
ПРОТОКОЛ № 1 

Първо общото събрание на 
Сдружение „Регионално управление на отпадъците -Добрич" 

Днес, 08 декември 2014 г, (понеделник), от 15,00 часа в малката заседателна зала на 
Община град Добрич, се проведе Общо събрание, имащо за цел създаване на Регионално 
сдружение за управление на отпадъците на общините, включени в регион Добрич 
съгласно Национална програма за управлението на дейностите по отпадъците, 
наричано Сдружение „Регионално управление на отпадъците -Добрич". 

Регионалното сдружение се създава по реда на чл, 24 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО). 

На общото събрание присъстваха: 
Г-жа Детелина Николова - кмет на Община Добрич 
Г-н Цонко Цонев - кмет на Община Каварна 
Г-жа Райна Бърдарева - кмет на Община Шабла 
Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик 
Г-н Димитър Михайлов - кмет на Община Ген. Тошево 
Г-н Турхан Каракаш - кмет на Община Никола Козлево 
Г-н Добри Стефанов - кмет на Община Крушари 
Г-н Живко Георгиев - кмет на Община Тервел 
Г-н Петко Петков - кмет на Община Добричка 
Г-жа Маргарита Новоселска - Областен управител на Област Добрич 

На заседанието не присъства г-н Петко Шаренков - Областен управител на Област 
Шумен. 

Г-жа Детелина Николова, в качеството и на кмет на Община Добрич, чията 
администрация извърши организацията и координацията за провеждането на първото общо 
събрание, предложи заседанието да се проведе при следния дневен ред: 

1. Вземане на решение за създаване на сдружение „Регионално управление на 
отпадъците - Добрич" съгласно чл. 24 от Закона за управление на отпадъците. 

2. Избор на председател на сдружение „Регионално управление на отпадъците -
Добрич". 

3. Определяне на служители от всяка общинска администрация, които 
подпомагат и осигуряват дейността на сдружение „Регионално управление на 
отпадъците - Добрич". 

4. Обсъждане и приемане на вътрешни правила за работа на сдружението - устав. 
5. Обсъждане и приемане на Споразумение за разпределяне на задълженията на 

общините съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и 
Наредбата за управление на биоотпадъците. 

6. Други 

Гласували; „за"- 9, „против0, „въздържал се' - 0. 

Кметовете на общините единодушно приеха предложения дневен ред. 



По точка първа: Вземане на решение за създаване на сдружение „Регионално 
управление на отпадъците - Добрич" съгласно чл, 24 от Закона за управление на отпадъците 

Г-жа Детелина Николова припомни, че Националната програма за управление на 
дейностите по отпадъците са определени регионите, включващи общините, които ползват 
общо регионално депо. Регионалното депо за регион Добрич, е изградено на територията на 
с. Стожер, община Добричка, като е предвидено да обслужва населението от девет общини: 
Добрич, Добричка, Балчик, Тервел, Каварна, Шабла, Крушари, Ген, Тошево, Никола 
Козлево. 

Съгласно чл. 24 от Закона за управление на отпадъците, общините включени в даден 
регион създават регионално сдружение. 
С писмо изх.№ 10-50-7/26.11.2014г. на община град Добрич, всички кметове на 

общини от регион Добрич, областните управители на областна администрация Добрич и 
областна администрация Шумен, са уведомени и поканени да участват в провеждането на 
първото заседание на сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич". Със 
същото, писмо за провеждане на първо общо събрание, е уведомен и Министъра на 
околната среда и водите. 

Съгласно изискванията на чл. 24, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, всеки 
общински съвет на съответната община е приел решение за участие в регионалното 
сдружение, като Решенията на Общинските съвети, са както следва: 

- Решение № 38-3 по Протокол № 38/28.10.2014 г. на Общински съвет град Добрич 
- Решение № 958 по Протокол № 43/30.10.2014 г. на Общински съвет - община 

Добричка 
- Решение № 124 по Протокол № 36/28.10.2014 г, на Общински съвет - Каварна 

Решение № 695 по Протокол № 45/30.10.2014 г. на Общински съвет - Балчик 
- Решение № 8-4 по Протокол № 8/16.10.2014 г. на Общински съвет - Ген. Тошево 
- Решение № 595 по Протокол № 49/06.11.2014 г. на Общински съвет - Шабла 
- Решение № 6-98 по Протокол № 6 от 25.11.2014 г. на Общински съвет - Тервел 

Решение № 13/142 по Протокол № 13/29.10.2014 г. на Общински съвет - Крушари 
Решение № 94 по Протокол № 11/30,10.2014 г. на Общински съвет - Н.Козлево 

Кметовете на общини представиха писмени доказателства от Териториални 
статистически бюра при Национален статистически институт относно броя на населението 
на съответната община. Данните за броя на населението са необходими с оглед вземане на 
решения на 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 Добрич, са както следва: 

Община Население/бр.жители/ 
към 31.12.2013г. 

% 

Добрич 88 807 46,57 

Добричка 21 265 11,15 

Балчик 20 112 10,55 

Тервел 15 846 8,31 

Каварна 14 942 7,83 

Шабла 4 884 2,56 



Ген. Тошево 14 389 7,54 

Крушари 4 435 2,33 

Никола Козлево 6 032 3,16 

Общо за регион 
Добрич 

190 712 100 

Съгласно чл. 25 от Закона за управление на отпадъците Общото събрание на 
регионалното сдружение се състои от кметовете на участващите в него общини, а именно -
Добрич, Добричка, Балчик, Тервел, Каварна, Шабла, Крушари, Ген. Тошево, Никола 
Козлево. 

След това г-жа Николова 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. 

Гласували: „за"- 9, „против"- 0> „въздържал се"- 0. 

Общото събрание единодушно с девет гласа „ЗА", прие следното 

РЕШЕНИЕ № 1: 

1. Кметовете на общини: Добрич, Добричка, Тервел, Балчик, Каварна, Шабла, Ген. 
Тошево, Крушари, Никола Козлево, включени в регион Добрич, съгласно Националния 
план за управление на отпадъците и ползващи общо региоиалио депо, на основание чл. 
24 от Закона за управление на отпадъците и на основание взети решения на общинските 
съвети, както следва: 

Решение № 38-3 по Протокол № 38/28.10.2014 г. на Общински съвет град Добрич 
- Решение № 958 по Протокол № 43/30.10.2014 г. на Общински съвет - община 

Добричка 
Решение № 124 по Протокол № 36/28,10.2014 г. на Общински съвет - Каварна 
Решение № 695 по Протокол № 45/30,10,2014 г. на Общински съвет - Балчик 
Решение № 8-4 по Протокол № 8/16.10.2014 г. на Общински съвет - Ген. Тошево 
Решение № 595 по Протокол № 49/06.11.2014 г. на Общински съвет - Шабла 
Решение № 6-98 по Протокол № 6 от 25.11.2014 г, на Общински съвет - Тервел 
Решение № 13/142 по Протокол № 13/29.10.2014 г. на Общински съвет - Крушари 
Решение № 94 по Протокол № 11/30.10.2014 г. на Общински съвет - Н.Козлево 

Вземат решение за създаване на Регионално сдружение „Регионално управление на 
отпадъците - Добрич"; 

2. Определят за седалище на сдружението следния адрес: град Добрич, ул. България № 12; 
3. Срокът за които се създава сдружението - безсрочно/неопределен/; 
4. Да се извършат всички необходими съгласно закона действия за вписване на 

новосъздаденото сдружение в регистъра на Министерството на околната среда и водите. 



По точка втора: Избор на председател на сдружение „Регионално управление на 
отпадъците - Добрич" 

Г-жа Детелина Николова представи изискванията на закона за избор на 
председател иа регионалното сдружение и запозна присъстващите с неговите задължения, 
след което, даде думата на желаещи учредители да се изкажат и направят предложения по 
същество. Г-н Живко Георгиев предложи кандидатурата на Кмета на Община Добрич-г-жа 
Детелина Николова. Други кандидатури не бяха издигнати. Поради това се премина към 
гласуване на единственото постъпило предложение за избор на г-жа Детелина Николова -
кмет на Община град Добрич за председател на регионалното сдружение. 

Гласували: „за"-9, „против"-0, „въздържал се"-0. 

Общото събрание единодушно с девет гласа „ЗА" прие следното 

РЕШЕНИЕ № 2: 

Общото събрание на сдружение „Регионално управление на отпадъците -
Добрич" избира г-жа Детелина Николова - кмет на Община Добрич за председател иа 
регионалното сдружение. Срокът, за който г-жа Николова ще бъде председател на 
регионалното сдружение, съвпада с мандата й на кмет. 

По точка трета: Определяне на служители от всяка общинска администрация, които 
подпомагат и осигуряват дейността на сдружение „Регионално управление на отпадъците -
Добрич" 

Всеки от кметовете на деветте общини, участващи в регионалното сдружение, 
определи служители от съответната общинска администрация, които да подпомагат и 
осигуряват дейността на регионалното сдружение. 

Гласували: „за"- 9, „против"- 0, „въздържал се"- 0. 

Общото събрание единодушно с девет гласа „ЗА", прие следното 

РЕШЕНИЕ №3: 

1. Общото събрание на сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич", 
определя следните служителите, от администрациите на общините от регион Добрич, 
които подпомагат и осигуряват дейността на регионалното сдружение, както следва: 

За община Добрич - г-жа Живка Митева - Директор Дирекция „ИОС" 
За община Добричка - г-н Васко Добрев - гл. експерт „Екология и ООС" 
За община Балчик - г-н Стелиян Железов - зам. кмет 
За община Тервел - г-жа Миглена Василева - Директор Дирекция „ЧРСУЕ" 
За община Крушари - г-жа Дияна Баланова - мл. експерт „Екология и 
туризъм" 
За община Ген. Тошево - г-н Ради Михайлов - Началник отдел „ТУСИДЕ" 
За община Шабла - г-жа Галя Камберова - гл. експерт „Екология" 
За община Каварна - г-жа Елица Петрова - Началник отдел „Екология и 
зелена система" 
За община Никола Козлево - г-жа Таня Христова - гл. специалист „Проекти 
и инвестиции" 



2. При промяна на служител на дадена община, в срок от 10 дни да се уведоми 
председателя на регионалното сдружение. 

По точка четвърта: Обсъждане и приемане на вътрешни правила за работа на сдружението 
- устав 

Г-жа Детелина Николова запозна присъстващите с изискванията на действащото 
законодателство, според което е необходимо приемането на вътрешни правила на 
новоучреденото сдружение. Членовете на регионалното сдружение бяха запознати с начина 
на управление и правомощията на органите на сдржението. 

Проект на Вътрешни правила за работа на сдружение „Регионално управление на 
отпадъците -Добрич", са подготвени от Общинска администрация Добрич и са изпратени 
за запознаване на всяка една от общините от регион Добрич. 

Поради липса на предложения г-жа Николова предложи да се премине към гласуване 
на предложението за приемане на Вътрешни правила за работа на сдружение 
„Регионално управление на отпадъците - Добрич ", 

Гласували: „за"- 9, „против"- 0, „въздържал се"- 0, 

Общото събрание единодушно - с девет гласа „ЗА", прие следното 

РЕШЕНИЕ № 4: 

Приема Вътрешни правила за работа на сдружение „Регионално управление на 
отпадъците - Добрич" Приложение № 1 към настоящия протокол. 

По точка пета: Приемане на Споразумение за разпределяне на задълженията между 
отделните общини в регион Добрич за изпълнение на целите за разделно събиране и 
оползотворяване на битовите отпадъци 

На основание чл.26, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и чл. 31, ал. 1 от 
ЗУО във връзка с §15 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУО, във връзка с чл. 8, 
ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и на основание Решение 
№ 1 т.2 от Протокол от 28.04.2014г. на Общото събрание на СНЦ „Управление на 
отпадъците - Регион Добрич" се разработи вариант на Споразумение за разпределяне на 
задълженията между отделните общини в регион Добрич за изпълнение на целите за 
разделно събиране и оползотворяване на битовите отпадъци. Варианта на Споразумение 
беше изпратен на всички общини от Регион Добрич за запознаване и даване на становища. 
До този момент становища са получени само от община Каварна и община Шабла. В 
становищата двете общини предлагат два варианта за разпределяне на задълженията между 
общините от регион Добрич: 

1. На база количеството на отпадъците, генерирани от всяка от общините в региона; 



2. Пропроционалио на населението на всяка една от общините, представляващо сборът от 
броя на населението по постоянен адрес на общината по данни на ГД ГРАО и броя 
реализирани нощувки на територията на общината, на база общото количество генерирани 
отпадъци в региона. 

Към настоящия момент за нито една от общините в регион Добрич не са изготвени 
окончателните доклади с резултатите от 4-те сезонни морфологични анализа. Това означава, 
че не можем да имаме реална представа за процентното отношение на отделните фракции и 
за общото количество на генерираните отпадъци по общини и за региона като цяло. 

Приемането на подобно споразумение е изискване на законодателството, както е посочено 
по-горе, но през 2015г., след приключване на морфологичните анализи ще предложим ново 
разпределение на целите конкретно за всяка община. Надяваме се до тогава всеки от нас да 
има ясна представа дали и в каква степен ще въведе домашното компостиране като стъпка 
за предотвратяване образуването на биоотпадъци. 

Гласували: „за"- 9, „против"- 0, „въздържал се"- 0. 

Общото събрание единодушно - с девет гласа „ЗА", прие следното 

РЕШЕНИЕ № 5: 

Приема Споразумение за задълженията на отделните общини в регион Добрич 
за изпълнение иа целите за разделно събиране и оползотворяване на битовите 
отпадъци, Приложение № 2 към настоящия протокол. 

По точка 6: Други 

Предложения в точка други: 

Във връзка с прекратяване на дейността на СНЦ „Управление на отпадъците - Регион 
Добрич" и отпадането му като партньор по проект №DIR 5112122-13-81 „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците - регион Добрич", е взето решение № 5 на 
Общо събрание проведено на 08.12.2014г. да бъде направено анексиране на Споразумението 
за партньорство, което беше разписано между общините от регион Добрич и уреждащи 
взаимоотношенията и задълженията им по отношение на управление на отпадъците и 
новата регионална система. 

Варианта на анекс на Споразумение за партньорство е разработен от 
администрацията на община град Добрич и предоставен на всички общини членове на 
сдружението за запознаване. 

Гласували: „за"-9, „против"-0, „въздържал се"- 0. 

Общото събрание единодушно - с девет гласа „ЗА", прие следното 

РЕШЕНИЕ № 6: 

Приема Анекс на Споразумение за партньорство от 16.09.2011г., Приложение 
№3 към настоящия протокол. 



Г-жа Николова закри заседанието на Общото събрание поради изчерпването на 
дневния ред. 

Документите, свързани със свикването и провеждането на събранието на сдружение 
„Регионално управление на отпадъците - Добричса приложени към настоящия 
протокол и представляват неразделна част от него. 

Приложения: 
- Копия на писмо изх.№ 10-50-7/26.11.2014г. на община град Добрич, за свикване на 

първо заседание за учредяване на регионалното сдружение; 
- Копия на писма от ТСБ - Добрич и ТСБ - Шумен към НСИ относно броя на 

населението на общините Добрич, Добричка, Балчик, Тервел, Каварна, Шабла, 
Крушари, Ген. Тошево, Никола Козлево; 

- Копия на решенията на общинските съвети, с които всяка община приема решение да 
участва в регионалното сдружение : 

- Решение № 38-3 по Протокол № 38/28.10.2014 г. на Общински съвет град Добрич 
- Решение № 958 по Протокол № 43/30.10.2014 г. на Общински съвет - община 

Добричка 
- Решение № 124 по Протокол № 36/28.10.2014 г. на Общински съвет - Каварна 
- Решение № 695 по Протокол № 45/30.10.2014 г. на Общински съвет - Балчик 
- Решение № 8-4 по Протокол № 8/16.10.2014 г. на Общински съвет - Ген. Тошево 
- Решение № 595 по Протокол № 49/06.11.2014 г. на Общински съвет - Шабла 
- Решение № 6-98 по Протокол № 6 от 25.11.2014 г. на Общински съвет - Тервел 
- Решение № 13/142 по Протокол № 13/29.10.2014 г, на Общински съвет - Крушари 

Решение № 94 по Протокол № 11/30.10.2014 г. на Общински съвет - Н.Козлево 
- Вътрешни правила за работа на сдружение „Регионално управление на отпадъците -

Добрич 
- Споразумение за задълженията на отделните общини в регион Добрич за изпълнение 

на целите за разделно събиране и оползотворяване на битовите отпадъци; 
- Анекс на Споразумение за партньорство от 16.09,2011г, 

Членове на регионалното сдружение >,Регионално управление на отпадъците - Добрич 
о ь 



6. Г-н Живко Георгиев..у&лрЬ.Л.^ 
Кмет на Общйна Тердед , 

I 
7. Г-н Добри Стефанов 

Кмет на Община 

8. Г-н Турхан Каракаш. л. 
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