
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА и във връзка с чл. 77 и чл. 80 от АПК  

Община Завет и Общински съвет – Завет  

У В Е Д О М Я В А Т: 

 

за приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Завет за периода 

2021 г. - 2028 г. 

с приложени към нея:  

Приложение №2 Раздел Лечебни растения  

Приложение №3 Програма за управление на отпадъците на община Завет за периода 

2021-2028 г. 

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 управление на отпадъците на Община Завет за 

периода 2021-2028 г. е изготвена на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците (Обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 19 от 5 Март 

2021 г.) и в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния 

план за управление на отпадъците (приет с Решение №459/17.06.2021 г. на МС) и 

указания за разработване на регионални и общински програми, получени с писмо изх. 

№48-00-566/21.07.2021 година на МОСВ.  

 

Предвид гореизложеното и съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове 

(ЗНА), във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предоставяме 

30-дневен срок от публикуването на проектите на програмите на интернет страницата на 

Община Завет на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и 

възражения на e-mail: zavet@zavet-bg.com,  zavet_ob@zavet-bg.com или в деловодството на 

Община Завет. Проектите на Програмите, заедно с мотивите, съответно докладите са 

публикувани на интернет страницата на Община Завет, секция „Документи“ – 

„Проекти на документи“. 
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