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ДО  
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 
 

 
 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
От 

АТАНАС КИРОВ-  КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 
 
 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в 
Общинската програма за опазване на околната среда и неразделната част 
от нея - Общинската програма за управление на отпадъците, през 2021 г. 
 

 
Уважаеми дами и господа общински съветници, 
 
Необходимостта от вземане на решение от Общински съвет на Община 

Стралджа по настоящата докладна записка е обоснована от следните мотиви: 
Съгласно изискванията на чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, Кметът 
на Общината ежегодно внася в Общински съвет отчет за изпълнението на 
Общинската програма за опазване на околната среда /ОПООС/ и Общинската 
програма за управление на отпадъците, която е неразделна част от ОПООС.  

Основните приоритети, заложени в Общинската програма за опазване на 
Околната среда са: 

Приоритет 1: Опазване на биоразнообразието и зелената система на 
общината; ограничаване на последиците от антропогенни въздействия. 

Приоритет 2: Намаляване интензитета и нивото на въздействие на 
климатичните промени. 

Приоритет 3: Изграждане на необходимата техническа инфраструктура 
за водоснабдяване  и пречистване на отпадъчните води. 

Приоритет 4:  Ограничаване на вредното въздействие на отпадъците 
върху околната среда и човешкото здраве. 

Приоритет 5: Повишаване на административния капацитет и 
информационната осигуреност      

Приоритет 6: Участие на обществеността в решаването на проблемите 
на околната среда и повишаване на екологичната образованост на жителите  

 



 
Отчетът съдържа информация за предприетите мерки и постигнатите 

резултати при изпълнение на целите, заложени в горепосочените планови 
документи. 
 

В предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, 
чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закона 
за управление на отпадъците, предлагам на Вашето внимание следното 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
Общински съвет Стралджа приема Отчета за изпълнение на дейностите, 

заложени в Общинската програма за опазване на околната среда и 
неразделната част от нея - Общинската програма за управление на 
отпадъците, през 2021 г. 

 

 
 
 
ВНОСИТЕЛ:   /п/ 
АТАНАС КИРОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


