
Сдружение „Регионално управление на отпадъците -
Добрич”

ПРОТОКОЛ
№9

от проведено Общо събрание на 
Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич”

Днес, 26 ноември 2019 г. на основание чл. 25, ал. 3 от Закона за управление на 
отпадъците и чл. 13, ал. 1 от Вътрешните правила на Сдружение „Регионално управление на 
отпадъците -  Добрич“ с покана per. №10-50-7/22.11.2019 г. и допълнена с №10-50- 
8/25.11.2019 г. е свикано Общо събрание на членовете на сдружението от 11:00 часа в град 
Добрич, ул. „България“ № 12.

На Общото събрание присъстваха:
Г-н Йордан Тошков Йорданов -  Кмет на Община град Добрич 
Г-н Мариян Александров Жечев -  Кмет на Община Шабла 
Г-н Валентин Вълчев Димитров -  Кмет на Община Генерал Тошево 
Г-н Николай Добрев Ангелов -  Кмет на Община Балчик 
Г-н Илхан Юсеин Мюстеджеб -  Кмет на Община Крушари 
Г-жа Елена Матеева Балтаджиева -  Кмет на Община Каварна
Г-н Иван Кирилов Иванов -  упълномощен представител на Община Никола Козлево, 

съгласно представено нотариално заверено пълномощно
Г-жа Таня Василева Василева -  упълномощен представител на Община Добричка, 

съгласно представено пълномощно от 25.11.2019 г.
Г-жа Дияна Колева Илиева -  Зам.-кмет на Община Тервел, представител на Община 

Тервел по силата на Заповед №804/25.11.2019 г.

Поканата ведно с дневен ред и материалите по т. 1 и т. 2 от дневния ред бяха 
предварително изпратени по надлежния ред на всички членове на Сдружение „Регионално 
управление на отпадъците -  Добрич“.

Събранието бе открито и водено от г-н Йордан Тошков Йорданов -  Кмет на Община 
град Добрич, който предложи заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Избор на председател на сдружение „Регионално управление на отпадъците -  Добрич“, 
съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

2. Предложение на Кмета на Община Тервел за освобождаване на средства от отчисленията 
по чл. 64 от ЗУО в размер на 10 920 лв. от които: за покриване на разходи за „Допълване 
и актуализиране на съществуващ инвестиционен проект за рекултивация на депо за 
неопасни отпадъци, преработка на проекта и упражняване на авторски надзор по време 
на изпълнението му“ в размер на 6 000 лв. с вкл. ДДС и разходи за „Извършване на
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лабораторен анализ на хумусни и почвени материали, с цел изготвяне на становище за 
обект „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци в ПИ №72271.47.321 по 
КККР на гр. Тервел“, в размер на 4 920 лв. с вкл. ДДС.

3. Други.

Г-н Николай Ангелов -  Кмет на Община Балчик, направи предложение на заседанието да 
се разгледа искане на Община Балчик за освобождаване на средства в размер на 208 016, 
16 лв. за съфинансиране на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за 
отпадъци на Община Балчик“ на стойност 201 491,28 лв., строителен надзор на стойност 
1364,88 лв. и авторски надзор на стойност -  5 160,00 лв. с вкл. ДДС.

С 9 гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“ членовете на сдружението приеха в 
дневния ред да бъде добавена точка 3, а именно предложението на Кмета на Община Балчик 
за „Освобождаване на средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на 
отпадъците, за съфинансиране на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо 
за отпадъци на Община Балчик“, така „предишна т. 3 Други“, се изменя в „т. 4 Други“.

Предложеният дневен ред беше приет и одобрен единодушно от всички.
След като дневния ред бе одобрен, членовете на сдружението пристъпиха към 

разискване на включени в него точки.

По точка първа от дневния ред: - Избор на председател на сдружение „Регионално 
управление на отпадъците -  Добрич“, съгласно чл. 26, ал. I от Закона за управление на 
отпадъците, г-н Йорданов зачете предварително представените материали и предложи 
вариант на решение:

Общото събрание на сдружение „Регионално управление на отпадъците -  Добрич“ избира
............................ -  Кмет на Община.......................... за председател на регионално сдружение.
Срокът, за който............................ще бъде председател на регионалното сдружение, съвпада с
мандата му на кмет.
След което даде думата на останалите членове на сдружението за предложения за избора на 
нов председател на сдружението.

Г-н Николай Ангелов: Предлагам г-н Йордан Йорданов -  Кмет на Община град Добрич 
за председател на регионалното сдружение.

Г-н Й. Йорданов: Колеги, искам да Ви запозная накратко с действията които сме 
предприели в предходния мандат. Имаме проект за изграждането на втора клетка, очакваме 
през 2020 г. да започне същинското строителство, а това е важно, тъй като клетка едно се 
запълва с невероятни темпове. Това, неведнъж сме го разисквали с някои от Вас, като сме се 
виждали и по други събития. Да, знам, че мандата пак е кратък -  4 годишен, но е хубаво да 
мислим какво ще става след това в перспектива, защото третата клетка трябва до 2025 г. да 
бъде проектирана и изградена и това е важно, за да посрещнем нуждите на населението. От 
там, нататък хоризонта ни е седем, най -  много осем години и трябва отново заедно да решим 
какво ще се случва за напред, нови инсталации за изгаряне ли ще се изграждат и т.н.? Мисля, 
че това е бъдещето, а и Европейският съюз вече започна да подготвя такава програма. Това 
исках да кажа, благодаря за предложението.
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Господин Йорданов: Колеги, други предложения? Ако няма такива, моля да 
пристъпим към гласуване.

След разискванията с 8 гласа „за“, 0 „против“ и 1 „въздържал се“ Общото събрание 
прие следното

Р Е Ш Е Н И Е №1

Общото събрание на сдружение „Регионално управление на отпадъците -  Добрич“ избира 
Йордан Йорданов -  Кмет на Община град Добрич за председател на сдружение „Регионално 
управление на отпадъците -  Добрич“. Срокът, за който г-н Йордан Йорданов ще бъде 
председател на регионалното сдружение, съвпада с мандата му на кмет.

По втора точка от дневния ред г-н Йорданов даде думата на г-жа Дияна Колева Илиева 
-  Зам.-кмет на Община Тервел.

Г-жа Д. Илиева; Колеги, ние също рекултивираме депото в Тервел и на практика, ако 
трябва да бъда обективна и да кажа, че този вид разходи са допустими по схемата, която сега 
подготвяме проект. Селата при нас не са обхванати от организираната система за 
сметосъбиране и сега просто събираме средства за закупуването на сметосъбираща техника. 
Това е едната от причините, поради която сме направили това искане и то на етап 
кандидатстване по ПУДООС. където тези разходи не бяха допустими. И втората причина е, 
че стойносгга на биологичната рекултивация е твърде малка и с нея ще се справим сами, ще 
ползваме съвсем малък обем от отчисленията в рамките на тези проценти по решение на 
нашето регионално сдружение. Обаче предпочитаме да освободим тези средства в 
максимално кратък период, за да можем да направим това, което сме обещали на 
населението.

Г-н Йордан Йорданов: Колеги, имате ли въпроси, възражения? Аз лично бих подкрепил 
това искане. Колеги предлагам да преминем към гласуване, да подкрепим Община Тервел в 
тяхното начинание.

След разискванията с 9 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Общото събрание 
прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е №2:

Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците -  Добрич“, дава 
съгласие Община Тервел да предприеме необходимите действия за освобождаване на 
средства в размер на 10 920 лв. от отчисленията по чл.64 от ЗУО за „Допълване и 
актуализиране на съществуващ инвестиционен проект за рекултивация на депо за неопасни 
отпадъци, преработка на проекта и упражняване на авторски надзор по време на 
изпълнението му“ в размер на 6 000 лв. с ДДС и „Извършване на лабораторен анализ на 
хумусни и почвени материали, с цел изготвяне на становище за обект „Закриване и 
рекултивация на депо за неопасни отпадъци в ПИ №72271.47.321 по КККР на гр. Тервел“ в 
размер на 4 920 лв. с ДДС.

По точка трета от дневния ред г-н Йорданов даде думата на г-н Николай Ангелов -  
Кмет на Община Балчик.
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Г-н Николай Ангелов; Ние сме рекултивирали нашето депо, но тъй както каза и 
колежката ПУДООС не финансира така наречената биологична рекултивация (Б.Р.), но те се 
заплащат в период на 3 години, след като е рекултивиране депото и в този смисъл, декември 
ми е срока за приключване на Б.Р. Стойността на договора е 208 016,16 лв. в това число 
строителен надзор и авторски надзор, допустими според Закона за управление на отпадъците 
и смятам, че имаме законово основание да усвоим тези средства. Това е!

Г-н Йордан Йорданов: Колеги, имате ли въпроси? Господин Димитров имате ли поглед 
върху цифрите за събраните средства от отчисленията?

Г-н Валентин Димитров: Виждам, чс колегата си е сметнал процентите.

Г-н Йордан Йорданов: Аз лично ще подкрепя. Колеги, моля да гласуваме.

След разискванията с 9 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“ Общото събрание 
прие следното

Р Е Ш Е Н И Е №3:

Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците -  Добрич“, 
дава съгласие Община Балчик да предприеме необходимите действия за освобождаване на 
средства в размер на 208 016,16 лв. от отчисленията по чл.64 от ЗУО за съфинансиране на 
проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на Община Балчик“ на 
стойност 201 491,28 лв., строителен надзор на стойност -  I 364,88 лв. и авторски надзор на 
стойност -  5 160,00 лв., с вкл. ДДС.

Г-н Мариян Жечев: Колеги, кога ще е следващото заседание на сдружението?

Г-н Йордан Йорданов: Това зависи изцяло от нас. Можем да свикваме събрание, когато 
поискаме. По Закон се свиква минимум веднъж на шест месеца. Когато поискате, кажете и в 
разумни срокове ще свикаме общото събрание.

Мен ме притеснява и задлъжняването между общините. Колеги, не знам какво ще 
правите, но моля Ви предприемете някакви мерки. До месец септември сме платили всички 
отчисления и обезпечения. Сега нашата сметка излиза на „минус“, заради чужди задължения, 
изпадаме в голяма дупка. Търсете варианти! Аз разбирам и колегата Ангелов, тъй като и гой 
не може да заплаща разходите на другите общини. Имате ли споразумения?

Г-жа Елена Бал гаджиева: Подготвяме нови.

Г-н Николай Ангелов: Ако другите общини ми се издължават и ние веднага ще се 
издължим на Община град Добрич.

Г-н Йордан Йорданов: Колеги, истината с, чс колкото по - често си говорим, толкова е 
по -  добре за всички и не само по телефона.

Г-н Йордан Йорданов: Колеги, по точка 4 други, имаме ли какво да добавим? Ако няма 
други въпроси, обявявам заседанието за закрито!

По четвърта точка от дневния ред не бяха направени други предложения за обсъждане.
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Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание приключи своята работа в 11:30
часа.

Подписали протокола:
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Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ
№ 9

от проведено Общо събрание на
Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич" на 26 ноември 2019

година.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избор на председател на сдружение „Регионално управление на отпадъците -  Добрич", 
съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

След разискванията Общото събрание прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е  №1

Общото събрание на сдружение „Регионално управление на отпадъците -  Добрич" 
избира Йордан Йорданов -  Кмет на Община град Добрич за председател на сдружение 
„Регионално управление на отпадъците -  Добрич“. Срокът, за който г-н Йордан 
Йорданов ще бъде председател на регионалното сдружение, съвпада с мандата му на 
кмет.

ГЛАСУВАЛИ: 8 „за“, 0 „против“, 1 „въздържал се“

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение на Кмета на Община Тервел за освобождаване на средства от 
отчисленията но чл. 64 от ЗУО в размер на 10 920 лв. от които: за покриване на разходи 
за „Допълване и актуализиране на съществуващ инвестиционен проект за рекултивация 
на депо за неопасни отпадъци, преработка на проекта и упражняване на авторски 
надзор по време на изпълнението му“ в размер на 6 000 лв. с ДДС и разходи за 
„Извършване на лабораторен анализ на хумусни и почвени материали, с цел изготвяне 
на становище за обект „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци в ПИ 
№72271.47.321 по КККР на гр. Тервел“, в размер на 4 920 лв. с вкл. ДДС.

След разискванията Общото събрание прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е №2:

Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците -  Добрич“, 
дава съгласие Община Тервел да предприеме необходимите действия за освобождаване 
на средства в размер на 10 920 лв. от отчисленията по чл.64 ог ЗУО за „Допълване и 
актуализиране на съществуващ инвестиционен проект за рекултивация на депо за



неопасни отпадъци, преработка на проекта и упражняване на авторски надзор по време 
на изпълнението му“ в размер на 6 000 лв. с ДДС и „Извършване на лабораторен анализ 
на хумусни и почвени материали, е цел изготвяне на становище за обект „Закриване и 
рекултивация на депо за неопасни отпадъци в ПИ №72271.47.321 по КККР на гр. 
Тервел“ в размер на 4 920 лв. с ДДС.

ГЛАСУВАЛИ: 9 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение на Кмета на Община Балчик за освобождаване на средства в размер на 
208 016, 16 лв. за съфинансиране на проект „Закриване и рекултивация на 
съществуващо депо за отпадъци на Община Балчик“ на стойност 201 491,28 лв., 
строителен надзор на стойност 1 364.88 лв. и авторски надзор на стойност -  5 160,00 
лв. с вкл. ДДС.

След разискванията Общото събрание прие следното:

Р Е Ш Е Н И Е  №3:

Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците -  
Добрич“, дава съгласие Община Балчик да предприеме необходимите действия за 
освобождаване на средства в размер на 208 016,16 лв. от отчисленията по чл.64 от ЗУО 
за съфинансиране на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за 
отпадъци на Община Балчик“ на стойност 201 491,28 лв., строителен надзор на 
стойност -  1 364,88 лв. и авторски надзор на стойност -  5 160,00 лв., с вкл. ДДС.

ГЛАСУВАЛИ: 9 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА О Г ДНЕВНИЯ РЕД:

Не бяха направени други предложения за обсъждане.

(п)

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СДРУЖЕНИЕ „ РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ -  ДОБРИЧ",
КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Вярно с оригинала!


