
 
РЕШЕНИЕ № 218 

24.11.2016 год. 
 

Приемане на „Програма за опазване на околната среда на Община Габрово“, 
„Програма за управление на отпадъците на Община Габрово“, „Програма за опазване, 

устойчиво ползване и възстановяване на почвите на Община Габрово“, с период на 
действие 2016-2020 г. и пакет от актуални мерки за поддържане на нивата на 

показателите за (Качество на атмосферния въздух) КАВ, за периода 2016-2020 г. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал. 4 от Закона 
за опазване на околната среда, чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците,  
чл. 26, ал. 2 от Закона за почвите, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

  
Приема: 
 1. „Програма за опазване на околната среда на Община Габрово“, за периода 
2016-2020 г., неразделна част, от която са: 
  1.1. „Програма за управление на отпадъците на Община Габрово“, за 
периода 2016-2020 г. 
  1.2. „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на 
почвите на Община Габрово“, за периода 2016-2020 г. 
  1.3. Пакет от актуални мерки за поддържане на нивата на показателите за 
КАВ, за периода 2016-2020 г. 
 
Приложение: 1. „Програма за опазване на околната среда на Община Габрово“, за 

        периода 2016-2020 г. 
  2. „Програма за управление на отпадъците на Община Габрово“, за  
        периода 2016-2020 г. 
  3. „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на  
        почвите на Община Габрово“, за периода 2016-2020 г. 
  4.  Пакет от актуални мерки за поддържане на нивата на показателите за  
        КАВ, за периода 2016-2020 г. 
  5.  Протокол от заседание на Работна група определена със Заповед  
        № 1383/07.07.2015 г. и Заповед № 1801/24.08.2015 г. на Кмета на  
        Община  Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от  
        Закона за опазване на околната среда, чл. 52, ал. 1 от Закона за  
        управление на отпадъците и чл. 26, ал. 1 от Закона за почвите 
        (сканиран екземпляр) 
  6.  Протокол от заседание на Програмен съвет, определен със Заповед 
        № 1387/12.07.2016 г. на Кмета на Община  Габрово (сканиран  
        екземпляр) 
  7.  ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на 
        екологична оценка (ЕО) 
        (в съответствие с изискванията на чл. 8а, ал. 1 от Наредба за  
        условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и  
        програми) на Програма за управление на отпадъците на община  
        Габрово 2016 г. – 2020 г. (сканиран екземпляр) 



 
 
  8. Решение за ЕО на Програма за управление на отпадъците на община 

Габрово 2016 г. – 2020 г. на РИОСВ – В. Търново (сканиран 
екземпляр) 

 
 

 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:              /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 

 
 


