ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От инж. Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих
Относно: Приемане на Програма за опазване на околната среда на община
Исперих 2021– 2027 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

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. Настоящата Програма е разработена в
условията на приемственост спрямо предходни общински екологични документи,
стопански, финансови и други проучвания за територията на община Исперих.
Преди да бъде внесена в Общински съвет Исперих са спазени изискванията от Наредба за
условия и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Получено е писмо отговор от РИОСВ Русе, че не е необходимо провеждането на процедура
по реда на глава втора от същата Наредба.
Основните задачи, които се поставят с Програмата, са свързани с актуалните проблеми
по опазване на средата, бъдещите инициативи за снижаване на вредните последици от
човешката дейност, както и изготвяне на работен план, съдържащ схеми и организация на
изпълнение, начини на финансиране, отговорни звена, методи за контрол, превантивни
дейности и др. В ПООС се поставят и задачи за интегриране на икономическите и
социалните цели с тези по опазването на околната среда.
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;
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➢ Откриване на източници за финансиране (национални и международни програми,
европейски фондове и др.).
Програмата за опазване на околната среда на община Исперих 2021-2027 г. е документ с
отворен статут, с възможност за периодично допълване, доразвиване и разширяване на
обхвата, в съответствие с настъпилите промени в приоритетите на Община Исперих, в
екологичното законодателство и в стратегическото развитие на държавата, засягащо
общината.
1. Генерална стратегическа цел
„Устойчиво управление на околната среда в община Исперих за осигуряване на добри
условия за живот и работа, чрез обновяване на инфраструктурата, благоустрояване на
населените места и запазване на природните ресурси“.
2. Специфични цели
Стратегическата цел на Община Исперих в областта на околната среда е да се ангажира и
съдейства за опазване и предотвратяване на замърсяването на околната среда по всичките й
компоненти и фактори на въздействие, за намаляване на риска за здравето на населението.
РАЗДЕЛ „ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ“
към Програма за опазване на околната среда на община Исперих 2021-2027 г.
Настоящият раздел „Лечебни растения” (ЛР) към общинската Програма за опазване на
околната среда на община Исперих за периода 2021-2027 г. е разработен на основание чл.50,
т.3 и чл.55 от Закона за лечебните растения (ЗЛР), обн. ДВ бр.29 от 7 Април 2000 г., с посл.
изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017 г. и във връзка с разпоредбите на Наредба № 2 от 20
януари 2004 г. за привалата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от
лечебни растения, обн. ДВ бр. 14 от 29 февруари 2004 г.
С настоящия раздел „Лечебни растения“ към Общинската програма по опазване на
околната среда се цели да се постигне ефективно използване на лечебните растения,
опазване на естествените им находища, предотвратяване изчезването на отделни видове и
свързаните с тях компоненти на околната среда, с цел задоволяване потребностите от
лечебни растения на населението.
Съгласно ЗЛР, лечебните растения на територията на Република България се използват
съгласно принципите за устойчиво ползване и един от подходите, които позволява
прилагането на този принцип е планиране и контролиране на ползването на полезна биомаса
от диворастящите популации на лечебните растения.
Основните принципи при планиране на ползването на лечебни растения са: минимално
ползване на проблемни видове; използване на щадящи способи и техники за събиране;
сигурно и ефективно първично преработване за реализация и ползване на базата на
разработен планов документ. В тази връзка раздел „Лечебни растения” в ОПООС на община
Исперих повишава своето значение като документ, осигуряващ устойчиво ползване на тези
ценни природни ресурси.
Целта на настоящия раздел „Лечебни растения“ е запазване на ресурсите от
съществуващите видове лечебни растения на територията на община Исперих. Той урежда
управлението на дейностите по опазването и устойчиво ползване на лечебните растения,
включително събирането и изкупуването на получаваните от тях билки.
Задачи:
• Опазване на лечебните растения в естествените им находища;
• Поддържане и съхранение на екосистемите съдържащи лечебни растения;
• Опазване на естествените местообитания на лечебните растения.
Настоящият раздел „Лечебни растения“ включва информация за видовете лечебни
растения, местообитанието им, разпространението им, режимът на тяхното ползване,
прогнозните количества суровина, морфологичните части, предмет на събиране, на които
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може да разчита местната икономика. Разделът представя и информация за необходимите
мерки за опазване на лечебните растения и техните местообитания и находища.
При правилното прилагане на Закона за лечебните растения и на раздел „Лечебни
растения” към общинската програма за Опазване на околната среда на Община Исперих, ще
се постигне опазването на:
• Естествените им находища се опазват от увреждане и унищожаване с цел
осигуряване на устойчивото им ползване като част от естествения растителен
генетичен фон със сегашна или бъдеща ценност;
• Разработването на система от мерки и дейности, целящи запазването на
биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси;
• Екосистемите, съдържащи лечебни растения, на естествените им местообитания,
както и поддържането и възстановяването на жизнеспособни популации на видовете;
• Изменението на популациите им, при което се влошават биологичните им показатели
или се затруднява естественото им възстановяване;
• Опазването на лечебните растения е насочено към биологичните им ресурси в
естествената им среда, включително към генетичните ресурси, отделните
екземпляри, популациите на видовете и екосистемите, включващи популациите.
РЕШЕНИЯ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.79, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на околната среда
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Програма за опазване на околната среда на Община Исперих за периода 2021 –
2027 г. и Раздел „Лечебни растения към същата програма;
2. Възлага на Кмета на Исперих ежегодно да внася пред Общинския съвет отчет за изпълнение
на програмата.

Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния управител на
Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването им пред
Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. ВНОСИТЕЛ:
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