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ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  АА      ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН      

9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 
ISO 9001   ISO 14001   OHSAS 18001 

ДО 

ПРОФ.Д.Т.Н. ИНЖ. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ САВЕТ 

ШУМЕН 

 

ДОКЛАДНА  З АПИСКА  
 

от Любомир Христов – Кмет на Община Шумен 

 

Относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

управление на отпадъците на територията на община Шумен, приета с 

Решение № 919 от 17.02.2015 г., изм. и доп. с Решение № 346 от 

22.12.2016 г., изм. с Решение № 424 от 30.03.2017 г., изм. с Решение № 1064 

от 25.04.2019 г. на Общински съвет Шумен, изм. с Решение № 92 от 

31.05.2019 г. на Административен съд Шумен 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от 

АПК на 24.06.2019 г. в електронната страница на Община Шумен са публикувани 

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на 

отпадъците на територията на община Шумен и мотиви за нейното приемане. 

Причини, налагащи изменение и допълнение на наредбата: По протест на 

Окръжна прокуратура с вх. № 61-01-104/18.03.2019 г. с Решение № 92 от 31.05.2019 г. 

по а.д. № 161 по описа за 2019 г. на Административен съд Шумен са отменени като 

незаконосъобразни чл. 42, т. 2 и чл. 63, т. 2 от Наредба за управление на отпадъците на 

територията на община Шумен като незаконосъобразни. Отмяната на тези текстове 

създава празнота в наредбата. Предложените промени имат за цел да тази празнота. 

Цели: С приемането на настоящите промени наредбата ще се приведе в 

съответствие с ЗУО. 

Финансови средства: За прилагане на измененията в Наредбата за управление 

на отпадъците на територията на община Шумен, не е необходимо разходването на 

бюджетни средства. 

Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от прилагането на 

предлаганите промени в Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили 

приемането на същите, а също така действащата Наредба да бъде приведена в 

съответствие с разпоредбите на нормативни актове от по-висока степен. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганите 

промени в Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен, 

не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство. 

Правни основания: Чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 22 от ЗУО. 
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Фактически основания: Привеждане на нормативната база на Община Шумен 

в съответствие със ЗУО с цел да се избегне колизия между текстовете на Наредбата за 

управление на отпадъците на територията на община Шумен и ЗУО. 

С оглед на изложените мотиви, предлагам Общински съвет – Шумен да вземе 

следното 

Р Е Ш Е Н И Е :  

На основание Чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 

с чл. 22 от ЗУО приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

управление на отпадъците на територията на община Шумен както следва: 

§ 1. Отмененият с Решение № 92 от 31.05.2019 г. по а.д. № 161 по описа за 

2019 г. на Административен съд Шумен текст на чл. 42, т. 2 се заменя със следния 

текст: 

„С други лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО, и/или 

комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от ЗООС, в 

случай на писмен отказ от всички организации по оползотворяване на отпадъци от 

опаковки.“ 

Стар текст: 

„2. С други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, 

издаден по реда на глава пета, раздели І и ІІ от ЗУО, за извършване на дейности по 

събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на 

територията на община Шумен, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на 

глава седма, раздел ІІ от ЗООС, в случай на писмен отказ от всички организации по 

оползотворяване на отпадъци от опаковки.“ 

Нов текст: 

„2. С други лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО, и/или 

комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от ЗООС, в 

случай на писмен отказ от всички организации по оползотворяване на отпадъци от 

опаковки.“ 

§ 2. Отмененият с Решение № 92 от 31.05.2019 г. по а.д. № 161 по описа за 

2019 г. на Административен съд Шумен текст на чл. 63, т. 2 се заменя със следния 

текст: 

„други лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО, за 

извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или 

оползотворяване на НУБА на територията на съответната община и/или комплексно 

разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС“. 

Стар текст: 

„2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, 

издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по 

събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на 

територията на съответната община и/или комплексно разрешително, издадено по реда 

на глава седма, раздел II от ЗООС.“ 

Нов текст: 

„2. други лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО, за 

извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или 

оползотворяване на НУБА на територията на съответната община и/или комплексно 

разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.“ 

Любомир Христов, 

Кмет на Община Шумен 
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Съгласували: 
инж. Боян Тодоров 
Заместник-кмет „Строителство и екология“ на Община Шумен 
 

инж. Валентина Йорданова 
Директор на дирекция „Устройство на територията“ 

 

Изготвил: 
Иван Кавръков 
Старши юрисконсулт 


