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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: Отмяна на действащата Общинска програма за управление на отпадъците 

на община Елена (2011 - 2015 г.) и приемане на Регионална Програма за управление 

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

дейностите за община Елена  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на общината 

разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците, която се разработва и 

приема за период, съвпадащ с периода на действие на Националния план за управление на 

отпадъците. Програмата се разработва в съответствие със структурата, целите и 

предвижданията на Националния план за управление на отпадъците и се актуализира при 

промяна във фактическите и/или нормативните условия. Съгласно ал. 6, 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. 

Регионалното сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново, в което 

община Елена членува, възложи изработване на Регионална програма за управление на 

отпадъците на регион Велико Търново (2014 - 2020 г.), част от която са Регионален план 

на дейностите и Общински планове на дейностите за всяка от общините - членове на 

Сдружението. Разработена по този начин, Регионалната програма отговаря на изискването 

на чл. 52, ал. 6 от ЗУО. 

Общинският план на дейностите за община Елена (стр. 114 - 121) включва общо 18 мерки, 

свързани с изпълнението на задълженията на местната власт, произтичащи от Закона за 

управление на отпадъците и кореспондиращата нормативна уредба. За всяка от мерките са 

посочени видът, съответствието с нормативните изисквания, срокът за изпълнение и 

възможните източници на финансиране. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

 



 2 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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

местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 от същия и чл. 52 от Закона за 

управление на отпадъците, Общински съвет Елена: 

1. Отменя действащата Общинска програма за управление на отпадъците на община 

Елена (2011 - 2015 г.), приета с Решение № 16 / 21.12.2011 г. по Протокол № 4 / 

21.12.2011 г. на Общински съвет – Елена. 

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

Търново (2014 - 2020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена. 

3. Възлага на кмета на община Елена организацията по изпълнението на мерките, 

заложени в Общинския план на дейностите за община Елена. 

4. Програмата да се публикува на интернет страницата на община Елена с цел 

осигуряване на обществен достъп. 

5. Задължава кмета на община Елена ежегодно, в срок до 31 март, да внася в 

Общинския съвет отчет за изпълнението на Регионалната Програма за управление 

на отпадъците - регион Велико Търново (2014 - 2020 г.) и Общинския план на 

дейностите за община Елена през предходната календарна година, като при 

необходимост да прави предложения за допълване и актуализиране на същите. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвил: 

 

Ангелинка Йорданова, главен експерт „ОСВ“ 

25.05.2015 г., 14:40 ч. 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


