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ОБЩИНА ЧАВДАР 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
2084 с. Чавдар, област Софийска, ул. „Христо Ботев“ № 9 

тел: 07189 2261;тел. кмет: 07189 2388 
e-mail: obchavdar@abv.bg; www.chavdar.eu 

 

ОБЯВЛЕНИЕ 

от 20.08.2021 г. 
 

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

администрация и във връзка с чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), и с чл.15, 

ал.1, т.3, чл.57 и чл.59 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.8 от ЗНА, съгласно 

чл.69 от АПК, при спазване изискванията на чл.26 ал.3, ал.4 и чл.28 от ЗНА, Община Чавдар Ви 

уведомява, че община Чавдар е изготвила проект на Програма за управление на отпадъците на 

община Чавдар за периода 2021 - 2028 година.  

В 30/тридесет/ - дневен срок, считано от 20.08.2021 година, датата на  публикуване на 

настоящото обявление и от обявяването му на интернет страницата на община Чавдар: 

www.chavdar.eu, за обсъждане, становища, предложения, мнения, възражения, препоръки и др. 

можете да представите Вашите такива по проекта за Програма за управление на отпадъците на 

община Чавдар за периода 2021 - 2028 година, до 20.09.2021 г., на e- mail: obchavdar@abv.bg, или 

в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в 

рамките на работното време от 8.00 часа, до 17.00 часа на община Чавдар на адрес: п.к. 2084, 

с.Чавдар, област Софийска, ул. „Христо Ботев" No 9.   

Приемането на Програма за управление на отпадъците на община Чавдар за периода 2021 

- 2028 година, е основано на следните, 
 

МОТИВИ 
 

1.Причини, които налагат приемането на Програма за управление на отпадъците на 

община Чавдар за периода 2021 - 2028 година 
  
Общинската програма за управление на отпадъците се разработва на основание чл. 52 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл.15, ал.1, 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 

Чавдар.  Програмата за управление на отпадъците на територията на община Чавдар за периода 

2021-2028 г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния план за 

управление на отпадъците (НПУО) 2021-2028 г. и при необходимост ще бъде актуализирана при 

промяна във фактическите или нормативни условия за нейното изпълнение.        

Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на Общините и 

са в компетенциите на Кмета, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и техните подзаконови нормативни актове. 

Обхватът и съдържанието на Програмата са в съответствие и с Методическите указания за 

разработване на общински програми за управление на отпадъците утвърдени със Заповед № РД-

211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите. 

 

2.Цели, които се поставят: 
 

Основната цел на настоящата програма е насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и постигането на устойчив растеж, чрез прилагане на мерки за изграждане на 

http://www.chavdar.eu/
http://www.chavdar.eu/


2 
 

интегрирана система за управление на отпадъците в община Чавдар като елемент на 

регионалната система за управление на отпадъците в Средногорито. Резултатите от 

изпълнението на ПУО Чавдар биха били следните: 

- Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда;  

- Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез 

създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото 

количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната 

среда;  

- Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 

управление на отпадъците; 

- Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Програмата:    

    

Финансовите средства за прилагане на Програмата ще бъдат осигурени от общинския 

бюджет, държавния бюджет и оперативните програми.  

   

4. Очаквани резултати:  
 

- Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване образуването им  и 

насърчаване на повторното им използване; 

 - Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, транспортиране, 

рециклиране и оползотворяване на отпадъците; 

-  Предотвратяване и намаляване на риска от замърсявания с отпадъци; 

- Нормативно регулиране и укрепване на административния капацитет наОбщинската 

администрация за управление на отпадъците; 

- Участие на обществеността при прилагане на йерархията на управление на отпадъците. 

 
  

5.Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:    

   

       Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 

законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Предлаганата 

програма е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на 

европейското законодателство. 

 
 

 

Проекът на Програма за управление на отпадъците на община Чавдар за периода 

2021 - 2028 година е публикуван и може да се запознаете с него на официалната интернет 

страница на община Чавдар в секция „Общински съвет“, в подсекция „Покани и 

обявления“, на следния линк: https://www.chavdar.eu/administration/POKANI 

 

 

 
 

 

 
 

ГРИГОР ДАУЛОВ:  

 Кмет на община Чавдар                                                     
 

 
 

 

 


