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ОБЩИНА ЧАВДАР 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
2084 с. Чавдар, област Софийска, ул. „Христо Ботев“ № 9 

тел: 07189 2261;тел. кмет: 07189 2388 
e-mail: obchavdar@abv.bg; www.chavdar.eu 

 

ОБЯВЛЕНИЕ 

от 20.08.2021 г. 
 

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

администрация и във връзка чл. 79, ал. 1 и ал.2 от Закона за опазване на околната среда, чл.8 от 

ЗНА, съгласно чл.69 от АПК, при спазване изискванията на чл.26 ал.3, ал.4 и чл.28 от ЗНА, 

Община Чавдар Ви уведомява, че община Чавдар е изготвила проект на Общинска програма за 

опазване на околната среда на община Чавдар за периода 2021 - 2027 година.  

В 30/тридесет/ - дневен срок, считано от 20.08.2021 година, датата на  публикуване на 

настоящото обявление и от обявяването му на интернет страницата на община Чавдар: 

www.chavdar.eu, за обсъждане, становища, предложения, мнения, възражения, препоръки и др. 

можете да представите Вашите такива по проекта за Общинска програма за опазване на 

околната среда на община Чавдар за периода 2021 - 2027 година, до 20.09.2021 г., на e- mail: 

obchavdar@abv.bg, или в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в 

сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 часа, до 17.00 часа на община 

Чавдар на адрес: п.к. 2084, с.Чавдар, област Софийска, ул. „Христо Ботев" No 9.   

Приемането на Общинската програма за опазване на околната среда на община Чавдар за 

периода 2021 - 2027 година, е основано на следните, 
 

МОТИВИ 
 

1.Причини, които налагат приемането на Общинската програма за опазване на 

околната среда на община Чавдар за периода 2021 - 2027 година 
  
Общинската програма за опазване на околната среда на община Чавдар се разработва на 

основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда / ЗООС/.  

Програмата обхваща седем годишен период – 2021 – 2027 г., като по този начин отговаря 

на изискванията за минимум три години, съгласно чл. 79, ал. 2 от ЗООС. По смисъла на същия 

закон, както Националната стратегия за околна среда, така и общинските програми за околна 

среда са средство за постигане целите на Закона и се разработват в съответствие с принципите 

за опазване на околната среда по чл. 3 от ЗООС. 
   

2.Цели, които се поставят: 
 

С програмата се цели да се фокусират управленските процеси и да се даде рамката за 

използването на наличните ресурси по такъв начин, че община Чавдар да успее да запази и 

надгради постигнатото до момента и в същото време да създаде и развива конкурентни 

предимства от потенциала си. 

С оглед определянето на конкретните мерки за опазване и възстановяване на околната 

среда на базата на съществуващото състояние и очакваното развитие на икономиката и 

инфраструктурата в общината и с оглед на определената визия, планираните специфични цели, 

приоритети и мерки за периода 2021-2027  г. са следните: 

- Запазване състоянието на атмосферния въздух и поддържане на нивото на емисиите 

под пределно допустимите норми; 
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- Запазване, поддържане и подобряване състоянието на повърхностните и подземните 

води; 

- Устойчиво управление на отпадъците; 

- Запазване на биологичното разнообразие на територията на община Чавдар; 

- Запазване и подобряване на качеството на земите и почвите; 

- Превенция на шумовото замърсяване в община Чавдар; 

- Увеличаване броя на зелените площи в община Чавдар и поддържане и 

облагородяване на вече съществуващи такива; 

- Подобряване на административния капацитет на община Чавдар за управление на 

дейностите по опазване на околната среда и ангажиране на местната общност. 

    

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:  

 

Програмата е изготвена с цел да се откроят приоритетите на общината в областта на 

околната среда, за да се набележат ефективни мерки за решаване на съществуващите 

екологични проблеми, да се насърчи използването на природните ресурси на територията на 

общината за икономически потенциал, да се постигне устойчиво решаване на екологичните 

проблеми, да се подобри общото състояние на околната среда  и да се аргументират проектите, 

които ще бъдат предложени за финансиране от фондовете на Европейския съюз (ЕС). 

С оглед определянето на конкретните мерки за опазване и възстановяване на околната 

среда на базата на съществуващото състояние и очакваното развитие на икономиката и 

инфраструктурата в общината и с оглед на определената визия, планираните специфични цели, 

приоритети и мерки за периода 2021-2027  г. са следните: 

- Контрол на емисиите от инсталациите на промишлени предприятия и стопански 

субекти и проверка по изпълнение на мероприятията за подобряване на 

екологосъобразната им дейност; 

- Проактивно търсене на възможности за газификация на с. Чавдар за запазване 

качеството на атмосферния въздух; 

- Разработване и актуализиране на общинската Програма за енергийна ефективност; 

- Регулярно почистване и сезонно измиване на уличната мрежа;  

- Системни проверки за нерегламентирано изгаряне на гуми, пластмаси, текстил и др.; 

- Планирани и извършвани ежегодни мероприятия по залесяване с декоративни 

дървесни видове в населените места; 

- Ежегоден контрол на състоянието на всички повърхностни и подземни водни тела;  

- Регулярно ръчно или машинно почистване на речните корита, дерета и отводнителни 

канали; 

- Предварително пречистване на промишлените отпадъчни води в локалните 

пречиствателни съоръжения до степен, позволяваща безопасното им заустване в 

канализацията;  

- Изграждане на ПСОВ в община Чавдар; 

- Развитие на системите за събиране на битови отпадъци, вкл. развиване на системата 

за разделно събиране на ОСР от ремонтни дейности от домакинствата;  

- Използване на максимално количество отпадъци като полезни суровини и енергийни 

източници; 

- Популяризиране на дейността на общината относно възможностите за разделно 

събиране на специфични потоци отпадъци; 

-  Спазване на ограниченията за опазване на местообитанията и птиците в защитените 

зони в община Чавдар обявени по Натура 2000; 
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- Предотвратяване на горски пожари, забрана за палене на стърнища и гори; 

- Изграждане и поддържане на инфраструктурата към защитените територии; 

- Изграждане и поддържане на екопътеки; 

- Ограничаване на ерозията, включително провеждане на залесителни мероприятия;  

- Възстановяване на почвеното плодородие на установените нарушени терени, 

почистване и рекултивация на нарушени терени; 

- Залесяване на свободни площи и изграждане на озеленителни пояси; 

- Разработване и поддържане на база - данни за шумовото замърсяване на територията 

на община Чавдар и набелязнаве на мерки за намаляване на шума в околната среда; 

- Поддържане на зелените площи в с. Чавдар, благоустрояване на паркове, зелени 

площи и зони за отдих и спорт в с. Чавдар; 

- Увеличаване на зелените площи за широко обществено ползване, подобряване 

качеството на съществуващите такива, както и на свободните пространства между 

жилищните сгради, включително залесяване, реконструкция на уличното озеленяване 

и облагородяването на пустеещи терени; 

-  Създаване на партньорства с НПО и с други общини за съвместно кандидатстване по 

програми и проекти, касаещи околната среда; 

- Осигуряване на възможности за повишаване на професионалната квалификация на 

кадрите, компетентни по управление на околната среда в общинската 

администрация; 

- Създаване и поддържане на информационна система и база данни за състоянието на 

компонентите на околната среда в община Чавдар; 

- Ежегодно организиране на информационни кампании от страна на общинска 

администрация Чавдар за опазване на околната среда. 

  
 

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. 

 

 
 

Проекът на Общинската програма за опазване на околната среда на община 

Чавдар за периода 2021 - 2027 година е публикуван на официалната интернет страница на 

община Чавдар в секция „Общински съвет“, в подсекция „Покани и обявления“, на 

следния линк: https://www.chavdar.eu/administration/POKANI 

 
 
 

 

 

 

ГРИГОР ДАУЛОВ:  

 Кмет на община Чавдар       

 

 

 

   


