
М О Т И В И 

към проекта на Програма за опазване на околната среда на Община Георги 
Дамяново за период 2021 – 2027 год. с раздел „Лечебни растения” 

 
1.  Причини, които налагат приемането на програмата 
Поради изтичане периода на действащата Общинска програма за опазване на 

околната среда на Община Георги Дамяново за период 2016 -2020 год. с включен 
раздел Общинска програма за управление на отпадъците, включително морфологичен 
анализ на отпадъците, приета с Решение № 176 с  Протокол № 20/06.04.2017 г.  взето на 
заседание на Общински съвет  Георги Дамяново. 

Програмата е изготвена съгласно чл. 79 от Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС), обхващайки периода от 2021-2027г. Разработена е с цел идентифициране и 
анализиране проблемите в областта на околната среда на територията на Община 
Георги Дамяново, установяване причините и предлагане на решения и действия за 
тяхното преодоляване. 

2.   Целите, които се поставят в програмата: 
  •  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;  
 • Откриване на източници за финансиране (национални и международни 
програми, европейски фондове и др.).  

3.   Финансови и други средства, необходими за прилагане на Програма за 
опазване на околната среда на Община Георги Дамяново за период 2021 
– 2027 год. с раздел „Лечебни растения” 

Финансовите средства за прилагане на Програмата ще бъдат осигурени от 
общинския бюджет, държавния бюджет, възстановени отчисления по чл. 64 от 
ЗУО, европейски, национални и други програми. 
4.      Очаквани резултати от прилагането на Програма за опазване на 

околната среда на Община Георги Дамяново за период 2021 – 2027 год. с 
раздел „Лечебни растения” 

 
 С приемането на настоящия проект на Програмата се цели създаване на 
стабилна система за опазване на околната среда и подобряване на 
екологичните условия в община Георги Дамяново. 

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
  Предлаганият проект на Програма за опазване на околната среда на 
Община Георги Дамяново за период 2021 – 2027 год. с раздел „Лечебни 
растения” е съобразен с българското и европейското законодателство. 

 


