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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

  

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

Относно: Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на 

отпадъците - регион Велико Търново (2014 - 2020 г.) с Общински план на дейностите 

за община Елена през 2017 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Законът за управление на отпадъците (ЗУО) вменява в задължение на кмета на общината 

разработването и изпълнението на програма за управление на отпадъците на територията 

на съответната община. Допуска се две или повече общини, ползващи общо регионално 

депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци, да разработят обща програма за 

управление на отпадъците, в случай че задълженията, отговорностите и мерките, засягащи 

отделните общини, са ясно разграничени в програмата. 

Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014 - 

2020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена, е приета с Решение № 66 / 

25.06.2015 г. на Общински съвет Елена. 

Съгласно чл. 52, ал. 9 от ЗУО, кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март 

общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година.  

Във връзка с гореизложеното и в изпълнение на т. 5 от Решение № 66 / 25.06.2015 г. на 

Общински съвет Елена, предлагам на Вашето внимание отчет за изпълнението на 

Регионалната Програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново (2014 - 

2020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена през 2017 г., както и следния 
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ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал. 9 от Закона за 

управление на отпадъците, Общински съвет Елена 

Приема Отчет за изпълнението на Регионалната Програма за управление на 

отпадъците - регион Велико Търново (2014 - 2020 г.) с Общински план на дейностите 

за община Елена през 2017 г. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвил: 

 

Ангелинка Йорданова, главен инспектор „ОСВ“ 

21.03.2018 г., 16:00 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


