ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене 5930, ул. „България” № 35, тел. (0658) 3 10 61,
e-mail: obshtina@belene.egov.bg

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ
АКТОВЕ
ОТНОСНО: Проект на „Програма за опазване на околната среда
на община Белене 2021-2028 г.“, включваща „Програма за управление на
отпадъците на община Белене за периода 2021-2028 г.“ и раздел „Лечебни
растения“.
Община Белене уведомява всички заинтересовани лица, че на
Интернет страницата на Общината и на Портала за обществени
консултации е публикуван Проект на „Програма за опазване на
околната среда на община Белене 2021-2028 г.“, включваща
„Програма за управление на отпадъците на община Белене за периода
2021-2028 г.“ и раздел „Лечебни растения“.
Мотиви, поради които се налага приемането на актуализирите
програми:
1. Изтичане на срока на действащите програми;
2. Общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) на
Община Белене се разработва на основание чл. 79, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС), както следва:
(1) Кметовете на общините разработват програми за опазване на
околната среда за съответната община в съответствия с указания на
министъра на околната среда и водите;
(2) Програмите по ал. 1 обхващат период на изпълнение не по-малък
от 3 години.
Програмата се разработва за периода 2021 - 2028 г., обхващайки всички
дейности, които произтичат като задължение на общините по опазване на
околната среда. Основните задачи, които се поставят са свързани с
настоящи проблеми по опазването на околната среда в община Белене,
бъдещи мероприятия за намаляване на вредните последици от човешката
дейност, както и изготвяне на план за действие, съдържащ схеми за

организация на изпълнение, източници на финансиране и др., което следва
да доведе до дългосрочно планиране.
Програмата е изготвена с цел да се откроят приоритетите на Общината
в областта на околната среда в т.ч., за да се набележат ефективни мерки за
решаване на съществуващите екологични проблеми, да се насърчи прехода
към кръговата икономика, да се подобри използването на природните
ресурси на територията на общината, да се аргументират проектите, които
ще бъдат предложени за финансиране от фондовете на Европейския съюз
(ЕС).
Генерална стратегическа цел: Да се създадат условия за устойчиво
икономическо развитие, като се стимулира предприемачеството и
мотивира населението да опазва и развива възможностите на околната
среда.
За постигане на генералната стратегическа цел на Общината са
формулирани следните специфични стратегически цели:
Специфични стратегически цели:
• Специфична стратегическа цел №1: До края на 2028 г. да се
запази доброто качество на атмосферния въздух.
• Специфична стратегическа цел №2: Устойчиво и интегрирано
управление на водните ресурси в община Белене.
• Специфична стратегическа цел №3: Усъвършенстване
системата за управление на отпадъците в община Белене
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• Специфична
стратегическа
цел
№4:
Предотвратяване
деградацията на земите и загубата на почви на територията на община
Белене
• Специфична стратегическа цел №5: Опазване и поддържане на
биологичното разнообразие в община Белене и развитие на зелените
системи
• Специфична стратегическа цел №6: Намаляване на шума и
влиянието на нейонизиращи лъчения

• Специфична
стратегическа
цел
№7:
Подобряване
на
административния капацитет за управление на околната среда,
информиране и ангажиране на местното население
Очаквани резултати :

Планът за действие към Програмата за опазване на околната среда на
Община Белене за периода 2021 – 2028 г. предвижда изпълнението на
конкретни мерки и дейности по отделните компоненти и фактори на
околната среда, реализацията на които ще доведе до изпълнение както на
законови изисквания, вменени на кмета на Общината, така и до постигане
на главните и специфичните цели на Програмата. Крайната цел на
изпълнението на плана за действие е подобряване на състоянието на
компонентите и факторите на околната среда на територията на община
Белене и здравето на населението.
Финансови средства – за реализирането на Програмите ще се
използват средства от бюджета на Община белене и от външни донори.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и
правото на Република България:
При разработването на документа е спазен принципа за приемственост и
съгласуваност с вече разработени и утвърдени стратегически планови
документи, както следва:
• Нова стратегическа програма 2019-2024 на ЕС;
• Обща програма на ЕС за действие за околна среда до 2030 г.;
• Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г.;
• Пътна карта за план за действие, целящ нулево замърсяване на водите,
въздуха и почвата;
• Национална програма за развитие: България 2030 - визия, цели и
приоритети;
• Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План
за действие до 2030 г.
• Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г. (проект);
• Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на
Република България, за периода 2021-2027 г.;
• Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие (1998
г.);

• Актуализиран Национален план за действие по управление на
устойчивите органични замърсители (УОЗ) в България 2012-2020 г.;
• Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030
г.;
• Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух
2018-2024 г.;
• Национална стратегия за развитие на водния сектор 2022-2037 г.;
• Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване
функциите на почвите 2020-2030 г.;
• Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.;
• Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 20142020 г.;
• Областна стратегия за развитие на Област Плевен за периода 2014 – 2020
г.;
• Общинска програма за опазване на околната среда на Община Белене
2015-2020 г.;
• План за интегрирано развитие на Община Белене за периода 2021-2027
г.;
• Програма за управление на Община Белене 2020-2023 г.;
• ОУП на гр. Белене.

Община Белене уведомява всички заинтересовани лица, че на
Интернет страницата на общината и на Портала за обществени
консултации е публикуван и Проект на „Програма за управление на
отпадъците на община Белене за периода 2021-2028 г.“
Причини, поради които се налага приемането на актуализирана
програма за управление на отпадъците:
1. Изтичане на срока на действащата програма;
2. Програмата се изготвя съгласно чл.52, ал.1 - ал.5 от Закона за
управление на отпадъците и :
-

Е неразделна част от общинската програма за околна среда.

Разработва се и се приема за период, който следва да съвпада с
периода на действие на Националния план за управление на отпадъците

2021-2028 г., както и да бъде в съответствие със структурата, целите и
предвижданията на Националния план за управление на отпадъците.
Програмата трябва да включва необходимите мерки за изпълнение
на задълженията на кмета на община и изискванията по глава втора, раздел
III от ЗУО.
Основната цел на програмата е „Население и бизнес на община
Белене, които подобряват прилагането на йерархията на управление на
отпадъците във всички процеси и нива“;
В унисон с НПУО 2021 – 2028 г., стратегическите цели, които се
поставят в програмата са:
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез
предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им
използване;
Увеличаване на количествата на рециклирани и оползотворени
отпадъци;
Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови
отпадъци;
При разработване на програмата са взети в предвид Методическите
указания за разработване на общински програми за управление на
отпадъците (издадени на основание чл. 52, ал.10 от ЗУО и утвърдени със
Заповед №АД-211/31.03.2015 г.
Програмата включва и необходимите мерки за изпълнение
задълженията на кмета на общината, съгласно Глава втора, Раздел III
ЗУО. Приложени са необходимите административни, технически
финансови мерки за осигуряване на практическото прилагане
програмата и упражняване на дейности по контрол и мониторинг
практическото ѝ изпълнение.
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Във връзка с изискванията на чл. 50 т. 3 от Закона за лечебните
като неразделна част към Общинската програма за опазване на
околната среда на община Белене за периода 2021-2028 г. е разработен
Раздел „Лечебни растения“.
На основание чл. 26, ал.3 и 4 от ЗНА, всички заинтересовани лица
могат да подадат предложения и становища по така предложения проект в
30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение. Становищата
могат да се внасят в Община Белене, гр.Белене, ул.”България” № 35, еmail: obshtina@belene.egov.bg

Проектът на Програмата за опазване на околната среда на община
Белене за периода 2021-2028 г. може да разгледате на линка по-долу:
https://belene.bg/wp-content/uploads/2022/08/PROEKT-PROGRAMAOPAZVANE-OKOLNA-SREDA-OBSHTINA-BELENE-2021-2028.pdf
ВНОСИТЕЛ:
МИЛЕН ДУЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

