
Мотиви за приемане  

на  

Програма за опазване на околната среда на Община Завет за периода 2021 г. - 2028 г.  
    

Програмата за опазване на околната среда (ПООС) на община Завет за периода 2021-2028 г. е 

изложение на основните цели и задачи на Общината в областта на опазване на околната среда. ПООС е 

ключов инструмент за подобряване състоянието на околната среда, чрез който целенасочено са планирани и 

подробно разписани конкретните дейности, които Общината ще предприеме за посочения времеви диапазон. 

    Следвайки водещите принципи в политиката за устойчиво развитие, ПООС поставя рамки за 

дейностите в областта на опазване на околната среда като отчита влиянието и на икономическите и 

социалните фактори. ПООС се основава на концепцията, че предотвратяването на отрицателните изменения 

на екосистемите и нарушаването на техните функции в следствие на антропогенни въздействия е ключов 

фактор за постигане на устойчиво развитие и чрез това - подобряване на качеството на живот и 

благосъстоянието на настоящото и бъдещите поколения и постигане на просперитет. 

    ПООС на Община Завет е изготвена на основание и в съответствие с изискванията на чл. 79, т. 1 от 

Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 25 септември 2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 102 от 

01.12.2020 г.) (ЗООС). 

 

Причини налагащи приемането на Програма за опазване на околната среда на Община Завет за 

периода 2021 г. - 2028 г.  

Програмата за опазване на околната среда на община Завет е изготвена в   съответствие с: 

 чл. 79, т. 1 от Закона за опазване на околната среда; 

 т. 8 от чл. 17, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 

според която „Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и 

избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е 

предоставил в тяхна компетентност в сферата на опазването на околната среда и рационалното използване 

на природните ресурси“; 

 Указанията на Министерство на околната среда и водите относно структурата и съдържанието на 

общинските програми за опазване на околната среда. 

 

Обхват на Програмата 
Програмата за опазване на околната среда (ПООС) на община Завет обхваща всички дейности, които 

произтичат като задължение на общините в съответствие с нормативните документи по опазване на околната 

среда. 

ПООС е разработена за период, който съвпада с периода на действие на Плана за интегрирано развитие 

на община Завет 2021-2028 г. и подлежи на евентуална актуализация при всяка значима промяна на 

екологичното законодателство или в приоритетите на региона/общината.  

ПООС отговоря на нарастващата необходимост опазването и подобряването на качеството на околната 

среда да се разглежда като един от стълбовете на устойчивото развитие, съвместно с икономическото и 

социалното развитие. Програмата очертава цели и действия, насочени към опазването, възстановяването и 

възпроизводството на естествената околна среда, поддържането на разнообразието на живата 

природа,разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната в контекста наустойчивото 

развитие. 

ПООС е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана и/или 

променяна съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното 

законодателството и други фактори със стратегическо значение. 

 

Финансови и други средства необходими за прилагане на програмата. 

Финансовите средства за прилагане на Програмата ще бъдат осигурени от общинския бюджет, 

държавния бюджет и оперативните програми.  

 

Очаквани резултати от приемането на Програма за управление на отпадъците на Община Завет 2021-

2028 г. 

ПООС е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана и/или 

променяна съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното 

законодателството и други фактори със стратегическо значение. 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския 

съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и 

директивите, относими към тази материя. Предлаганата програма е в съответствие с нормативните актове от 

по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. 


