
Актуализация на програма за управление на отпадъците на Община Шумен 2015 – 2020 г. 

 

123 

8. Анализ за информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите 

с отпадъците 
 

Предмет на Анализа е информационното обезпечаване в общината относно количествата 

отпадъци по потоци и дейностите, свързани с тяхното управление. 

 

Информация във връзка с управлението на отпадъците в Община Шумен се осигурява от 

Дирекция ”Устройство на територията”, Отдел “Инвестиции и екология”, към което се 

подават отчетите от всички фирми и организации, на които е възложено извършването на 

дейности по събиране, транспортиране, предварително третиране, оползотворяване и 

обезвреждане на битови отпадъци, МРО и строителни отпадъци. 

 

За територията на Община Шумен, отчети за дейности по сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови отпадъци се подават от 2 фирми, с които са сключени договори 

по реда на ЗОП. 

 

Регионалното депо за неопасни отпадъци в гр. Шумен е предоставено за стопанисване и 

управление на ОП „Чистота“. 

 

Информация за дейностите по третиране на отпадъци се предоставя на кмета на Община 

Шумен и на останалите общини, включени в РСУО – Шумен от операторите на 

инсталацията за предварително третиране (сепариране) на смесения битов отпадък и 

регионалното депо за обезвреждане на битови отпадъци, в т. ч.: 

- Количества битови отпадъци, доставени на вход на сепарираща инсталация; 

- Количества сепарирани отпадъчни материали от битовите отпадъци; 

- Количества отпадъци предадени за оползотворяване/рециклиране; 

- Количества на депонирани отпадъци на Регионално депо – Шумен; 

 

Информация за отпадъците в общината се осигурява и от ООп, с които са сключени 

договори за извършване на разделно събиране и оползотворяване на различните групи 

масово разпространени отпадъци, както следва: 

1. „Екопак – България“ и „Булекопак“ за разделно събраните отпадъци от следните 

потоци – хартия и картон, пластмаса и метал, стъкло, в контейнерите за разделно 

събиране, разположени в различни точки на гр. Шумен и прилежащите села. 

2. „Грийнтех България“ АД за разделно събраните отпадъци от излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО); 

3. „Рекобат“ АД за разделно събраните отпадъци от негодни за употреба батерии и 

акумулатори (НУБА); 

4. „Гумирек“ АД за разделно събраните излезли от употреба гуми; 

5. „Голдън Фийлд“ ООД за строителни отпадъци; 

 

За правилното планиране на дейностите по управление на отпадъците е необходима пълна 

и коректна информация за количествата и състава на образуваните отпадъци в общината, 

както и ефективна комуникация между всички участници в регионалното управление на 

отпадъци. 
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В тази връзка Община Шумен е внедрила информационна система за управление на 

отпадъците с осигуряване на онлайн връзка с Регионалното депо за неопасни отпадъци и 

компютърна конфигурация за отчитане на количествата постъпващи отпадъци, както и 

начина им на транспортиране и приемане в депото. 

 

С въвеждане на информационната система се улеснява бързия достъп до информация в 

реално време и се предоставя възможност на общината за осъществяване на пряк контрол. 

 

Основните предимства на информационната система са: 

 Улеснява ежедневните задължения на оператора на депото. 

 Подобрява комуникацията между оператора и общината възложител на услугата, 

както и останалите участници в процесите. 

 Повишава контрола на общините върху изпълнителя на услугата. 

 Подпомага отчитането пред компетентните органи. 

 Оптимизира (намалява) разходите за дейността. 

 Поддържа възможност за обмен на данни (включително автоматизирано) чрез 

стандартните протоколи за обмен с други информационни системи. 

 Оптимизира цялостната дейност по управлението на отпадъците. 

 Подпомага процесите на управлението на отпадъците на регионален принцип, 

съгласно европейските изисквания. 

 

 


