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П Р О Т О К О Л 

 

от първо Общо събрание,  

за създaване на Регионално сдружение за управление на отпадъците -  

регион Омуртаг  
 

Днес, на 25.02.2011г. от 14.00 часа, в кабинета на Кмета на Община 

Омуртаг, се проведе първо Общо събрание за създаване на Регионално 

сдружение за управление на отпадъците по чл. 19б, ал. 1 от ЗУО на 

общините, съгласно Национална програма за управлението на дейностите 

по отпадъците 2009-2013г. 

На първото Общо събрание за създаване на Регионално сдружение 

по чл.19б, ал. 1 от ЗУО присъстваха: 

 

1. Неждет Шабан – Кмет на Община Омуртаг;  

2. Исмаил Мехмед – Кмет на община Върбица; 

3. Детелина Адамова – Зам.Кмет на община Котел, упълномощена 

съгласно Заповед по чл.39, ал. 2 от ЗМСМА; 

4. Митко Стайков – Областен управител на област Търговище; 

5. Марин Кавръков – Областен управител на област Сливен. 
  

Първото Общо събрание беше открито от Кмета на Община Омуртаг 

– Неждет Шабан, който предложи заседанието да протече при следния 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1.  Регистрация на присъстващите на Общото събрание. 

2. Откриване на Общото събрание на Регионалното сдружение по чл. 

19б, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. 

3. Учредяване на регионалното сдружение по чл. 19б, ал. 1 от ЗУО 

със седалилще в гр. Омуртаг, ул. «Александър Стамболийски» № 2а, 

включващо Община Омуртаг, Община Котел, Община Върбица. 

4.  Избор на Председател на Регионалното сдружение. 

5. Организационни-технически въпроси и приемане на Вътрешни 

правила за работа на Регионалното сдружение. 

6. Определяне на служителите, които да подпомагат и осигурят 

дейността на Регионалното сдружение от участващите общини. 
 

Н. Шабан: Който е съгласен с така предложение дневен ред, моля да 

гласува. 
 

ЗА – 3     Против – 0    Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
 

Заседанието протече при следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р ЕД:  
 



 2 

1. Регистрация на присъстващите на Общото събрание. 

2. Откриване на Общото събрание на Регионалното сдружение по чл. 

19б, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. 

3. Учредяване на регионалното сдружение по чл. 19б, ал. 1 от ЗУО 

със седалилще в гр. Омуртаг, ул. «Александър Стамболийски» № 2а, 

включващо Община Омуртаг, Община Котел, Община Върбица. 

4. Избор на Председател на Регионалното сдружение. 

5. Организационни-технически въпроси и приемане на Вътрешни 

правила за работа на Регионалното сдружение. 

6. Определяне на служителите, които да подпомагат и осигурят 

дейността на Регионалното сдружение от участващите общини. 
 

Първа точка от дневния ред – Регистрация на присъстващите на 

Общото събрание. 

Всички присъстващи на първото Общо събрание за създаване на 

Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Омуртаг се 

регистрираха, съгласно Приложения списък. 
  

Втора точка от дневния ред – Откриване на Общото събрание за 

създаване на Регионално сдружение по чл. 19б, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците. 

 Първото Общо събрание за създаване на Регионално Сдружение по 

чл. 19б, ал. 1 от ЗУО беше открито от Кмета на Община Омуртаг – Неждет 

Шабан.  
 

По трета точка от дневния ред – Учредяване на Регионалното 

сдружение по чл. 19б, ал. 1 от ЗУО със седалилще в гр. Омуртаг, ул. 

«Александър Стамболийски» № 2а, включващо Община Омуртаг, Община 

Котел, Община Върбица, докладва: Владислава Петрова – ст. 

юристконсулт. 

Съгласно чл. 19 е, т.4 от Закона за управление на отпадъците 

кметовете на общини преставиха Справки от трите общини относно броя 

на населението на съответната община. Данните за броя на населението са 

необходими с оглед вземане на решения на общото събрание. 

Г-н Н. Шабан даде думата на желаещите, по така предложената трета 

точка, след което предложи да се премине към гласуване. 
 

ЗА – 3     Против – 0    Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
 

Първото Общо събрание взе следното 
 

РЕШЕНИЕ № 1 
 

Първото Общо събрание, на основание чл. 19б, ал. 1, във връзка с 

чл.19 б, ал. 5 и 6 от Закона за управление на отпадъците, Реши:  
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Учредява «Регионално сдружение за управление на отпадъците – 

регион Омуртаг», със седалилще – гр. Омуртаг, ул. «Александър 

Стамболийски» № 2а, включващо Община Омуртаг, Община Котел, 

Община Върбица.  
 

Четвърта точка от дневния ред – Избор на Председател на 

Регионалното сдружение. 

 

По точка четвърта от дневния ред след разисквания и дебати 

Първото Общо събрание взе решение, председател на Регионалното 

сдружение да бъде г-н Неждет Шабан – Кмет на Община Омуртаг.  

 

ЗА – 3     Против – 0    Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
 

Първото Общо събрание взе следното 
 

РЕШЕНИЕ № 2 
 

Първото Общо събрание, на основание чл. 19г, ал. 1, т.1 от Закона за 

управление на отпадъците, Реши:  

Избира за председател на Регионалното сдружение г-н Неждет 

Шабан – Кмет на Община Омуртаг.  
 

Пета точка от дневния ред – Организационни-технически въпроси 

и приемане на Вътрешни правила за работа на Регионалното сдружение. 
 

По пета точка от дневния ред Общото събрание след разисквания и 

дебати Общото събрание прие Вътрешни правила за работа на 

Регионалното сдружение.  
 

ЗА – 3     Против – 0    Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
 

Първото Общо събрание взе следното 
 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

Първото Общо събрание, на основание чл. 19г, ал. 1, т. 13 от Закона 

за управление на отпадъците, Реши:  

Приема Вътрешни правила за работа на Регионалното сдружение, по 

приложение.  

Шеста точка от дневния ред – Определяне на служителите, които 

да подпомагат и осигурят дейността на Регионалното сдружение от 

участващите общини. 
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По шеста точка от дневния ред Общото събрание определи 

служителите, които да подпомагат и осигурят дейността на Регионалното 

сдружение от участващите общини, а именно : 

� За Община Омуртаг- 1 еколог, 1 икономист, 1 юрист; 

� За Община Котел- 1 еколог, 1 икономист; 

� За Община Върбица- 1 еколог, 1 икономист.  
 

ЗА – 3     Против – 0    Въздържали се – 0 
 

Приема се! 
 

Първото Общо събрание взе следното 
 

РЕШЕНИЕ № 4 
 

Първото Общо събрание, на основание чл. 19б, ал.7 от  Закона за 

управление на отпадъците, Реши:  

Определя служителите, които да подпомагат и осигурят дейността на 

Регионалното сдружение от участващите общини, а именно : 

� За Община Омуртаг- 1 еколог, 1 икономист, 1 юрист; 

� За Община Котел- 1 еколог, 1 икономист; 

� За Община Върбица- 1 еколог, 1 икономист.  
 

Поради изчерпване на дневния ред, първото Общо събрание бе 

закрито.  
 

Присъствали: 
 

1. Кмет на Община Омуртаг  

/ Неждет Шабан / 

 

2. Кмет на Община Върбица 

/Исмаил Мехмед/ 

 

3. Заместник  Кмет на Община Котел 

/Детелина Адамова/ 

 

 4. Областен управител на област Търговище 

      /Митко Стайков/ 

 

5. Областен управител на област Сливен  

      /Марин Кавръков/ 


