
 
На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, 

ал. 2 от Закона за нормативните актове община Шумен  
 

УВЕДОМЯВА: 
Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на 

Община Шумен.  
 

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 16.09.2012г. включително на Гише 
№6 в Информационния център на Община Шумен  

 
 

Проект! 
Наредба за изменение и допълнение на  

Наредба за управление на отпадъците на Община Шумен 
 
 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ 
ОТПАДЪЦИ 

 
 
Чл. 28.(1). Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на 

производствената дейност на физическите и юридическите лица. 
(2). Предаването и приемането на производствените отпадъци за съответното третиране на 

„Регионалното депо за неопасни отпадъци в кв.”Дивдядово”, гр. Шумен се извършва, само въз 
основа на тристранен писмен договор с Община Шумен, „Оператора” на депото- „Титан БКС” 
ООД и „Притежателите” на отпадъците. 
 (3). За сключване на договор, притежателят на отпадъците подава писмена молба до Кмета 
на общината, към която прилага следните документи: 
1.Документ за класификация на отпадъците, съгласно разпоредбите на Наредба №3 за 
класификация на отпадъците. 
2.Доклад от основно охарактеризиране на отпадъците, съгласно разпоредбите на Наредба № 8 от 
24.08.2004 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
3.Становище на компетентния орган (РИОСВ или ИАОС), по доклада от основното 
охарактеризиране на отпадъците. 
4.Разрешително за транспортиране на съответният вид отпадък, издадено по реда на Закона за 
управление на отпадъците.  
5.В случай, че лицето подало молбата за обезвреждане на неопасни производствени отпадъци, не 
притежава разрешителен документ за транспортирането им, прилага сключен договор за 
транспортна услуга с лица притежаващи необходимото разрешително по ЗУО. 
6. Молбата по т. 5 се разглежда в двуседмичен срок. При необходимост от „Притежателя” на 
отпадъците се изисква допълнителна информация. 
 (4). За извършване на услугите по обезвреждането на неопасни производствени отпадъци на 
„Регионалното депо в кв. Дивдядово”, притежателите на отпадъци, заплащат цена, регламентирана 
в чл. 50, т. 44 „а” на общинската „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Шумен” и цена, към оператора, одобрена с Протокол от 



заседание на „Регионалното сдружение на общините за управление на отпадъците от област 
Шумен”. 

Чл.29. Всички разходи за третиране и транспортиране на производствените отпадъци са 
сметка на притежателя им. 
  

 
 

МОТИВИ: 
 

Причините, които налагат предлаганите промени са, че в Раздел VI от общинската „Наредба 
за управление на отпадъците”, чл. 28 не конкретизира реда по който се сключват договорите за 
обезвреждане на неопасни производствени отпадъци, на „Регионалното депо за неопасни 
отпадъци, кв. Дивдядово”, гр. Шумен. 

Това налага, чл. 28 да се измени и допълни, като се регламентира този ред, съгласно 
разпоредбите на Наредба № 8 от 24.08.2004 за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци и Наредба №3 за класификация на отпадъците. 

Целите, които си поставяме са да се урегулира редът за приемане и обезвреждане на 
неопасни производствени отпадъци на „Регионалното депо за неопасни отпадъци в кв. 
„Дивдядово”. 

Не са необходими финансови и други средства за прилагане на предлаганите допълнения. 
Очакваме, след влизане в сила на промените- „Притежателите” на производствени отпадъци 

да спазват въведената организация и ред за третиране в регламентираното „Регионално депо за 
неопасни отпадъци, кв. „Дивдядово”, гр. Шумен. 

Предлаганите допълнения отговарят на Закона за управление на отпадъците и Директива 
1999/31/EO, относно депонирането на отпадъците и Регламент (ЕО) № 1013 за транспортиране на 
отпадъците.. 

Независимо от предложените допълнения, е необходимо в рамките на 2012г. да се подготви 
изцяло нова Наредба за управление на отпадъците, във връзка с влезлите в сила изменения на 
Закона за управление на отпадъците 
 

 


