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СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 
 

 

ОТНОСНО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА 

ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2020 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 79 от ЗООС, Община Перник 

 

 

У В Е Д О М Я В А 

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че 

 

Общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) и 

Програмата за управление на отпадъците на община Перник (ПУО), която е 

неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда, са 

разработени от екип експерти от отдел „Инвестиции, екология и 

озеленяване“ към Общинска администрация – Перник. Програмата  е 

разработена съгласно методическите указания на Министъра на околната 

среда и водите, а съдържанието ѝ е подчинено на Закона за опазване на 

околната среда. Описани са природните и икономическите елементи на 

територията на Община Перник, разгледани са екологичните рискове и 

начините за тяхното намаляване или предотвратяване. Посочени са 

контролните органи, техните функции и правомощия, нормативната уредба 

за опазването на околната среда. Изготвена е примерна визия на околната 

среда на общината, стратегически цели, приоритети и план за действие на 

програмата. 

 

     Предложеният проект е с четиригодишен период на действие. За този 

период Кметът на общината ежегодно внася в Общинския съвет отчет за 

изпълнението на програмата за околна среда и програмата за управление на 

ОО   ББ   ЩЩ   ИИ   НН   АА       ПП   ЕЕ   РР   НН   ИИ   КК   



отпадъците, а при необходимост – и предложения за нейното допълване и 

актуализиране. От компетентността на Общинския съвет е приемането на 

програмата и контролирането на нейното изпълнение. 

 

       Програмата и приложенията са достъпни в секция „Новини“ на сайта 

www.pernik.bg, както и всеки ден в периода от 06.07.2017г. до 17.08.2017г. в 

Община Перник, пл.“Св.Иван Рилски“ 1 а , ет.14, ст.5 от 08,00 до 12,00 и от 

13,00 до 17,00 часа. 

 

     Писмени коментари, предложения и становища по Програмата се приемат 

в деловодството на Община Перник в срок до 17.08.2017г., 17:00 часа или на 

електронната поща  obshtina@pernik.bg. 

 

Общественото обсъждане на програмата за опазване на околната среда и на 

програмата за управление на отпадъците на община Перник ще се проведе на 

21.08.2017г. от 11:00ч. в заседателната зала в сградата на общинската 

администрация, пл.“Св.Иван Рилски“ 1 а, ет. 1. 

 

06.07.2017г.                                                          Общинска администрация
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