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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 

ГР. ШУМЕН 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 

  От:  Любомир Христов, Кмет на Община Шумен 

    

 

ОТНОСНО: Приемане на Актуализация на програма за управление на 

отпадъците на територията на Община Шумен 2015-2020 г. 

 

  

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕДЖЕВ, 

 

Представяме на Вашето внимание Актуализация на програма за управление на 

отпадъците на територията на Община Шумен 2015-2020 г. 

 

На основание чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 52 от Закона 

за управление на отпадъците (ЗУО), Община Шумен е разработила и изпълнява програма за 

управление на отпадъците с период на действие 2015 – 2020 г., приета с Решение № 23 от 

17.12.2015 г. на Общинския съвет. 

 Програмата е изготвена в съответствие със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на 

министъра на околната среда и водите за утвърждаване на „Методически указания за 

разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми 

за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“, както и със структурата, целите и 

предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и 

Националната програма за предотвратяване образуването на отпадъци 2014-2020 г. 

 През периода август 2015 г. - юли 2016 г. беше извършен Анализ на морфологичния 

състав на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община Шумен.  

Настоящата актуализация на общинската програма за управление на отпадъците се 

извършва на основание чл. 52, ал. 3, т. 2 от Закона за управление на отпъдаците. Изменението 

на програмата се налага във връзка с: 

• Отразяване на резултатите от окончателния доклад за Анализ на морфологичния 

състав на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община Шумен, изготвен 

в периода от август 2015 г. до юли 2016 г.; 

• Промяна в изготвените прогнози за количествата образувани отпадъци по потоци до 

2020 г. на база актуалните данни от морфологичния анализ; 
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• Отразяване на влезлите в сила промени в нормативната уредба по управление на 

отпадъците след 2015 г., в т.ч. за биоотпадъците и биоразградимите отпадъци и 

строителни отпадъци; 

• Актуализиране на данните по отношение на съществуващата система за управление 

на отпадъците в Община Шумен. 

 

На основание чл. 52, ал. 2 и ал. 8 от Закона за управление на отпадъците и чл. 79, ал. 4 от 

Закона за опазване на околната среда, предлагам Общински съвет Шумен да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1. Приема Актуализация на програма за управление на отпадъците на територията 

на Община Шумен 2015-2020 г. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ    

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

 
Съгласувал:   Съгласувал:     

инж. Боян Тодоров  инж. В. Йорданова     

Зам. кмет „СЕ“   Директор на Дирекция „УТ“  

 

Изготвил: 

д-р Наталия Господинова 

ст. експерт „Контрол по ЗУО“ 


