
МОТИВИ 
За приемане на ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 2021-2027 Г. 

(мотивите са изготвени на основание  

чл.26, ал.3 и чл.28 от Закона за нормативните актове)  

 

1.Причини, които налагат приемането на Програмата    

            Общинската Програма за опазване на околната среда (ПООС) се разработва на 

основание чл.79, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и се 

приема от Общинския съвет. Тя е необходима, за да се постигне устойчиво решаване на 

екологичните проблеми на територията на община Исперих, запазване на доброто 

състояние на околната среда и формиране на адекватна политика на Общината за 

ефективно и целесъобразно използване на наличните ресурси. Настоящата Програма е 

разработена в условията на приемственост спрямо предходни общински екологични 

документи, стопански, финансови и други проучвания за територията на община 

Исперих. При изготвянето на Плана за действие към ПООС е обърнато специално 

внимание на Общия устройствен план  на община Исперих и Плана за интегрирано 

развитие на общината за периода 2021-2027 г. за постигане на съвместимост с целите, 

проектите и дейностите по опазване на околната среда. 

            

           2.Цели, които се поставят: 

Целите на програмата се свеждат до следното: 

➢ Акцентиране върху най-важните екологични проблеми на общината; 

➢ Сравняване и привеждане в унисон с националните и европейски 

приоритети; 

➢ Обвързване на бъдещите проекти на общинска администрация и дейностите 

в програмата с националните, световни тенденции и стратегии по управление 

на околната среда; 

➢ Създаване на организация за насочване на силите на общинските и държавни 

органи, частния и държавен бизнес, граждански сдружения, научни 

организации и гражданството към изпълнение на заложените в плана 

приоритетни мерки или за предотвратяване на нови замърсявания; 

➢ Откриване на източници за финансиране (национални и международни 

програми, европейски фондове и др.).  

           

          3. 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. 

         4. Очаквани резултати: 

- преустановяване замърсяването на водите и почвите - изграждане на 

канализационни системи и съоръжения за пречистване на отпадъчните води;  

- подобряване състоянието на екосистемите и биологичното разнообразие;  

- развиване на екологосъобразно земеделие и отстраняване на факторите, 

водещи до деградация на почвите и влошаване на агротехническите им показатели;  

- разширяване и усъвършенстване на системата за управление на отпадъците;  

- намаляване замърсяването на атмосферния въздух и ограничаване на шумовите 

емисии.  

 

        5.Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 



           Настоящият 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. 
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