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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр. ШУМЕН 

 

 
 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  
от 

 проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев - председател на  

Общински съвет Шумен 

 

 

 

ОТНОСНО: Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 24, ал. 1 и ал. 

2 и чл. 25, т. 1-5 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на 

община Шумен 

  

 

  УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Общински съвет Шумен постъпи протест от П. Вълчев - прокурор в 

Окръжна прокуратура, с вх. № 61-01-250  от 23.07.2019 г. Искането на г-н 

Вълчев е да се отменят като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 24, ал. 1 и 

ал. 2 и чл. 25, т. 1-5 от Наредбата за управление на отпадъците на територията 

на община Шумен, поради противоречие с материалноправните разпоредби на 

чл. 11, ал. 4, ал. 6 и ал. 7 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, чл. 156б 

от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, както и на чл. 15, ал. 1, т. 1, т. 3, 

т. 4, т. 5 и т. 10 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали /НУСОВРСМ/.   

 

Текстовете на горепосочените чл. 24, ал. 1 и ал. 2 и чл. 25, т. 1-5 от 

наредбата са следните: 

Чл. 24. (1) Кметът на Община Шумен одобрява плана за управление на 

строителни отпадъци или мотивирано отказва одобрението му в срок до един 

месец от получаването на плана или от отстраняването на нередовностите и/или 

предоставянето на допълнителната информация. 

(2) В случай на несъответствие с изискванията на Наредба за управление 

на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали 

(обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.) кметът на община Шумен може да изисква 

допълнителна информация и/или отстраняване на нередовности, като изпраща 



мотивирано становище до заявителя не по-късно от 15 дни от получаване на 

плана. 

 

Чл. 25. Изискванията за план за управление на СО не се прилагат по 

отношение на: 

1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 

100 кв. м; 

2. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. 

м; 

3. промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м; 

4. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м; 

5. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността 

строежи, когато е наредено по спешност от компетентен орган. 

 

Прокурор П. Вълчев отправя своя протест на основание на разпоредбите 

на чл. 186, ал. 2, вр. чл. 185, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 16, ал. 1, т. 1, вр. чл. 126, вр. чл. 

193, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/, вр. чл. 145, ал. 6 от 

Закон за съдебната власт /ЗСВ/. 

 

С оглед на гореизложеното предлагам три варианта за   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

І-ви вариант: 

ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 24, ал. 1 и ал. 2 и чл. 25, т. 1-5 от 

Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен. 

 

 

ІІ-ри вариант: 

ИЗМЕНЯ разпоредбите на чл. 24, ал. 1 и ал. 2 и чл. 25, т. 1-5 от 

Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен, 

както следва:  

……………………………………………….…….. 

 

 

ІІІ-ти вариант: 

ПОТВЪРЖДАВА  чл. 24, ал. 1 и ал. 2 и чл. 25, т. 1-5 от Наредбата за 

управление на отпадъците на територията на община Шумен: 

Чл. 24. (1) Кметът на Община Шумен одобрява плана за управление на 

строителни отпадъци или мотивирано отказва одобрението му в срок до един 

месец от получаването на плана или от отстраняването на нередовностите и/или 

предоставянето на допълнителната информация. 

 



(2) В случай на несъответствие с изискванията на Наредба за управление 

на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали 

(обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.) кметът на община Шумен може да изисква 

допълнителна информация и/или отстраняване на нередовности, като изпраща 

мотивирано становище до заявителя не по-късно от 15 дни от получаване на 

плана. 

 

Чл. 25. Изискванията за план за управление на СО не се прилагат по 

отношение на: 

1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 

100 кв. м; 

2. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. 

м; 

3. промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м; 

4. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м; 

5. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността 

строежи, когато е наредено по спешност от компетентен орган. 

 

 

 

 

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев 

Председател на  
Общински съвет Шумен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Мотиви към  

предложение за изменение на  

Наредбата за управление на отпадъците на територията на община 

Шумен 

 

 

1. Причини, които налагат приемането: Постъпил протест от П. Вълчев 

- прокурор в Окръжна прокуратура Шумен, срещу разпоредбите на чл. 24, ал. 1 

и ал. 2 и чл. 25, т. 1-5 от Наредбата за управление на отпадъците на територията 

на община Шумен; 

2. Цели, които се поставят: синхронизиране на Наредбата за управление 

на отпадъците на територията на община Шумен, със Закона за управление на 

отпадъците /ЗУО/, Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредбата за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали /НУСОВРСМ/; 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

наредбата: Не са необходими финансови средства за прилагането на новата 

уредба; 

4. Очаквани резултати от прилагането: съответствие на чл. 24, ал. 1 и 

ал. 2 и чл. 25, т. 1-5 от Наредбата за управление на отпадъците на територията 

на община Шумен, със Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, Закона за 

устройство на територията /ЗУТ/ и Наредбата за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /НУСОВРСМ/; 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Промените 
не противоречат на правото на Европейския съюз. 

 

 

 


