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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 129 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.07.2020 г. с 

Протокол № 11 

 

ОТНОСНО: Приемане на „Програма за опазване на околната среда в Община 

Николаево за периода 2020 -2024 г.“ 

Мотиви: 

Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Николаево 

с период на действие 2020 – 2024 г. е изготвена на основание и в съответствие с 

Методическите указанията на Министерството на околната среда и водите относно 

структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда. 

Програмата за опазване на околната среда на Община Николаево ще бъде 

основният документ за провеждане на политика по околна среда. 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 общината. 

Цел: Подобряване качеството на живот на населението на Община Николаево 

чрез поддържане и възстановяване на благоприятна околна среда и опазване на 

природните богатства, подобряване качеството на атмосферния въздух, подобряване 

състоянието на коритата на реките, подобряване на качеството на уличната и пътна 

инфраструктура, по-висока ефективност на дейностите по управление на отпадъците на 

територията на общината, подобряване на продуктивността на почвите, увеличаване на 

обработваемите земи, използването на органична тор и компост – въвеждане на 

екологично земеделие, повишаване на административния капацитет по отношение 

управлението на околната среда. 

Финансови и други средства: Финансовите средства, необходими за прилагането на 

Програма за опазване на околната среда ще бъдат осигурени от общинския бюджет, 

както и при възможност чрез кандидатстване с проекти по различни финансиращи 

програми. За приемане на програмата не са необходими финансови средства.  

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 75, ал.1 и чл. 79 

от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Общински съвет-Николаево  

 

Р Е Ш И: 

1.Приема „Програма за опазване на околната среда в Община Николаево за 

периода 2020-2024 г.” 

 

Общински съвет гласува с 12 гласа, от които 12 „за“, „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/ 

                                         / Юсеин Юсменов / 


