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ДО 

 
Проф. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 

 
 

 
Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 
от  Любомир Христов  - Кмет на Община Шумен 

 
 
Относно: Изменения в текста на Споразумение за партньорство във връзка с кандидатстване на 
Община Шумен по процедура за директно предоставяне на БФП „Комбинирана процедура за 
проектиране на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 
битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.  
 
 
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
   

  С решение № 399 по протокол № 16 от свое заседание на 26.01.2017 г., Общинският 
съвет Шумен прие условията на Споразумение за партньорство, уреждащо правата и 
задълженията на общините от РСУО – Шумен при кандидатстване и изпълнение на проектно 
предложение по процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.002 
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 
инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци“ по Приоритетна Ос 2 на 
ОПОС 2014-2020 г. Първоначално беше предвидено да се изградят три инсталации за 
компостиране на територията на общините Шумен, Каолиново и Нови пазар и една 
инсталация за предварително третиране на отпадъци. 

На проведеното на 08.02.2017 г. заседание, Общото събрание на РСУО - Шумен одобри 
текстовете на следните изготвени анализи: 

1.1. Анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура за 
компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в РСУО-Шумен; 

1.2. Анализ и избор на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на 
инфраструктура за управление на отпадъците; 

1.3. Анализ на необходимостта от изграждане на допълнителна инфраструктура за 
предварително третиране на смесени битови отпадъци на територията на РСУО - Шумен; 

При изготвяне на анализите е отчетено съществуващото състояние на 
инфраструктурата за управление на отпадъците. Има частично изпълнение на целите по чл. 
31, ал.1, т.1 от ЗУО от общините Шумен и Велики Преслав. Налага се изводът, че регионът 



има необходимост от изграждане на допълнителна инфраструктура за управление на 
отпадъците – инсталация за предварително третиране на смесено събраните битови отпадъци 
и компостиращи инсталации. Оценяването и обосновката са изготвени в съответствие с 
указанията на УО на ОПОС 2014-2020 г. Използвани са екологични, икономически, 
финансиви и технически критерии при изследваните два подхода – централизиран и 
децентрализиран. Резултатите от анализа на ефективността на централизирания и 
децентрализирания подход за изграждане на компостиращи инсталации за зелени и/или 
биоразградими отпадъци покачва, че централизираният подход е по-ефективен. 

На основание чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗУО и одобрените анализи, Общото събрание на 
РСУО – Шумен определи да бъдат изградени следните съоръжения за третиране на 
отпадъците в региона: централизирана компостираща инсталация за третиране на 
зелени и/или биоразградими отпадъци, обслужваща всички общини от РСУО - Шумен 
и една инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци, 
обслужваща всички общини от РСУО - Шумен. 

Това наложи Общото събрание да гласува изменение в текста на одобреното вече 
Партньорско споразумение, както следва: 

� В чл.1, ал.1, т.1 думите “компостиращи инсталации“ се заменят с „компостираща 
инсталация“. 

� Текстът на чл.1, ал.2, т.2 се изменя както следва: “Община Шумен е възложител 
на обществените поръчки по реда на ЗОП за избор на изпълнители на предварителните 
дейности по подготовка на проекта и последващото изпълнение на инсталация за 
предварително третиране на битови отпадъци и на инсталация за компостиране за общините 
от РСУО – Шумен“. 

� В чл.1, ал.2 т.3 и т.4. отпадат. 
� Текстът на чл.5, ал.1 се изменя както следва: „Всички общини от РСУО – 

Шумен, независимо дали са определени за водеща община или партньор, се ангажират 
изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо 
имущество да бъде общинска собственост. Собствеността на изградената инсталация за 
компостиране и инсталация за предварително третиране задължително трябва да бъде 
общинска и да отговаря на следните условия: всяка конкретна инсталация да е съсобственост 
на всички общини, чиито отпадъци ще се третират в нея. Поетият ангажимент е обективиран 
с взето решение на Общото събрание на регионалното сдружение на основание чл. 26, ал. 1, 
т. 11 от ЗУО, приложение към настоящото споразумение и в решения на Общинските съвети 
на общините. 

� В чл.5, ал.2 след думите „определени в чл. 2, ал. 1, т. 9“ се поставя точка, а 
останалият текст се заличава. 

� В чл.5 отпадат ал.5 и ал. 6.  
 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, предлагам Общински съвет Шумен да 
вземе следното РЕШЕНИЕ: 

1. Общински съвет Шумен изменя текста на Споразумение за партньорство, 
уреждащо правата и задълженията на общините от РСУО – Шумен при кандидатстване и 
изпълнение на проектно предложение по процедура за набиране на проектни предложения 
BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битовите 
отпадъци“ по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 г., както следва: 

� В чл.1, ал.1, т.1 думите “компостиращи инсталации“ се заменят с „компостираща 
инсталация“. 

� Текстът на чл.1, ал.2, т.2 се изменя както следва: “Община Шумен е възложител 
на обществените поръчки по реда на ЗОП за избор на изпълнители на предварителните 
дейности по подготовка на проекта и последващото изпълнение на инсталация за 



предварително третиране на битови отпадъци и на инсталация за компостиране за общините 
от РСУО – Шумен“. 

� В чл.1, ал.2 т.3 и т.4. отпадат. 
� Текстът на чл.5, ал.1 се изменя както следва: „Всички общини от РСУО – 

Шумен, независимо дали са определени за водеща община или партньор, се ангажират 
изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо 
имущество да бъде общинска собственост. Собствеността на изградената инсталация за 
компостиране и инсталация за предварително третиране задължително трябва да бъде 
общинска и да отговаря на следните условия: всяка конкретна инсталация да е съсобственост 
на всички общини, чиито отпадъци ще се третират в нея. Поетият ангажимент е обективиран 
с взето решение на Общото събрание на регионалното сдружение на основание чл. 26, ал. 1, 
т. 11 от ЗУО, приложение към настоящото споразумение и в решения на Общинските съвети 
на общините. 

� В чл.5, ал.2 след думите „определени в чл. 2, ал. 1, т. 9“ се поставя точка, а 
останалият текст се заличава. 

� В чл.5 отпадат ал.5 и ал. 6.  
 

 
 
С уважение,  
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 
 
Съгласувал: 
 инж. БОЯН ТОДОРОВ 
Зам. кмет „СЕ“ 
 
инж. Валентина Йорданова 
Директор д-я „УТ“  
 
инж. Анатолий Николов 
Началник отдел „ИЕ“ 
 
Иван Кавръков 
Ст. юрисконсулт 
 
Изготвил: 
Живка Атанасова 
Гл. експерт „ Екология”  


