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РЕШЕНИЕ № 1127 

по протокол № 48 от 25.07.2019 г. 

на заседание на Общинския съвет 
  

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 

 

/§ 1 - с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/§ 2 - с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/§ 3 - с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 

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.“ 

 

§ 3. Промените влизат в сила след публикуването им в местен 

ежедневник. 

 

 

 

 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ 

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

Дата:               

гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                 ПРОТОКОЛИСТ: 

                 /М. Павлова/ 


