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Относно: Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Чирпан  
 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

    Опазването на околната среда е сред най-важните приоритети на съвременното 

общество. За запазване на природните богатства на страната и осигуряването на 

здравословна околна среда за живот, труд и отдих на населението е необходимо да се 

провежда целенасочена и комплексна екологична политика. 

Програмата за опазване на околната среда на община Чирпан за периода 2017-2020 г. е 

изготвена в съответствие с актуалните изисквания на Закона за опазване на околната 

среда на Република България. Тя цели актуализация на действащата в момента Програма 

за опазване на околната среда на община Чирпан за 2005-2015г. и постигане на 

съответствие с актуалните законови изисквания в областта на околната среда. 

Програмата за опазване на околната среда на община Чирпан ще бъде основният 

документ за провеждане на политика по околна среда в общината. С нея ще се 

идентифицират и планират нужните действия, срокове и източници на финансиране. 

Основната цел на тази програма е да спомогне за подобряване на екологичната 

обстановка и опазване на околната среда в община Чирпан. 

Основната цел на програмата е намиране на нови подходи, създаване на стабилна 

система за управление на околната среда и подобряване на екологичните условия в 

община Чирпан. 

Програмата цели: 

 Акцентиране върху най-важните екологични проблеми на общината; 

 Да предложи действия за тяхното преодоляване; 

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

НПО и предприятията на територията на общината за решаване на проблемите; 

 Да се набележат мерки, чрез които общината да реализира задълженията си в 

рамките на правомощията си, делегирани й от нормативните актове в областта на 

околната среда. 



Решаването на възникналите екологични проблеми ще се основава на принципите на 

устойчиво развитие, предотвратяване на замърсяванията, последващо отстраняване на 

възникналите вреди, прозрачност в процеса на вземане на решения, съхраняване на 

биоразнообразието и приоритетните местообитания за идните поколения и търсене на 

отговорност от замърсяващите околната среда граждани, производители и потребители. 

Програмата е документ, който може периодично да се допълва и актуализира в 

зависимост от настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното 

законодателство и други фактори със стратегическо и местно значение. 

Избраният подход за разработването на програмата съответства на одобрените от МОСВ 

методически указания, като основния използван апарат е стратегическото планиране, 

почиващо на SWOT анализ. 

Поради големият й обем един екземпляр от Общинската програма за опазване на 

околната среда на Община град Чирпан е предоставен в секретариата на Общински съвет, 

за да може всеки съветник да се запознае с нея.  

 

 

 

Проект за Решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 79, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда: 

1. Приема програмата за опазване на околната среда на територията на Община 

Чирпан 2017-2020г. 
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