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ОТНОСНО:  Отчет за изпълнение на мерките в Програма за управление на 

отпадъците и Програма за намаляване нивата на замърсителите и 

достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) 

в атмосферния въздух на територията на Община Шумен с период на 

действие 2018-2022 г. , за 2020 г. 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ, 

 

Във връзка с прилагане на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Закона за 

чистотата на атмосферния въздух, ежегодно, Кметът на община Шумен, съгл. чл. 52, ал.9 

от ЗУО и чл. 79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), внася в Общински 

съвет Шумен отчети по изпълнението на мерките, включени в Програма за управление 

на отпадъците в община Шумен и в Програма за намаляване нивата на замърсителите и 

достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния 

въздух на територията на Община Шумен с период на действие 2018-2022 г. 

Актуализираната Програма за управление на отпадъците в община Шумен е с 

период на действие 2015 - 2020 г. Община Шумен следва да изготви, а Общински съвет-

Шумен да приеме нова програма,  която да е съобразена с приоритетите при 

управлението на отпадъците в следващия програмен период.  

Националният план за управление на отпадъците е стратегически документ, който 

определя политиката в управлението на отпадъците в страната през следващите осем 

години. В момента тече процедура по обществено обсъждане на Проекта на Национален 

план за управление на отпадъците (НПУО) с период на действие 2021-2028 година.  

Общините, които не попадат в списъка на някое от Приложенията на НПУО, няма 

да имат право да изграждат съответната инфраструктура със средства от държавния 

бюджет, средства от ОПОС, бюджета на ПУДООС, както и дори със собствено общинско 

финансиране. 

Отчитайки важността на НПУО за бъдещите инвестиции на местно ниво, 

Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините от Област Шумен 

(РСУО-Шумен) проведе на 05.03.2021 г., общо събрание, което на основание чл. 26, ал.1, 

т.4 и т.13 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ бр.53 от 13.07.2012 г. и сл. 

изм.) единодушно взе решение да предложим РСУО-Шумен да бъде включено в Проекта 



 

 

на Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 година и по-конкретно в 

Приложение № 7 Индикативен списък на РСУО, в които могат да се изградят 

инсталации за предварително третиране и Приложение № 9 Индикативен списък на 

РСУО, в които могат да се изградят депа за битови отпадъци, допълнителни клетки и 

довеждаща инфраструктура. 

Мотивите за нашите предложения са следните: 

На територията на община Хитрино с целево финансиране е изградена инсталация 

за предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци, която има 

капацитет 4000 т/година и обслужва общините Хитрино, Венец и Каолиново. 

Отпадъците, които тези общини генерират представляват около 6,5% от смесените 

битови отпадъци, образувани на територията на сдружението. Останалите пет общини 

Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово възлагат съвместно услугата 

по предварително третиране на външен изпълнител. Поради изтичане срока на договора, 

през 2020 г. бяха проведени две процедури по реда на ЗОП, които бяха прекратени 

поради липса на подадени оферти. Предложената при пазарните консултации цена от 120 

лева/ тон, постъпили за сепариране отпадъци, е неприемлива за общините. 

На територията на община Шумен има отреден терен за изграждане на инсталация 

за предварително третиране (сортиране) и компостираща инсталация. Отделените от 

инсталацията в община Хитрино, негодни за оползотворяване отпадъци с код 19 12 12 

биха могли да постъпват в модула за стабилизиране на биоразградимата фракция към 

една бъдеща инсталация за сепариране на територията на община Шумен, която да 

обслужва останалите пет общини. Считаме, че по този начин ще се удовлетвори 

изискването за използването на инсталацията от всички общини в сдружението. 

С оглед на фактите, че Регионалното депо за неопасни отпадъци – Шумен е 

проектирано и изградено за задоволяване на нуждите на община Шумен, а в последствие 

е определено като регионално, в момента то има капацитет на запълване не повече от 6 

(шест) години. Това налага РСУО-Шумен и в частност Община Шумен да търси решения 

за обезвреждане на негодните за оползотворяване отпадъци, в т.ч. и да  предприеме 

действия за разширяване на съществуващото депо за смесени битови отпадъци, което е 

предпоставка за включването на РСУО-Шумен в Приложение № 9 Индикативен списък 

на РСУО, в които могат да се изградят депа за битови отпадъци, допълнителни клетки 

и довеждаща инфраструктура.  

Поради изложената информация и на основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците, чл.79, ал.5 Закона за опазване 

на околната среда предлагам Общински съвет-Шумен да вземе следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. „Приема за информация годишния отчет за изпълнение през 2020 г. на 

мерките, включени в Програма за управление на отпадъците в община Шумен 

2015-2020 г.“ 

2. „Приема за информация годишния отчет за изпълнение през 2020 г. на 

мерките,  включени в плана за действие към Програма за намаляване нивата 

на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови 

частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на Община Шумен с 

период на действие 2018-2022 г.“ 

3. „Удължава срока на прилагане на мерките, включени в Програма за 

управление на отпадъците в община Шумен с период на действие 2015-2020 

г. до приемане на нова Програма за управление на отпадъците в община 

Шумен, изготвена съгласно предвижданията на Националния план за 

управление на отпадъците (НПУО) с период на действие 2021-2028 година.“ 

 

 



 

 

 

Приложения: 

1. Годишен отчет за изпълнение на мерките в Програма за управление на 
отпадъците в община Шумен 2015-2020 г. 

 

2. Годишен отчет за изпълнение на мерките в плана за действие към Програма за 

намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за 

фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на 

Община Шумен с период на действие 2018-2022 г.“ 

 

 

С уважение, 

 

РОСИЦА АНТОНОВА 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ИР  

  (За кмет на община Шумен, 

  съгласно  Заповед №РД-25-595 от 26.03.2021 г.)  

 

 
 


