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ПРОТОКОЛ
От състоялото се на 15.01.2020г. в Община Перник, общо събрание на
„Регионално сдружение за управление на отпадъците – Перник“.
На събранието присъстваха:
1. Васил Узунов – Кмет на Община Брезник;
2. Пламен Алексиев –Кмет на Община Радомир;
3. Васил Станимиров – Кмет на Община Ковачевци;
4. Цветислава Цветкова – Кмет на Община Трън,
както и:
5. инж. Мирослав Стоицев – Заместник кмет на Община Перник;
6. инж. Даниела Мицева – Началник отдел „Инвестиции, екология и озеленяване“ при
Община Перник;
7. Марина Максимова – мл. експерт в отдел „Инвестиции, екология и озеленяване”
при Община Перник.

Срещата беше открита от инж. Мицева, която запозна членовете с дневния ред:
1. Избиране на председател на „Регионално сдружение за управление на отпадъците –
регион Перник“;
2. Обсъждане на предложение за сключване на договор за обезвреждане чрез
депониране на отпадъци с код 20 03 01 в РДНО – Перник от Община Рила;
3. Други.

- Изменение в Закона за управление на отпадъците;
- Постигната договореност за изменение в Наредба №7/2013г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци;
- Предложение от „Чистота Балкани“ ООД за сключване на договор за депониране
на отпадъци с код 20 03 01 в РДНО – Перник;
- Предложение от „Yunirisk” ltd. за изграждане на инсталация за обработка на
утайки.
Инж. Мицева предложи към т.2 /две/ от дневния ред да бъде включено и искане от
Община Кочериново за сключване на договор за обезвреждане чрез депониране на
отпадъци с код в РДНО – Перник, тъй като същото е пристигнало след определяне на
събранието.
Предложението се прие и членовете на РСУО - Перник преминаха към обсъждане
на точка 1 /едно/ от Дневния ред.
Инж. Мицева отправи запитване за предложения за председател на Регионалното
сдружение. За председател беше посочен само г-н Владимиров от инж. Мицева. Проведе
се гласуване и г-н Владимиров беше избран за председател на Регионалното сдружение за
управление на отпадъците – Перник“ с мнозинство, както следва:
За
Против
Въздържал се

- 4 гласа
- няма
- няма

Премина се към обсъждане на точка 2 /две/ от дневния ред - обсъждане на
предложение за сключване на договор за обезвреждане чрез депониране на отпадъци с код
20 03 01 в РДНО – Перник от Община Рила и Община Кочериново. Инж. Мицева
отбележи, че в изпълнение на разпоредбите на Решение №804/22.12.2017г. на
Министерски съвет Регионалното сдружение се задължава да приеме отпадъците на
посочените общини по указаните със същото параметри и количества. Проведе се
гласуване за приемане на предложенията от общините:
За
Против
Въздържал се

- 1 глас
- 3 гласа
- няма

Така РСУО - Перник взе решение да отхвърли искането на Община Рила и Община
Кочериново за сключване на договор за депониране на отпадъци с код 20 03 01 в
Регионална система за управление на отпадъците за регион Перник.
Започна обсъждане на точка 3 /три/ от дневния ред. Инж. Мицева даде думата на гжа Максимова да изясни в какво се състои изменението в Закона за управление на
отпадъците. Г-жа Максимова запозна членовете на сдружението с Указ №229, в който се
постановява обнародване в Държавен вестник Законът за изменение и допълнение на
Закона за чистотата на атмосферния въздух, където в §17 от Заключителните разпоредби
се указва, че в Закона за управление на отпадъците се създава чл.41а, разпореждащ
лицата, оператори на съоръжения и инсталации за третиране и депониране на битови
отпадъци, използват система за видеонаблюдение и контрол върху всички точки от имота,

които предоставят визуална информация относно прилагане условията на комплексно
разрешително за съоръжението. Г-жа Максимова обясни, че в Регионалното депо вече има
изградена система за видеонаблюдение, която до голяма степен отговаря на изискванията
на алинея 2 от нововъведения чл.41а., която съгласно алинеи 3, 4 и 5 следва да бъде
стопанисвана от Оператора на Регионалното депо, който за своя сметка да осигури
отдалечен достъп на РИОСВ - Перник и на органите на местното самоуправление до
видеоизображенията в реално време, и възможност за преглед на съхраняваната в
системата информация. По отношение на алинеи 1, 3, 4 и 5 от същия г-жа Максимова
предложи съществуващата система да бъде предадена с приемо - предавателен протокол
на Оператора на РДНО - Перник за стопанисване и експлоатиране, съгласно законовите
норми. Сдружението прие с пълно мнозинство предложението на г-жа Максимова
посредством гласуване:
За
Против
Въздържал се

- 4 гласа
- няма
- няма

Инж. Мицева спомена писмо с вх. №19/СЛУ-9757/12.12.2019г., с което Национално
сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ уведомяват за постигната
договореност между НСОРБ и Министъра на околната среда и водите за промяна на
Наредба №7/2013г. за определяне на по-ниски и балансирани размери на отчисленията по
чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за следващите три години. Г-н
Алексиев и г-жа Цветкова отговориха, че са запознати, но в нито една община все още не
е пристигнало уведомление за обнародване на тази договореност в Държавен вестник.
Сдружението премина към разглеждане на предложение от „Чистота Балкани“ ООД
за сключване на договор за предаване на отпадъци с код 20 03 01 в РДНО – Перник. В
хода на обсъждане на предложението бяха засегнати въпроси като капацитета на Клетка
№1 в РДНО – Перник, както и сроковете за изграждане на Клетка №2. Членовете на
сдружението се обединиха около мнението, че в момента не е резонно приемането на
отпадъци от „Чистота Балкани“ ООД и отхвърлиха предложението им с гласуване както
следва:
За
Против
Въздържал се

- няма
- 4 гласа
- няма

Започна разглеждане на предложението на „Yunirisk” ltd. за изграждане на
инсталация за обработка на утайки. Г-н Алексиев обърна внимание за все по-големия
проблем, който се наблюдава в справянето с утайките и нерегламентираното им
обезвреждане. Г-жа Максимова поясни, че в предложението си „Yunirisk” ltd. предлагат
провеждане на работна среща за обсъждане на вероятно сътрудничество. Г-н Узунов
отбележи, че такава среща ще бъде полезна за бъдещия назряващ проблем с обработките
на утайки. Членовете на сдружението гласуваха за провеждане на съвместна среща с
представител на „Yunirisk” ltd.:
За
Против
Въздържал се

- 4 гласа
- няма
- няма

В хода на обсъждане на точките от дневния ред членовете на сдружението обърнаха
внимание на остатъчния капацитет на Клетка №1, както и на процедурата по закриването
на Клетка №1 и изграждането на изолационния слой на Клетка №2 в РДНО – Перник.

Членовете на сдружението бяха единодушни, че е необходимо започването на процедура
по изграждане на Клетка №2, в най-кратки срокове.
Насрочена бе работна среща в началото на м. февруари 2020г., с участието на
Оператора на РДНО – Перник и представител на „Yunirisk” ltd.
С това дневният ред бе изчерпан и инж. Мицева закри срещата.
Присъствали членове:
1. Васил Узунов – Кмет на Община Брезник

2. Пламен Алексиев – Кмет на Община Радомир

3. Васил Станимиров – Кмет на Община Ковачевци

4. Цветислава Цветкова – Кмет на Община Трън

Съгласували:
инж. Мирослав Стоицев
Заместник кмет на Община Перник
инж. Даниела Мицева
Началник отдел „ИЕО“
Протоколчик:
Марина Максимова
мл. експерт в отдел „ИЕО“

