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Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

от Атанас Киров -  кмет на община Стралджа 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за опазване на околната среда на община Стралджа 

2021-2027 г. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Програмата се разработва на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) и е основен инструмент за реализиране на националната екологична политика на 

местно ниво. Документът ще бъде съобразен с Указанията на Министерство на околната среда 

и водите, относно структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната 

среда, както и с национални, регионални  и общински приоритети в икономическото развитие и 

опазването на околната среда. 

Основната цел на програмата е да идентифицира и анализира проблемите в областта на 

околната среда на територията на общината, да установи причините и да предложи решения и 

действия за тяхното преодоляване. Други специфични цели на програмата са да формулира и 

открои приоритетите и да стикова общинските мерки с националните програми и стратегии; да 

се предвидят основните мерки, чрез които общината следва да изпълнява задълженията си и 

реализира правомощията си, делегирани и от нормативните актове в областта на околната 

среда; да  аргументира проектите на общината, предложени за финансиране от общински, 

национални и международни източници на финансиране; да използва  оптимално ограничените 

финансови и човешки ресурси като ги съсредоточи за решаване на приоритетните проблеми; да 

обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населените, НПО и 

предприятията  на територията на общината за преодоляване на предизвикателствата в областта 

на околната среда. 

Основните задачи, които се поставят с Програмата, са свързани с актуалните проблеми 

по  опазване  на  средата,  бъдещите  инициативи  за  снижаване  на  вредните  последици  от 

човешката  дейност, както  и изготвяне  на  работен план,  съдържащ схеми и организация  на 

изпълнение,  начини  на  финансиране,  отговорни  звена,  методи  за  контрол,  превантивни 

дейности и др. 

 В ПООС се поставят и  задачи за интегриране на икономическите и социалните цели с 

тези по опазването на околната среда при планиране на общинските дейности и създаването на 

оптимална екологична обстановка. Едновременно се цели постигане на траен ефект за 

обществото, за да се елиминира вземането на евентуални „компромисни решения“ в условията 

на бюджетен дефицит в общината. 

Целите на програмата се свеждат до следното: 

 

ОБЩИНА    СТРАЛДЖА,    ОБЛАСТ    ЯМБОЛ 

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-54, 

e-mail:obshtina@straldzha.bg 
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  Акцентиране върху най-важните екологични проблеми на общината; 

  Сравняване и привеждане в унисон с националните и европейски приоритети; 

 Обвързване на бъдещите проекти на общинска администрация и дейностите в 

програмата с  националните,  световни  тенденции  и  стратегии  по  управление  

на околната среда; 

  Създаване на организация за насочване на силите на общинските и държавни 

органи, частния и държавен бизнес, граждански сдружения, научни организации 

и гражданството към изпълнение на заложените в плана  приоритетни мерки или 

за предотвратяване на нови замърсявания; 

 Откриване  на  източници за  финансиране  (национални и международни 

програми, европейски фондове и др.). 

 

Програмата за опазване на околната среда на община Стралджа 2021-2027 г. е документ 

с отворен статут, с възможност за периодично допълване, доразвиване и разширяване на 

обхвата, в  съответствие  с  настъпилите  промени  в  приоритетите  на  Община  Стралджа,  в  

екологичното законодателство и в стратегическото развитие на държавата, засягащо общината. 

 

Проекта на Програмата за опазване на околната среда на община Стралджа 2021-2027 г, 

заедно с изложените към нея  мотиви е публикуван  на 19.07.2021г. на официалния сайт на 

общината. Предоставена беше възможност на заинтересованите лица да направят своите 

предложения, мнения и препоръки по проекта в законоустановения срок от 30 дни. Към 

настоящия момент не са постъпили в общинска администрация подобни становища и 

предложения. 

С оглед на гореизложеното предлагам на Общински съвет Стралджа, на основание чл. 

21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79, ал.1 и 

ал.4 от Закона за  опазване на околната среда да приеме следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

Приема „Програма за опазване на околната среда на Община Стралджа за периода 2021- 2027 г. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /п/ 

Атанас Киров 

Кмет на Община Стралджа  

 

 

 

  


