
 

ДО   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

СМОЛЯН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Николай   Мелемов   

Кмет на Община Смолян 

 

Относно: Приемане за сведение на Годишния отчет за 2020 г. по 

изпълнение на  Програмата за управление на отпадъците 

2016 – 2020 г.   

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

Общинската програма за управление на отпадъците е разработена на 

основание чл. 79 от Закона за опазване на околната среда и чл. 52 от Закона 

за управление на отпадъците (ЗУО) обн. ДВ бр. 53 2012 г., и приета с 

решение № 252 / 01.09.2016г., изменена и допълнена с Решение                                    

№919 / 11.09.2018 г. 

Програмата за управление на отпадъците на Община Смолян за 

периода 2016 - 2020 година определя рамката за поетапно достигане на 

стратегическите цели, съответстващи на Национален план за управление на 

отпадъците 2014-2020 г. (НПУО), чрез изпълнение на мероприятия, дейности 

и мерки, включени в подпрограми към всяка цел. 

Програмата има за цел да отрази актуалното състояние и планиране на 

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

нормативните изисквания. Управлението на отпадъците се осъществява с цел 

да се предотврати, намали и ограничи вредното им въздействие върху 

човешкото здраве и околната среда. Формулираните цели са съобразени с 

елементите на Националната програма за управление на отпадъците и 

Програмата за прилагане на Директива 99/31/ЕС за депониране на 

отпадъците. 

Настоящият отчет се изготвя на основание чл.52, ал. 9 от Закона за 

управление на отпадъците и включва информация за извършените през 2020 

година мероприятия и дейности, чрез които Община Смолян изпълнява 

изискванията на националното законодателство и местната нормативна 

уредба по отношение на управление на отпадъците на територията на 

общината. 



Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24, ал. 2  и 

чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците предлагам Общински 

съвет Смолян да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1. Приема за сведение Годишния отчет за 2020 г. по изпълнение на 

Програма за управление на отпадъците 2016 - 2020 г.; 

2. Приложение I е неразделна част от настоящата докладна записка за 

Годишен отчет за 2020 г. по изпълнение на ПРОГРАМАТА. 

 

 

Вносител, / П / 
 

Николай   Мелемов 

Кмет на община Смолян 
 

 

 

 

 

 

 


