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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 211 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

30.03.2021 г. с Протокол № 21 
 

                ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община 

Николаево за периода 2021 – 2028 г. 

Мотиви: 

                Настоящата Програма за управление на отпадъците на Община Николаево е 

изготвена в съответствие с изискванията на чл.52 от Закона за управление на 

отпадъците. Тя е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията 

на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) и е с период на действие 

2021 – 2028 г. 

                Програмата съдържа преглед на текущото състояние на общината, по 

отношение управлението на отпадъците, регламентира целите, принципите, мерките, 

начините на изпълнение, начините за контрол, начините за финансиране на дейностите 

и очакваните резултати за изпълнение на задълженията на Общинската администрация 

по отношение на управление на отпадъците. 

Община Николаево участва в Регионално сдружение по реда на Закона за 

управление на отпадъците с общините от региона, съгласно Националната програма за 

управление на дейностите по отпадъците. Регионалното сдружение за управление на 

отпадъците - регион Стара Загора, обхваща общините Стара Загора, Казанлък, Гурково, 

Николаево, Гълъбово, Мъглиж, Братя Даскалови, Чирпан, Твърдица, Опан, Раднево и 

Павел баня. 

Програмата за управление на отпадъците е в съответствие с „Методическите 

указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците“, 

утвърдени със Заповед № АД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и 

водите. 

В програмата са взети под внимание европейските тенденции за решаване на 

проблемите с отпадъци, определени са целите и приоритетите на общината по 

отношение на управление на отпадъците. Програмата е инструмент за подобряване на 

организацията за управление на отпадъците в общината. Тя създава предпоставки 

количествата генерирани отпадъци от населението, селското стопанство и 

промишлеността да бъдат намалени. Предоставя устойчиви, икономически достъпни и 

законосъобразни услуги по управление на отпадъците на територията на общината в 

съответствие на действащото екологично законодателство, национални и местни 

политики и стратегии. 

Програмата разглежда процесите от образуването на отпадъците до тяхното 

обезвреждане. Предмет на програмата са битови, строителни, специфични потоци 

отпадъци – МРО; разделно събиране на рециклируеми отпадъци и компостиране на 

биологично разградими отпадъци. 

При разработване на програмата е направен подробен анализ на средата, като са 

описани природо-географските и териториално-административните особености, 

състоянието на въздуха и водите, особеностите на почвите и нарушените терени, 

състава на отпадъците, шума и Зелената система. Разгледани са икономическите, 

финансовите, демографски и социално-икономически параметри. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 8 и ал.9 от Закона за 

управление на отпадъците, Общински съвет Николаево 

 

Р Е Ш И: 

 

1.Приема Програма за управление на отпадъците на Община Николаево 2021 – 

2028 г. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Николаево ежегодно да внася пред Общински 

съвет отчет за изпълнение на програмата. 

 

 

Общински съвет гласува с 12 гласа, от които „за“- 12, „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ        /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

 

 

 


