
Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., 
доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) на Наредба 
за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. 
Изм. -  ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

п  ..к. ь Ш  ОЬЩИВА ЛЕВСКИ
ИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС .ДАТА,

519.1.Ш£2о̂ гг.

ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за изготвяне на план/програма

от Любка Веселинова Александрова -  Кмет на Община Левски 

(име, фирма, включително администрация, длъжност)

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Моля да определите необходимите действия, които трябва да се предприемат за издаване 
на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка (ЕО) или издаване на 
становище по ЕО на:

„Програма за управление на отпадъците на община Левски за периода 2021-2028г.”
(наименование на плана/програмата)

Предоставям следната информация във връзка с посочения план/посочената програма:

1. Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по закон 
трето лице):

Име: Любка Александрова -  Кмет на Община Левски 
Пълен пощенски адрес: 5900, гр. Левски, бул. „България“№58
Телефон/факс/ел. поща (e-mail): тел. 0650/8-24-48; факс 0650/8-31-95; oblevski@abv.bg 
Лице за връзка: инж. Вероника Славова -  гл. експерт, Дирекция „ГиА“ -  0650/8-24-48 
Пълен пощенски адрес: 5900, гр. Левски, бул. „България“№58
Телефон/факс/ел. поща (e-mail): тел. 0650/8-24-48; факс 0650/8-31-95; oblevski@abv.bg

2. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата 

Общински съвет -  Левски.

Приложение: (прилагат се допълнителни документи, които имат отношение към 
уведомлението) :

1. Задание за изработване на плана/програмата, изменение на план/програма в обхват 
съгласно Закона за устройство на територията или съответния друг специален нормативен 
или административен акт и/или информация за целите и предвижданията на
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плана/програмата:

Проект на „Програма за управление на отпадъците на община Левски за периода 
2021-2028г.”.
Програмата за управление на отпадъците на община Левски за периода 2021 -  2028 г. е 
изготвена на основание чл. 52, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (в сила от 
13.07.2012 г., обн., ДВ, бр. 19 от 5 Март 2021 г.), неразделна част от програмата за 
опазване на околната среда. Разработена е в съответствие със структурата, целите и 
предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) 2021 -  2028 
г. и може да бъде актуализирана при промяна на фактическите или нормативните условия, 
при които е създадена.

Основна цел: Основната цел на програмата е „Население и бизнес на община Левски, 
които подобряват прилагането на йерархията на управление на отпадъците във всички 
процеси и нива“;

В унисон с НПУО 2021 -  2028 г., стратегическите цели, които се поставят в програмата са:

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 
образуването им и насърчаване на повторното им използване;

Увеличаване на количествата на рециклирани и оползотворени отпадъци;

Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци;

С прилагането си Програмата следва да допринесе за устойчивото развитие на община 
Левски, чрез реализиране и прилагане на интегрирана система за управление на 
отпадъците, която следва да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, 
причинени от генерираните отпадъци, увеличаване дела на разделно събраните отпадъци 
както и стимулиране на инвестициите за подобряване управлението на отпадъците. 
Програмата е изготвена въз основа на налични данни за отпадъците в общината, резултати 
от проведени проучвания за системите за управление на отпадъците, както и въз основа на 
анализа на възможностите за финансиране на дейности свързани с отпадъци.

При разработване на програмата са взети в предвид Методическите указания за 
разработване на общински програми за управление на отпадъците (издадени на основание 
чл. 52, ал.10 от ЗУО и утвърдени със Заповед №АД-211/31.03.2015 г.), както и 
приложимите общински наредби на местно ниво. Общинската програма за управление на 
отпадъците на община Левски, съдържа 5 (пет) подпрограми, с конкретни адресирани 
мерки към всяка една от тях, а именно:

подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци вкл. подпрограма за 
предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци;

подпрограма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 
рециклиране на битовите отпадъци;

подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 
строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради;

подпрограма за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО



вкл. подпрограма за управление на опаковки и отпадъци от опаковки;

програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови 
отпадъци.

Програмата включва и необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на 
общината, съгласно Глава втора, Раздел III на ЗУО. Приложени са необходимите 
административни, технически и финансови мерки за осигуряване на практическото 
прилагане на програмата и упражняване на дейности по контрол и мониторинг на 
практическото й изпълнение.

2. Електронен носител - 1 бр. CD

(прилага се само в случаите, когато искането се подава на хартиен носител)

□ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна 
форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. неприложимо

□ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 
посочения от мен адрес на електронна поща. неприложимо

0  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез 
лицензиран пощенски оператор.
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