ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

ПРОТОКОЛ №12
от Общото събрание на
„Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Търговище”
Днес 11.01.2018 г. от 14:00 часа в кабинета на д-р Дарин Димитров - Кмет на Община
Търговище, се проведе Общо събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците
на Общините Търговище и Попово”.
На заседанието присъстваха Кметовете и на двете Общини, включени в Сдружението:
д-р Дарин Димитров – Кмет на Община Търговище
инж. Николай Николов- представляващ д-р Людмил Веселинов- Кмет на Община Попово, чрез
пълномощно № Пълн-1-3/11.01.2018 г.
На заседанието присъства и Мирослав Атанасов - представляващ г-н Митко Стайков - Областен
управител на Област Търговище, чрез Пълномощно № 1/10.01.2018 г.
д-р Дарин Димитров в качеството си на председател на Сдружението предложи заседанието да се
проведе при следния дневен ред:
Първа точка: Откриване на заседанието от д-р Дарин Димитров - Кмет на Община
Търговище и Председател на сдружението;
Втора точка: Обсъждане на спешни мерки за прекратяване депонирането на битови
отпадъци на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и
Попово” и пренасочването им към други Регионални депа;
Трета точка: Други;
Четвърта точка: Закриване на заседанието
инж. Николов прие предложения дневен ред.
Първа точка от дневния ред:
д-р Димитров откри заседанието като председател на регионалното сдружение.
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Втора точка от дневния ред : д-р Димитров запозна присъстващите с резултатите от проведени
контролни измервания на състоянието на тялото на Регионално депото. Съгласно данните от
геодезическа снимка на Регионалното депо, капацитета на „Регионално депо за неопасни отпадъци
за общините Търговище и Попово” е почти запълнен. Община Търговище, като собственик на
депото и изпълняваща заложените цели в чл.31, ал.1 от Закон за управление на отпадъците,
информира Община Попово-членове в регионалното сдружение съгласно чл.49, ал.9 от ЗУО, че от
01.03.2018 г. генерираните на тяхна територия смесени битови отпадъци няма да бъдат приемани
за депониране на РД тъй, като същите не преминават през предварително третиране. Община
Попово, като член на сдружението не е изпълнила до този момент поетите ангажименти с Решение
№ 1, т.4 по Протокол №7/01.12.2014 г. с което се разпределят ангажиментите между отделните
общини за изпълнение на целите по чл.31, ал. 1 и Решение № 3 по Протокол № 8/03.02.2016 г. с
което общото събрание удължава срока за организиране на предварително третиране /сепариране/
на смесените битови отпадъци. След проведени консултации с компетентния орган беше
препоръчано да се търсят алтернативни варианти за депониране на отпадъци от страна на община
Попово към други РД в страната. инж. Николов изрази несъгласие за спиране депонирането на
смесени битови отпадъци на РД с мотив, че неизпълнението на поетите ангажиментите по
предварителното третиране на отпадъците, не следва да бъде разглеждано като причинноследствена връзка.
Резултат от гласуването :
№ Представител на община:

Гласували
„ За”

1. Община Търговище- д-р Дарин Димитров

Гласували
„ Против”
-

х
2. Община Попово
инж. Николай Николов- представляващ
д-р Людмил Веселинов- Кмет на
Община Попово, чрез пълномощно
№ Пълн-1-3/11.01.2018 г.

-

х

Гласували
„Въздържал се”
-

Общото събрание взе следното
РЕШЕНИЕ:
След направено гласуване не беше взето единодушно решение,за прекратяване депонирането на
отпадъци от Община Попово на РД.
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Трета точка от дневния ред: Други;
1. инж. Николов предложи да се предприемат спешни мерки по намиране на средства - чрез
ОП, ПУДООС, ДБ, натрупани средства по отчисления и др., започване на процедура по
избор на изпълнител,изграждане на нова клетка на РД.
2. д-р Димитров предложи всяка община самостоятелно да търси алтернативни варианти за
депониране на отпадъците си на други РД.
Общото събрание взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Община Търговище, като собственик на депо да кандидатства с проект по различни програми,
ПУДООС, ДБ, натрупани средства по отчисления и др. за отпускане на финансови средства и
последващо изграждане на нова клетка на РД.
2. Общините Търговище и Попово се ангажират самостоятелно да подадат искания до други
Регионални сдружения за управление на отпадъци, за депониране на генерираните смесени битови
отпадъци от съответните общини.

Четвърта точка от дневния ред: Д-р Дарин Димитров в качеството си на Председател закри
заседанието поради изчерпване на дневния ред.

Приложения: 1.Покана за провеждане на заседание на общо събрание на „Регионално сдружение за
управление на отпадъците на общините Търговище и Попово” с изх. № 28-00-13/09.01.2018 г. до
Кмета на Община Попово
2. Покана за провеждане на заседание на общо събрание на „Регионално сдружение за
управление на отпадъците на общините Търговище и Попово” с изх. № 61-00-7/09.01.2018 г. до
Областен управител на Област Търговище
3. Пълномощно № Пълн-1-3/11.01.2018 г., издадено от д-р Людмил Веселинов- Кмет
на Община Попово
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Настоящият протокол се състави в два екземпляра, по един за всяка община.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСУО: ………………….
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на Община Търговище

ЧЛЕНОВЕ: ………………….
инж. Николай Николов - представляващ д-р Людмил Веселинов - Кмет на Община Попово, чрез
пълномощно № Пълн-1-3/11.01.2018 г.,

Протоколчик : Йоана Стефанова …………………..
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