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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: Приемане на Регионална програма за управление на отпадъците за регион 

Велико Търново за периода 2021 - 2028 г. (с модул за община Елена), неразделна част 

от Общинската програма за опазване на околната среда 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Регионалната програма за управление на отпадъците за регион Велико Търново (с модул 

за всяка от общините от регионалната система) е разработена в изпълнение на 

изискванията на чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 52, ал. 6 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

Чрез Регионалната програма за управление на отпадъците (РСУО) общините разпределят 

помежду си отговорностите за постигане на целите по управление на отпадъците и се 

определя рамката за ефективно управление на общите съоръжения и инсталации за 

отпадъци. 

Основната цел на Регионалната програмата е да допринесе за устойчивото развитие на 

регион Велико Търново, чрез реализиране и прилагане на интегрирана система за 

управление на отпадъците, която следва да доведе до намаляване на въздействията върху 

околната среда, причинени от генерираните отпадъци, увеличаване дела на разделно 

събраните отпадъци както и стимулиране на инвестициите за подобряване управлението 

на отпадъците. Програмата е изготвена въз основа на налични данни за отпадъците в 

общините от региона – Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Елена и 

Златарица, резултати от проведени проучвания за системите за управление на отпадъците, 

както и въз основа на анализа на възможностите за финансиране на дейности свързани с 

отпадъци.  

В програмата са направени експертни предложения и прогнози за периода 2021 - 2028 г., 

за развитието на инфраструктурата и практиките за управление на отпадъците, в т.ч.: 

- демографска прогноза; 

- прогноза за образуваните отпадъци; 
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- прогноза за видовете отпадъци, които могат да бъдат предотвратени; 

- прогноза за видовете отпадъци, които могат да бъдат подложени на подготовка за 

повторна употреба; 

Програмата се разработва в съответствие със структурата, целите и предвижданията на 

Националния план за управление на отпадъците (НПУО) 2021 - 2028 г. и може да бъде 

актуализирана при промяна на фактическите или нормативните условия, при които е 

създадена.  

Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на общините, 

съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на 

околната среда и подзаконовите нормативни актове към тях. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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

администрация, във връзка с чл. 52, ал.ал 2, 6 и 8 от Закона за управление на отпадъците и 

чл.чл.. 79 и 80 от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет Елена:  

1. Приема Регионална програма за управление на отпадъците за регион Велико 

Търново за периода 2021 - 2028 г. (с модул за община Елена), представляваща 

неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда. 

2. Възлага на кмета на община Елена организацията по изпълнение на мерките, 

заложени в плана за действие към Програмата. 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвил: 

Ангелина Йорданова, главен инспектор ОСВ 

17.01.2022 г., 10:30 ч. 

 

Съгласували: 

Драгомир Цанев, гл. юрисконсулт; 

инж. Димитринка Иванова, д-р д-я „УТОС“ 


