
П Р О Е К Т  
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, изм. и доп. с Решение 
№ 1127 от 25.07.2019 г. на Общински съвет Шумен) 

§ 1. Текстът на чл. 23 се отменя и вместо него се приема нов текст със следното 
съдържание: 

„Чл. 23. (1) Възложителите на СМР и/или на премахването на строежи отговарят за 
изготвянето на план за управление на строителните отпадъци (ПУСО) по реда на чл. 8 от 
Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали (Приета с ПМС № 267 от 5.12.2017 г., обн., ДВ, бр. 98 от 
8.12.2017 г.). 

(2) Планът се изготвя от правоспособен проектант по смисъла на чл. 162, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията.“ 

Стар текст: 
„Чл. 23. (1) Преди започване на СМР и/или премахване на строеж възложителят е 

отговорен за изготвянето на план за управление на строителните отпадъци по 
изискванията на чл. 4 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.)“ 

§ 2. Текстът на чл. 24 се отменя и вместо него се приема нов текст със следното 
съдържание: 

„Чл. 24. (1) Плановете за управление на строителни отпадъци, когато не са 
одобрени по реда на чл. 156б, ал. 6 от Закона за устройство на територията, се одобряват 
от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице по искане на 
възложителя на строежа след влизането в сила на разрешението за строеж и преди 
откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по 
изграждане или премахване на обект по чл. 11, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците. 

(2) По искане на възложителя плановете по ал. 1 могат да бъдат одобрени от 
главния архитект на общината заедно с инвестиционния проект и вписани в разрешението 
за строеж. 

(3) Компетентните органи по ал. 1 и 2 могат да изискват предоставяне на 
допълнителна информация или отстраняване на нередовности в случай на несъответствие 
с изисквания на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 267 от 5.12.2017 г., обн., ДВ, бр. 98 
от 8.12.2017 г.), като изпращат мотивирано становище до заявителя не по-късно от 14 дни 
от получаването на плана. 



(4) Компетентните органи по ал. 1 и 2 одобряват плана за управление на строителни 
отпадъци или мотивирано отказват одобряването му в 14-дневен срок от получаването на 
плана или от отстраняването на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната 
информация.“ 

Стар текст: 
„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.“ 

§ 3. Текстът на чл. 25 се отменя и вместо него се приема нов текст със следното 
съдържание: 

„Чл. 25. План за управление на строителните отпадъци не се разработва и не се 
прилагат при: 

1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 300 кв. м; 
2. премахване на сгради с паянтова конструкция; 
3. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м; 
4. промяна на предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м; 
5. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв. м; 
6. изграждане, реконструкция, основен ремонт и премахване на подземни и 

надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, 
електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, 
хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 
1500 линейни метра в урбанизирани територии; 

7. изграждане, реконструкция и основен ремонт на подземни и надземни линейни 
мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, 
топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, 
третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 5000 линейни метра 
извън урбанизирани територии; 

8. премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на 
водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, 
газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на 
отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1000 линейни метра извън урбанизирани 
територии; 

9. изграждане, рехабилитация, основен ремонт, реконструкция и премахване на 
пътища с дължина до 500 линейни метра; 

10. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, 
когато е наредено по спешност от компетентен орган, с РЗП, по-малка от 300 кв. м; 

11. изграждане и премахване на строежи от шеста категория; 
12. всички текущи ремонти. 
Стар текст: 
„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; 
6. всички текущи ремонти.“ 

М О Т И В И  

Причини, налагащи изменение и допълнение на наредбата: С протест на 
Окръжна прокуратура с вх. № 61-01-250/23.07.2019 г. атакувани 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. Според окръжния прокурор посочените 
текстове са в противоречие с материалноправните разпоредби на чл. 11, ал. 4, ал. 6 и ал. 7 
от Закона за управление на отпадъците, чл. 156б от Закона за устройство на територията, 
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 (Приета с ПМС 
№ 267 от 5.12.2017 г., обн., ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 г.) (НУСОВРСМ). 

Твърденията в протеста са основателни. Наредбата за управление на отпадъците на 
територията на община Шумен не съответства на последните промени в нормативната 
уредба отнасяща се до управлението на строителните отпадъци. 

Цели: С приемането на настоящите промени наредбата ще се приведе в 
съответствие със ЗУО, ЗУТ и НУСОВРСМ. 

Финансови средства: За прилагане на измененията в Наредбата за управление на 
отпадъците на територията на община Шумен, не е необходимо разходването на бюджетни 
средства. 

Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от прилагането на 
предлаганите промени в Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили 
приемането на същите, а също така действащата Наредба да бъде приведена в 
съответствие с разпоредбите на нормативни актове от по-висока степен. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганите промени 
в Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен, не 
противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство. 

Правни основания: Чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 22 от ЗУО. 

Фактически основания: Привеждане на нормативната база на Община Шумен в 
съответствие със ЗУО, ЗУТ и НУСОВРСМ с цел да се избегне колизия между текстовете 
на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен и 
нормативните актове от по-висока степен. 


