
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

Правни основания:  

- Закон за опазване на околната среда; 

- Закон за управление на отпадъците;  

- Закон за устройство на територията;  

- Закон за местните данъци и такси;  

I. Причини и мотиви, които налагат приемането на нова програма, са следните: 

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

е изготвена на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда с цел да 

подпомогне администрацията в прилагането на законодателството в сферата на опазване на 

околната среда. Съгласно чл. 79, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, Програмата за 

опазване на околната среда на Община Първомай се разработва и приема за период на 

изпълнение не по-малък от 3 години, а срокът на предходната програма към момента е изтекъл. 

Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Кметът на общината информира 

населението за състоянието на околната среда съгласно изискванията на закона; организира и 

контролира чистотата, поддържането, опазването и разширяването на селищните зелени 

системи в населените места и крайселищните територии, както и опазването на биологичното 

разнообразие, на ландшафта и на природното и културното наследство в тях; определя лицата 

в общинската администрация, притежаващи необходимата професионална квалификация за 

осъществяване на дейностите по управление на околната среда. Настоящата програма е 

разработена съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона 

за местните данъци и такси.  

II. Цели, които се поставят с приемане на програмата:  

Общинската програма за опазване на околна среда е средство за постигане целите на 

Закона за опазване на околната среда и се разработва в съответствие с принципите за опазване 

на околната среда, а именно:  

 Устойчиво решаване на екологичните проблеми в общината.  

 Използване природните дадености на територията на общината за развитие на икономически 

потенциал Основната цел на Програмата за опазване на околната среда е да се запази доброто 

състояние на околната среда и постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в 

Община Първомай, чрез което да се осигури добро качество на живот за жителите на общината 

и намаляване до минимум на риска за човешкото здраве.  

Подцелите на Програмата са:  

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

общината, да установи причините и да предложи решения и действия за тяхното преодоляване. 

 Да открои приоритетите в разглежданата област.  

 Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението и 

предприятията на територията на общината за решаване на проблемите.  

 Да аргументира 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.  

Основно обаче си остава да бъде променен начина на мислене, както и начинът на 

живот на хората. При вземането на решения да се търси партньорство и консенсус, да се 

обединят усилията за опазване на околната среда и да се осъзнава отговорността пред 

бъдещите поколения.  

 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Програмата за опазване на 

околната среда на територията на община Първомай за периода 2021-2028 г.  

За прилагането на Програмата не са необходими допълнителни финансови средства.  

IV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:  

 Очаква се изпълнението на Програмата да окаже съществен принос за ефективно 

използване на ресурсите и намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху околната 

среда. Реализирането на заложените с програмата мерки и дейности има за резултат 

предотвратяване и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и човешкото 

здраве и намаляване на използването на първични природни ресурси.  

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република 

България:  

Европейските стратегически документи от последните години променят философията 

и подхода към отпадъците, и по-конкретно предлагат преход от екологосъобразно управление 

на отпадъците като ключов фактор за опазване на околната среда и човешкото здраве, към 

политика на предотвратяване на тяхното образуване и включването им в икономическия 

цикъл, основан на „кръгова икономика“. Този подход цели прекъсване на връзката между 

икономическия растеж и генерирането на отпадъци, вредящи на околната среда и създаващи 

риск за човешкото здраве. Очаква се в следващите 5-10 години на основата на приетите 

стратегически и политически документи ЕК да продължава да развива законодателството в 

сектор „управление на отпадъците“ , което да въведе в още по-висока степен изискванията за 

превенция чрез нови правила за екодизайн и устойчивост на продуктите в целия им жизнен 

цикъл. Националните програми с финансиране от ЕС за периода 2021-2027 г. ще осъществяват 

процеса на програмиране, като вземат предвид европейските политически и стратегически 

документи от последните години, по-конкретно относно „кръговата икономика“, както и 

националните стратегически документи, определящи визията за развитие на България, 

включително и НПУО за периода 2021-2028 г. и Стратегията и плана за действие за прехода 

към кръгова икономика на Република България за периода 2021-2027 г. В два документа на ЕК 

от 2017 и 2019 г. относно „Преглед на изпълнението на политиките за околна среда 2019“ се 

констатира, че в страната все още не е приета всеобхватна програма относно политиката в 

областта на кръговата икономика и следва да се приеме такава програма, която тясно да 

кореспондира с националния план за управление на отпадъците. Разработен е НПУО в 

съответствие с изискванията на законодателството и изпълнението на мерките, заложени в 

него води до изпълнение на почти всички конкретни цели за устойчиво управление на 

отпадъците, заложени в него. Анализите, визията, целите и приоритетите, разработени във 

връзка с Националната програма за развитие България 2030, адресират специално въпросите 

по управление на отпадъците и са взети предвид напълно при разработването на НПУО 2021- 

2028 г. България следва да се подготви и да прилага актуалните насоки за промени на 

европейско ниво по отношение на трансграничния превоз на отпадъци във връзка с 



оттеглянето на Великобритания от ЕС и във връзка с прегледа на Регламент (ЕО) №1013/2006 

относно превози до края на 2020 г., извършван от ЕК и евентуалните законодателни промени, 

които могат да произтекат от доклада на ЕК от оценката. 


