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ОТНОСНО:  Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Завет за периода 

2021 г. - 2028 г.  

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТИЦИ, 

 

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

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. 

 

1. 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. 

ПООС е изготвена в тясно съответствие с принципите на Националната стратегия 

за околна среда (НСОС), която се разработва за период от 10 години и се приема от 

Народното събрание по предложение на Министерския съвет (чл. 76, ЗООС). 

 

2.  Цели, които се поставят с приемането на Програма за опазване на околната среда на 

Община Завет за периода 2021 г. - 2028 г.  

Програмата за опазване на околната среда си поставя няколко основни цели: 

 да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на територията 

на община Завет, да установи причините и да предложи решения и действия за тяхното 

преодоляване; 

 

 



 да насърчи и обезпечи разумното използване на територията на общината за развитие на 

икономическия потенциал; 

 да открои приоритетите в разглежданата област; 

 да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО 

и бизнеса на територията на общината за решаване на съществуващите проблеми; 

 да аргументира мерките и проектите на общината, които тя ще предложи за 

финансиране; 

 да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като ги 

съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми. 

 

3. Финансови и други средства необходими за прилагане на програмата. 

Общински бюджет и други донорски програми. 

 

4. Очаквани резултати от приемането на Програма за опазване на околната среда на Община 

Завет за периода 2021 г. - 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. 

 

5.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. 

 

Във връзка с проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

Екологична оценка на Програма за опазване на околната среда на Община Завет за периода 2021 

г. - 2028 г.и нейните приложения, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми  е издадено Решение №………../…………г. на РИОСВ-

Русе. 

Съгласно чл.  26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК с 

цел осигуряване на обществен достъп,  проектът на програмата е публикуван на интернет 

страницата на Община Завет, с което се предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища.  

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет гр. Завет на основание чл. 79, ал. 4 от 

Закона за опазване на околната среда и чл. 21 , ал. 1, т. 12, т.13 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Общински съвет - Завет приема Програма за опазване на околната среда на Община Завет за 

периода 2021 г. - 2028 г.  

2. Задължава Кмета на общината ежегодно да внася отчет в Общинския съвет за изпълнението на 

програмата за околна среда, а при необходимост да внася и предложения за нейното допълване и 

актуализиране. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния управител 

на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

 

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14–дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд  гр. Разград по реда на АПК. 

 

Вносител, 

 

АХТЕР ВЕЛИЕВ 

Кмет на Община Завет 


