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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 16 / 21.12.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 4 / 21.12.2011 г. 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за управление дейностите по 

отпадъците с план на действие 2011 – 2015 г. 

 

 

На основание изискванията на чл.79 от Закона за опазване на околната среда и 

чл. 29, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, беше разработена Общинска 

програма за управление на отпадъците, чийто план на действие обхваща периода 2011 

– 2015 година. 

Настоящият програмен документ представлява актуализация на Програмата за 

управление на дейностите по отпадъците на община Елена 2006 – 2010 г., приета от 

Общински съвет Елена с Решение № 63/31.10.2006 г. 

Основните фактори наложили актуализацията на програмата са: 

 Разработването на проект за управление на отпадъците в регион Велико 

Търново (включващ общините Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, 

Златарица, Лясковец и Стражица), в рамките на проект 

EuropeAid/124485/D/SV/BG Подготовка на мерки за управление на отпадъците 

в регион Велико Търново; 

 Положително решение по ОВОС на инвестиционно предложение: „Регионално 

депо за неопасни отпадъци на Сдружение  „За чисти селища” на общини 

Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица” на 

площадка № 5 – съседни терени до съществуващо депо за неопасни отпадъци на 

град Велико Търново, в землището на с. Шереметя, община Велико Търново; 

 Промени в националното законодателство по управление на отпадъците;  

 Приемането на нова Национална програма за управление на дейностите по 

отпадъците за периода 2009-2013 г. 

Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Елена е 

разработена с цел да се определят необходимите мерки за изграждане на интегрирана 

система за управление на отпадъците в община Елена, като елемент на регионалната 

система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, чрез която да се 

постигне намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от 

образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, 

увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите в 

областта на управление на отпадъците. 



Въз основа на анализа на съществуващите практики по управление на 

отпадъците на територията на община Елена и идентифицираните проблеми са 

определени основните цели на Програмата. Предвидени са основни мерки и дейности 

за периода на действие на Програмата с оглед изпълнение на поставените цели. 

Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита ежегодно и 

подлежи на актуализация при промяна на фактическите и/или нормативни условия в 

процеса на нейната реализация.Тя очертава рамката на бъдещето развитие на дейности 

и мерки, съобразени с основните принципи заложени в Националната политика по 

управление на отпадъците. 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на чл.79 от 

Закона за опазване на околната среда и чл. 29 от Закона за управление на отпадъците, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И :  

 
Приема представената ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ с план за действие, включващ периода 2011-

2015 година. 

 
 

 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


