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                                      РЕШЕНИЕ № 672 

по протокол № 34 от 28.04.2022 г. 
  на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Възможностите за изграждане на предприятие за 

сепариране на битов отпадък 
 

/с 18 гласа „за”, 8 „против” и 7 „въздържали се”/ 
 

1. Задължава Кмета на общината да проучи възможностите за 
финансиране на инсталация за сепариране на битов отпадък на територията на 
община Шумен. Да се изготви Доклад, като се разгледат всички източници на 
безвъзмездно финансиране, в т. ч. Европейски програми към общността, 
Оперативни програми в програмен период 2023-2030 г., Програми от 
Европейското икономическо пространство и др.  

2. Задължава Кмета на общината да проучи възможностите за 
финансиране на инсталация за сепариране на битов отпадък на територията на 
община Шумен. Да се изготви Доклад, като се разгледат всички източници на 
финансиране чрез възмездни финансови инструменти: Фондове на 
Европейският съюз /Джерими, Десика, Джаспър и др./, Фонда на фондовете, 
частни инвестиционни фондове, банкови институции и др. 

3. Задължава Кмета на общината да проучи възможностите за 
финансиране на инсталация за сепариране на битов отпадък на територията на 
община Шумен. Възлага на Кмета на общината да проведе среща с 
потенциалните инвеститори, да предложи публично-частно партньорство, като 
на срещата присъстват председателите на различните групи съветници. Да се 
изготви Доклад за възможното изграждане на инвестицията чрез публично-
частно партньорство. Да се проведат предварителни разговори с потенциални 
инвеститори, като акцент на същите е екологичното въздействие на 
предлаганата технология, както и определяне на цена на тон отпадък на входа 
на предприятието /това е и като критерий за избор на партньор/ за отпадъка 
генериран от община Шумен.  

4. Определя срок за внасяне на докладите по точки 1, 2 и 3 до сесията 
през м. юни 2022 г.    

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 
Дата:               
гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /Галина Илиева/ 


