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РЕШЕНИЕ № 1064 

по протокол № 43 от 25.04.2019 г. 

на заседание на Общинския съвет 

 

 

 
ОТНОСНО:  Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 11; чл. 42, т. 2; чл. 58, т. 3; чл. 

63, т. 2; чл. 77, ал. 2 и административно-наказателните разпоредби от чл. 84 

до чл. 88 вкл. от Наредба за управление на отпадъците на територията на 

община Шумен 

 

 

/чл. 11 – с 36 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/чл. 42, т. 2  – с 36 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/чл. 58, т. 3 – с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/чл. 63, т. 2 – с 34 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/чл. 77, ал. 2 – с 34 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/от чл. 84 до чл. 88 вкл. – с 34 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 

ИЗМЕНЯ разпоредбата на чл. 11 от Наредбата за управление на отпадъците на 

територията на община Шумен, както следва: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 22 от ЗУО 

Общински съвет Шумен: 

1. Чл. 11 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен 

се изменя, като изразът „съответното разрешение“ се заменя с израза „съответния 

документ“. 

Стар текст: 

„Чл. 11. Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и 

обезвреждане на битови отпадъци се извършват от лица, притежаващи съответното 

разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).“ 

Нов текст: 

„Чл. 11. Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и 

обезвреждане на битови отпадъци се извършват от лица, притежаващи съответния документ 

по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).“ 

 

ПОТВЪРЖДАВА разпоредбите на чл. 42, т. 2; чл. 58, т. 3; чл. 63, т. 2; чл. 77, ал. 2 от 

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Шумен: 

Чл. 42. Кметът на Община Шумен организира дейностите по разделно събиране на 

отпадъците от опаковки, отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса и стъкло в 



система за разделно събиране, при условията и реда на настоящата наредба, като сключва 

договори с: 

…………………………………………………………………………………. 

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. 

Чл. 58. Кметът на общината отговаря за разделното събиране на  излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ като организира изпълнението на 

задължението си за участие в системите за разделно събиране на ИУЕЕО, като сключва 

договори с: 

……………………………………………………………………………….... 

3. други лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, за извършване на дейности 

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

територията на общината. 

Чл. 63. Кметът на община Шумен организира дейностите по разделно събиране на 

портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, съгласно 

разпоредбите на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори от 08.01.2013 г., като  сключва договори с: 

………………………………………………………………………………...... 

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. 

Чл. 77. Забранява се: 

………………………………………………………………………………....... 

(2) предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение, издадено по 

реда на чл. 67 от ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, 

раздел II от Закона за опазване на околната среда; 

 

ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 84, чл. 85, чл. 86, чл. 87 и чл. 88 от Наредбата за 

управление на отпадъците на територията на община Шумен. 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                             НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев  

Дата:               

гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                 ПРОТОКОЛИСТ: 

                 /П. Георгиева/ 


