ПРОТОКОЛ
Днес 23.06 2015г. в 14.00h в сградата на общинска администрация Панагюрище,
пл. „20-ти април“ №13, заседателна зала на ет.3, се проведе Общо събрание на
Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините Панагюрище и
Стрелча.
Общото събрание се свика на основание изпратена покана с изх. № 09-00364/25.05.2015г. от г-н Никола Белишки – председател на Сдружението до г-н Иван
Евстатиев – кмет на община Стрелча, член на Сдружението, г-н Трендафил Величков –
областен управител на област Пазарджик и копие на поканата до г-жа Ивелина
Василева – министър на МОСВ.
На общото събрание присъстваха кметовете на двете общини, включени в
общ регион по чл. 49, ал. 9 от ЗУО.
1. Никола Белишки – Кмет на община Панагюрище и председател на
Сдружението ;
2. Иван Евстатиев – Кмет на община Стрелча.
На събранието присъстваха следните гости:
1. Благой Атанасов – Директор на ОП „БКС и ОИ“;
2. Стоянка Панова – специалист отдел „Екология“ към Община Стрелча;
3. Цветана Якова – Директор дирекция „ФСДБ и МДТ“ към Община
Панагюрище;
4. Таня Делийска - ст. експерт „УДООСВ“ към Община Панагюрище;
5. Таня Чалъкова – ръководител проект „Изграждане на РСУО „Панагюрище“;
Водещ протокола: Мария Станкова – началник отдел „ПОП“ към Община
Панагюрище.
Преброител: Марин Ангелов – ръководител мероприятие „УДООСВ“ към
Община Панагюрище.
Общото събрание се проведе при следния дневен ред:
1.
2.
3.
4.

Регистрация на присъстващите на Общото събрание;
Актуализиране на вътрешните правила за работа на РСУО с действащите
към момента нормативни документи;
Актуализиране на списъка на служителите подпомагащи дейността на РСУО
от участващите общини;
Обсъждане начина на възлагане, избора на консултант и начина на
заплащане за изготвяне на Регионална програма за управление на
отпадъците (РПУО) на регионалната система обхващаща общините
Панагюрище и Стрелча;
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5.
6.
7.
8.

Обсъждане на документите необходими за изготвяне на РПУО – налични ли
са и до кога ще бъдат изготвени;
Определяне на маршрута в границите на град Панагюрище, по който ще се
движат специализираните коли за транспорт на ТБО от община Стрелча;
Договаряне на цената за депониране на тон отпадък постъпила на
регионалната система за управление на отпадъците „Панагюрище“;
Приемане на размера на отчисленията по чл. 60, ал.5 от ЗУО;

Към предварително обявения дневен ред бе добавена още една (девета) точка по
предложение на Таня Чалъкова – р-л проект „РСУО „Панагюрище“:
9.

Актуализация на сумите за съфинансиране на всяка община за осигуряване
на собствен принос след сключване на Допълнително споразумение №2 към
ДБФП № DIR-5112122-C012/14.12.2012г. Срок за превеждане на
съответните средства от община Стрелча по сметка на община Панагюрище,

Така предложения дневен ред беше приет единодушно от кметовете на двете
общини Панагюрище и Стрелча и се пристъпи към разглеждане и вземане на решение
по точките.
По точка 1 от дневния ред:
Извършена е регистрация на участниците. След регистрацията се установи, че
има кворум за провеждане на Общото събрание.

По точка 2 от дневния ред:
Предвид обема на поправките на Вътрешните правила, бяха предложени нови
вътрешни правила синхронизирани с действащото към момента законодателство.
Към новите Вътрешни правила има една забележка от страна на г-н Иван
Евстатиев – кмет на община Стрелча за по-голяма юридическа прецизност в Глава III.
Имуществена отговорност – чл. 8, ал. 2 да се кумулира с чл.16, ал.6.
След като исканите от г-н Евстатиев промени бяха направени, кметовете на
двете общини взеха следното
РЕШЕНИЕ: Приемат новите вътрешни правила на РСУО „Панагюрище“.
ГЛАСУВАЛИ:
„За“ - двама;
„Против“ – няма;
„Въздържали се“ – няма.
По точка 3 от дневния ред:
Г-н Евстатиев предложи нови служителите подпомагащи дейността на РСУО от
община Стрелча, както следва:
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-

Благой Атанасов – Директор на ОП „БКС и ОИ“;
Стоянка Панова – специалист отдел „Екология“ към Община Стрелча;

Г-н Белишки предложи нови служителите подпомагащи дейността на РСУО от
община Панагюрище, както следва:
-

Марин Ангелов – ръководител мероприятие „УДООСВ“ към Община
Панагюрище;
Таня Делийска - ст. експерт „УДООСВ“ към Община Панагюрище;

След като кметовете предложиха новите служители на двете общини
подпомагащи дейността на РСУО, взеха следното
РЕШЕНИЕ: Приемат така направените промени в поименния състав на
служители на двете общини подпомагащи дейността на РСУО.
ГЛАСУВАЛИ:
„За“ - двама;
„Против“ – няма;
„Въздържали се“ – няма.
По точка 4 от дневния ред:
Във връзка с чл. 52, ал.6 от ЗУО общините Панагюрище и Стрелча ще изготвят
обща Регионална програма за управление на отпадъците с ясно разграничени
задължения, отговорности и мерки за всяка една община.
Предложението на община Панагюрище е за избор на изпълните за изготвяне на
Регионална програма за управление на отпадъците да се направи публична покана
съгласно разпоредбите на ЗОП.
Предложението на община Стрелча е те да изготвят официално запитване до
МОСВ за изясняване на въпроса с консултантите, за които е говорено, че ще бъдат
осигурени от Министерството в подкрепа на Общините, за да си изготвят
необходимите програми за управление на отпадъците съгласно новите методики.
Г-н Белишки и г-н Евстатиев се обединиха към изготвянето на едно общо писмо
подписано и от двамата кмета.
Кметовете на двете общини взеха следното
РЕШЕНИЕ: След получаване на отговора от МОСВ на запитването изготвено
от Община Стрелча и подписано от двата кмета, обсъждането на точката от дневния
реда да продължи на следващото заседание на общото събрание.
ГЛАСУВАЛИ:
„За“ - двама;
„Против“ – няма;
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„Въздържали се“ – няма.
По точка 5 от дневния ред:
Към момента община Стрелча е в процес на изготвяне на морфологичния анализ
и охарактеризирането на битовите отпадъци от територията на общината.
Срок за изпълнение: 05 Ноември 2015г.

По точка 6 от дневния ред:
За преминаване на специализираните коли за транспортиране на ТБО от община
Стрелча, г-н Никола Белишки – кмет на община Панагюрище предлага следния
маршрут: по ул.„Павел Хаджисимеонов“, ул. „Мерул“, ул. „Делчо Спасов“, ул. „Георги
Бенковски“ , главен път Панагюрище – Пазарджик.
Кметовете на двете общини взеха следното
РЕШЕНИЕ: Приемат предложения от г-н Белишки маршрут.
ГЛАСУВАЛИ:
„За“ - двама;
„Против“ – няма;
„Въздържали се“ – няма.
По точка 7 от дневния ред:
Г-н Никола Белишки – кмет на община Панагюрище предлага цената за
депониране до края на 2015 г. е 8 лв./т депониран отпадък, както е заложено по план сметката на Община Панагюрище за 2015г.
За 2016г. ще бъде определена нова цена, след изготвен икономически анализ от
двете общини. Предвижда се около 20.07.2015г. да се направи предварително
обсъждане.
Кметовете на двете общини взеха следното
РЕШЕНИЕ: Приемат до края на 2015г цената на депонирания отпадък на
Регионалното депо „Панагюрище“ да е 8 лв./т депониран отпадък.
ГЛАСУВАЛИ:
„За“ - двама;
„Против“ – няма;
„Въздържали се“ – няма.
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По точка 8 от дневния ред:
Размера на обезпечението по чл. 60, ал.5 от ЗУО съгласно Приложение №1 от
Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци:

За депата за отпадъци, които са изградени въз основа на инвестиционен
проект в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО за
изграждането и експлоатацията на съоръженията и инсталациите за третиране на
отпадъци, размерът на отчисленията в левове за тон депониран отпадък се изчислява,
както следва:
Ро = Нр/Кд,
където:
Ро е размерът на отчисленията в левове за тон депониран отпадък;
Нр - размерът на средствата в левове, необходими за извършване на
дейностите по закриване и след експлоатационни грижи на площадката на
депото съобразно инвестиционния проект на депото, в т. ч. за:
Определеният размер на средствата (Нр) за извършване на дейностите по
закриване и след експлоатационни грижи на площадката на депото не може да бъде помалък от:
а) 22 лв. за квадратен метър от площта на депо за неопасни отпадъци;
Кд (капацитет на депото в тонове) = 190 905 т отпадъци за целия период на
ползване.
Общата рекултивационната площ на клетки 1,2,3,1',2' е 63 500 м2.
Така, че минималната стойност на Нр = 63500*22= 1 397 000 лв.
Ро = 1 397 000 / 190 905 = 7,3 лв./т депониран отпадък
Кметовете на двете общини взеха следното
РЕШЕНИЕ: Приемат размера на обезпечението по чл. 60, ал.5 от ЗУО да е 7,30
лв./ т депониран отпадък
ГЛАСУВАЛИ:
„За“ - двама;
„Против“ – няма;
„Въздържали се“ – няма.
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По точка 9 от дневния ред:
След подписване на Допълнително споразумение №2 към ДБФП № DIR5112122-C012/14.12.2012г. собствения финансов принос по проекта е: 906 821,87 лв.,
от които за Община Панагюрище са 775 332,70 лв., а за Община Стрелча са 131 489,17
лв.
В срок до 14.08.2015г. съответните средствата от община Стрелча трябва да
бъдат преведени по сметката на община Панагюрище, както следва:
“Райфайзенбанк България” ЕАД – офис Панагюрище
Банков код : RZBBBGSF
IBAN:BG79RZBB91553120057000

Кметовете на двете общини взеха следното
РЕШЕНИЕ: Приемат размера на средствата за собствено финансиране по
ДБФП № DIR-5112122-C012/14.12.2012г., както са определени в Допълнително
споразумение №2 към същия. Приема и крайния срок (14.08.2015г), до който община
Стрелча трябва да преведе своя дял от собствения финансов принос по проекта за
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъци за общините
Панагюрище и Стрелча“.
ГЛАСУВАЛИ:
„За“ - двама;
„Против“ – няма;
„Въздържали се“ – няма.
Настоящия протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

1. Никола Белишки
/П/
Кмет на община Панагюрище

2. Иван Евстатиев
Кмет на община Стрелча

/П/

Председател на Сдружението:
Никола Белишки

Водещ протокола:
Мария Станкова

/П/

/П/
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