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О Б Я В А 

Общинска администрация Стралджа, уведомява всички граждани на общината, че е в процес на изготвяне на Програма за 

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

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, региона ни 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. 

Всеки, който има виждания, препоръки и предложения, относно Програма за енергийна ефективност в Община Стралджа може 

да ги изрази писмено до 30 дни след публикуването на обявата на адрес: п.к. 8680, гр. Стралджа, ул. „Хемус“ № 12 или на e-mail: 

tsu_straldja@abv.bg, телефон за връзка: 04761 69 89 
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