
 

 

ДО   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.СТРАЛДЖА 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

от Атанас Киров -  кмет на община Стралджа 

 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община 

Стралджа 2021-2027 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Общинската програма за управление на отпадъците е един от най-важните 

инструменти за прилагане на законодателството за отпадъците на местно ниво. Тя се  

разработва  в съответствие с нормативните изисквания на чл. 52 от Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл. 15, ал. l , т. 3, чл. 57 и чл. 59 от 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС).  

Програмата за управление на отпадъците е секторна програма и е неразделна 

част от Общинската програма за опазване на околната среда на Община Стралджа. 

 

Тя има за цел да отрази  актуалното състояние и да планира мерките и 

дейностите с отпадъците на територията на Община  Стралджа,  в съответствие с 

действащите нормативни изисквания. Разработването й се  базира  на наличните данни, 

резултатите от проведени проучвания на системите за управление на отпадъците в 

общината, както и на анализ на възможностите за финансиране на планираните 

дейности. 

 Въз основа на събраните данни ще бъдат направени предложения и прогнози за 

развитие на инфраструктурата, системите и практиките за управление на отпадъците в 

общината. 

Образуваните отпадъци от жизнената дейност на човека, от производството и 

търговията изискват незабавни действия за намаляване на общото им количество, 

повторната им употреба, увеличаване на рециклирането и тяхното оползотворяване.   

Основната цел е да се предотврати или ограничи неблагоприятното влияние на 

отпадъците върху човешкото здраве и природната среда. С напредване развитието на 

технологичните процеси за третиране на отпадъците, все повече се усъвършенстват 

възможностите за тяхното използване като алтернативен енергиен източник и 

намаляване на количеството, предназначено за депониране.  

Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на община Стралджа за периода 

2021-2027 г. е продължение на многогодишната целенасочена и последователна местна 
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политика за развитие на системите за управление на различните потоци отпадъци, 

генерирани на територията й.  

Изпълнението на Програмата ще окаже съществен принос за ефективното 

използване на ресурсите и намаляване на вредните въздействия на отпадъците. 

Основното предназначение на ПУО е да осигури практически инструмент на Община 

Стралджа за планиране и аргументиране на необходимите ресурси, мерки и действия за 

предоставяне на необходимите качествени услуги по управление на отпадъците за 

населението и бизнеса, в съответствие с нормативните изисквания и най-добри 

практики. 

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Стралджа за 

периода 2021-2027 г. при необходимост ще бъде актуализирана при нейното 

окончателно одобрение, при промяна във фактическите или нормативни условия.  

 

Проекта на програмата за управление на отпадъците на територията на община 

Стралджа за периода 2021-2027 г заедно с изложените към нея  мотиви е публикуван  

на 19.07.2021 г. на официалния сайт на общината. Предоставена беше възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по 

проекта в законоустановения срок от 30 дни. Към настоящия момент не са постъпили в 

общинска администрация подобни становища и предложения. 

С оглед на гореизложеното предлагам на Общински съвет Стралджа, на 

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

администрация и чл. 52 от Закона за  управление на отпадъците  да приеме следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

Приема „Програма за управление на отпадъците на Община Стралджа 2021-2027 г. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /п/ 

Атанас Киров 

Кмет на Община Стралджа  

 

 

 

  


