
П Р О Т О К О Л

№3

от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците регион
Велико Търново /РСУО-РВТ/

Проведено на 25.02.2015 година от 14.00 часа

Днес, 25.02.2015 г година в зала 102 на Община Горна Оряховица по покана на 
Председателя на Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Велико 
Търново /РСУО-РВТ се проведе общо събрание на Сдружението при следния 
предварително обявен ред:

1.Отчет за. напредъка на проект № DIR-5112122-11-70 по Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № DIR-5112122-С013/15.01.2014 г „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците регион -  Велико Търново между МОСВ и община 
Велико Търново в партньорство с община Горна Оряховица, община Лясковец, община 
Елена, община Златарица, община Стражица и Регионално сдружение за управление на 
отпадъците -  регион Велико Търново.

2.Предприемане на необходими действия за определяне крайна цена на вход на 
Регионалната система за управление на отпадъците за членовете на Сдружението и 
други притежатели на отпадъци

3. Други.

Инж. Добромир Добрев -  кмет на община Горна Оряховица и Председател на РСУО 
регион- Велико Търново докладва, че с нарочни покани изпратени и получени 
съгласно датирани обратни разписки са поканени както кметовете на общините вкл. в 
Регион Велико Търново, така и Областен управител- Велико Търново и Министъра на 
околната среда и водите. Същите са неразделна част от настоящето решение.

На общото събрание в уречения ден и час присъстваха:
За Община Велико Търново - инж. Даниел Панов -  кмет на община Велико Търново 
За Община Горна Оряховица - инж. Добромир Добрев -  кмет на община Горна 
Оряховица
За Община Лясковец - Д-р Ивелина Гецова -  кмет на община Лясковец 
За Община Елена - инж. Дилян Млъзев -  кмет на община Елена 
За Община Златарица - Пенчо Чанев -  кмет на община Златарица 
За Община Стражица - инж. Детелина Борисова -  кмет на община Стражица

Николай Петров -Зам.- Областен управител на Област Велико Търново

В заседанието участие взеха:

Инж. Евгения Андреевска -Представител на Рисайклинг Консулт - Техническа помощ 
по проекта за Изграждане на РСУО
Гергана Катранджиева - Представител на Рисайклинг Консулт - Техническа помощ по 
проекта за Изграждане на РСУО
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Елин Андреев -  Директор на РИОСВ Велико Търново
инж. Ванислав Бояджиев -  представител РИОСВ Велико Търново

Както и гости:
Зорница Кънчева -  н-к отдел Екология при община Велико Търново
Цонка Христова -  координатор на проект Изграждане на регионална система за
управление на отпадъците
Николинка Митева -  юрист
Димитрина Благоева -  юрист по проекта
Ангелина Йорданова -  еколог Община Елена
Дарина Стефанова -  еколот Община Стражица
Надя Даракчиева- еколог Община Горна Оряховица

ПРОЦЕДУРНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Общото събрание да се проведе по предварително обявения ред дневния ред
Гласували ,.3akt 6 общини/членове
Против- няма
Въздържали се -  няма
Предложението се прие с единодушие.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Отчет за. напредъка на проект № DIR-5112122-11-70 по Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № DIR-5112122-СО13/15.01.2014 г „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците регион -  Велико Търново между МОСВ и община 
Велико Търново в партньорство с община Горна Оряховица, община Лясковец, община 
Елена, община Златарица, община Стражица и Регионално сдружение за управление на 
отпадъците -  регион Велико Търново. /Предварително изпратен на членовете на 
Общото събрание/

2. Предприемане на необходими действия за определяне крайна цена на вход на 
Регионалната система за управление на отпадъците за членовете на Сдружението и 
други притежатели на отпадъци ./Предварително изпратена обосновка на членовете на 
Общото събрание/

3. Други.
По т. 1 от дневния ред инж. Добрев попита има предложения, възражения или 
допълнение към предварително представения отче
Не постъпиха такива поради което инж. Добрев предложи на гласуване т.1 от дневния 
ред Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 1
Общото събрание приема отчета представен по т. 1 от дневния ред.

Гласували „За" 6 общини/членове 
Против- няма 
Въздържали се -  няма 
Предложението се прие с единодушие
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По т. 2
2. Предприемане на необходими действия за определяне крайна цена на вход на 
Регионалната система за управление на отпадъците за членовете на Сдружението 
и други притежатели на отпадъци ./Предварително изпратена обосновка на 
членовете на Общото събрание.
По тази точка инж. Добрев даде думата на инж. Евгения Андреевска -  представител на 
Техническата помощ по проекта, която подробно разясни необходимостта от 
актуализация на АРП.
инж. Добрев предложи на гласуване по т.2 от дневния ред за актуализация на АРП, 
както и да се извърши конкретизиране на такса на тон депониране на битови отпадъци 
на входа на РСУО и да се определят подтакси за сепариране, компостиране и 
депониране. Прогнозна стойност на актуализацията на АРП- 20 000 лв. без ДДС. 
Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание приема да се извърши актуализация на АРП. както и да се извърши 
конкретизиране на такса на тон депониране на битови отпадъци на входа на РСУО и да 
се определят подтакси за сепариране, компостиране и депониране. Прогнозна стойност 
на актуализацията на АРП- 20 000 лв. без ДДС.
Предложението се прие с единодушие

Гласували ,.3а“ 6 общини/членове 
Против- няма 
Въздържали се -  няма 
Предложението се прие с единодушие

3. По т. Други от дневния ред:
инж. Панов предложи Общото събрание да даде съгласие за изпълнение на проекти за 
организиране на разделно събиране на био отпадъци на територията на Община Велико 
Търново на основание чл. 25 ал.2 т. 1 от Наредба № 7/19.12.2013 г

инж. Добрев предложи Общото събрание да даде съгласие за изпълнение на проекти за 
организиране на разделно събиране на био отпадъци на територията на Общините 
членове на РСУО на основание чл. 25 ал.2 т. 1 от Наредба № 7/19.12.2013 г.

Пенчо Чанев предложи Общото събрание да даде съгласие относно начина на 
възлагане, експлоатацията на РСУО.
Други предложения не постъпиха.
Председателят предложи да се гласува предложението.

РЕШЕНИЕ № 3
На основание, чл.25 ал.2 т.1 от Наредба № 7/19.12.2013 г. Общото събрание дава 
съгласие за изпълнение на проекти за организиране на разделно събиране на био 
отпадъци на територията на съответните общини членове на РСУО.

Гласували „За“ 6 общини/членове 
Против- няма 
Въздържали се -  няма 
Предложението се прие с единодушие
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РЕШЕНИЕ № 4
Общото събрание дава съгласие възлагането на избор на оператор на РСУО да се 
извърши по реда на ЗОП.

Председателят предложи да се гласува предложението.
Предложението се прие с единодушие

Гласували „За“ 6 общини/членове 
Против- няма 
Въздържали се -  няма 
Предложението се прие с единодушие
Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи своята работа

Приложение:
Отчет за напредъка на проекта за РСУО 
Обосновка за необходимостта от актуализация на АЛ

Присъствали:

За Община Велико Търново: инж. Даниел Пан̂ >]

За Община Горна Оряховица: инж. Добромир Доб

За Община Лясковец: Д-р Ивелина Гецова 

За Община Елена: Дилян Млъзев 

За Община Златарица: Пенчо Чанев 

За Община Стражица: инж. Детелина Борисова
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