
ПРОТОКОЛ №4

ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА

„Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол"

Днес, 20.03.2012год. от 10,00 часа в кабинета на г-н Панайот Рейзи - Кмет на

Община Созопол и Председател на „Регионално сдружение за управление на

отпадъците за регион Созопол" се проведе поредното четвърто заседание на

„ Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол "

Г-н Панайот Рейзи откри заседанието, в качеството си на Председател на

Сдружението , чиято администрация извърши организацията и координацията за

провеждане на Общото събрание , на което присъстваха :

1.Панайот Рейзи - Кмет на Община Созопол

2. д-р Димитър Германов - Кмет на Община Приморско

3. инж.Георги Лапчев - Кмет на Община Царево

4.арх. Даниел Калудов - Областна администрация Бургас

5.инж.Иван Баев - Директор ОП"Чистота и озеленяване „ -Приморско

б.Цветелина Вълканова - Старши специалист „Екология „ - Община Царево

7.Невена Метинева - старши счетоводител - Община Созопол

8.инж.Мадлен Вълчева - Началник отдел „ИПЕ" - Община Созопол

Заседанието се проведе по ред , предложен в Покана Изх.№ 3-04-00-

10/14.03.2012год. за провеждане на Общото събрание както следва :

ДНЕВЕН РЕД

1.Приемане на единна цена за третиране на тон отпадък, постъпил в
регионалната система за управление на отпадъците на осн.чл. 19, ал.4 от ЗУО и
чл.11,т 7 от Вътрешните правила на сдружението .

По точка 1 от дневния ред Общото събрание взе следното решение:

Приема цена за третиране на тон отпадък на основание чл. 19, ал.4 от ЗУО и чл.
11, т 7 от Вътрешните правила на сдружението за общините Созопол ,Приморско и
Царево както следва:

1.1 За третиране на тон отпадък 28 лв./ двадесет и осем лв./
1.2 Във връзка с разпорежданията на ПМС № 207/16.09.20Югод. за определяне на

размера и реда за отчисленията по чл.71 „Е" от ЗУО , на основание чл.З ,ал.1 ,т.1 ,б
да се завиши размерът на отчисленията от 3 лв. на 9 лв.за 2012год.

1.3 На основание чл.6 , ал1 от Постановление 207 /16.09.2010год. Регионалното
сдружение реши отчисленията по чл.71 „Е" от ЗУО да се превеждат на веднъж на
четири месеца.



1.4 Определя размер на отчисленията по 71 "А" от ЗУО - 0,48 лв/т , представляващо
20 на сто от размера , определен въз основа на изчисленията - 2,42лв/т , на
основание чл. 3. (4) ,т.1 от Наредба № 14/15.11.2010 год. за реда и начина за
изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за
дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките за депата
за отпадъци.

ОБЩО ЦЕНА ЗА ТРЕТИРАНЕ И ОТЧИСЛЕНИЯ : 37,48лв.

1.4 Цена за третиране на отпадъците в съоръженията , включени с Регионалната

система - „ Регионално депо за неопасни отпадъци-Созопол" и „Претоварна станция-

Китен „ за други притежатели на отпадъци/фирми , предприятия /

• 28 лв. за третиране на тон отпадък без вкл.ДДС

• 5,60 .лв. ДДС

• за отчисления

- чл. 71 "А" от ЗУО - 0,48 лв/т

- чл.71 „Е" от ЗУО - 9,00лв/т

ОБЩО ЦЕНА ЗА ТРЕТИРАНЕ И ОТЧИСЛЕНИЯ : 40,08лв.

2.Определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата
цена от потребителите на системата /общините - членове на регионалното
сдружение/;

По точка 2 от дневния ред Общото събрание взе следното решение:

Община Созопол , в качеството и на оператор на „ Регионално депо за неопасни

отпадъци-Созопол" и „ Претоварна станция - Китен „ да предоставя :

2.1 До 3-то число на текущия месец справка за количеството отпадъци в тонове на

общините Приморско и Царево

2.2 На основание чл.4 ,л.З от Постановление 207 /16.09.20Югод. отчисленията се

превеждат от общините до 5-то число на месеца и се отчитат като трансфери.

Преводите да се извършват по банкова сметка :

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ТБ ИНВЕСТБАНК" АД

ВС75КЖТ737831Ш56300

ЮКТВС8Г

2.3 Отчисленията по 71 „а" и „71 "е" от ЗУО да се превеждат с отделни платежни

нареждания, в които е изписано основанието и тонажа на отпадъка.

2.4 До 10-то число на текущия месец Община Созопол следва да преведе отчисленията

по 71 „а" и „71 "е" по сметка на РИОСВ, съгласно писма на РИОСВ-Бургас Изх. №

715/04.02.2011год. и № 1041/23.02.2011год.

РИОСВ БУРГАС
ВС198ОМВ91303337007401
В1С 8ОМВВС8Р



З.Установяване на точните суми за изплащане на Община Созопол на стари задължения
от предходни години - за общините Приморско и Царево

Община Приморско - за 2010г.

• месец Март 2010год. - 150,04т. х 28,00лв.= 4 201,12лв.

• месец Април 201 Огод. - 26,20т. х 28,00лв.= 733,60 лв.

„ Чистота и озеленяване Приморско" - оператор на Претоварна станция Китен

Считано от месец май 2011год до февруари 2012 год. включително както следва :

За месец май

За месец юни

За месец юли

За месец август

За месец септември

За месец октомври

За месец ноември

За месец декември

За месец януари

За месец февруари

ОБЩО

640,74т.

1262,72т.

1995,34т.

2294,92т.

1342,56т.

772,84т.

818,38т.

505,46т.

400,32т.

515,50т.

10 548,78т.

За третиране на тон отпадък по 28 лв/т
За отчисления по 7Г'А" по 2,42 лв/т
За отчисления по 71 „Е" по 3,00лв/т

4. Предложение от Кмета на Община Созопол относно изграждане на „Енергиен обект за
производство на електрическа енергия от ВБИ чрез автоматизирана сепарационна
инсталация за неопасни отпадъци в РДНО-Созопол"

По точка 4 от дневния ред Общото събрание взе следното решение:

Приема единодушно предложението за изграждане на „Енергиен обект за
производство на електрическа енергия от ВЕИ чрез автоматизирана сепарационна
инсталация за неопасни отпадъци /НО/ в РДНО-Созопол"Да се предприемат
необходимите действия за информиране на контролните органи за инвестиционното
намерение.

5. Разни

Във връзка с постъпило в Община Созопол писмо с Вх.№ 7-26-00-89/09.03.2012
год. относно предложение от „Чистота - 98" ООД за продажба на активите на
дружеството на община Приморско и след изложение по въпроса от кмета на Община
Приморско за липса на основание за закупуване активите на дружеството Общото
събрание реши :



Юристите на Община Приморско да изготвят отговор до „ Регионално сдружение за

управление на отпадъците за регион Созопол" и да го изпратят за информация до

Община Созопол.

Председател :

Панайот Рейзи...

Кмет на Община Сбзопо.

Членове:

1.д-р Димитър Германов

Кмет на Община Приморско

2. инж.Георги Лапчев /

Кмет на Община Царево /Щ


