
 

Мотиви за приемане  

на  

Програма за управление на отпадъците на Община Завет 2021-2028 г. 

 

 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, които налагат приемането на Програмата  

 

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. 

 

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. юли 2021 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. 

 

2. Цели, които се поставят:  

Основната цел на настоящата програма е насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и постигането на устойчив растеж, чрез прилагане на мерки за изграждане на 

интегрирана система за управление на отпадъците в община Завет.  

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Програмата:  

Финансовите средства за прилагане на Програмата ще бъдат осигурени от общинския 

бюджет, държавния бюджет и оперативните програми.  

 

4. Очаквани резултати:  

- 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;  

 

5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:  
Настоящият 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. 


