
Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 38 

от заседание, проведено на 23.12.2014 г. 
по точка  първа от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за включване на община Варна в 
Регионално сдружение по управление на отпадъците и одобряване на 
проект на вътрешни правила на сдружението. 

 
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „Правна комисия“ 

     
    
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1954-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 24, ал. 2 от 
Закона за управление на отпадъците и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД14028813ВН/08.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна реши: 

- Дава съгласие за участие на Община Варна в „Регионално 
сдружение за управление на отпадъците – регион Варна“, учредено от 
общините Варна, Аксаково и Белослав. 

- Одобрява проект на вътрешни правила на сдружението, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

1954-1-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и с оглед защита на 
обществения интерес и спазване на срока, визиран в § 1 от Допълнително 
споразумение № 1 към Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-
5112122-C004/17.07.2012 г., Общински съвет – Варна допуска 
предварително изпълнение на свое решение № 1954-1/38/23.12.2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 30, против – 1, въздържали се – 8, отсъстват – 9/ 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



Приложение към решение № …………………….. 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

Регионално сдружение по управление на отпадъците – регион Варна 

Приети на учредително събрание, 

състояло се в гр. Аксаково 

на ………………. г. 

 
ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. (1)  „Регионалното сдружение за управление на отпадъците – 
Регион Варна”, наричано за краткост по-нататък Сдружението, е 
доброволно, независимо сдружение на общините Аксаково, Варна и 
Белослав, учредено на основание чл. 24 от Закона за управление на 
отпадъците  (Обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) 

 (2) Наименованието на сдружението е „Регионално Сдружение за 
управление на отпадъците – Регион Варна”, съкратено РСУО - Регион 
Варна, с изписване на английски език Regional Association for Waste 
Mangement – Region Varna, съкратено RAWM - Region Varna. 

(3) Сдружението има собствен печат и знак. 
Чл. 2. (1) Седалището на Сдружението е в град Аксаково. 
(2) Адресът на управление на Сдружението е гр. Аксаково, ул. 

„Георги Петлешев” № 58б. 
Чл. 3. Сдружението се създава за неопределен срок. 
Чл. 4. Сдружението няма да открива клонове за изпълнение на 

дейността си.  
Чл. 5. В дейността си Сдружението се ръководи от следните 

принципи: 
1. Доброволно участие. 
2. Взаимно уважение и толерантност. 
3. Законосъобразност на действията. 
4. Независимост при вземането на решения. 

 



ГЛАВА ВТОРА 
ВИД, ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 
Чл. 6. Сдружението осъществява дейност в областта на управление на 

отпадъците на територията на общините Варна, Аксаково и Белослав.  
Чл. 7. Основна цел на Сдружението се изразява в ефективно 

събиране, транспортиране и третиране на отпадъците, съобразно 
изискванията на чл. 6, ал. 1 и гарантиране изпълнението на задълженията 
по чл. 19 от Закона за управление на отпадъците, чрез участие на 
общините. 

Чл. 8. Средства за постигане на целта са: 
1. Обединяване усилията на общините Варна, Аксаково и Белослав за 

разрешаване на проблемите свързани с опазването на околната среда и 
управлението на отпадъците;  

2. Взаимодействие с Министерство на околната среда и водите, 
други централни и местни органи на управление, научни институти, бизнес 
и обществеността при решаване на въпроси свързани с опазване на 
околната среда и управлението на отпадъците;  

3. Сътрудничество по Проект „Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион Варна“, финансиран по Приоритетна 
ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“ 

4. Разработване на стратегия и регионална програма за управление на 
отпадъците, които да осигурят екологични и икономически устойчиви 
услуги за населението на общините-членки, както и определяне на 
отговорностите на общините, участващи в регионалната система; 

5. Осигуряване на подходящи площадки за съоръжения за третиране на 
отпадъците и извършване на съответните съгласувателни и отредителни 
процедури. 

Чл. 9. За постигане на посочените в Закона за управление на отпадъците 
цели, Сдружението ще осъществява следния предмет на дейност: Управление 
на регионална система за управление на отпадъците – Регион Варна, в пълно 
взаимодействие с всички законно изградени съоръжения за управление на 
отпадъци на територията на трите общини. 

 
ГЛАВА ТРЕТА 

                                               ИМУЩЕСТВО 
 

Чл. 10. Регионалното сдружение не формира и не разпределя печалба 
и не придобива собственост. 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 
Чл. 11. Членове на Сдружението могат да бъдат само общини. 
Чл. 12. (1) Членове - учредители на Сдружението са общините от 

регион Варна по чл. 49, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците: 
Варна, Аксаково и Белослав. 

(2) Общините се представляват в органите на Сдружението от 
кметовете или от упълномощени от тях лица. 

Чл. 13. (1) Всеки член на Сдружението има право: 
1. Да участва в управлението и дейността на Сдружението; 
2. Да бъде информиран за дейността на Сдружението; 
3. Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от 

дейността му, съобразно целите на Сдружението и по ред, установен от 
неговите органи;  

4. Да спазва вътрешните правила за работа на Сдружението и да 
работи за постигане на неговите цели; 

5. Да работи за увеличаване имуществото на Сдружението и 
издигане на неговия обществен авторитет. 

(2) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, 
са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване. 

Чл. 14. Приемането на нови членове става въз основа на писмено 
заявление, подадено до Общото събрание и в съответствие с разпоредбите 
на чл. 24, ал. 3 от ЗУО. 

Чл. 15. При необходимост от извършване на дейности, свързани с 
управление на отпадъците  на територията на общини, включени в състава на 
сдружението всички общини се включват пропорционално на своето участие 
в съотношение, по реда и условията на чл. 16 от настоящите правила. 

Чл. 16. При вземане на решение за извършване на разход в полза на 
сдружението, респективно общини, включени в сдружението, се приема 
решение, с което се определя реда и начина за извършване на разхода и 
разпределянето му по общини. 

 
ГЛАВА ПЕТА 

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО 
 

Чл. 17. Колективен върховен орган на Сдружението е Общото 
събрание. 

Чл. 18. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.  
Чл. 19. (1) Общото събрание взема следните решения: 
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 от ЗУО;  

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.  
(2) В случаите по чл. 25, ал. 4 от ЗУО 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 от  ЗУО 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 Административно-процесуалния 
кодекс. 
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(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. 20. (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 
от ЗУО  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, 
като уведомяването може да се осъществява по следния начин: по 
електронна поща; по обикновена поща с обратна разписка; по факс с 
удостоверяване на лицето получило факса и автоматична обр. разписка за 
получаването му; с връчване на ръка на представляващия съответната 
организация или упълномощено лице или чрез електронната поща, 
посочена като неразделна част от настоящите правила. При изпращане 
чрез електронна поща дневния ред или протокола от заседанието се смята 
за връчен с постъпването му в посочената информационна система и се 
удостоверява с копие от електронния запис за това. 

(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. 

(6) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на 
присъстващите членове, респективно техните представители, които 
удостоверяват представителната си власт с писмено пълномощно. 

Чл. 21. Всеки член на Общото събрание има право на един глас. 
Чл. 22. (1) Председателят на регионалното сдружение се избира 

измежду лицата по чл. 25, ал. 1 от ЗУО 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. 23. Председателят на сдружението: 
1. представлява сдружението; 
2. изготвя дневния ред за заседанията на общото събрание; 
3. свиква и ръководи заседанията на общото събрание; 
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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. 
 

ГЛАВА ШЕСТА 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 
Чл. 24. Сдружението се прекратява: 
1. С решение на Общото събрание; 
2. В други случаи, предвидени в закона. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1. По неуредени във вътрешните правила въпроси се прилагат 

разпоредбите на действащото българско законодателство. 
§ 2. Тези правила се приеха на Учредително събрание на 

Сдружението, проведено в гр. Аксаково на ………………………….. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ: 

 

1.ОБЩИНА АКСАКОВО   

 …….……….…………………………….. 

/представлявана от Кмета – инж. Атанас Стоилов/

     

2. ОБЩИНА ВАРНА   

 ……..……….…………………………….. 

/представлявана от Кмета – Иван Портних/ 

  

 3. ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ   

 ……..……….…………………………….. 

      /представлявана от Кмета – Желязко Петров/ 



Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 38 
от заседание, проведено на 23.12.2014 г. 

по точка  втора от дневния ред 
 
 

 ОТНОСНО: Одобряване на решение на Управителния съвет на 
сдружение с нестопанска цел „Регионално сдружение за управление на 
отпадъците – ЕКО-2010“ за прекратяването му и определяне на срок за 
ликвидация на същото. 

Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „Правна комисия“ 
     

    
 

 Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1955-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 24, ал. 2,     
§ 13, ал. 2 от ПЗР на Закона за управление на отпадъците и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № РД14028813ВН/08.12.2014 г., 
Общински съвет – Варна потвърждава решението на Управителния съвет 
Сдружение с нестопанска цел „Регионално сдружение за управление на 
отпадъците – ЕКО-2010“ от 05.03.2014 г. за прекратяване на сдружението, 
регистрирано с решение по ф.дело № 225/2008 г. по описа на Варненски 
окръжен съд и определя срок за приключване на ликвидацията 28.02.2015 
г., като копие от настоящото решение да се изпрати на кмета на Община 
Аксаково, на чиято територия са разположени съоръжения за третиране на 
отпадъците.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 30, против – 0, въздържали се – 8, отсъстват – 10/ 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 
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