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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Участие на община Елена в регионално сдружение по смисъла на чл.24 от 

Закона за управление на отпадъците 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл.24, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, обн., ДВ, бр. 53 от 

13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г), 

общините, включени във всеки от регионите по Националния план за управление на 

отпадъците, създават по реда на този закон регионално сдружение, което е юридическо 

лице. Следващите разпоредби от ЗУО регламентират функционирането на регионалното 

сдружение, а именно: 

Чл. 24. (1) Общините, включени във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9, създават по реда на този 

закон регионално сдружение. 

(2) Общинският съвет на съответната община приема решение за участие в регионалното 

сдружение, копие от което се изпраща на кмета на общината, на чиято територия се 

предвижда изграждането или са разположени съоръжения за третиране на отпадъците. 

(3) Общинският съвет на община от регион по чл. 49, ал. 9 може да приеме решение за 

присъединяването й към сдружение на общини от друг регион, при условие че не се осуетява 

създаването или функционирането на регионалното сдружение или регионалната система за 

управление на отпадъците в собствения й регион след представяне на положителни становища 

на двете регионални сдружения и на РИОСВ. 

(4) Членове на регионалното сдружение могат да бъдат само общини. 

(5) Регионалното сдружение възниква от датата на неговото първо общо събрание, протоколът 

от което се изпраща на министъра на околната среда и водите и на съответния областен 

управител. 

(6) Регионалното сдружение е юридическо лице със седалище в общината, която е собственик на 

терена, върху който е изградено или се предвижда изграждането на съоръжението за 

третиране на отпадъци, или която има учредено право на строеж. 

(7) Регионалното сдружение няма за цел да формира и не разпределя печалба, не придобива 

собственост. Неговата дейност се подпомага и осигурява от съответните общински 

администрации. 

(8) Органи на управление на регионалното сдружение са общото събрание и председателят на 

сдружението. 
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(9) Общините могат да получат финансиране на проекти в областта на управление на 

отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда 

и водите или други национални публични източници на финансиране само след създаването на 

регионално сдружение. 

(10) Разпоредбата на ал. 9 не се прилага в случаите, когато съответният регион се състои от 

една община. 

(11) Община, която откаже да участва, предизвика забавяне, осуети създаването или 

функционирането на регионално сдружение и/или на регионална система за управление на 

отпадъците, заплаща вредите и пропуснатите ползи на останалите общини от съответния 

регион. 

Чл. 25. (1) Общото събрание на регионалното сдружение се състои от кметовете на 

участващите в него общини. 

(2) Областният управител, а ако съответният регион по чл. 49, ал. 9 попада на територията на 

две или повече области - техните областни управители, участват в общото събрание на 

регионалното сдружение без право на глас. 

(3) Общото събрание на сдружението се свиква от неговия председател веднъж на 6 месеца или 

по искане на някое от лицата по ал. 1 или 2. Свикването става чрез писмена покана с дневен ред 

до лицата по ал. 1 и 2, копие от която се изпраща на министъра на околната среда и водите. 

(4) Общото събрание се провежда, ако на него присъстват кметовете на всички общини, членове 

на регионалното сдружение. 

(5) При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се провежда, ако на него 

присъстват най-малко две трети от кметовете и те представляват най-малко две трети от 

жителите на всички общини - членове на регионалното сдружение. 

Чл. 26. (1) Общото събрание взема решения за: 

1. избор на председател; 

2. приемане на нови членове в регионалното сдружение; 

3. даване становище за присъединяване на община към сдружение на общини; 

4. определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и развитието 

на регионалната система за управление на отпадъци; 

5. определяне на общините, които възлагат обществени поръчки за избор на доставчици и 

изпълнители по изграждането на елементите на регионалната система за управление на 

отпадъци, както и за представителността на общините в комисиите за провеждане на 

обществените поръчки; 

6. разпределението на задълженията между отделните общини за изпълнение на целите по чл. 

31, ал. 1;  

7. приемане на инвестиционна програма за развитието на регионалната система за управление 

на отпадъците; 

8. определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата цена от 

потребителите на системата (общините - членове на регионалното сдружение); 

9. даване на съгласие и определяне на цените в случаите, когато регионалната система за 

управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалното сдружение или от други 

притежатели на отпадъци; 

10. осъществяване на контрола на експлоатацията на регионалната система за управление на 

отпадъците и дейността на избрания оператор/и; 

11. собствеността на регионалното депо и/или на съоръженията за третиране на отпадъци; 

12. вътрешни правила за работа на сдружението; 

13. други въпроси, свързани с дейността на регионалното сдружение. 
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(2) В случаите по чл. 25, ал. 4 общото събрание взема решения с мнозинство най-малко две трети 

от присъстващите кметове, които представляват най-малко две трети от жителите на 

всички общини - членове на регионалното сдружение. 

(3) В случаите по чл. 25, ал. 5 общото събрание взема решения с единодушие. 

(4) За проведените заседания на общото събрание се съставят протоколи, които се подписват 

от неговия председател и от присъстващите кметове. 

 (5) Решенията на общото събрание са неразделна част от протоколите по ал. 4, които се 

публикуват на страниците в интернет на общините, включени в регионално сдружение, в срок 

от една седмица след провеждане на заседанието и се изпращат на министъра на околната 

среда и водите и на съответния областен управител. 

 (6) Решенията на общото събрание подлежат на обжалване само от заинтересованите общини 

по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 (7) Община, която не изпълни решение на общото събрание в определения й за това срок, 

отговаря за нанесените вреди и пропуснатите ползи на членовете на регионалното сдружение. 

Чл. 27. (1) Председателят на регионалното сдружение се избира измежду лицата по чл. 25, ал. 1 

за срок, съвпадащ с мандата му като кмет. 

(2) Председателят на сдружението участва в гласуванията на общото събрание наравно с 

останалите кметове на общини. 

Чл. 28. Председателят на сдружението: 

1. представлява сдружението; 

2. изготвя дневния ред за заседанията на общото събрание; 

3. свиква и ръководи заседанията на общото събрание; 

4. поддържа достоверна информация за броя на жителите на общините - членове на 

регионалното сдружение, на основата на официалните данни от Националния статистически 

институт; 

5. организира и ръководи изпълнението на решенията на общото събрание; 

6. извършва други дейности, възложени му от общото събрание. 

В допълнение, съгласно чл.52 ал.1 от Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-

5112122-С013 по оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” за проект № DIR-

5112122-11-79 “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 

Велико Търново”, общините са задължени да създадат регионално сдружение за 

управление на отпадъците по реда на новоприетия ЗУО, в противен случай Договарящият 

орган има право да изисква от Бенефициента възстановяване на всички изплатени суми, 

заедно с нормативно установените лихви. 

Понастоящем община Елена е член на Сдружение „За чисти селища“, създадено по вече 

отменения (с приемането на новия) Закон за управление на отпадъците. Същото ще бъде 

закрито по реда, предвиден в неговия устав, а имуществото му ще бъде прехвърлено в 

полза на новосъздаденото регионално сдружение. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал.1, т.15 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.24, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, 

и чл.52, ал.1 от Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С013 по 

оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” за проект № DIR-5112122-11-79 
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“Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико 

Търново”, Общински съвет Елена: 

1. Дава съгласие за участието на община Елена в регионално сдружение с 

наименование “РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ - РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО“, със седалище в гр. Велико 

Търново, което да се създаде за срок, съответстващ на експлоатационния срок на 

регионалното депо, определен по технологични норми или за друг, по-дълъг срок, 

посочен от финансираща организация. 

2. Регионалното сдружение си поставя следните цели: 

• съвместното изграждане, управление и експлоатация от общините от регион 

Велико Търново на регионално депо за обезвреждане на неопасни отпадъци, което 

е предвидено да се изгради в имот, собственост на община Велико Търново, в 

землището на с. Шереметя, местност „Остра могила”, община Велико Търново; 

• изпълнение на законовите изисквания към общините да създадат система за 

управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други 

съоръжения за третиране на отпадъци; 

• ефективно третиране на отпадъците при спазване на изискванията на Закона за 

управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове и Националната 

програма за управление на отпадъците; 

• създаване на възможност за общините да кандидатстват за финансиране на 

проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, 

държавния бюджет, Предпрятието за управление на дейностите по опазване на 

околната среда към Министерството на околната среда и водите или други 

национални публични източници на финансиране;  

• подобряване на качеството на услугите за събиране, транспортиране и 

обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци; 

• ефективно използване на ресурсите, възникващи в процесите на управление на 

отпадъците; оптимизиране на процесите за управление на отпадъците с оглед 

намаляване на разходите за услугата за събиране, транспортиране и обезвреждане 

на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци;  

• постигане на прозрачност и отговорност на процесите на управление на 

отпадъците; 

• стимулиране и подпомагане на активността на отделните граждани за участие в 

процесите за управление на отпадъците; 

• насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, органите на 

местното самоуправление, стопанските организации при решаване на проблемите, 

свързани с управлението на отпадъците; 

3. Дава съгласие регионалното депо и съоръженията за третиране на отпадъци, които 

ще се изградят след създаване на регионалното сдружение да са съсобственост на 

общините - членове на сдружението, съобразно дяловото им участие. 

4. Дава съгласие община Елена да участва спрямо процентното си разпределение в 

разходите по изграждане на регионалното депо и въвеждането му в експлоатация, в 

разходите за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци, като прави 

парични (имуществени) вноски, съобразно планирания размер на разходите по 
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изготвена и представена от община Велико Търново план-сметка за отделните етапи 

от строителството. 

4.1. Процентното участие на община Елена в разходите за изграждане и въвеждане в 

експлоатация на регионалното депо да е 5.90 %. 

4.2. Процентното участие на община Елена да се осигурява с бюджетни средства и да 

се внася в срок, определен от общото събрание на сдружението. 

4.3. При осигуряване на финансиране на проект(и) за отделни етапи от 

строителството на регионалното депо и / или за други съоръжения за третиране на 

отпадъци, общината да участва процентно в размера на приноса на регионалното 

сдружение за реализирането на проекта. 

5. Дава съгласие община Елена да заплаща всяка година за срока на съществуване 

на регионалното сдружение целева годишна вноска, която да се разходва за:  

• разходи за експлоатация и поддръжка на регионалното депо и съоръженията, вкл. 

текущи консумативни разноски; 

• разходи за ремонт, реконструкции и подобрения; 

• разходи за персонал; 

• административни разходи; 

• разходи за консултански услуги; 

• разходи за изготвяне на проекти; 

• разходи за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки; 

• разходи за данъци и такси за регионалното депо и съоръженията; 

• други разходи, свързани с изпълнение на целите на Регионалното сдружение; 

Размерът на целевата годишната вноска да се определя от общото събрание на 

регионалното сдружение на база абсолютна стойност за един жител, умножено по 

броя жители на всяка от общините съгласно актуалните (статистически) данни за 

постоянен или настоящ адрес на населението във всяка община. 

6. Възлага на кмета на община Елена, инж. Дилян Стефанов Млъзев с ЕГН 

6910015300, да участва в първото общо (учредително) събрание на регионалното 

сдружение, като съобразно взетите решения от общинския съвет гласува от името на 

общината при приемане на решенията за създаване на регионалното сдружение, за 

избор на председател на регионалното сдружение, за приемане на устав и подписва 

необходимите документи. При гласуването си кметът на общината да съобрази 

волеизявленията си с интересите на община Елена.   

На основание чл.24, ал.2 от ЗУО, копие от настоящото решение да се изпрати на кмета на 

община Велико Търново. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


