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Относно: Актуализиране на Програмата за управление на отпадъците на Община 

Чирпан  
 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

         Програмата за управление на отпадъците е един от най-важните инструменти за 

прилагане на националното законодателство за отпадъците на територията на 

община Чирпан. Разработена е на основание изискванията на чл.52 от ЗУО, в 

съответствие с методическите указания за разработване на общински програми за 

управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД-211/ 31.03.2015г. на 

министъра на околната среда и водите, както и в съответствие със структурата, 

целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 

(НПУО). Програмата беше внесена за провеждане на процедура по преценка 

извършването на екологична оценка в РИОСВ – Стара Загора. По проведената 

процедура РИОСВ – Стара Загора излезе със съответното решение № СЗ – 10- 

ЕО/2017г., на изготвената програма да не се извършва екологична оценка. 

Период на действие на програмата 2017-2020 г. 

Настоящата Програма за управление на отпадъците на територията на община Чирпан 

съдържа преглед на текущото състояние, по отношение управлението на отпадъците, 

както и регламентира целите, принципите, мерките, начините на изпълнение, начините за 

контрол, начините за финансиране на дейностите и очакваните резултати за изпълнение 

на задълженията на общинска администрация – Чирпан по отношение управлението на 

отпадъците. 

Програмата се актуализира периодично при промяна на нормативната уредба, при 

изменения на целите и приоритетите на националното законодателство и при изтичане на 

периода й, което дава възможност за вземане на навременни и адекватни мерки при 

изпълнение на политиката, свързана с управление на отпадъците. 

При разработването на програмата е спазена йерархията за третиране на отпадъците, 

изградена съгласно изискванията на Европейският съюз /ЕС/ и залегнала с ЗУО, а 

именно: 



1.Предотвратяване образуването на отпадъците; 

2.Подготовка за повторна употреба; 

3.Рециклиране; 

4.Друго оползотворяване (оползотворяване за получаване на енергия); 

5.Обезвреждане. 

В програмата са взети под внимание европейските тенденции за решаване на проблемите 

с отпадъците и специфичните местни условия, заложени в Общинския план за развитие 

на община Чирпан. 

Поради големият й обем един екземпляр от Общинската програма за управление на 

отпадъците на територията на Община Чирпан е предоставен на секретаря на Общински 

съвет, за да може всеки съветник да се запознае с нея. 

 

 

Проект за Решение: 

 

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 : 

1. Приема програмата за управление на отпадъците на територията на Община 

Чирпан 2017-2020г. 

 

 

Вносител:  ……………………………. 

Кичка Петкова 

Кмет на Община Чирпан 
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