ПОКАНА
за провеждане на девето заседание на общото събрание на Регионално сдружение
за управление на отпадъците за регион Русе
На 15 април 2014 г. от 11:00 часа в кабинета на Кмета на Община Русе, гр. Русе,
пл. „Свобода” №6, ет. 3 ще се проведе деветото заседание на общото събрание на
Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе при следния дневен
ред:
1. Осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо за
неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле
и Тутракан – част от регионалната система за управление на отпадъците на територията
на регион Русе, и контрол върху дейността на избрания оператор:
a. Количества отпадъци, депонирани на Регионално депо – Русе за периода
01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.;
b. Размер на събраните за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. отчисления по
чл. 60 и чл. 64 ЗУО;
c. Проведени процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор
на изпълнители за изпълнение на строително-монтажните работи,
строителния надзор и инвеститорския контрол и авторския надзор при
изграждането на обект „Рекултивация на клетка 1 за неопасни отпадъци на
територията на Регионално депо – Русе“.
2. Определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структура и
развитие на регионалната система за управление на отпадъци. Запознаване на
членовете на регионалното сдружение с предварителния договор, сключен с
„Топлофикация Русе” ЕАД, за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на
строеж върху имот собственост на Община Русе за изграждане на инсталация за
предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им за
регион Русе.
3. Разпределение на задълженията между отделните общини, членове на
РСУОРР, за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците.
4. Други.
Общото събрание се свиква от Кмета на Община Русе на основание чл. 28, т. 3,
във връзка с чл. 25, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците.

