
 

 

 

 

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

ГР. ЗАВЕТ 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

ОТ АХТЕР ВЕЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

 

ОТНОСНО:  Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Завет 2021-2028 

г. 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТИЦИ, 

 

 Програмата за управление на отпадъците на Община Завет за 

периода 2021-2028 г. е изготвена на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците (Обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 19 от 5 Март 

2021 г.) и в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния 

план за управление на отпадъците (приет с Решение №459/17.06.2021 г. на МС) и 

указания за разработване на регионални и общински програми, получени с писмо изх. 

№48-00-566/21.07.2021 година на МОСВ.  

 

1. Причини налагащи приемането на Програма за управление на отпадъците на Община 

Завет 2021-2028 г. 

Програмата се изготвя и във връзка със следните основания:  

- изтичане периода на действие на съществуващата Програма за опазване на околната 

среда, част от която е била и подпрограма за управление на дейностите по отпадъци на Община 

Завет 2015-2020 г.;  

-  промени в законодателството по управление на отпадъците – приет през м. юли2021 г. 

нов, пети Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г.,който заедно с отделните 

програми към него подпомагат централните и местните власти за концентрация на ограничените 

ресурси към приоритетни за финансиране проекти в сферата на управление на отпадъците от 

национални и европейски източници на финансиране. 

  Подходът за разработване на програмата е съобразен и с изискването такъв вид документ 

да е достъпен за разбиране от страна на неспециалисти и на широката общественост и 

същевременно да предоставя възможност на тесните специалисти да получат по-подробна 

информация чрез приложения към основния текст на аналитичната част.  

 

2. Цели, които се поставят с приемането на Програма за управление на отпадъците на 

Община Завет 2021-2028 г. 

Програмата за управление на отпадъците 2021-2028 г. на община Завет се явява 

инструмент за прилагане на законодателството по управление на отпадъците и за 

постигане на заложените цели на местно ниво с цел постигане на заложените цели на 

национално ниво и на ниво Европейски съюз. 

- Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването 

им и насърчаване на повторното им използване 

-  Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци 

- Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци и 

други  

 -     Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда;  

3. Финансови и други средства необходими за прилагане на програмата. 

  - Държавния бюджет; 

  - Общинския бюджет; 

  - Европейски проекти и международни програми; 



 

Програмата включва План за действие с Програми от мерки за постигане на целите;  

Предвижда се целите да бъдат постигнати чрез конкретни мерки/дейности, които 

са представени в Плана за действие към настоящата програма. За всяка мярка са 

посочени срок за реализация, стойност и възможни източници на финансиране, очакван 

резултат от изпълнението на мярката, индикатори за проследяване на напредъка и 

изпълнението на мярката, отговорни институции (водеща и партньор/и) 

 

4. Очаквани резултати от приемането на Програма за управление на отпадъците на 

Община Завет 2021-2028 г. 

 

Основното предназначение на ПУО е да осигури практически инструмент за Община 

Завет за планиране и аргументиране на най-ранен етап на необходимите ресурси, мерки и 

действия с цел предоставяне от общината на необходимите качествени услуги по управление на 

отпадъците за населението и бизнеса и да подобри управлението на отпадъците в съответствие с 

общоевропейската йерархия на управлението на отпадъците. 

- Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване образуването 

им и насърчаване на повторното им използване;  

- Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез 

създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество 

генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда;  

- Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда;  

- Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 

управление на отпадъците.  

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 

законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Предлаганата 

програма е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на 

европейското законодателство. 

Програма за управление на отпадъците се явява неразделна част от Общинската програма 

за околна среда, съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците. 

Съгласно чл.  26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от 

АПК с цел осигуряване на обществен достъп,  проектът на програмата е публикуван на интернет 

страницата на Община Завет, с което се предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища.  

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет гр. Завет на основание чл. 52, ал. 8 

от Закона за управление на отпадъците и чл. 21 , ал. 1, т. 12, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Общински съвет - Завет приема Програма за управление на отпадъците на Община 

Завет 2021-2028 г., 

2. Задължава Кмета на общината да информира ежегодно в срок до 31 март Общинския 

съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година, а при необходимост 

да внася и предложения за нейното допълване и актуализиране. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

 

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14–дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд  гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

Вносител, 

АХТЕР ВЕЛИЕВ 

Кмет на Община Завет 


