвания за
възможността на тяхна територия да бъде изградена обща инсталация и система
за събиране и компостиране на биоразрадими отпадъци. В тази връзка, всяка една
от тях ще докладва резултатите от проучването си, като съвместно бъдещите
общини ползватели ще изберат една площадка на място максимално удобно за
трите общини(Дулово, Ситово и Главиница). За така избраната площадка ще
бъдат осигурени нужните документи съгл. насоките за кандидатстване на ОП
“Околна среда 2014- 2020 г.” и ще се кандидатства пред Управляващия орган на
програмата.

По точка трета: Разпределение на задълженията между отделните общини, членове
на сдружението, за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО.
Д-р Найденов даде думата на г-н Теодор Великов – Гл. експерт “ЕООС”. Той
представи основните ангажименти пред общините във връзка с отчислението по чл. 64 от
Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за всеки тон депониран отпадък на регионалното
депо.
Съгласно чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци размерът на отчисленията за обезвреждане на отпадъци на регионално или
общинско депо за неопасни отпадъци, и на депа за неопасни и/или инертни отпадъци

(когато отпадъците са от строителство и разрушаване) за всеки тон депониран отпадък на
депата по години е следният:
- за 2013 г. - 15 лв./т;
- за 2014 г. - 22 лв./т;
- за 2015 г. - 28 лв./т;
- за 2016 г. - 36 лв./т;
- за 2017 г. - 47 лв./т;
- за 2018 г. - 61 лв./т;
- за 2019 г. - 78 лв./т;
- за 2020 г. и всяка следваща година - 95 лв./т;
Определения по години размер на отчислението за битови отпадъци по чл. 64 се
намалява, когато целите в съответния регион са изпълнени от общините в съответствие с
решението на общото събрание на регионалното сдружение за разпределението на
задълженията между общините за изпълнение на целите, както следва:
1. с 50 на сто за целите за повторна употреба и рециклиране;
2. с 50 на сто за целите за ограничаване на количествата депонирани битови
биоразградими отпадъци.
Намаленията в размера на отчисленията се прилагат независимо едно от друго, т.е
при изпълнение на двете цели общините не дължат отчисления за обезвреждане на отпадъци
на регионално или общинско депо (чл. 64 от ЗУО).
В рамките на правомощията на Общото събрание на регионалното сдружение е
вземането на решение за разпределението на задълженията между отделните общини за
изпълнение на целите.
Във всеки от регионите за управление на отпадъците, определени в Националния
план за управление на отпадъците, системите за разделно събиране, повторна употреба,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци следва да осигуряват, като минимум
изпълнението на следните цели:
1. най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и рециклиране
на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и
стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не помалко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци;
Пояснение: "подготовка за повторна употреба" са дейностите по
оползотворяване, представляващи проверка, почистване или ремонт, чрез които
продуктите или компонентите на продукти, които са станали отпадък, се подготвят,
за да могат да бъдат използвани повторно без каквато и да е друга предварителна
обработка)
При изчисляване на целите се вземат предвид отпадъците от опаковки
(включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита) и разделно
събирани фракции от бита със следните кодове: 20 01 01 и 15 01 01 - за хартия и
картон; 20 01 40 и 15 01 04 - за метали; 20 01 39 и 15 01 02 – за пластмаса; 20 01 02
и 15 01 07 - за стъкло.
Целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни
материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от
домакинствата и подобни отпадъци от други източници се постигат поетапно, както
следва:
- До 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло.
- 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.
2. най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите
отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.
Всяка община има право да постига и отчита целите в група с една или повече
други общини, като за целта между страните се подписва споразумение.
Постигането на целите на образуваната група се изчисляват, като депонираните
биоразградими отпадъци от различните общини в групата се сумират и се делят на сумата от
населението им.
От така набелязаните цели, наличните съоръжения за третиране на отпадъци,
структурата на регионалната система за управление на отпадъци и дадените указана от
МОСВ произтичат и нужните действия, и посоката в които следва да бъдат насочени
усилията на общините, а именно
1. Възлагане на изготвянето на морфологичен анализ на състава и количествата на
битовите отпадъци.
2. Предприемане на действия за актуализиране на общинските програми за
управление на отпадъците и набелязване на конкретни действия и мерки във
всяка община свързани с намаляване на депонирането на рециклируеми
материали (най-малко за хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло) и
намаляване на биоразградими отпадъци постъпващи на регионалното депо.
3. Създаване на условия, предприемане на действия и мерки за цялостно въвеждане
и популяризиране на разделното събиране на: хартия и картон, метали,
пластмаси и стъкло (във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 6 от ЗУО).
4. Изграждане на локални(а) инсталации(я) за компостиране на биоразградими
отпадъци.

След гореизложеното Общото събрание единодушно с 5 (пет)
следното

“ЗА” гласа взе

Решение № 3
1. Общините членки на Сдружението да предприемат действия за възлагане на
изготвянето на морфологичен анализ на състава и количествата на битовите
отпадъци.
2. Общините членки на Сдружението да предприемат действия за актуализиране на
общинските програми за управление на отпадъците и набелязване на конкретни
действия и мерки във всяка община свързани с намаляване на депонирането на
рециклируеми материали (най-малко за хартия и картон, метали, пластмаси и
стъкло) и намаляване на биоразградимите отпадъци постъпващи на регионалното
депо.
3. Общините членки на Сдружението да предприемат действия за създаване на
условия, за цялостно въвеждане и популяризиране на разделното събиране на:
хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло (във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 6 от ЗУО).

Документите, свързани със свикването и провеждането на второто заседание на
общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион
Силистра, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.
Приложения:
1. Писмо изх. № 3998 / 13.08.2015 г. от кмета на Община Силистра
2. Обратни разписки по писмо изх. № 3998 / 13.08.2015 г. от кмета на Община
Силистра.
3. Публикувана покана за на интернет страницата на Община Силистра
4. Количество отпадъци събрани и транспортирани от територията на всяка
една от общините членове на регионалното сдружение, и количеството
отпадъци генерирани и транспортирани от други физически и юридически
лица.
5. Информация за сумата на събраните за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.
отчисления по чл. 60 и чл. 64 ЗУО от общините членове на сдружението.
6. Копие от Докладна записка от инж. Йорданка Чамурджиева – Ръководител
на проект за изграждане на “Инсталация за предварително третиране на
битови отпадъци (в т.ч и компостиране на зелени отпадъци)”.
Членове на регионалното сдружение Регионално сдружение за управление на
отпадъците - регион Силистра присъствали на заседанието :

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Председател:
…………….. ...................................................................................
д-р Юлиян Найденов - Кмет на Община Силистра

Членове:
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

1. ……………………............................................................
Желяна Донева - ЗА Кмет на Община Алфатар
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

2. …………………................................................................
Валентина Токушева - ЗА Кмет на Община Кайнарджа
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

3. ………………....................................................................
инж. Николай Неделчев - Кмет на Община Ситово
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

4. …………………….............................................................
Юксел Исмаил - Зам.-кмет на Община Дулово

ПРОТОКОЛ № 3
от заседание на общото събрание на
Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра
Днес, 14 април 2016 год. (четвъртък), от 11:00 часа в заседателната зала на Община
Силистра, се проведе трето заседание на общото събрание, на Регионално сдружение за
управление на отпадъците на общините, включени в регион Силистра(РСУОРС).
Д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра откри заседанието, на което
присъстваха:
1. г-жа Дарина Данкова – упълномощен представител за участие в общото събрание
от Община Алфатар ;
2. г-н Любен Сивев – кмет на Община Кайнарджа;
3. Севджан Адем – Зам.- кмет на Община Ситово, упълномощен представител за
участие в общото събрание от Община ;
4. д-р Юксел Ахмед – кмет на Община Дулово;
5. г-жа Сюзан Хасан - И. Д. кмет на община Главиница
На заседанието не присъства г-н Стоян Бонев - Областен управител на област
Силистра, към които също беше отправена покана за участва в заседанието. В работата на
заседанието взеха участие и инж. Весела Тодорова – Нач. отдел “ИПОС” при Община
Силистра, г-жа Анелия Василева – Нач. отдел “СК” и гл. счетоводител на Община Силистра,
г-н Николай Николов – Директор на дирекция “Правна” в Община Силистра, г-н Павлин
Иванов – Директор на Об П “Регионално депо за БО”, гр. Силистра, г-н Иван Киров старши специалист "Екология" към общинска администрация Кайнарджа, г-жа Теменужка
Петрово-Русева гл. специалист “СсЕ”, г-н Теодор Великов – Гл. експерт “ЕООС” при
Община Силистра, г-жа Ирина Тодорова - “Ст. експерт екологични системи” при Община
Силистра.
Д-р Юлиян Найденов, в качеството му на председател на Сдружението и кмет на
Община Силистра, чиято администрация извърши организацията и координацията за
провеждането на заседанието представи писмени доказателства (писмо изх. № 1697 /
12.03.2016 г., 2082 / 25.03.2016 г. 2080 / 25.03.2016 г. на Община Силистра /Приложение №
1/ и обратни разписки /Приложение № 2), че кметовете на общините Дулово, Алфатар,
Ситово, Главиница, Кайнарджа и Областния управител на Област Силистра са уведомени за
провеждането на третото заседание на общото събрание на РСУОРС. В изпълнение
изискванията на чл. 13, ал. 4 от Вътрешните правила на РСУОРС беше представено и
доказателство от поканата за насроченото събрание, публикувана и на интернет страницата
на Община Силистра (Приложение № 3).
Кметът на община Силистра представи писмено доказателство – справка от интернет
сайтът на Национален статистически институт относно броя на населението на съответните
общини учредителки на Сдружението, представени в таблицата по-долу.

Таблица 1: Население към 31.12.2014 г. по области, общини
Община

Население

%

Силистра

48 709

48,66

Алфатар

2 812

2,81

Кайнарджа

5 096

5,09

Дулово

27 963

27,93

Главиница

10 407

10,40

Ситово

5 117

5,11

100 104

100

Общо за регион Силистра
Източник:

Интернет сайт на Национален статистически институт раздел: Население по области,
общини, местоживеене и пол.

Данните за броя на населението са необходими с оглед вземане на решения от
общото събрание. Констатирано беше че присъстващите членове на общото събрание
представляват две трети от кметовете на общини от региона представляващи две трети от
жителите на всички общини, поради което заседанието е законно, има изискващия се
кворум и може да взема законни решения, след което предложи същото да се проведе при
следният дневен ред:
1. Избор на председател на Общото събрание
2 Отчет на напредъка по взети решения от последното общо събрание.
3. Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар, Главиница - гр.
Силистра – част от регионалната система за управление на отпадъците на територията на
регион Силистра, и контрол върху дейността на избрания оператор в т.ч :
- Количества отпадъци депонирани на Регионално депо – Силистра за периода
01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.;
- Общ размер на събраните и преведени в сметка на РИОСВ-Русе за периода
01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. месечни отчисления по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба №
7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
- Общ размер на преведените месечни отчисления чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба №
7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци от тяхното
законово въвеждане през 2011 г.
- Набрани суми от отчисления от всяка община по чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013
г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
- обсъждане на бъдещи действия по стопанисване и управление на депото.

4. Финансиране на дейности свързани с изготвянето на морфологични анализи на
отпадъците на общините и програми за управление на отпадъците, чрез разходване на част
от натрупаните отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци .
5. Други.
Д-р Найденов предложи представения дневен ред да бъде гласуван.
След проведеното гласуване, кметовете на общините и упълномощените лица
единодушно приеха предложения дневен ред с 6 (шест) гласа “ЗА”.

По точка първа: Избор на председател на Общото събрание
Съгласно текстът на чл. 27, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците
Председателят на регионалното сдружение се избира измежду кметовете на участващи в
регионалното сдружение общини, за срок, съвпадащ с мандата му, като кмет. С Решение №
2 от Протокол № 1 от 16.06.2014 г за Председател на регионалното сдружение беше избран
д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра за мандат 2011-2015 г. Предвид че мандат
2011-2015 е изтекъл е нужно да бъде избран нов председател на регионалното сдружение.
Г-н Любен Сиев – кмет на Община Кайнарджа предложи за Председател да бъде
преизбран кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов. Други кандидатури не бяха
издигнати. Поради това се премина към гласуване на единственото постъпило предложение
за избор на председател на регионалното сдружение.
Общото събрание единодушно с 6 (шест) гласа „ЗА” прие следното

РЕШЕНИЕ №1:
Избира д-р Юлиян Найденов Найденов – кмет на Община Силистра, за председател
на „Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра”. Срокът, за
който д-р Найденов ще бъде председател на регионалното сдружение, ще съвпада с мандата
му на кмет.
По точка втора: Отчет на напредъка по взети решения от последното общо
събрание.
По т. 2 от Решение 1 взето с протокол № 2 / 31.08.2015 г. на Общо събрание на
РСУОРС, Община Силистра докладва че към настоящия момент се изготвя задание за
възлагане изготвянето на проект за завършването на клетката 4 от регионалното депо.
Довършителните работи ще се състоят в изграждане на долен изолационен екран по
дъното и откосите на клетката, изграждане на дренажна система за събиране на
инфилтрат и свръзването на системата с изградената канализационна система за
отвеждане на инфилтратът в ЛПСОВ.
По т. 3 от Решение 1 взето с протокол № 2 / 31.08.2015 г. на Общо събрание на
РСУОРС Община Силистра докладва че към момента е изготвено задание за изготвяне
на техническа спецификация и сметна документация към документация
за
възлагане
на обществената поръчка, за “Закриване и рекултивация на клетка 1
на
регионално депо за неопасни отпадъци на
общините Алфатар, Дулово,

Главиница,
Кайнарджа, Ситово и Силистра”. От справката на д-я “Финанси става
ясно, че акумулираните средства към момента за извършване на рекултивацията
възлизат на 879 393,66 лв. Към тях следва да се прибавят и не внесени за 2015 г. от
Община Силистра 76 856,31 лв. и от Община Дулово – 35 659,80лв. или общо
112 515,84 лв. С тях общата сума би възлизала на 991909,50 лв. (от нужни 1070350 лв.
за изпълнение на предвидените дейности), т.е все още натрупаните средства не са
достатъчни да откриване на процедура за избор на Изпълнител.
По т. 4 от Решение 1 взето с протокол № 2 / 31.08.2015 г. на Общо събрание на
РСУОРС Община Силистра докладва че към момента е отправено е запитване от
Председателя за Сдружението с писмо изх. № 4887 / 16.10.2015 г.., все още не е
представен отговор от Община Главиница. Г-жа Сюзан Хасан - И. Д. кмет на община
Главиница поясни че за 2015 г. Община Главнициа е имала договор с фирма
“Екосистем 2012” ООД за приемане на битовите отпадъци събиране от територията на
общината. Договорът е изтекъл и не е бил подновяван През 2016 г Община Главиница
ще извозва битовите отпадъци събиране от територията на общината до регионалното
депо.
По т. 2 от Решение 2 взето с протокол № 2 / 31.08.2015 г. на Общо събрание на
РСУОРС Община Дулово докладва от проведено проучване на наличните общински
имоти до настоящия момент не са открили подходящ имот. Същия е и резултата от
проучването и при община Ситово. Д-р Найденов изказа мнение, че е възможно да
бъдат търсени и имоти, които не са предназначени за такъв тип дейност (напр.,
изоставени ниви, мери), за които да се проведат нужните процедури за промяна
предназначението, и това следва да стане максимално бързо, за да могат да се
възползват общините от възможностите, които дава ОП “Околна среда 2014-2020” и
процедурите, по които ще имат възможност да се кандидатства от общините.
По т. 1 и т. 2 от Решение 3 взето с протокол № 2 / 31.08.2015 г. на Общо събрание
на РСУОРС Община Силистра докладва че разработила задание за възлагане на тази
дейност съобразно действащото законодателство за извършване на морфологичен
анализ на отпадъците. В обхвата на заданието са отпадъците генерирани на
територията на Община Силистра. Също така е разработено и задание за изготвяне на
нова програма за управление на отпадъците на Община Силистра съобразена с приетия
Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. Тези дейности не са били
предвидени в бюджета на общината за 2015 г и намерението й е те да бъдат
финансирана от натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО., за което е предложена и
точка в дневния ред на общото събрание. Община Алфатар е изготвила програма през
2015 г, а Община Ситово е извършила актуализация.
По т. 3 от Решение 3 взето с протокол № 2 / 31.08.2015 г. на Общо събрание на
РСУОРС Община Силистра докладва че има набелязан целеви терен, на който да бъде
изграден център за безвъзмездно предаване на разделно събрание отпадъци от
домакинствата (хартия и картон, пластмаси, стъкло, метали) в т.ч едрогабаритни
отпадъци и опасни отпадъци. Представен е проектен вариант на предпроектно
проучване за тази този терен. В последствие следва да бъде извървян пътят на промяна
предназначението на земята изготвянето на задание за ПУП, проект на ПУП и
провеждането на нужните процедури по Закона за опазване на околна среда, Закона за

опазване на земеделските земи, Закона за устройство на територията и други
действащи нормативни актови имащи отношение към този обект и бъдещата дейност.
В последствие ще бъде изготвен и инвестиционен проект за площадката. В останалите
общини няма стартирали дейности за популяризирането на разделното събиране на:
хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. Г-н Великов посочи, че е възможно
общините да изградят собствени системи използвайки наличните суми от отчисления,
и възможностите, които дава ОП “Околна среда 2014-2020” и процедурите, по които
ще имат възможност да се кандидатства от общините. Тези системи следа да са
насочени основно към приемането на разделно събрани битови отпадъци ( хартия и
картон, метали, стъкло и пластмаси) при източника.
След гореизложеното Общото събрание единодушно с 6 (шест) гласа “ЗА” взе
следното:

РЕШЕНИЕ № 2
1. Приема представените отчети от общините по изпълнението на предходните
решения от последното общо събрание.
По точка трета : Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо
за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар,
Главиница - гр. Силистра – част от регионалната система за управление на отпадъците на
територията на регион Силистра, и контрол върху дейността на избрания оператор в т.ч :
- Количества отпадъци депонирани на Регионално депо – Силистра за периода
01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.;
- Общ размер на събраните и преведени в сметка на РИОСВ-Русе за периода
01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. месечни отчисления по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба №
7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
- Общ размер на преведените месечни отчисления чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба №
7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци от тяхното
законово въвеждане през 2011 г.
- Набрани суми от отчисления от всяка община по чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013
г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
- обсъждане на бъдещи действия по стопанисване и управление на депото
Д-р Найденов даде думата на г-н Павлин Иванов – Управител на Об П “Регионално
депо за ТБО” Силистра. Г-н Павлин Иванов запозна присъстващите с дейността на
Оператора на регионалното депо в т.ч количествата отпадъци обезвредени за периода
01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. на регионалното депо, количеството отпадъци събрани и
транспортирани от територията на всяка една от общините членове на регионалното
сдружение, и количеството отпадъци генерирани и транспортирани от други физически и
юридически лица. Копие от представената под формата на доклад информация
предварително беше дадена на представителите на общините членки в Общото събрание.
Г-жа Анелия Василева – Нач. отдел “СК” и гл. счетоводител на Община Силистра
представи информация за сумата на събраните за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. от

отчисления по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци (чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците) от
общините членове на сдружението, както и натрупаната сума от момента тяхното
въвеждане, както и акумулираните суми от всяка община по чл. 20 от Наредба № 7 . Копие
от представената под формата на доклад информация предварително беше дадена на
представителите на общините членки в Общото събрание.
След гореизложеното Общото събрание единодушно с 6 (шест) гласа “ЗА” взе
следното:

РЕШЕНИЕ № 3
1.
2.

Приема за сведение представения отчет за дейността на Регионално депо за
ТБО – Силистра за периода .01.2015 г. – 31.12.2015г.
Приема за сведение представения отчет за акумулираните суми от отчисления
по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани
при депониране на отпадъци (чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на
отпадъците)

По точка четвърта: Финансиране на дейности свързани с изготвянето на
морфологични анализи на отпадъците на общините и програми за управление на
отпадъците, чрез разходване на част от натрупаните отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 /
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
Д-р Найденов даде думата на г-н Теодор Великов – Гл. експерт “ЕООС” при Община
Силистра. Той започна с въведението че в изпълнение на чл. 31, ал. 1 Закона за управление
на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба в областта на управление на отпадъците
общините в България е нужно на регионален принцип да осигурят постигането на
количествени цели свързани с рециклирането и намаляване на делът на биоразградимите
отпадъци постъпващи в депата. За надеждното информационното обезпечаването, както и
за изпълнението на тези цели е нужно общината да разполага с точна информация за състава
на отпадъците, генерирани на нейната територия, което е и нормативно изискване съгл. чл.
8, ал. 1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, приета с Постановление №
275 от 6 декември 2013 г.). Това се постига с изготвянето на морфологичен анализ
следвайки разработената Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите
отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744 / 29.09.2012 г. на Министъра на околната среда
и водите. Предвид приемането на новия Национален план за управление на отпадъците
2014-2020 г, “Методически указания за разработване на общински и методически указания
за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020
г." (утвърдени със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на Министъра на околната среда) и
изискването на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците, общините следва да
разработят и изпълняват програма за управление на отпадъците.
Освен изискване на националната нормативна уредба, наличността на морфологичен
анализ и общинска програма за управление на отпадъците, е и изискване към пакета
документи за кандидатстване по ОП “Околна среда 2014-2020” ос “Проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими
отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за
разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци", чиито срок за кандидатстване
изтича през м. август 2016 г. През 2016 г. се очаква да се обяви и комбинирана процедура за

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или
биоразградими отпадъци и за проектиране и изграждане на инсталации за третиране на
битови отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника
за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци, както и други процедури по
Приоритетна ос “Отпадъци”, по които бенефициенти могат да бъдат общините.
Възможностите за разходване на акумулираните средства от отчисления при
депониране на отпадъци са описани в чл. 24, ал. 1 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани
при депониране на отпадъци. В тази връзка и предвид че изготвянето на морфологичен
анализ на отпадъците и програма за управление на отпадъците имат пряко отношение към
набелязването на нужни съоръжения, мерки и действия на общините за постигането на
целите по чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, и бъдещото функциониране
на общинските системи за управление на отпадъците, е причина общините да се възползват
от възможността за финансиране изготвянето на тези документи да бъдат използвани сумите
натрупани от отчисления.
Освен това с писмо на Министерство на околната среда и водите с Изх. № 05-08-681
от 28.01.2015 г до директорите на РИОСВ с копие до Националното сдружение на общините
в Р. България относно прилагането на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци, за да идентифицират общините най-ефективните инвестиционни
проекти за постигане на целите за управление на битовите отпадъци, общините трябва да
имат актуални общински програми за управление на отпадъците, актуални изследвания за
морфологичния състав на отпадъците, прединвестиционни проучвания и други документи,
като се очаква общините да изготвят на най-ранен етап горепосочените документи. В
допълнение в горецитираното писмо, подписаното от министъра на околната среда и водите,
се обръща внимание, че за улесняване на осигуряването на финансов ресурс и максимално
ускоряване на подготовката на тези документи, общините могат да ползват като източник на
финансиране на подготовката им натрупаните средства на общините от отчисления по чл.20
от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, т.е. общините могат
да финансират договорите за посочените по-горе задачи и с натрупаните отчисления по
чл.64 от Закона за управление на отпадъците.
След гореизложеното Общото събрание единодушно с 6 (шест) гласа “ЗА” взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 4
Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците –
Силистра дава съгласие всяка от общините – член на Регионалното сдружение за
управление на отпадъците – Силистра, да използва натрупаните от съответната община
средства от отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци (чл. 64 от Закона за управление на отпадъците) за:
1. Подготовка на общинска програма за управление на отпадъците в съответствие с
изискванията на Закона за управление на отпадъците.
2. Изготвяне на морфологичен анализ на битовите отпадъци в съответствие с
изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците.

3. Подготовка на проектни предложения за управление на отпадъците и постигане на
целите по чл.31 от Закона за управление на отпадъците, за финансиране от
европейски и национални програми.
Изразходването на средства от всяка от общините за посочените по-горе три групи
дейности не отменя задълженията на всяка от общините от Регионално сдружение за
управление на отпадъците – Силистра, да осигурява собствения принос по вече одобрени
Решения от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците –
Силистра.
Документите, свързани със свикването и провеждането на третото заседание на
общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион
Силистра, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.
Приложения:
1. писмо изх. № 1697 / 12.03.2016 г., 2082 / 25.03.2016 г. 2080 / 25.03.2016 г.
на Община Силистра.
2. Обратни разписки по писмо изх. № 1697 / 12.03.2016 г., 2082 / 25.03.2016 г.
2080 / 25.03.2016 г. от кмета на Община Силистра.
3. Публикувана покана за на интернет страницата на Община Силистра
Членове на регионалното сдружение Регионално сдружение за управление на
отпадъците - регион Силистра присъствали на заседанието :
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Председател:
…………….. ...................................................................................
д-р Юлиян Найденов - Кмет на Община Силистра
Членове:
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

1

………………............................................................
Дарина Данкова - Община Алфатар;
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

2 ....................................................................................
г-н Любен Сивев Кмет на Община Кайнарджа
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

3 …................................................................................
Севджан Адем - Зам.- кмет на Община Ситово
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

4

………………............................................................
д-р Юксел Ахмед – кмет на Община Дулово
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

5

……………….............................................................
Сюзан Хасан - И. Д. кмет на община Главиница

ПРОТОКОЛ № 4
от заседание на общото събрание на
Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра

Днес, 05 юли 2017 год. (сряда), от 11:00 часа в заседателната зала на Община
Силистра, се проведе четвърто заседание на общото събрание, на Регионално сдружение за
управление на отпадъците на общините, включени в регион Силистра(РСУОРС).
Д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра и Председател на Сдружението
откри заседанието, на което присъстваха:
1. г-н Любен Сивев – кмет на Община Кайнарджа;
2. Севджан Адем – зам.- кмет на Община Ситово, и упълномощен представител за
участие в общото събрание от Сдружението – пълномощно № 182 / 03.07.2017 г.;
3. д-р Юксел Ахмед – кмет на Община Дулово;
На заседанието присъстваха г-жа Елка Михайлова – мл. експерт в д-я АКРРДС на
областна администрация и упълномощен представител на г-н Ивелин Статев - Областен
управител на област Силистра (Пълномощно от 04.07.2017 г.), инж. Тихомир Борачев –
зам.- кмет УТ при Община Силистра, г-жа Валентина Токушева – зам.- кмет на Община
Кайнарджа, г-н Павлин Иванов – Директор на Об П “Регионално депо за БО”, гр. Силистра,
инж. Йорданка Чамурджиева – Директор д-я “Устройство на територията”, г-н Иван Киров старши специалист "Екология" към общинска администрация Кайнарджа, г-н Баязит Алиш
– Еколог при Община Дулово, г-н Теодор Великов – Гл. експерт ЕООС при Община
Силистра.
Д-р Юлиян Найденов, в качеството му на председател на Сдружението и кмет на
Община Силистра, чиято администрация извърши организацията и координацията за
провеждането на заседанието представи писмени доказателства (писмо изх. № 2703 /
22.06.2017 г и изх. № 2706 / 22.06.2017 г., на Община Силистра /Приложение № 1/ и
обратни разписки /Приложение № 2), че кметовете на общините Дулово, Алфатар, Ситово,
Главиница, Кайнарджа и Областния управител на Област Силистра са уведомени за
провеждането на четвъртото заседание на общото събрание на РСУОРС. В изпълнение
изискванията на чл. 13, ал. 4 от Вътрешните правила на РСУОРС беше представено и
доказателство от поканата за насроченото събрание, публикувана и на интернет страницата
на Община Силистра (Приложение № 3).

Кметът на община Силистра представи писмено доказателство – справка от интернет
сайтът на Национален статистически институт относно броя на населението на съответните
общини учредителки на Сдружението, представени в таблицата по-долу.
Таблица 1: Население към 31.12.2016 г. по области, общини

Община

Население

%

Силистра

47 130

48,12

Алфатар

2 704

2,76

Кайнарджа

5 115

5,22

Дулово

27 643

28,22

Главиница

10 243

10,46

Ситово

5 110

5,22

Общо за регион Силистра

97 945

100

Източник:

Интернет сайт на Национален статистически институт раздел: Население по области,
общини, местоживеене и пол.

Данните за броя на населението са необходими с оглед вземане на решения от
общото събрание. Съгл. чл. 25, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците и чл. 12 ал. 1 от
Вътрешните правила на Сдружението общото събрание се провежда, ако на него присъстват
кметовете на всички общини – членове. Към обявения час за започване на работата на
Общото събрание на Сдружението не присъстваха членове от състава му - кметовете на
общините Алфатар и Главиница. Това наложи прилагането на . чл. 25, ал. 5 от Закона за
управление на отпадъците и чл. 12 ал. 2 от Вътрешните правила на Сдружението, като то
беше отложено с един час. В рамките на това отлагане липсващите членове не се явиха.
След направената проверка беше установено че така присъстващите членове на Общото
събрание представляват две трети от кметовете и те представляват над две трети от
жителите на всички общини, членове на регионалното сдружение, поради което заседанието
е законно, има изискващия се кворум и може да взема законни решения.
Д-р Найденов информира останалите членове на Общото събрание, че в тази
ситуация съгл. чл. 26, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците и чл. 16 ал. 2 от
Вътрешните правила на Сдружението общото събрание, решенията на Общото събрание се
вземат с единодушие, след което предложи, ако няма допълнителни предложения, които да
бъдат включени същото да се проведе при предварително обявения дневен ред:
1. Отчет на напредъка по взети решения от последното общо събрание.
2. Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар, Главиница - гр.
Силистра – част от регионалната система за управление на отпадъците на територията на
регион Силистра, и контрол върху дейността на избрания оператор в т.ч :

- Количества отпадъци депонирани на Регионално депо – Силистра за периода
01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;
- Общ размер на събраните и преведени в сметка на РИОСВ-Русе за периода
01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. месечни отчисления по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от
Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци.
- Общ размер на преведените месечни отчисления чл. 3, ал.5 и чл. 20 от
Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци от тяхното законово въвеждане през 2011 г.
- Набрани суми от отчисления от всяка община по чл. 20 от Наредба № 7 /
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
- обсъждане на бъдещи действия по стопанисване и управление на депото.
3. Финансиране на дейности свързани с общинските системи за управление на
отпадъците.
Д-р Найденов предложи представения дневен ред да бъде гласуван.
След проведеното гласуване, кметовете на общините и упълномощените лица
единодушно приеха предложения дневен ред с 4 (четири) гласа “ЗА”.

По точка първа: 1. Отчет на напредъка по взети решения от последното общо събрание.
Д-р Найденов даде думата на г-н Теодор Великов, който представи отчет по изпълнението
на взетите решение на последното проведено Общо събрание на РСУОРС, както следва:

По Решение № 1 взето с Протокол № 3 / 14.04.2016 г. на Общото събрание на
РСУОРС
Решението е свързано с избора на Председател на Сдружението, като единодушно
членовете на Сдружението са избрали д-р Юлиян Найденов – кмет на Община
Силистра за Председател Сдружението. В рамките на задълженията му упоменати в
Закона за управление на отпадъците и Вътрешните правила на Сдружението той е
изпълнявал взетите решения, като е подготвил провеждането на настоящото Общото
събрание, изготвил е дневния ред, като за целта предварително се е обърнал към
останалите членове с писмо изх. № ИзхК-1846 / 11.04.2017 г. за въпроси, които желаят
да бъдат включени в дневния ред. Освен това с писмо изх. № ИзхК-1845 / 11.04.2017 г.
и вътрешно съобщение № ВтрК-202 / 11.04.2017 г. се е обърнал към управителя на Об

П “РДБО- Силистра” и зам.-кмет “Финанси и икономика” за осигуряване на
информация за провеждане на четвъртото Общо събрание на РСУОРС.

По Решение № 2 взето с Протокол № 3 / 14.04.2016 г. на Общото събрание на
РСУОРС
Решението е свързано с приемане на предоставената информация за
изпълненията на взетите решения от Общото събрание с протокол № 2 / 31.08.2015 г.
Един от основните въпроси разисквани тогава е бил намирането на подходящи
терени в общините Дулово и Ситово с евентуална възможност на тяхна територия да
бъде изградена обща инсталация и система за събиране и компостиране на
биоразрадими отпадъци. И двете общини са докладвали, че след проучване на
наличните общински имоти не са открили подходящи за целта. В допълнение г-н
Великов допълни, че отворените процедури през м. октомври 2016 г. и м. март 2017
г.по ОП “Околна среда 2014-2020” за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ в т.ч:
1. Процедура BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране
и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци“;
2. Процедура BG16M1OP002-2.004 “Проектиране и изграждане на анаеробни
инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“.
и имащи отношение към намеренията на РСУОРС за обща инсталация и система за
събиране и компостиране на биоразрадими отпадъци за общините Дулово и Ситово, са
предназначение за конкретни бенефициенти – РСУО на територията на страната. РСУОРС
не попада в списъка на бенефициентите. Въпреки това с изключение на Община Силистра,
която има конкретни действия по отношение на управлението на биоразградимите отпадъци
останалите общини следва да продължат да полагат усилия за намиране на действащи
варианти за намаляване на този компонент в смесения поток отпадъци постъпващи на
регионалното депо. Тези усилия биха могли да бъдат свързани, изграждането на локални
малки площадки, на които да се извършва раздробяване с мобилни дробилки зелените
отпадъци и последващо компостиране. Района е със силно изразени традиции в
земеделието, и естествените партньори за такива дейности биха могли да бъдат
кооперациите и земеделските производители, които да използват полученият компост за
подобряване качествата на почвата.

По Решение № 3 взето с Протокол № 3 / 14.04.2016 г. на Общото събрание на
РСУОРС

Точка едно от
Решението е свързано с приемане на предоставената
информация за дейността на Регионално депо за ТБО – Силистра за периода 01.2015 г.
– 31.12.2015г., а точка две от Решението е отчет за акумулираните суми от отчисления
по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци (чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците). Взетото решение не
подлежи на допълнителен отчет за изпълнението му. В настоящия дневен ред е
включена отново същата точка даваща актуална информация по горепосочените теми.

По Решение № 4 взето с Протокол № 3 / 14.04.2016 г. на Общото
събрание на РСУОРС .
Взетото решение е свързано със съгласието на Общото събрание всяка община
да използва от акумулираните от съответната община средства от отчисления по чл. 20
от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци за :
1. Подготовка на общинска програма за управление на отпадъците в
съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.
2. Изготвяне на морфологичен анализ на битовите отпадъци в съответствие с
изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците.
3. Подготовка на проектни предложения за управление на отпадъците и
постигане на целите по чл.31 от Закона за управление на отпадъците, за
финансиране от европейски и национални програми.
На база взетото решение и във връзка с изпълнение на чл. 25 от Наредба № 7 /
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Община Силистра е подготвила
Заявление до Директора на РИОСВ-Русе с нужните придружаващи документи за
разрешаване ползването част от натрупаната сума от отчисления по чл. 20 от
Наредбата за финансиране на дейностите по изготвяне на:
1. Програма за управление на отпадъците до 2020 г. на Община Силистра и Община
Кайнарджа;
2. Морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци
образувани на територията на Община Силистра. Община Дулово, Община Ситово
и Община Кайнарджа.
Съгласно подадена информация от останалите общини при изготвянето на
Заявлението за сключени договори с Изпълнители на горепосочените дейности общата
сума на необходимите финансови средства, за която то е подадено е 111 728 лв. с ДДС в
т.ч по общини:
Община Силистра – 66 600 лв. с ДДС включваща :
- за изготвяне на “Програма за управление на отпадъците до 2020 г. на Община
Силистра” - 31 200 лв. с ДДС.
- за изготвяне на Морфологичен анализ на състава и количеството на битовите
отпадъци образувани на територията на община Силистра - 35 400 лв. с ДДС.

Община Дулово – 11 240 лв. с ДДС включваща :
- за изготвяне на Морфологичен анализ на състава и количеството на битовите
отпадъци образувани на територията на община Дулово” - 11 240 лв. С ДДС.

Община Ситово – 7 344 лв. с ДДС включваща :
- за изготвяне на Морфологичен анализ на състава и количеството на битовите
отпадъци образувани на територията на община Ситово” – 7 344 лв. с ДДС

Община Кайнарджа – 26 544 лв. с ДДС включваща:
- за изготвяне на “Програма за управление на отпадъците до 2020 г. на Община
Кайнарджа” – 19 200 лв. с ДДС.
- за изготвяне на Морфологичен анализ на състава и количеството на битовите
отпадъци образувани на територията на община Кайнарджа – 7 344 лв.
С Решение № 04 / 02.12.2016 г. Директора на РИОСВ-Русе е решил да се преведе на
Община Силистра исканата сума, а тя от своя страна е превела нужните средства на
останалите общини съобразно сключените от тях договори.
Към настоящия момент Община Силистра разполага с изготвен проект на Програма
за управление на отпадъците. По така изготвения проект е дадена възможност
заинтересованите лица да представят своите мнения, становища и предложения в периода
14-27 март 2017 г. В последствие програмата заедно със Заявление за извършване на
преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка е изпратена на
компетентния орган по тази процедура – Директора на РИОСВ-Русе. Г-н Любен Сивев –
кмет на Община Кайнарджа докладва че и те са приключили с изготвянето на “Програма за
управление на отпадъците до 2020 г”.
По отношение на другата дейност, която община Силистра е финансирала с
получените средства, беше докладвано че е изготвен Окончателен отчет за състава и
количеството на битовите отпадъци образувани на територията на Община Силистра.
Останалите членове на Общото събрание докладваха че и при тях дейностите по
сключените договори за изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на
битовите отпадъци образувани на територията са приключили.
Освен посочените по-горе средства други средства от Общините не са ползвани за
подготовка на проектни предложения за управление на отпадъците и постигане на целите по
чл. 31 от Закона за управление на отпадъците, за финансиране от европейски и национални
програми.
След гореизложеното Общото събрание единодушно с 4 (четири) гласа “ЗА” взе
следното:

РЕШЕНИЕ № 1
1. Приема представените отчет от по изпълнението на предходните решения
последното общо събрание.

от

По точка втора : Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо
за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар,
Главиница - гр. Силистра – част от
регионалната система за управление на отпадъците
на територията на регион Силистра, и контрол върху дейността на избрания оператор в
т.ч :
- Количества отпадъци депонирани на Регионално депо – Силистра за периода
01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;
- Общ размер на събраните и преведени в сметка на РИОСВ-Русе за периода
01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. месечни отчисления по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от
Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци.
- Общ размер на преведените месечни отчисления чл. 3, ал.5 и чл. 20 от
Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци от тяхното законово въвеждане през 2011 г.
- Набрани суми от отчисления от всяка община по чл. 20 от Наредба № 7 /
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
- обсъждане на бъдещи действия по стопанисване и управление на депото.
Д-р Найденов даде думата на г-н Павлин Иванов – Управител на Об П “Регионално
депо за ТБО” Силистра. Той запозна присъстващите с дейността на Оператора на
регионалното депо в т.ч количествата отпадъци обезвредени за периода 01.01.2016 г. –
31.12.2016 г. на регионалното депо, количеството отпадъци събрани и транспортирани от
територията на всяка една от общините членове на регионалното сдружение, и количеството
отпадъци генерирани и транспортирани от други физически и юридически лица. Копие от
представената информация предварително беше дадена на представителите на общините
членки в Общото събрание. По отношение на капацитета беше заявено, че към настоящият
момент отпадъци, се депонират в кл. 2, като се очаква проектните коти за запълването й на
ниво отпадъци ще бъдат достигнати през втората половина на 2018 г. Постигнатите нивата
на компактиране на депонираните отпадъци от там и обемното им тегло са по-високи от
заложените при изчисляване на капацитета клетките (в тона), което позволява в тях да бъдат
депонирани по-големи от проектните количества. Депонираните отпадъци в кл. 2 към
момента възлизат на 247 000 тона при проектно количество от 176 544 тона, или с почти
40% повече от проектно изчисленото.
В рамките на докладването беше представена и предварително изготвена
информация от д-я “Финанси и икономика” на Община Силистра за сумата на преведени в
сметка на РИОСВ-Русе за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. месечни отчисления по чл. 3,
ал.5 и чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, както и
общия размер на преведените месечни отчисления от тяхното законово въвеждане през 2011
г. Копие от изготвената информация представена информация беше предварително

предадена на представителите на общините членове на Сдружението и представителя на
Областния управител в него.
Д-р Найденов запозна присъстващите и с действията на Община Силистра през
периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. по отношения стопанисването и управлението на
регионалното депо. През м. август Община Силистра е обявила обществена поръчка за
изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект за “За изграждане на кл. 4 (етап
ІІ) за обект “Регионално депо за ТБО за общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Дулово,
Ситово и Главиница””. По обявената процедура не се е стигнало до сключване на договор
поради не постъпване на оферта от Изпълнителя, към който се е обърнала Община
Силистра. До настоящият момент Община Силистра не е обявявала повторно процедура за
избор на Изпълнител на тази дейност.
Друг съществен момент през изминалата година касаещ стопанисването на депото и
действията на Община Силистра свързани с това касаят рекултивацията на запълнената кл.
1. С оглед на това Община Силистра с открита процедура / № ОТПР-2016-010 / 22-11-2016 г.
с стартирала избора на Изпълнител на проект “Закриване и рекултивация на кл. 1 от
“Регионално депо за ТБО за общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово и
Главиница”. В резултат на това за Изпълнител е избран ДЗЗД “Депо Силистра”.
Изпълнението на предвидените в проекта дейности ще започнат след осигуряване на
финансирането, от отчисления по чл. 3, ал.5 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина
за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци
След гореизложеното Общото събрание единодушно с 4 (четири) гласа “ЗА” взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 2
Приема за сведение представения отчет за дейността на Регионално депо за
ТБО – Силистра за периода .01.2016 г. – 31.12.2016 г.
Приема за сведение представения отчет за акумулираните суми от отчисления
по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани
при депониране на отпадъци (чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на
отпадъците).
Община Силистра повторно да обяви процедура за избор на Изпълнител на
изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект за “За изграждане
на кл. 4 (етап ІІ) за обект “Регионално депо за ТБО за общините Силистра,
Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово и Главиница””.

1.
2.

3.

По точка трета: Финансиране на дейности свързани с общинските системи за управление
на

отпадъците.

Д-р Найденов даде думата на г-н Теодор Великов – Гл. експерт ЕООС при Община
Силистра. Той във връзка с докладваното в т. 2 отнасящо се до нуждата от изготвянето
проект за завършване на кл. 4 от регионалното депо и недостатъчните финансови
възможности на Община Силистра запозна присъстващите, че съгл. чл. 24, ал. 3 на Наредба
№ 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (Наредбата), би могло изготвянето на
проектната документация да бъде финансирано със част от натрупаните отчисления по чл.
24 на Наредбата в случай че компетентния орган прецени че са спазени изискванията на чл.
24, ал. 3 т. 1 и т. 2 нея. Във връзка с изисканите документи към заявлението упоменати в чл.
25, ал. 2 на Наредбата следва Общото събрание да вземе решение за разходите свързани с
изграденото съоръжение за третирането на битови отпадъци (Регионалното депо).
Поемането на разходите за изготвянето на проектната документация, би следвало да бъде
пропорционално разпределена съобразно населението в тях между общините членки на
Сдружението, а откриването на процедура за избор на изпълнител би следвало да е отново
на общината собственик на депото (Община Силистра).
След гореизложеното Общото събрание единодушно с 4 (четири) гласа “ЗА” взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 3
1.

Община Силистра, в качеството й на собственик на Регионалното депо да
подготви запитване за възможността да бъдат ползвани част от
отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци, за изготвяне на инвестиционен
проект във фаза работен проект за “Изграждане на клетка № 4 ( ІІ-ри етап)
от обект “Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Силистра,
Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово и Главиница”.

2.

Дава съгласие Община Силистра за открие процедура за избор на Изпълнител на
за изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект за

3.

“Изграждане на клетка № 4 ( ІІ-ри етап) от обект “Регионално депо за
неопасни отпадъци на общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Дулово,
Ситово и Главиница”.
Дава съгласие всяка от общините – член на Регионалното сдружение за
управление на отпадъците – Силистра, да използва част от натрупаните от
съответната община средства от отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 /
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (чл.
64 от Закона за управление на отпадъците) за пропорционално покриване
на част от стойността за изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен
проект за “Изграждане на клетка № 4 ( ІІ-ри етап) от обект “Регионално депо за
неопасни отпадъци на общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово
и Главиница”. Пропорционалното покриване на разходите, ще се основава на
населението във всяка една от общините членки на Сдружението, а именно:

% на покриване на разходите за изготвяне на
Община

Силистра

% от
общото
Население
население
в РУОС
47130

48,12

инвестиционен проект във фаза работен проект за
“Изграждане на клетка № 4 ( ІІ-ри етап) от обект
“Регионално депо за неопасни отпадъци на
общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа,
Дулово, Ситово и Главиница”
48,12

Алфатар

2 704

2,76

2,76

Кайнарджа

5 115

5,22

5,22

Дулово

27 643

28,22

28,22

Главиница

10 243

10,46

10,46

Ситово

5 110

5,22

5,22

Общо

97 945

100

100

Документите, свързани със свикването и провеждането на третото заседание на
общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион
Силистра, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.
Приложения:
1. Писмо изх. № 2703 / 22.06.2017 г и изх. № 2706 / 22.06.2017 г., от Кмета на
Община Силистра.
2. Обратни разписки по писмо № 2703 / 22.06.2017 г и изх. № 2706 / 22.06.2017
г., от Кмета на Община Силистра.
3. Публикувана покана за на интернет страницата на Община Силистра
Членове на регионалното сдружение Регионално сдружение за управление на
отпадъците - регион Силистра присъствали на заседанието :

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Председател:
...................................................................................
/ д-р Юлиян Найденов - Кмет на Община Силистра /
Членове:

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

1 ....................................................................................
/ г-н Любен Сивев Кмет на Община Кайнарджа/
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

2 …................................................................................
/ Севджан Адем - Зам.- кмет на Община Ситово /
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

3. ………………............................................................
/ д-р Юксел Ахмед – кмет на Община Дулово /

ПРОТОКОЛ № 5
от заседание на общото събрание на
Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра

Днес, 22 юни 2018 год. (петък), от 11:00 часа в заседателната зала на Община
Силистра, се проведе пето заседание на общото събрание, на Регионално сдружение за
управление на отпадъците на общините, включени в регион Силистра(РСУОРС).
инж. Тихомир Борачев – ЗА кмет на Община Силистра на основание Заповед № ЗК –
1010 / 19.06.2018 г. и Председател на Сдружението откри заседанието, на което присъстваха:
1. г-н Любен Сивев – кмет на Община Кайнарджа;
2. Сезгим Алиибрям – кмет на Община Ситово,
3. Сюзан Хасан – зам.- кмет на Община Главница;
На заседанието присъстваха: г-жа Елка Михайлова – мл. експерт в областна
администрация - Силистра ; д-р Мирослав Тодоров – зам.- кмет ”Финанси и икономика” при
Община Силистра; г-н Николай Николов – директор на д-я ”Правна” при Община Силистра;
г-жа Деница Йорданова директор ”ОА” при Община Кайнарджа; г-н Павлин Иванов –
Директор на Об П “Регионално депо за БО” гр. Силистра; г-жа Диляна Кирчева – еколог при
Община Главница; г-н Баязит Алиш – еколог при Община Дулово; г-н Теодор Великов – гл.
експерт ЕООС при Община Силистра.
Инж. Тихомир Борачев, в качеството му на ЗА кмет на Община Силистра и
председател на Сдружението, чиято администрация извърши организацията и
координацията за провеждането на заседанието представи писмени доказателства (писмо
изх. № 1744 / 04.06.2018 г и изх. № 1745 / 04.06.20178 г, на Община Силистра /Приложение
№ 1/ и обратни разписки /Приложение № 2), че кметовете на общините Дулово, Алфатар,
Ситово, Главиница, Кайнарджа и Областния управител на Област Силистра са уведомени за
провеждането на петото заседание на общото събрание на РСУОРС.
Кметът на община Силистра представи писмено доказателство – справка от интернет
сайтът на Национален статистически институт относно броя на населението на съответните
общини учредителки на Сдружението, представени в таблицата по-долу.

Таблица 1: Население към 31.12.2017 г. по области, общини

Община

Население

% от общото
население

Силистра

46 355

47,90

Алфатар

2 690

2,78

Кайнарджа

5 099

5,27

Дулово

27 506

28,42

Главиница

10 085

10,42

Ситово

5 047

5,21

Общо за регион Силистра

96 782

100

Източник:

Интернет сайт на Национален статистически институт раздел: Население по области,
общини, местоживеене и пол.

Данните за броя на населението са необходими с оглед вземане на решения от
общото събрание. Съгл. чл. 25, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците и чл. 12 ал. 1 от
Вътрешните правила на Сдружението общото събрание се провежда, ако на него присъстват
кметовете на всички общини – членове. Към обявеният час за започване на работата на
Общото събрание на Сдружението не присъстваха членове от състава му - кметовете на
общините Дулово, Алфатар и Главиница. Това наложи прилагането на чл. 25, ал. 5 от
Закона за управление на отпадъците и чл. 12 ал. 2 от Вътрешните правила на Сдружението,
като то беше отложено с един час. В рамките на това отлагане към работата на общото
събрание се присъедини г-жа Сюзан Хасан – зам- кмет на Община Главница, определена с
Решение № 156 / 03.11.2016 г. на Общински съвет – гр. Главница, да представлява Община
Главница при невъзможност да присъства кмета на общината . След направената проверка
беше установено че така присъстващите членове на Общото събрание представляват две
трети от кметовете и те представляват над две трети от жителите на всички общини, членове
на регионалното сдружение, поради което заседанието е законно, има изискващия се кворум
и може да взема законни решения.
Инж. Борачев информира останалите членове на Общото събрание, че в тази
ситуация съгл. чл. 26, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците и чл. 16 ал. 2 от
Вътрешните правила на Сдружението общото събрание, решенията на Общото събрание се
вземат с единодушие, след което предложи, ако няма допълнителни предложения, които да
бъдат включени същото да се проведе при предварително обявения дневен ред:
1. Отчет на напредъка по взети решения от последното общо събрание.
2. Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар, Главиница - гр.
Силистра – част от регионалната система за управление на отпадъците на територията на
регион Силистра, и контрол върху дейността на избрания оператор в т.ч :
- Количества отпадъци депонирани на Регионално депо – Силистра за периода
01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;
- Общ размер на събраните и преведени в сметка на РИОСВ-Русе за периода
01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. месечни отчисления по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба №

7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (Наредбата).
- Общ размер на преведените месечни отчисления чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба №
7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци от тяхното
законово въвеждане през 2011 г.
- Набрани суми от отчисления от всяка община по чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013
г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
- обсъждане на бъдещи действия по стопанисване и управление на депото.
3. Финансиране на дейности свързани с изпълнение на проект за довършване на
клетка № 4 от Регионално депо – Силистра.
Инж. Борачев предложи представения дневен ред да бъде гласуван.
След проведеното гласуване, кметовете на общините и упълномощените лица
единодушно приеха предложения дневен ред с 4 (четири) гласа “ЗА”.
По точка първа: 1. Отчет на напредъка по взети решения от последното общо
събрание.
Инж. Борачев даде думата на г-н Теодор Великов, който представи отчет по
изпълнението на взетите решение на последното проведено Общо събрание на РСУОРС,
както следва:

По Решение № 1 взето с Протокол № 4 / 05.07.2017 г. на Общото събрание на
РСУОРС
Решението е свързано с приемане от Общото събрание на представен отчет по
изпълнението на предходни решения взети с Протокол № 3 / 14.04.2016 г. Не се нуждае от
допълнително докладване.

По Решение № 2 взето с Протокол № 4 / 05.07.2017 г. на Общото събрание на
РСУОРС
По т. 1 и т. 2 Решението е свързано с приемане за сведение от Общото събрание на
представен отчет за дейността на Регионално депо за ТБО – Силистра за периода 01.01.2016
г. – 31.12.2016 г., както и приемане за сведение представен отчет за акумулираните суми от
отчисления по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци (чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците). Не се
нуждае от допълнително докладване.
По т. 3 Решението е свързано с повторното обявяване на процедура за избор на
Изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект за “За

изграждане на кл. 4 (етап ІІ) от обект “Регионално депо за ТБО за общините Силистра,
Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово и Главиница”.
Пред членовете на Сдружението беше докладвано, че Община Силистра във връзка с
изпълнението на това Решение повторно е обявила повторно процедура за избор на
Изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект за “За
изграждане на кл. 4 (етап ІІ) от обект “Регионално депо за ТБО за общините Силистра,
Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово и Главиница”. В резултат на проведената процедура
за договаряне без предварително обявление е сключен Договор от 18.12.2017 г. с
Изпълнител ”Мегалит” ЕООД. Стойността на договора е 12 500 лв. без ДДС.

на

По Решение № 3 взето с Протокол № 4 / 05.07.2017 г. на Общото събрание
РСУОРС.

По т. 1 от Решението Община Силистра, в качеството й на собственик на
Регионалното депо с писмо изх. № Изх.К-578 / 13.02.2018 г. е отправила запитване за
възможността да бъдат ползвани част от акумулираните отчисленията по чл. 20 от Наредба
№ 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (Наредбата), за изготвяне на
инвестиционен проект във фаза работен проект за “Изграждане на клетка № 4 ( ІІ-ри етап)
от обект “Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Силистра, Алфатар,
Кайнарджа, Дулово, Ситово и Главиница”. В резултат на запитването Директора на
РИОСВ-Русе е информирал, че:
”Съгласно чл. 24, от Наредбата натрупаните средства по чл. 20 във връзка с чл.
64 от ЗУО от Наредбата се разходват само за дейности, съоръжения и инсталации по
оползотворяването/рециклиране на битови и строителни отпадъци. На основание чл. 24,
ал. 3 от Наредбата, събраните суми от отчисления могат да се изразходват за
проектиране, и изпълнение на дейности по подготовка на инвестиционни проекти за
финансиране и изграждане на депа за отпадъци единствено ако депата са част от
цялостната инфраструктура, осигуряваща управлението на отпадъците в региона и с
инвестиционния проект се осигурява постигането на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО.”.
По т. 2 от Решението, както беше докладвано Община Силистра е провела процедура
по избор на Изпълнител на за изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект за
“Изграждане на клетка № 4 ( ІІ-ри етап) от обект “Регионално депо за неопасни отпадъци на
общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово и Главиница”, завършила със
сключване на договор. Изпълнителя е предал изготвения проект в началото на м. юни 2018
г.
По т. 3 от Решението, предвид резултатът от докладвано по т.1 на това Решение към
настоящият момент няма основания Община Силистра да счита че тя, както и другите
общини от Сдружението биха могла да финансират дейностите по изготвяне на
инвестиционния проект във фаза работен проект за “Изграждане на клетка № 4 ( ІІ-ри етап)
от обект регионалното депо със част от акумулираните средства от отчисленията по чл. 20
от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

След гореизложеното Общото събрание единодушно с 4 (четири) гласа “ЗА” взе
следното:

РЕШЕНИЕ № 1
1. Приема представените отчет от по изпълнението на предходните решения
последното общо събрание взети с Протокол № 4 / 05.07,2017 г.

от

По точка втора : Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо
за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар,
Главиница - гр. Силистра – част от регионалната система за управление на отпадъците на
територията на регион Силистра, и контрол върху дейността на избрания оператор в т.ч :
- Количества отпадъци депонирани на Регионално депо – Силистра за периода
01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;
- Общ размер на събраните и преведени в сметка на РИОСВ-Русе за периода
01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. месечни отчисления по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба №
7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
- Общ размер на преведените месечни отчисления чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба №
7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци от тяхното
законово въвеждане през 2011 г.
- Набрани суми от отчисления от всяка община по чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013
г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
- обсъждане на бъдещи действия по стопанисване и управление на депото. .
Инж. Борачев даде думата на г-н Павлин Иванов – Управител на Об П “Регионално
депо за ТБО” Силистра. Той запозна присъстващите с дейността на Оператора на
регионалното депо в т.ч количествата отпадъци обезвредени за периода 01.01.2017 г. –
31.12.2017 г. на регионалното депо, количеството отпадъци събрани и транспортирани от
територията на всяка една от общините членове на регионалното сдружение, и количеството
отпадъци генерирани и транспортирани от други физически и юридически лица. Копие от
представената информация предварително беше дадена на представителите на общините
членки в Общото събрание. По отношение на капацитета беше заявено, че към настоящият
момент отпадъци, се депонират все още в клетка № 2, като съгласно информация получена
при изготвяне на проектна документация за изграждане на клетка № 4 проектните коти за
запълването й на ниво отпадъци са достигнати в по-голямата част от територията й. През
2017 г. в клетка № 3 са депонирани общо 32 071 тона отпадъци получени от системите за
сметосъбиране, от др.ползватели на депото, както и от предепонирани отпадъци при
закриване и рекултивация на клетка № 1. В клетка № 2 през 2017 г. са приети 8 190 тона,
или 19,4 % от общо депонираното количество.

Г-н Иванов запозна присъстващите че с цел избягване на текучество в персонала на депото
е необходимо да се увеличи средната брутна работна заплата. Възможна мярка според него
е за намаляване на числеността на персонала с две щатни бройки – незаети към момента
поради, пенсиониране на лицата, като целта е запазване на одобреният месечен фонд
работна заплата и разпределението му на оставащите служители. Освен това той призова
кметовете на общините за стриктен контрол по изпълнението на договорите със
сметосъбиращите фирми. Не еднократно при приемането е имало случай на некоректно
деклариране на произхода и вида на пристигащите отпадъци. Според него е нужно да се
засили контрола в населените места , при ползването на контейнери и тяхното извозване.
В рамките на докладването беше представена предварително изготвена информация
от д-я “Финанси и икономика” на Община Силистра за сумата на преведени в сметка на
РИОСВ-Русе за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. месечни отчисления по чл. 3, ал.5 и
чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера
на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, както и общия
размер на преведените месечни отчисления от тяхното законово въвеждане през 2011 г.
Копие от представената информация беше предварително предадена на представителите на
общините членове на Сдружението и представителя на Областния управител в него.
Инж. Борачев запозна присъстващите и с действията на Община Силистра през
периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. по отношения стопанисването и управлението на
регионалното депо. С Решение № Р-16-4 / 11.05.2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе е
преустановена експлоатацията на клетка № 1 от регионалното депо. През м. август Община
Силистра, след като е избрала след проведена процедура по Закона за обществените
поръчки Изпълнител на дейностите по закриване и рекултивация на клетка № 1 е
представила пред Директора на РИСОВ-Русе заявление за отпускане на средства за
изпълнение на нужните СМР по закриването. В резултат на това и на допълнително
представена информация на Община Силистра в качеството на Оператор и собственик на
депото са предоставени 842 650,16 лв. от натрупаните отчисления по чл. 4, ал. 1 от Наредба
№ 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци за изпълнение на
нужните дейности. До края на 2017 г. Изпълнителят е изпълнил предвидените проекта
подготвителни работи и е започнал изпълнение на някой дейности свързани с техническата
рекултивация на клетката.
Както беше докладвано по т. 1 от дневния ред Община Силистра е отправила
запитване до Директора на РИСОВ-Русе, за възможността със средства по чл. 20 от
Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, да бъдат
финансирани нужните СМР по израждане на клетка № 4 от регионалното депо. Към
настоящият момент няма основание да се счита, че това би могло да се осъществи. От друга
страна физическите особености терена около клетка № 4, са такива , че строителните
дейности следва да започнат възможно най-скоро с оглед те да бъдат изпълнение навреме и
да не се стигне до допълнителното им оскъпяване.
За осигуряване на достатъчен остатъчния капаците на изградената клетка № 3 за
ползватели от регион Силистра удачно би било преустановяване приемането на отпадъци с
произход извън региона, в т.ч и опасни отпадъци. Въпреки, че тези отпадъци не са в
значителни количества в тази ситуация обема клетката следва да се използва най-ефективно
съобразно нуждите на общините ползвателки.

След гореизложеното Общото събрание единодушно с 4 (четири) гласа “ЗА” взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 2
1.

Приема за сведение представения отчет за дейността на Регионално депо за
ТБО – Силистра за периода 01.2017 г. – 31.12.2017 г.

2.

Приема за сведение представения отчет за акумулираните суми от отчисления
по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани
при депониране на отпадъци (чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на
отпадъците).

3.

Упълномощава Председателя не Сдружението да организира работна среща на
Сдружението с представители на РИОСВ-Русе, във връзка с възможността
нужните СМР по завършване на клетка № 4 да бъдат финансирани със
акумулираните средства по чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци

По точка трета: 3. Финансиране на дейности свързани с изпълнение на проект за
довършване на клетка № 4 от Регионално депо – Силистра.
Инж. Т. Борачев запозна членовете на Сдружението, че във връзка с обсъждането в т.
2 от дневния ред основното предизвикателство пред общините членки на Сдружението, ще
бъде в най-кратък срок да осигурят финансиране за изпълнението на проект за “Изграждане
на клетка № 4 ( ІІ-ри етап) от обект регионалното депо. Съгласно проектната документация
времето до запълването на клетка № 3 с този темп на генериране на отпадъци от региона
няма да е повече от 3 години . Времето нужно за строителни дейности може да е от 6 до 18
месеца (в зависимост от сезона, в който стартират СМР). Предвид факта че най-оптималния
вариант за изпълнение на нужните строителни работи е с достъп през клетка № 3, и че
пълният й капацитет може да се използва след изграждането на клетка № 4, оставащия
капацитет на РДНО-Силистра съгласно разработения план за експлоатация на клетка № 3 е
около 2 години. Сумата за изпълнение на нужните дейности възлиза на над 3 039 000 лева. С
оглед на отговорностите на Общото събрание на Сдружението и документите нужни за
разходване на акумулирани суми от отчисления по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба № 7 /
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, е редно членовете на Сдружението
да вземат следните решения във връзка с изпълнението на проект за “Изграждане на клетка
№ 4 ( ІІ-ри етап) от обект регионалното депо, а именно:
1. Пропорционално разпределена стойност на разходите за изпълнение на проекта
съобразно броя на населението в тях между общините членки на Сдружението;
2. Общините членки на Сдружението да предвидят средствата от т.1 в проектобюджетите си за следващата година.
3. Откриването на процедура за избор на Изпълнител от общината собственик на
депото (Община Силистра).
4. Провеждане на процедура за избор на Изпълнител, във възможно най-ранен етап, с
отложено стартиране на изпълнение на предвидените в проекта строителни дейности, при
осигуряване на средства за финансирането им.

След гореизложеното Общото събрание единодушно с 4 (четири) гласа “ЗА” взе
следното:
РЕШЕНИЕ № 3
1. Дава съгласие Община Силистра за открие процедура за избор на Изпълнител на проект

за “Изграждане на клетка № 4 ( ІІ-ри етап) от обект “Регионално депо за неопасни
отпадъци на общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово и
Главиница”, с условието за отложено стартиране на изпълнение на предвидените в
проекта строителни дейности, при осигуряване на средства за финансирането им.
2. Дава съгласие всяка от общините – член на Регионалното сдружение за управление
на отпадъците – Силистра, да използва част от натрупаните от съответната община
средства от отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци (чл. 64 от Закона за управление на отпадъците), за
пропорционално покриване на част от стойността, по изпълнение на проект за
“Изграждане на клетка № 4 ( ІІ-ри етап) от обект “Регионално депо за неопасни отпадъци на
общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово и Главиница”. Пропорционалното
покриване на разходите, ще се основава на броя на населението във всяка една от общините
членки на Сдружението, а именно:

Община

% от
общото
Население
население
в РУОС

% на покриване на разходите за изготвяне на
инвестиционен проект във фаза работен проект за
“Изграждане на клетка № 4 ( ІІ-ри етап) от обект
“Регионално депо за неопасни отпадъци на
общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Дулово,
Ситово и Главиница”

Силистра

46 355

47,90

47,90

Алфатар

2 690

2,78

2,78

Кайнарджа

5 099

5,27

5,27

Дулово

27 506

28,42

28,42

Главиница

10 085

10,42

10,42

Ситово

5 047

5,21

5,21

Общо

96 782

100

100

3. Задължава Кметовете на Общините членки на Сдружението да предвидят
средствата необходими по т. 2 в проектите на бюджети за следващата финансова година.

Документите, свързани със свикването и провеждането на пето заседание на общото
събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра, са
приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.
Приложения:
1. Писмо изх. № 1744 / 04.06.2018 г и изх. № 1745 / 04.06.20178 г., от Кмета
на Община Силистра.
2. Обратни разписки по писмо . № 1744 / 04.06.2018 г от Кмета на Община
Силистра.
3. Решение № 156 / 03.11.2016 г. на Общински съвет – гр. Главница.
Членове на регионалното сдружение Регионално сдружение за управление на
отпадъците - регион Силистра присъствали на заседанието :
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Председател:
...................................................................................
/ инж. Тихомир Борачев – ЗА Кмет на Община Силистра /
Членове:
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

1 ....................................................................................
/ г-н Любен Сивев Кмет на Община Кайнарджа/
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

2 …................................................................................
/ Сезгим Алиибрям - Кмет на Община Ситово /
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

3. ………………............................................................
/ Сюзан Хасан – зам.- кмет на Община Главница /

ПРОТОКОЛ № 6
от заседание на общото събрание на
Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра

Днес, 13 март 2019 год. (сряда), от 11:00 часа в заседателната зала на Община
Силистра, се проведе шесто заседание на общото събрание, на Регионално сдружение за
управление на отпадъците на общините, включени в регион Силистра(РСУОРС).
Д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра и Председател на Сдружението
откри заседанието, на което присъстваха:
1. г-н Любен Сивев – кмет на Община Кайнарджа;
2. г-н Сезгин Алиибрям – кмет на Община Ситово,
3. г-жа Сюзан Хасан – зам.- кмет на Община Главница;
4. д-р Юксел Ахмед – кмет на Община Дулово

На заседанието присъстваха: г-н Илиян Великов – заместник - областен управител на
област Силистра ; инж. Тихомир Борачев – зам.- кмет на Община Силистра, д-р Мирослав
Тодоров – зам.- кмет ”Финанси и икономика” на Община Силистра; г-н Николай Николов –
директор на д-я ”Правна” при Община Силистра; г-жа Деница Йорданова директор ”ОА”
при Община Кайнарджа; г-н Павлин Иванов – Директор на Об П “Регионално депо за БО”
гр. Силистра; г-жа Нуршен Йозен – Мл. експерт ”Екология и чистота” при Община
Силистра; г-н Иван Киров – еколог при Община Кайнарджа; г-н Теодор Великов – гл.
експерт ЕООС при Община Силистра.
Д-р Юлиян Найденов, в качеството му на кмет на Община Силистра и председател
на Сдружението, чиято администрация извърши организацията и координацията за
провеждането на заседанието представи писмени доказателства (писмо изх. № Изх-К - 370 /
04.02.2019 г и изх. № Изх-К 370#1 / 19.02.2019 г, на Община Силистра /Приложение № 1/ и
обратни разписки /Приложение № 2), че кметовете на общините Дулово, Алфатар, Ситово,
Главиница, Кайнарджа и Областния управител на Област Силистра са уведомени за
провеждането на шестото заседание на общото събрание на РСУОРС.
Кметът на община Силистра представи писмено доказателство – справка от интернет
сайтът на Национален статистически институт относно броя на населението на съответните
общини учредителки на Сдружението, представени в таблицата по-долу.

Таблица 1: Население към 31.12.2017 г. по области, общини
Община

Население

% от общото
население

Силистра

46 355

47,90

Алфатар

2 690

2,78

Кайнарджа

5 099

5,27

Дулово

27 506

28,42

Главиница

10 085

10,42

Ситово

5 047

5,21

Общо за регион Силистра

98 782

100

Източник: Интернет сайт на Национален статистически институт раздел: Население по области,
общини, местоживеене и пол.

Данните за броя на населението са необходими с оглед вземане на решения от
общото събрание. Съгл. чл. 25, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците и чл. 12 ал. 1 от
Вътрешните правила на Сдружението общото събрание се провежда, ако на него присъстват
кметовете на всички общини – членове.
Към обявеният час за започване на работата на Общото събрание на Сдружението
(10:00 ч.) не присъстваха всички членове от състава му - кметът на община Алфатар
отсъстваше, както и председателя на Сдружението – д-р Юлиян Найденов. Това наложи
прилагането на чл. 25, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците (чл. 12 ал. 2 от
Вътрешните правила на Сдружението), като то беше отложено с един час. Участниците в
Общото събрание решиха предвид т.1 от дневния ред и с цел оптимално използване на
времето заседанието на общото събрание да започне с един час отлагане, като този един час
бъде използван за оглед на площадката на регионалното депо - където и се бяха събрали
съгласно поканата, а работата по останалите точки от дневният ред да продължи в сградата
на Община Силистра. След извършване на огледа и в рамките на едночасовото отлагане към
работата на общото събрание се присъедини и д-р Юлиян Найденов. След направената
проверка беше установено, че така присъстващите членове на Общото събрание
представляват две трети от кметовете, и те представляват над две трети от жителите на
всички общини членове на регионалното сдружение, поради което заседанието е законно,
има изискващия се кворум, и може да взема законни решения.
Д-р Найденов информира останалите членове на Общото събрание, че в тази
ситуация съгл. чл. 26, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците и чл. 16 ал. 2 от
Вътрешните правила на Сдружението, решенията на Общото събрание се вземат с
единодушие, след което предложи, ако няма допълнителни предложения, които да бъдат
включени същото да се проведе следвайки обявеният дневен ред:
1. Посещение на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра,
Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар, Главиница - гр. Силистра;
2. Отчет на напредъка по взети решения от последното общо събрание.

3. Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар, Главиница гр. Силистра – част от регионалната система за управление на отпадъците на
територията на регион Силистра, и контрол върху дейността на избрания оператор в
т.ч :
- Количества отпадъци депонирани на Регионално депо – Силистра за периода
01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.;
- Общ размер на събраните и преведени в сметка на РИОСВ-Русе за периода
01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. месечни отчисления по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от
Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци (Наредбата).
- Общ размер на преведените месечни отчисления чл. 3, ал.5 и чл. 20 от
Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци от тяхното законово въвеждане през 2011 г.
- Набрани суми от отчисления от всяка община по чл. 20 от Наредба № 7 /
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
- обсъждане на бъдещи действия по стопанисване и управление на депото.
4. Финансиране на дейности свързани с изпълнение на проект за довършване на
клетка № 4 от Регионално депо – Силистра.
Д-р Найденов предложи представения дневен ред да бъде гласуван.
След проведеното гласуване, кметовете
предложения дневен ред с 5(пет) гласа “ЗА”.

на

общините

единодушно

приеха

По точка първа: Посещение на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините
Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар, Главиница - гр. Силистра.
Както беше споменато с оглед оптимално използване на времето посещението на
регионалното депо беше извършено преди събирането на Общото събрание в залата на
Община Силистра. В посещението с изключение на кмета на община Алфатар и кмета на
община Силистра се включиха всички останали кметове участници в Общото събрание. По
време на посещението участниците разгледаха изградените съоръжения и им беше
разяснено на место за бъдещите строителни дейности, които е нужно да бъдат изпълнение
за доизграждане на клетка № 4.
По точка втора: . Отчет на напредъка по взети решения от последното общо
събрание.
Д-р Найденов даде думата на г-н Теодор Великов, който представи отчет по
изпълнението на взетите решение на последното проведено Общо събрание на РСУОРС,
както следва:

По Решение № 1 взето с Протокол № 5 / 22.06.2018 г. на Общото събрание на
РСУОРС
Решението е свързано с приемане от Общото събрание на представен отчет по
изпълнението на предходни решения взети с Протокол № 4 / 05.07.2017 г. Не се нуждае от
допълнително докладване.
По Решение № 2 взето с Протокол № 5 / 22.06.2018 г. на Общото събрание на
РСУОРС
По т. 1 и т. 2 Решението е свързано с приемане за сведение от Общото събрание на
представен отчет за дейността на Регионално депо за ТБО – Силистра за периода 01.01.2018
г. – 31.12.2018 г., както и приемане за сведение представен отчет за акумулираните суми от
отчисления по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци (чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците). Не се
нуждае от допълнително докладване.
По т. 3 Решението е свързано с организирането работна среща на Сдружението с
представители на РИОСВ-Русе, във връзка с възможността нужните СМР по завършване на
клетка № 4 да бъдат финансирани с акумулираните средства по чл. 20 от Наредба № 7 /
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. В изпълнение на решението Община
Силистра с писмо с изх. № Изх-К 2443 / 01.08.2018 г. се е обърнала с молба към Директора
на РИОСВ-Русе за организиране на работната среща. С писмо № АО-3725(1) / 28.08.2018 г.
Директора на РИОСВ-Русе е определил датата за провеждането й, като наред с това е
отбелязал че община Силистра към 30.06.2018 г. дължи над 3 милиона лева отчисления по
чл. 64 от ЗУО. В писмото също е отбелязано, че при наличие на забавяне на заплащането на
отчисления за период по-дълъг от три последователни месеца компетентният орган
(Директора на РИОСВ-Русе) отказва с мотивирано решене предоставянето на средства по
чл. 20 от Наредба № 7 или на част от тях. На 03.09.2018 г. в РИОС-Русе беше проведена
работната среща. В нея с изключения на община Алфатар участие взеха всички общини
участнички в Сдружението. От проведените разговори на срещата позицията на
компетентния орган отново беше, че при наличие на забавено внасяне на дължимите
отчисление до момента акумулираните средства от тях по чл. 20 на Наредба № 7 не биха
могли да се използват. Община Силистра и Община Дулово, които дължат вноски заявиха,
че ще се опитат да разработят и започнат да изпълняват погасителен план за дължимата
сума.
По Решение № 3 взето с Протокол № 5 / 22.06.2018 г. на Общото събрание на
РСУОРС.
По т. 1 от Решението Община Силистра, в качеството й на собственик на Регионалното
депо е получила съгласие да открие процедура за избор на Изпълнител на проект за
“Изграждане на клетка № 4 ( ІІ-ри етап) от обект “Регионално депо за неопасни отпадъци на
общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово и Главиница”, с условието за
отложено стартиране на изпълнение на предвидените в проекта строителни дейности, при
осигуряване на средствата за финансирането им. При вземането на решението не е било
взето предвид че съгласно разпоредбата на чл. 128 от Закона за публичните финанси (ЗПФ)

не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или
поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които
не са предвидени в годишния бюджет на общината. В резултат на това, предвид че за
конкретния обект не са предвидени средства в бюджета на община Силистра стартирането
на процедура за Изпълнител би било нарушение съгл. ЗПФ, и по тази причина тя не е била
открита.
След гореизложеното Общото събрание единодушно с 5 (пет) гласа “ЗА” взе следното:

РЕШЕНИЕ № 1
2.

Приема представените отчет от по изпълнението на предходните
решения от последното общо събрание взети с Протокол № 5 /
22.06.2018 г.

По точка трета : Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо
за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар,
Главиница - гр. Силистра – част от регионалната система за управление на отпадъците на
територията на регион Силистра, и контрол върху дейността на избрания оператор в т.ч :
- Количества отпадъци депонирани на Регионално депо – Силистра за периода
01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.;
- Общ размер на събраните и преведени в сметка на РИОСВ-Русе за периода
01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. месечни отчисления по чл. 3, ал. 5 и чл. 20 от Наредба
№ 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
- Общ размер на преведените месечни отчисления чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба №
7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци от тяхното
законово въвеждане през 2011 г.
- Набрани суми от отчисления от всяка община по чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013
г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
- обсъждане на бъдещи действия по стопанисване и управление на депото. .
Д-р Найденов даде думата на г-н Павлин Иванов – Управител на Об П “Регионално
депо за ТБО” Силистра. Той запозна присъстващите с дейността на Оператора на
регионалното депо в т.ч количествата отпадъци обезвредени за периода 01.01.2018 г. –
31.12.2018 г. на регионалното депо, количеството отпадъци събрани и транспортирани от
територията на всяка една от общините членове на регионалното сдружение, и количеството
отпадъци генерирани и транспортирани от други физически и юридически лица. Копие от
представената информация предварително беше дадена на представителите на общините
членки в Общото събрание. Както и на предходното заседание членовете на общото

събрание бяха информирани, че към настоящият момент отпадъци, се депонират основно в
клетка № 3, а проектните коти за клетка № 2 за запълването й на ниво отпадъци са
надвишени в по-голямата част от територията й. През 2018 г. в клетки № 2 и № 3 са
депонирани общо 37 898,68 тона отпадъци получени от системите за сметосъбиране, от др.
ползватели на депото.
Г-н Иванов призова кметовете на общините за по-стриктен контрол по изпълнението
на договорите със сметосъбиращите фирми, по отношение произхода и вида на доставяните
до депото отпадъци. В много от случай при приемането е имало некоректно деклариране на
произхода и вида на пристигащите отпадъци. Според него е нужно да се засили контрола в
населените места, при ползването на контейнери и тяхното извозване.
За нуждите по провеждане на Общото събрание д-я “Финанси и икономика” на
Община Силистра изготви информация за сумата на преведени в сметка на РИОСВ-Русе
за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. месечни отчисления по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от
Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, както и общия
размер на преведените месечни отчисления от тяхното законово въвеждане през 2011 г.
Копие от представената информация беше предварително предадена на общините членове
на Сдружението, на заместник - областния управител и на участниците в работата на
Общото събрание.
Д-р Найденов запозна присъстващите и с действията на Община Силистра през
периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. по отношения стопанисването и управлението на
регионалното депо. Във връзка с Решение № Р-16-4 / 11.05.2017 г. на Директора на РИОСВРусе е преустановена експлоатацията на клетка № 1 от регионалното депо. През годината
Община Силистра изпълни всички предвидени в проекта дейностите по техническа и
биологична рекултивация на клетка № 1.
Както беше докладвано и по време на предходното Общо събрание на Сдружението
Община Силистра е възложила изготвянето на проект за “Изграждане на клетка № 4 ( ІІ-ри
етап) от обект регионалното депо. За изготвеният проект вече има издадено Разрешително за
строеж. В рамките на изготвената проектната документация проектантът е оценил
остатъчния свободен капацитет на напълно изградените клетки на депото (кл. № 2 и кл. №
3) към м. март 2018 г. на 3,2 години. В контекста на изграждането на клетка № 4, чието
строителство би продължило от 6 до 18 месеца (в зависимост от сезона в който стартират
СМР) и предвид факта, че пълния капацитет на клетка № 3 може да се използва след
изграждането на клетка № 4, оставащия капацитет на регионално депо - Силистра съгласно
разработен план за експлоатация на клетка № 3 (част от проектната документация) е оценен
към м. март 2018 г. на не повече от 24 месеца. От направената оценка през м. март 2018
година до сега са изминали още 12 месеца и оставащо време за депониране на отпадъци в
кл. № 3 е не повече от 12 месеца, като в този период е крайно наложително и паралелното
изграждане на кл. № 4. Всяко забавяне в стартирането на строителните дейности ще бъде
свързано с допълнителни средства (извън тези заложени в проектната разработка) за
завършване на клетката. При изчерпване на капацитета на клетка № 3 е възможно
компетентния орган да разпореди забрана за депониране на допълнителни отпадъци на
регионалното депо. Това ще наложи общините ползвателки да търсят вариант да депонират
своите битови отпадъци на други регионални депа (в Русе, Добрич напр.), което ще направи
такса битови отпадъци изключително висока за населението. Същото се отнася и за всички

физически и юридически лица ползващи услугите на депото и заплащащи такса битови
отпадъци на реално количество - около 140 дружества само от гр. Силистра.
След гореизложеното Общото събрание единодушно с 5 (пет) гласа “ЗА” взе следното:
РЕШЕНИЕ № 2
4.

Приема за сведение представения отчет за дейността на Регионално депо за
ТБО – Силистра за периода 01.2018 г. – 31.12.2018 г.

5.

Приема за сведение представения отчет за акумулираните суми от отчисления
по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани
при депониране на отпадъци (чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на
отпадъците).

По точка четири: Финансиране на дейности свързани с изпълнение на проект за
довършване на клетка № 4 от Регионално депо – Силистра.
Предвид Решение № 3, т. 2 взето с Протокол № 5 / 22.06.2018 г. на Общото събрание
на РСУОРС за изпълнение на проекта за завършване на клетка № 4 общините членки
следва да осигурят пропорционално разпределена стойност на разходите за изпълнение на
проекта съобразно броя на населението в тях между общините членки на Сдружението
както следва:
№

Община

Силистра

Население

% от общото
обслужвано
население

Разпределение
на разходите
спрямо
населението

46 355

47,90

1 456 055,45

2 690

2,78

84 505,93

5 099

5,27

160 196,50

27 506

28,42

863 905,97

10 085

10,42

316 745,26

5 047

5,21

158 372,63

1
2

Алфатар

3

Кайнарджа

4

Дулово

5

Главиница

Ситово
6
Общо за регион
Силистра

97 782

100

3 039 781,74

Всички членове на Сдружението се обединиха около мнението, че със собствените си
финансови възможности общините не биха могли да осигурят нужните средства за
завършване на клетка № 4.
След гореизложеното Общото събрание единодушно с 5 (пет) гласа “ЗА” взе следното:
РЕШЕНИЕ № 3
1.

Членовете на Общото събрание на РСУО – Силистра, трябва да проведат
във възможно най-кратък срок среща с представители на Министерството
на финансите и Министерството на околната среда и водите, с цел намиране
начин за финансиране на дейностите по завършване на клетка № 4 от
регионалното депо.;

2.

Общото събрание на РСУО – Силистра упълномощава д-р Юлиян Найденов
да организира провеждането на срещата по т.1.

Документите, свързани със свикването и провеждането на пето заседание на общото
събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра, са
приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.
Приложения:
1. Писмо изх. № Изх-К - 370 / 04.02.2019 г, № Изх-К 370#1 / 19.02.2019 г, от
Кмета на Община Силистра.
2. Обратни разписки по писмо № Изх-К - 370 / 04.02.2019 г, № Изх-К 370#1 /
19.02.2019 г от Кмета на Община Силистра.
3. Решение № 156 / 03.11.2016 г. на Общински съвет – гр. Главница.
Членове на регионалното сдружение Регионално сдружение за управление на
отпадъците - регион Силистра присъствали на заседанието :
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Председател:
........................................................................................
/ д-р Юлиян Найденов - Кмет на община Силистра/
Членове:
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

1. ....................................................................................
/ г-н Любен Сивев - Кмет на Община Кайнарджа/
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

2 . …................................................................................
/ Сезгин Алиибрям - Кмет на Община Ситово /
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

3. ………………............................................................
/ Сюзан Хасан - зам.- кмет на Община Главница /
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

4. ……………………………………………………..
/ д-р Юксел Ахмед - Кмет на Община Дулово /

ПРОТОКОЛ № 7
от заседание на общото събрание на
Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра

Днес, 09 март 2020 год. (понеделник), от 11:00 часа в заседателната зала на Община
Силистра, се проведе шесто заседание на общото събрание, на Регионално сдружение за
управление на отпадъците на общините, включени в регион Силистра(РСУОРС).
Д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра и Председател на Сдружението
откри заседанието, на което присъстваха:
1. г-н Любен Сивев – кмет на Община Кайнарджа;
2. г-н Севджан Адем – зам. – ЗА кмет на Община Ситово (На основание Заповед №
81 / 04.03.2020 г. );
3. г-н Неждет Ниази – кмет на Община Главница;
4. д-р Юксел Ахмед – кмет на Община Дулово

На заседанието присъстваха: г-н Илиян Великов – заместник - областен управител на
област Силистра ; инж. Тихомир Борачев – зам.- кмет на Община Силистра, Мирослав
Калинов - Директор ”Финанси” при Община Силистра; г-н Николай Николов – директор на
д-я ”Правна” при Община Силистра; г-н Павлин Иванов – Директор на Об П “Регионално
депо за БО” гр. Силистра; г-н Иван Киров – еколог при Община Кайнарджа; г-н Теодор
Великов – гл. експерт ЕООС при Община Силистра.
Д-р Юлиян Найденов, в качеството му на кмет на Община Силистра и председател
на Сдружението, чиято администрация извърши организацията и координацията за
провеждането на заседанието представи писмени доказателства (писмо изх. № Изх-К - 455 /
11.02.2020 г и изх. № Изх-К-454 / 11.02.2020 г, на Община Силистра /Приложение № 1/ и
обратни разписки /Приложение № 2), че кметовете на общините Дулово, Алфатар, Ситово,
Главиница, Кайнарджа и Областния управител на Област Силистра са уведомени за
провеждането на шестото заседание на Общото събрание на РСУОРС.
Също така той представи и писмено доказателство – справка от интернет сайтът на
Национален статистически институт относно броя на населението на съответните общини
учредителки на Сдружението, представени в таблицата по-долу.

Таблица 1: Население към 31.12.2018 г. по области, общини
Община

% от общото
население

Население

Силистра

45711

47,75

Алфатар

2655

2,77

Кайнарджа

5076

5,30

27403

28,62

Главиница

9897

10,34

Ситово

4991

5,21

Дулово

Общо за регион Силистра

95733

100

Източник: Интернет сайт на Национален статистически институт раздел: Население по области,
общини, местоживеене и пол.

Данните за броя на населението са необходими с оглед вземане на решения от
Общото събрание. Съгл. чл. 25, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците и чл. 12 ал. 1 от
Вътрешните правила на Сдружението Общото събрание се провежда, ако на него
присъстват кметовете на всички общини – членове.
Към обявеният час за започване на работата на Общото събрание на Сдружението
(11:00 ч.) не присъстваха всички членове от състава му - кметът на община Алфатар
отсъстваше, както и кметът на община Кайнарджа. Това наложи прилагането на чл. 25, ал. 5
от Закона за управление на отпадъците (чл. 12 ал. 2 от Вътрешните правила на
Сдружението), като то беше отложено с един час. В рамките на едночасовото отлагане към
работата на Общото събрание се присъедини и г-н Любен Сивев – кмет на община
Кайнарджа. След направената проверка беше установено, че така присъстващите членове на
Общото събрание представляват две трети от кметовете, и те представляват над две трети от
жителите на всички общини членове на регионалното сдружение, поради което заседанието
е законно, има изискващия се кворум, и може да взема законни решения.
Д-р Найденов информира останалите членове на Общото събрание, че в тази
ситуация съгл. чл. 26, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците и чл. 16 ал. 2 от
Вътрешните правила на Сдружението, решенията на Общото събрание се вземат с
единодушие, след което предложи, ако няма допълнителни предложения, които да бъдат
включени същото да се проведе следвайки обявеният дневен ред:
1. Избор на председател на Общото събрание;
2. Отчет на напредъка по взети решения от последното общо събрание;
3. Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар, Главиница гр. Силистра – част от регионалната система за управление на отпадъците на
територията на регион Силистра, и контрол върху дейността на избрания оператор в
т.ч :

- Количества отпадъци депонирани на Регионално депо – Силистра за периода
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.;
- Общ размер на събраните и преведени в сметка на РИОСВ-Русе за периода
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. месечни отчисления по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от
Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци.
- Общ размер на преведените месечни отчисления чл. 3, ал.5 и чл. 20 от
Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци от тяхното законово въвеждане през 2011 г.
- Набрани суми от отчисления от всяка община по чл. 20 от Наредба № 7 /
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
- Обсъждане на бъдещи действия по стопанисване и управление на депото.
Д-р Найденов предложи представения дневен ред да бъде гласуван.
След проведеното гласуване, кметовете
предложения дневен ред с 5(пет) гласа “ЗА”.

на

общините

единодушно

приеха

По точка първа: Избор на председател на Общото събрание.
Съгласно текстът на чл. 27, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците
Председателят на регионалното сдружение се избира измежду кметовете на участващите в
регионалното сдружение общини, за срок съвпадащ с мандата му, като кмет. С Решение № 2
от Протокол № 3 от 14.04.2016 г за Председател на регионалното сдружение беше избран др Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра за мандат 2015-2019 г. Предвид че мандат
2015-2019 е изтекъл е нужно да бъде избран нов председател на регионалното сдружение.
Д-р Юксел Ахмед – кмет на Община Дулово предложи за Председател да бъде
преизбран кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов. Други кандидатури не бяха
издигнати. Поради това се премина към гласуване на единственото постъпило предложение
за избор на председател на регионалното сдружение.
Общото събрание единодушно с 5 (пет) гласа „ЗА” прие следното

РЕШЕНИЕ №1:
Избира д-р Юлиян Найденов Найденов – кмет на Община Силистра, за председател
на “Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра” за срок
съвпадащ с мандата му на кмет.

По точка втора: . Отчет на напредъка по взети решения от последното общо
събрание.
Д-р Найденов даде думата на г-н Теодор Великов, който представи отчет по
изпълнението на взетите решение на последното проведено Общо събрание на РСУОРС,
както следва:
По Решение № 1 взето с Протокол № 6 / 13.03.2019 г. на Общото събрание на
РСУОРС
Решението е свързано с приемане от Общото събрание на представен отчет по
изпълнението на предходни решения взети с Протокол № 5 / 22.06.2018 г. Не се нуждае от
допълнително докладване.
По Решение № 2 взето с Протокол № 6 / 13.03.2019 г. на Общото събрание на
РСУОРС
По т. 1 и т. 2 Решението е свързано с приемане за сведение от Общото събрание на
представен отчет за дейността на Регионално депо за ТБО – Силистра за периода 01.01.2018
г. – 31.12.2018 г., както и приемане за сведение представен отчет за акумулираните суми от
отчисления по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци (чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците). Не се
нуждае от допълнително докладване.
По Решение № 3 взето с Протокол № 6 / 13.03.2019 г. на Общото събрание на
РСУОРС.
По т. 1 и т. 2 от Решението Община Силистра, в качеството й на собственик на
Регионалното депо е била упълномощена чрез д-р Юлиян Найденов - кмет и председател
на РСУОРС да организиран провеждане на среща с представители на Министерството на
финансите и Министерството на околната среда и водите, с цел намиране начин за
финансиране на дейностите по завършване на клетка № 4 от регионалното депо. На база
взетите решение на Общото събрание на РСУОРС, Община Силистра подготви писма до
Министъра на околната среда и водите и Министъра на финансите, с които отправи молба за
провеждане на работна среща с цел намиране начин за финансиране на дейностите по
завършване на клетка № 4 от регионалното депо. В допълнение за организиране на срещата
от МОСВ беше изискана допълнителна информация, която Община Силистра осигури. По
повод отправената покана Министерството на финансите информира, че не са налице
условия за осигуряване на допълнителни средства от централния бюджет през текущата
бюджетна година. В резултат на това от името на РСУОРС беше отправена повторна молба
до Министърът на финансите за провеждането на работна среща с цел включване за
финансиране завършването на клетка № 4 от Регионално депо - Силистра, в размер на
3 039 781 лв. в републиканския бюджет за 2020 година. Въпреки водената кореспонденция и
от двете министерства не беше насрочена дата за провеждането на такива срещи. Д-р Юлиян
Найденов допълни, че въпреки това отново ще бъде отправена молба за провеждането на
такава среща
След гореизложеното Общото събрание единодушно с 5 (пет) гласа “ЗА” взе следното:

РЕШЕНИЕ № 2
1. Приема представените отчет от по изпълнението на предходните решения от
последното общо събрание взети с Протокол № 6 / 13.03.2019 г.

По точка трета : Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо
за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар,
Главиница - гр. Силистра – част от регионалната система за управление на отпадъците на
територията на регион Силистра, и контрол върху дейността на избрания оператор в т.ч :
- Количества отпадъци депонирани на Регионално депо – Силистра за периода
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.;
- Общ размер на събраните и преведени в сметка на РИОСВ-Русе за периода
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. месечни отчисления по чл. 3, ал. 5 и чл. 20 от Наредба
№ 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
- Общ размер на преведените месечни отчисления чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба №
7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци от тяхното
законово въвеждане през 2011 г.
- Набрани суми от отчисления от всяка община по чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013
г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци;
- Обсъждане на бъдещи действия по стопанисване и управление на депото.
Д-р Найденов даде думата на г-н Павлин Иванов – Управител на Об П “Регионално
депо за ТБО” Силистра. Той запозна присъстващите с дейността на Оператора на
регионалното депо в т.ч количествата отпадъци обезвредени за периода 01.01.2019 г. –
31.12.2019 г. на регионалното депо, количеството отпадъци събрани и транспортирани от
територията на всяка една от общините членове на регионалното сдружение, и количеството
отпадъци генерирани и транспортирани от други физически и юридически лица. Копие от
представената информация (доклад) предварително беше дадена на представителите на
общините членки в Общото събрание. Те бяха информирани, че към настоящият момент
отпадъци, се депонират основно в клетка № 3 и минимално количество в клетка № 2, като
проектните коти за клетка № 2 за запълването й на ниво отпадъци са надвишени в поголямата част от територията й. През 2019 г. в клетки № 2 и № 3 са депонирани общо
35 190,12 тона отпадъци получени от системите за сметосъбиране, от др. ползватели на
депото. Като положителна момент може да се отчете намаляването на постъпилите
производствени отпадъци. Съгласно доклада изготвен от г-н Павлин Иванов 50 % от
капацитета на клетка № 3 е изчерпан и е крайно нужно завършването на клетка № 4, защото
през нея по проект е предвиден достъпът до клетка № 4 по време на доизграждането й. Това
налага стартирането на СМР за завършване на клетка № 4 във възможно най-кратък срок. Гн Теодор Великов – гл. експерт ЕООС при община Силистра, допълни че за точното

оценяване на оставащият капацитет на клетка № 3, е нужно изготвянето на ново
тахиметрично заснемане на натрупаните отпадъци и съпоставянето им с проектът за
закриване и рекултивация. Тази оценка би могла да се изпълни от Проектантът на проектът
за закриване и рекултивация. Инж. Тихомир Борачев допълни, че в рамките на тази задача е
удачно на проектантът да бъде поставена и задача при възможност да се препроектира
наличния проект в частта му на възможните нива на кота отпадъци в клетки № 2, № 3 и № 4
с цел да не се налага предепониране на отпадъци от тях при закриването им в клетка № 4, с
което ще се намали нейния капацитет, и време за експлоатация.
Д-р Юлиян Найденов съобщи, че община Силистра е възложила през 2019 г.
изготвянето на доклад за завършеността на “Инсталация за предварително третиране на
битови отпадъци(в т.ч и компостиране на зелени отпадъци)” – Силистра. В резултат на това
наличния проект следва да се препроектира с цел за отговаря на настоящите изисквания в
областта на проектирането на включените в него съоръжения. На база това община
Силистра ще се опита да извърши нужното и частично да въведе в експлоатация
посоченото съоръжения до края на 2020 г. Ако успее в тези си намерения ще бъде макар и
не с много намалено количеството на постъпващите за депониране отпадъци в регионалното
депо.
За нуждите по провеждане на Общото събрание д-я “Финанси и икономика” на
Община Силистра изготви информация за сумата на преведени в сметка на РИОСВ-Русе
за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. месечни отчисления по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от
Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, както и общия
размер на преведените месечни отчисления от тяхното законово въвеждане през 2011 г.
Копие от представената информация беше предварително предадена на общините членове
на Сдружението, на заместник - областния управител и на участниците в работата на
Общото събрание.
Г-н Неждет Ниази – кмет на Община Главница, отправи въпрос на база
предоставената информация дали има общини, които дължат отчисления. Д-р Юлиян
Найденов информира, към настоящият момент от общините в Сдружението отчисления
дължат:
- Община Силистра (497 111,31 лв. по чл. 60 от Закон за управление на отпадъците
и
3 202 615,70 лв. по чл. 60 от Закон за управление на отпадъците) – общо
3 699 727,01 лв.
- Община Дулово (304 963,56 лв. по чл. 60 от Закон за управление на отпадъците и
1 522 527,12 лв. по чл. 60 от Закон за управление на отпадъците) – общо 1 827 490,68
лв
или общо: 5 527 217,69 лв.
Г-н Неждет Ниази – кмет на Община Главница, заяви че всички кметове на общини
са положили клетва, че ще работят в името на гражданите, и че не е съгласен останалите
общини членки на Сдружението, които не дължат отчисления да понасят негативи, заради
неизрядните в плащането на отчисления общини. Той също така отправи въпрос дали ако

дължимите отчисленията с внесат в последствие те ще могат да се ползват за завършване на
клетка № 4.
Д-р Юлиян Найденов отговори, че въпросът е поставян пред Директорът на РИОСВРусе, като отговорът е че те биха могли да се ползват ако:
”Съгласно чл. 24, от Наредбата натрупаните средства по чл. 20 във връзка с чл. 64
от ЗУО от Наредбата се разходват само за дейности, съоръжения и инсталации по
оползотворяването/рециклиране на битови и строителни отпадъци. На основание чл. 24,
ал. 3 от Наредбата, събраните суми от отчисления могат да се изразходват за
проектиране, и изпълнение на дейности по подготовка на инвестиционни проекти за
финансиране и изграждане на депа за отпадъци единствено ако депата са част от
цялостната инфраструктура, осигуряваща управлението на отпадъците в региона и с
инвестиционния проект се осигурява постигането на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО.”.
Съгласно чл. 25, ал. 9, т. 3 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци (Наредбата № 7), при забавяне заплащането на отчисленията за
период от три последователни месеца компетенния орган отказва с мотивирано решение
предоставянето на средствата или на част от тях
Г-н г-н Илиян Великов – заместник - областен управител на област Силистра,
отправи въпрос дали е налична информация за състоянието, в което се намират другите
общини (извън Сдружението) по отношение възможността да внасят нужните отчисления.
Д-р Найденов сподели че има и други общини в цялата страна включително и такива с
много по голям бюджет, които изпитват затруднения да внасят отчисления навреме, но те
имат финансов ресурс и към края на годината успяват ги внесат. За съжаление, при нас е
проблем ние да осигурим такива средства. След, като осигурим средства за покриване
разходите за сметосъбирането и издръжка на депото, ние можем да правим отчисление в
порядъка на 527 000 – 557 000 лв. и останалата част на дължимите отчисления (около
600 000 лв.) ние няма как да ги осигурим, така както ние във момента функционираме. Това,
което трябва и е най-актуално - може би не му е тук местото да се коментира точно това, е
че ние не сме увеличавали данъците от 2008 г.. а държавата увеличава размера на
отчисленията ежегодно (съгл. Наредба № 7). Това ще ни принуди да увеличим такса смет. Гн Неждет Ниази – кмет на Община Главница, заяви че в Община Главница е увеличила
такса смет от 4,5 промила на 7,00 промила, и въпреки това не е достатъчно за покриване на
разходите. В допълнение той добави, че въпросът с финансовите задължения на останалите
общини си е техен. Притеснителното тук е, че от приключващ капацитет на клетка № 3 сега е на 50%, а утрешния ден, ако има нужда от финансов ресурс и този ресурс не се
осигури от Министерство на финансите или Министерство на околна среда и водите да не
стане така ние (останалите общини без задължения по отчисленията) да носим товара на
двете общини, които дължат отчисления. Изминала е една година, в която сме писали
писма, чакали сме отговор и в един момент пак ще се съберем и няма да има, какво да
направим. Д-р Юлиян Найденов отговори, че има провеждани (по спомен още през 2018 г.)
срещи в Министерството на финансите и е говорено и съветът, който получаваме е да се
повишат данъците и таксите. Както вече казах с настоящите размери ние не можем да

осигурим дейностите по сметосъбиране, депониране и да правим нужните отчисления с този
размер на такса смет.
Г-н Неждет Ниази – кмет на Община Главница заяви, че според него директорът на
общинското предприятие (ОбП “Регионално депо за БО” гр. Силистра) трябва да вземе
отношение за тези 50% от капацитета и по точно, колко време имаме ние за депониране, и
кога ще спре да приема отпадъци депото. Д-р Найденов поясни че тази година това няма да
се случи.
Инж. Тихомир Борачев припомни че наличния проект за завършване на клетка № 4 е
от 2018 г. и за него има издадено строително разрешение. Г-н Теодор Великов допълни, че
съгласно проекта за закриване и рекултивация на депото (клетка № 3) оставащият
капацитет е пресметнат не повече от 3,2 години (на база ср. год количество отпадъци
постъпващи в депото). В контекста на изграждането на клетка № 4, чието строителство би
продължило от 6 до 18 месеца (в зависимост от сезона в който стартират СМР) и предвид
факта, че пълния капацитет на клетка № 3 може да се използва след изграждането на клетка
№ 4, оставащия капацитет на регионално депо - Силистра съгласно разработеният план за
експлоатация на клетка № 3 е оценен към м. март 2018 г. на не повече от 24 месеца. От
направената оценка през м. март 2018 година до настоящият момент тези 24 месеца са
изминали. Процедурата по избор на Изпълнител на нужните СМР по клетка № 4 би отнело
около 6 месеца (ако не се обжалва от участници). В момента се депонира основно в клетка
№ 3, а през 2018 г. и в клетка № 2, която още това е била с изчерпан капацитет. Колко сме я
препълнили (като ниво на натрупаните отпадъци) ще се оцени, когото започнем да я
рекултивираме (закриваме), което пък ще оскъпи проектът за рекултивация. Г-н Теодор
Великов уточни и изрази мнение че съществува вероятност нужната сума за завършване на
клетка № 4 от натрупаните средствата от отчисления да не бъдат отпусната, понеже би
следвало тя да бъде събрана, чрез таксата за битови отпадъци. Оставащото времето, в което
можем да депонираме в клетка № 3 е изключително малко предвид, че трябва да се завърши
и клетка № 4. Наличната клетка № 3, по проект се явява най-удобния
начин за
осъществяването на достъпа до строителната площадка (клетка № 4) и затова не можем да я
ползваме на 100%. Забавяне в стартирането на строителните дейности, което е налице
вероятно ще бъде свързано с допълнителни средства (извън тези заложени в проектната
разработка) за завършване на клетката. Пълното запълване на клетка № 3 не само ще
ограничи достъпа до строителната площадка (клетка № 4), но при пълното изчерпване на
капацитета й е възможно компетентния орган да разпореди забрана за депониране на
допълнителни отпадъци на регионалното депо. Това ще наложи общините ползвателки да
търсят вариант да депонират своите битови отпадъци на други регионални депа (в Русе или
Добрич напр.), което ще направи размера на такса битови отпадъци изключително висока за
населението. Така създадената ситуация, ще има пряко негативно отражения и за всички
физически и юридически лица ползващи услугите на депото, и заплащащи такса битови
отпадъци на реално количество - около 140 дружества само от гр. Силистра. Това налага в
спешен порядък да бъде осигурено финансиране за изпълнение на ”Проект за изграждане на
клетка № 4 (ІІ-ри етап) към РДТБО”.

Г-н Неждет Ниази – кмет на Община Главница заяви че на база голямата сума, която
дължат oбщините Силистра и Дулово и това, което чува е притеснително и има риск
останалите общини да носят някаква тежест заради тях.
Д-р Юлиян Найденов заяви че все пак ние трябва да знаем, какъв свободен обем
имаме, колко депониране на месец и на година, и че същите притеснителни неща г-н Т.
Великов е споделил и на предходното заседание. Г-н Т. Великов заяви, че обема на депото
от миналата година до сега не се увеличил. Д-р Юлиян Найденов отправи въпрос, дали това
значи че отпадъците, които депониране са се увеличили. Г-н Павлин Иванов добави че за
последдната година те са 35 190 т. , и са по-малко от предходната (при разрешено
количество от 40 100 т/г). Д-р Юлиян Найденов предложи да се направи консултация
(среща) с Проектанта с оглед възможността да се намери възможност за депониране на
допълнително количество отпадъци в клетките на депото. След провеждане не тази срещата
Д-р Найденов заяви, че общините членки на Сдружението ще бъдат информирани писменно
за резултата от нея. След срещата с Проектанта д-р Наденов предложи членовете на
Сдружението да направят среща с представители на Министерство на финансите и
Министерсвто на околната среда и водите.
Г-н Неждет Ниази – кмет на Община Главница повдигнат въпросът, че много
населени места са отдалечени от регионалното депо и работното време на депото не
позволява пълноценното им обслужване. За пълноценното обслужване на всички населени
места от община Главиница сметосъбиращият автомобил през 1-2 дена трябва да направи 2
курса на ден. Г-н Иванов заяви, че след постъпването на отпадъците те следва да има
възможност да разтилането им и извършване на временно запръстяване с оглед избягване на
пожар. Освен това работното време е съгласувано с Инспекцията на труда. Регионалното
депо през лятото приема отпадъци до 06:30 – 14:30 ч. След кратка дискусия се стигна до
решението да се потърси възможност за оптимизиране на работното време с оглед
облужването на по отдалечените общини (населени места).

След гореизложеното Общото събрание единодушно с 5 (пет) гласа “ЗА” взе следното:
РЕШЕНИЕ № 3
1.

Приема за сведение представения отчет за дейността на Регионално депо за
ТБО – Силистра за периода 01.2019 г. – 31.12.2019 г.

2.

Приема за сведение представения отчет за акумулираните суми от отчисления
по чл. 3, ал.5 и чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани
при депониране на отпадъци (чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на
отпадъците).

3.

С цел оценяване на оставащият капацитет на клетка № 2 и № 3 от
регионалното депо дава съгласие Община Силистра да възложи на
Проектантът изготвил проектът за закриване и рекултивация на депото, на база
на тахиметрично заснемане на нивата на натрупаните отпадъци в клетките да
оцени оставащият му капацитет. В рамките на задачата по оценка и в случай че
така натрупаните отпадъци в клетка № 2 и клетка № 3 позволяват, на
Проектантът да бъде поставена и задача при възможност да се препроектира

наличния проект в частта му на възможните нива на кота отпадъци в клетки №
2, № 3, с цел да не се налага предепониране на отпадъци от тях при
закриването им съгл. наличната проектна документация в клетка № 4, с което
ще се намали нейния капацитет, и време за експлоатация.
4.

След оценката от т. 3 , писменно да бъдат уведомени общините членки на
Сдружението.

5.

След изготвянето на оценката по т. 2 Общото събрание упълномощава кмета на
община Силистра да организира среща с представители на Министерството на
финансите и Министерството на околната среда и водите, с цел намиране
начин за финансиране на дейностите по завършване на клетка № 4 от
регионалното депо.;

6.

Директорът на Об П “Регионално депо за БО” гр. Силистра, да предприеме
мерки за изготвяне на проект на работно време позволяващ на отдалечените
общини да имат възможност да осигурят поне 3 седмично изпълняването на
два курса на сметосъбиращите автомобили до депото.

Документите, свързани със свикването и провеждането на пето заседание на общото
събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Силистра, са
приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.
Приложения:
1. Писмо изх. № Изх-К – 454 / 11.02.2020 г, № Изх-К 455 / 11.02.2020 г, от
Кмета на Община Силистра.
2. Обратни разписки по № Изх-К – 454 / 11.02.2020 г, № Изх-К 455 /
11.02.2020 г, от Кмета на Община Силистра
3. Копие от заповед Заповед № 81 / 04.03.2020 г. на кмет на община Ситово;
Членове на регионалното сдружение Регионално сдружение за управление на
отпадъците - регион Силистра присъствали на заседанието :
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Председател:
........................................................................................
/ д-р Юлиян Найденов - Кмет на община Силистра/
Членове:
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

1. ....................................................................................
/ г-н Любен Сивев - Кмет на Община Кайнарджа/
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

2 . …................................................................................
/ г-н Севджан Джелил Адем – ЗА кмет на Община Ситово /
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

3. ………………............................................................
/ г-н Неждет Ниази - Кмет на Община Главница /
Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
4. ……………………………………………………..

/ д-р Юксел Ахмед - Кмет на Община Дулово /

…

