
УВЕДОМЛЕНИЕ 

       На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, 

ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински съвет Кубрат и Община Кубрат 

УВЕДОМЯВАТ: 

Приемане на Програма за управление на отпадъците на община Кубрат за периода 2021-

2027 г. 

      Предложения и становища могат да бъдат депозирани  в деловодството на Община Кубрат 

или на е-mail: kubrat@kubrat.org  до 30-дни  от датата на публикуване :18.11.2020 г. в сайта на 

Община Кубрат.   

       Мотиви за Приемане  на Програма за управление на отпадъците на община Кубрат за 

периода 2021-2027 г.: 

 1.Причини, налагащи приемането на Програмата за управление на отпадъците 

на община Кубрат за периода 2021-2027 г.:  
Проект на Програмата за управление на отпадъците на територията на община 

Кубрат е изготвен на основание чл. 52 от ЗУО. Съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗУО, тя е 

секторна програма и неразделна част от общинската програма за опазване на околната 

среда.  

В нея са включени дейностите, свързани с отпадъците, изведени и приоритизирани 

на база идентифицираните проблеми, които общинското ръководство трябва да реши, за 

да се постигне екологосъобразното им управление. Разработването на програмата се 

явява един от най-важните инструменти за прилагането на законодателството по 

управление на отпадъците на местно ниво   
 

2.Целите, които се поставят: 

       В проект на Програмата за управление на отпадъците на територията на община 

Кубрат са заложени целите, които Общината трябва да постигне до 2027 г. при 

управлението на отпадъците. Направен е анализ на съществуващото състояние в 

общината и са показани възможностите за постигане на целите. Разпределението на 

мерките и дейностите във времето и тяхното финансово осигуряване са отразени в план 

за действие към всяка една от подпрограмите. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  

        За изпълнение на дейностите по управление на отпадъците на територията на 

общината за програмния период 2021-2027 г. финансов източник ще бъде Такса „битови 

отпадъци“, могат да се използват средства по Оперативна програма „Околна среда“, 

Държавен бюджет, Предприятие за управление на дейностите по опазване околна среда 

/ПУДООС/ към МОСВ, ПРСР или друго финансиране. 

 



4.Очаквани резултати: 

Основните резултати вследствие изпълнението на посочените цели са свързани с: 

 Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци; 

 Увеличаване количествата рециклирани и оползотворени отпадъци; 

 Екологосъобразно управление на отпадъците; 

 Укрепване на административния капацитет; 

 Участие на обществеността и др. 
 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Програмата е изготвена в съответствие с разпоредбите и целите на националното и европейското 

законодателство. 

 

 

 


