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Относно: Приемане на Програма за управление на дейностите по отпадъците на 

територията на Община Трявна с период на действие 2021г. – 2028г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Действащата Програма за управление на отпадъците на Община Трявна е с 

период на действие 2016г. - 2020г. Поради това, че срокът на същата е изтекъл се 

налага приемането на нова програма на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за управление 

на отпадъците. Съгласно чл. 52, ал. 3, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, 

Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община 

Трявна се разработва и приема за период, който следва да съвпада с периода на 

действие на Националния план за управление на отпадъците, който е 2021-2028 г. 

 Община Трявна е изготвила Програма за управление на дейностите по 

отпадъците на територията на Община Трявна с период на действие 2021г. – 2028г, 

която е изцяло съобразена с действащото към момента законодателство в областта на 

околната среда. В програмата е анализирано съществуващото състояние, на база на 

което са идентифицирани проблемите и са формулирани целите. Разработен е план за 

действие, в който са включени необходимите мерки за периода на действие на 

програмата. Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично 

допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в 

националното законодателство и други фактори със стратегическо решение. 

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците Програмата за управление 

на дейностите по отпадъците е неразделна част от Програмата за опазване на околната 

среда. 

 Настоящото предложение има характера и на доклад по смисъла на чл. 26, ал. 3 

от Закона за нормативните актове. Настоящото предложение, заедно с проекта и 

мотивите към него, ще бъде публикувано на интернет страницата на Община Трявна, 

като на всички лица щe се предостави срок от 30 дни да се запознаят с него и да изразят 

своите предложения и становища.  

 

 

 

 

 



С оглед на гореизложеното, предлагам на Общински съвет - Трявна да вземе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал. 1 от Закона за 

опазване на околната среда и чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА 

 

РЕШИ: 

  

1. Отменя Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 

Община Трявна с период 2014г. – 2020г., приета с Решение № 26 на Общински съвет – 

Трявна. 

1.1. Отмяната на Програмата влиза в сила в деня, в който решението на Общинския 

съвет се публикува на интернет страницата на Община Трявна.                        

2. Приема Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 

Община Трявна с период на действие 2021г. – 2028г., съгласно Приложение № 1  към 

настоящото решение. 

2.1. Приетата програма влиза в сила в деня на публикуването й на интернет страницата 

на Община Трявна.   
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