ПРОТОКОЛ
№49
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ”РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, РЕГИОН ЯМБОЛ”
Днес, 23.04.2019 год. от 14.30 часа в сградата на Община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Г.
С. Раковски” №7, се проведе Общо събрание на регионално сдружение „Регионален
център за управление на отпадъците, регион Ямбол” редовно свикано с покана от Кмета
на Община Сливен, председател на РС „РЦУО-Ямбол“.








На събранието присъстват:
Стефан Радев - Кмет на община Сливен.
Георги Славов - Кмет на община Ямбол.
Мадлена Куртева – н-к отдел „Екология, чистота и озеленяване“, редовно упълномощенa с
пълномощно № 8/ 23.04.2019 г. от Кмета на община Нова Загора.
Георги Георгиев - Кмет на Община Тунджа
Атанас Киров – Кмет на община Стралджа
Събранието е законно свикано и са налице условията за провеждането му.
Г-н Радев откри заседанието и предложи да бъде гласуван следния дневен ред:
1. Обсъждане на постъпило в Община Сливен писмо с вх.№ 4700-35/11.02.2019 г. от
ДЗЗД „Грийн Партнърс – БКС“ гр. София и писмо с вх.4700-41/14.02.2019 г. от
ДЗЗД „Грийн Партнърс – БКС“, „Сорико“ ООД, „БКС Христо Нанев“ ЕООД и
ДЗЗД „Грийн колект“.
2. Обсъждане на предоставени от Община Тунджа прогнозни КСС в два варианта за
ремонт на довеждащия път до Регионално депо за неопасни отпадъци.
3. Вземане на решение за разрешаване депонирането на регионалното депо, на
неопасни отпадъци попадащи списъка на разрешените по КР №225 НО–ИОАО/2008 г., за „Динамо Сливен“ АД да депонира неопасни отпадъци на РДНО
с.Хаджидимитрово, община Тунджа, с код 19 12 12 – други отпадъци включително
(смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от
упоменатите в 19 12 11.
4. Вземане на решение за разрешаване депонирането на регионалното депо, на
неопасни отпадъци попадащи списъка на разрешените по КР №225 НО–ИОАО/2008 г., за „Стоянови груп“ ООД да депонира неопасни отпадъци на РДНО
с.Хаджидимитрово, община Тунджа, отпадък с код 02 02 99 отпадъци неупоменати
другаде.
5. Докладване на всяка община за изпълнение на квотите за 2018 г. за източване и
транспортиране на инфилтратни води от ретензионния басейн. Приемане квотите
за 2018 г. да се приложат и за 2019 г. или приемане на нови квоти по предложения.
6. Текущи въпроси по експлоатацията на РДНО Ямбол.
7. Други.
Г-н Славов предлага по т.7 от дневния ред да се вземе решение да се съгласуват всички
действия на кмета на община Ямбол относно кореспонденцията с институциите имащи
отношение към Регионално депо за неопасни отпадъци –Ямбол, като всяка община
изпраща до Община Ямбол своето становище.
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Предложението за дневен ред на общото събрание бе подложено на гласуване.
За предложения дневния ред гласуват 5 «за», «въздържали се» няма, «против»- няма.
След приемане на дневния ред се премина към дебати и гласуване по точките от него.
По т.1 и т.2 Всички общини са запознати с цитираните писма и примерното КСС за
ремонт на пътя предложено от община Тунджа.
Г-н Славов заяви, че към описаните в писмата проблемни пътища следва да се добави и
необходимост от изграждане на довеждащия път до УПИ I, масив 36, в което е изграден
ретензионния басейн на РДНО, с цел нормалното и безаварийно придвижване на
цистерните, извозващи инфилтрат. Изготвяне на КСС за довеждащия път до ретензионния
басейн.
1. Община Тунджа е предложила примерно КСС за ремонт на довеждащия път от пътя за
с.Хаджи Димитрово до Регионално депо за неопасни отпадъци в два варианта:
1.1.Изпълнение с трошенокаменна настилка – ориентировъчна цена 37 428,00 лв. с
вкл. ДДС
1.2.Изпълнение с полагане на асфалтова смес и изграждане на водосток –
ориентировъчна цена 290 706,00 лв.
В процеса на обсъждането се изясни, че поради голямата денивелация по-проблемния
участък от пътя е този, който отива до сепариращата инсталация на „Сорт Комерс“ ЕООД.
2. Община Тунджа предлага два варианта за изпълнение:
2.1.Изпълнение с трошенокаменна настилка и водосток – ориентировъчна цена
92 000,00 лв. с вкл. ДДС
2.2. Изпълнение с полагане на асфалтова смес и изграждане на водосток –
ориентировъчна цена 264 000,00 лв.
Поради непостигане на съгласие относно ремонт на съществуващия път или изграждане
на нов довеждащ път до УПИ I, масив 36, в което е изграден ретензионния басейн на
РДНО, се предложи въпросът да се проучи и да се вземе решение на следващото
събрание.
По т.1 и т.2 от дневния ред Общото събрание взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Община Тунджа да възложи проектиране с полагане на асфалтова смес и
изграждане на водосток на пътищата в участъка от пътя за село Х.Димитрово до
Регионално депо за неопасни отпадъци, в отсечката от РДНО до сепариращата
инсталация на „Сорт Комерс“ ЕООД.
2. Отлага за следващо заседание вземането на решение за ремонт на съществуващия
път или изграждане на нов довеждащ път до УПИ I, масив 36, в което е изграден
ретензионния басейн на РДНО
За направеното предложение гласуват 5 «за», «въздържали се» няма, «против» няма.
По т. 3 и т.4 от дневния ред Общото събрание взе следното
РЕШЕНИЕ:
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Разрешава депонирането на регионалното депо, на неопасни отпадъци попадащи
списъка на разрешените по КР №225 НО–ИО-АО/2008 г., както следва:
За община Сливен
„Динамо Сливен“ АД да депонира неопасни отпадъци на РДНО с.Хаджидимитрово,
община Тунджа, с код 19 12 12 – други отпадъци включително (смеси от материали) от
механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11.
За община Ямбол:
„Стоянови груп“ ООД да депонира неопасни отпадъци на РДНО с.Хаджидимитрово,
община Тунджа, отпадък с код 02 02 99 отпадъци неупоменати другаде.
За направеното предложение гласуват 5 «за», «въздържали се» няма, «против» няма.
По т. 5 от дневния ред
Всички общини са изпълнили квотно разпределение за източване и транспортиране на
инфилтратни води от РДНО-Ямбол за 2018 г. Предлага се за календарната 2019 г. да се
приеме квотното разпределение от 2018 г., при необходимост източване и транспортиране
на инфилтратни води от РДНО-Ямбол. Поредност по общини: община Сливен, община
Тунджа, община Стралджа, община Н. Загора, община Ямбол.
Общото събрание взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема квотно разпределение за източване и транспортиране на инфилтратни води
от РДНО-Ямбол при необходимост за календарната 2019 г. както следва:
Прогнозни
количества
инфилтратни
води в m3

26 066

Квотно разпределение по общини, м3 за 2019 г.
Община
Сливен
45.50%
11860

Община
Ямбол
26.92%
7017

Община
Н. Загора
14.17%
3694

Община
Тунджа
8.77%
2286

Община
Стралджа
4.64%
1209

*Извозените количестава от Община Ямбол от началото на 2019 г. към момента се
считат за изпълнение на квотата за 2018 г.
2. Община Ямбол ще за източва и транспортира инфилтратни води от
рекултивираното общинско депо за неопасни отпадъци в количества отчетени по
дебитомер за периода I-IV и X-XII.
3. Поредност за извършване на източване и транспортиране на инфилтратни води от
РДНО-Ямбол при необходимост за календарната 2019 г.:
 община Сливен
 община Тунджа
 община Стралджа
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община Н. Загора
община Ямбол

За направеното предложение гласуват 4 «за», «въздържали се» 1 – Община Нова Загора,
«против» няма.
По т. 6 от дневния ред.
Няма предложения.
По т. 7 от дневния ред Общото събрание взе следното
РЕШЕНИЕ:
При писмено поискване от Община Ямбол да се съгласуват всички действия на кмета на
община Ямбол относно кореспонденцията с институциите имащи отношение към
Регионално депо за неопасни отпадъци – Ямбол, като всяка община изпраща до Община
Ямбол своето становище.
За направеното предложение гласуват 4 «за», «въздържали се» 1 – Община Нова
Загора, «против» няма.
Поради изчерпване на дневния ред, общото събрание бе закрито.
Настоящият протокол се състави и подписа в 8 (осем) еднообразни екземпляра, по един
за всеки от участниците в сдружението (5), един за Министъра на околната среда и водите,
и по един за областните управители на области Ямбол.

Председател:
Кмет на Община Сливен:*/п./……………………
Стефан Радев
Членове:
Кмет на Община Ямбол:*/п./……………………
Георги Славов
За Кмет на Община Нова Загора:*/п./……………………
Мадлена Куртева
Кмет на Община Тунджа:*/п./……………………
Георги Георгиев
Кмет на Община Стралджа:*/п./……………………
Атанас Киров

*Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД.
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