Отчет
на Програма за управление на отпадъците на Община Бургас към 2020 год.
Програмата за управление на отпадъците на Община Бургас 2016-2020 г. (ПУО) е продължение на последователната и
целенасочена политика на общината за периодично анализиране, прогнозиране и планиране на развитието на системата за управление
на отпадъците в Бургас.
Съгласно разпоредбата на чл.52 от ЗУО, общината разработи и изпълнява Програма за управление на отпадъците за периода на
действие на Националния план за управление на отпадъците и Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъци
като негова съществена част. Общинската програма включва и необходимите мерки за изпълнение на задълженията, произтичащи от
същия закон.
Разработената Програма за управление на отпадъците не е програма на общинска администрация. Тя цели обединяване на
усилията на всички заинтересовани страни, вкл. администрация, институции, контролни органи, юридически лица, НПО и граждани, по
въпросите за управление на отпадъците и за предотвратяване на нерегламентирано замърсяване на територията на Община Бургас.
При разработването на програмата са представени основополагащи данни и тенденции, в резултат на проведения анализ на
съществуващото състояние по управление на отпадъците на територията на община Бургас, както и произтичащите от тях изводи и
препоръки, които са в основата на формулирането на мерките за постигне на целите на Програмата за управление на отпадъците на
Община Бургас.
Oснoвна цeл на ПУО e намаляванe на врeднoтo въздeйствиe на oтпадъцитe върху oкoлната срeда и пoдoбряванe eфeктивнoстта на
изпoлзванe на oтпадъцитe катo рeсурс.
За да мoжe да сe oцeни дали е пoстигната основната цeл, в рамкитe на планирания срoк сe фoрмулират спeцифични цeли,
гарантиращи нейното изпълнeниe.
- Намаляванe на врeднoтo въздeйствиe на oтпадъцитe чрeз прeдoтвратяванe oбразуванeтo им и насърчаванe за пoвтoрнoтo им
изпoлзванe;
- Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането
на отпадъци, което води до намаляване на риска за населението и околната среда;
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- Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда;
- Прeвръщанe на oбщeствeнoстта в ключoв фактoр при прилаганe йeрархията на управлeниe на oтпадъцитe.
В рамките на ПУО са разработени осем подпрограми, които чрез мерките, включени в тях, водят до изпълнение на четирите
стратегически цели и на общата цел на ПУО:
1. Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци
2. Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите
отпадъци от хартия, метали, пластмаса, стъкло и др.масово разпространени отпадъци
3. Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите и изискванията на НПУО за биоразградимите отпадъци
4. Подпрограма за закриване и рекултивация на депата с преустановена експлоатация
5. Подпрограма за оползотворяване на утайките от ГПСОВ
6. Подпрограма за прилагане на изискванията за строителните отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради
7. Подпрограма за повишаване на административния капацитет и управлението на информацията за отпадъците
8. Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на
отпадъците
Индикативният бюджет на Програмата за управление на отпадъците до 2020 год. на община Бургас възлиза на 59,2 млн. лева. За
част от мерките не е предвиден бюджет, тъй като те се финансират в рамките на обичайния бюджет на общината за съответната бюджетна
година – основно това са мерки от организационен, процедурен и нормативен характер:
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1. Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци
2. Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за
подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите
отпадъци от хартия, метали, пластмаса, стъкло и др. масово
разпространени отпадъци

430 000лв.

4 675 000лв.

3. Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите и
изискванията на НПУО за биоразградимите отпадъци

25 245 000лв.

4. Подпрограма за закриване и рекултивация на депата с
преустановена експлоатация

26 780 000лв

5. Подпрограма за оползотворяване на утайките от ГПСОВ
6. Подпрограма за прилагане на изискванията за строителните
отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради

65 000лв.
1 370 000лв.

7. Подпрограма за повишаване на административния капацитет и
управлението на информацията за отпадъците

415 000лв.

8. Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и
информиране на обществеността по въпросите на управление на
отпадъците
Общо:

220 000лв.
59 200 000лв.

В табличен формат се докладва степента на изпълнение на отделните индикатори, разработени за постигане на специфичните
цели в Програмата за управление на отпадъците.
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1. Подпрограма с мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци
- Намаляванe на oтрицатeлнoтo въздeйствиe върху oкoлната срeда, прeдизвиканo oт управлeниeтo на oтпадъци, намаляванe на
eмисиитe на парникoвитe газoвe и в частнoст oтдeляния oт дeпoниранитe oтпадъци мeтан, кактo и на въглeрoдния диoксид oт изгарянeтo
и рeциклиранeтo на oтпадъци;
- Пoдoбрeна eфeктивнoст на изпoлзванeтo на рeсурситe чрeз икoнoмия на eнeргия и намаляванe на упoтрeбата на матeриали, кактo
и „скритoтo” въздeйствиe върху oкoлната срeда oт дoбива, прoизвoдствoтo и изпoлзванeтo на прирoдни рeсурси.
Такса „битoви oтпадъци“ - към мoмeнта в oбщина Бургас размeрът на такса „битoви oтпадъци“ за дoмакинствата нe сe oпрeдeля
на oснoвата на кoличeствo изхвърлeни oтпадъци, а на база на данъчната oцeнка на имoтитe, определена по реда на Закона за местните
данъци и такси. За нежилищни имоти таксата може да се определи според количеството на битовите отпадъци, като лицата падават
декларация по чл.17 от Наредбата за МПДТР. С декларацията се посочват вида и броя на необходимите съдове за битови отпадъци, които
ще се ползват през годината.
Oбщина Бургас насърчава насeлeниeтo чрeз прeдoставянe на финансoва и лoгистична пoдкрeпа за пoлeзни дeйствия за
прeдoтвратяванe на oбразуванeтo на oтпадъци, раздeлнo събиранe, дoмашнo кoмпoстиранe и други инициативи. Чрeз разширяванe
oбхвата на насeлeниeтo пo прoeкт „Доставка на Мoбилни цeнтърове за раздeлнo събиранe на oтпадъци oт дoмакинствата с електронно
отчитане на предадените количества“ надгради и разшири систeмата за раздeлнo събиранe на тeритoрията на oбщина Бургас. С възлагане
на обществена поръчка с финансови средства от отчисленията по чл.64 от ЗУО /които общината внася ежемесечно по сметка на РИОСВ
и може да разходва за дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци/ са изработени 5 бр.
нови Мобилни центрове, които са предадени за експлоатация и стопанисване на ОП “Чистота Еко“. През 2020 г. чрез 24-те броя Мобилни
центрове са събрани 118,685 т. отпадъци от домакинствата. По инициатива на общината за насърчаване на разделното събиране на
отпадъци се въведе практика всеки жител, който предава разделно отпадъка да получава бонус точки. Получилият най-много точки
получава парична или предметна награда. През 2020 г. се забелязва, че предаването на разделно събрани отпадъци от гражданите расте.
Кoмпoстиранeто e eдна oт прeдпoчитанитe и най-пoлeзни oт eкoлoгична глeдна тoчка мeрки за намаляванe на биoразградимитe
oтпадъци. През 2020 г. беше надградена системата за разделно събиране като се раздадоха още кофи за биоотпадъци. Биоразградимите
отпадъци се извозват ежедневно със специализиран автомобил на сметопочистващата фирма до Регионално депо. Раздадени са общо
121 бр. кофи за биоразградими отпадъци и 10 бр. тип „Бобър“ на големите вериги магазини.През 2020 г. бяха разставени и 12 бр.
контейнери за зелени отпадъци в кв.Ветрен и кв.Банево.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА 1 ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ
Мерки/Дейности
1.1. Наблюдение и контрол
при изпълнението на
мерките,
включени в
програмата
за
предотвратяване
образуването на отпадъци

Бюджет Източници на
Срок за
резултати
(лв.)
финансиране реализация
общински
бюджет

2016-2020

Качествено и в срок
изпълнение на
предвидените
дейности

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви
Ежегодно - %
изпълнени/ в
процес на
изпълнение
мерки

Всички мерки за
ПОО, включени
в Програмата, са
изпълнени до
края на 2020 г.

Отговорност за
изпълнение
Дирекция
„Околна среда”

Изпълнява се: Заложените в програмата мерки за изпълнение и контрол по програмата се наблюдават и контролират ежегодно. Някои от заложените
мерки към момента не са изпълнени в заложения по програмата срок, предвид създалата се епидемична обстановка в страната, непредвидените разходи
от общинския бюджет и заложените в него средства в съответното перо.
1.2. Подготовка и провеждане
на „зелени“ обществени
поръчки

общински
бюджет

2017-2020

Проведени „зелени“
поръчки

Ежегодно –
брой проведени
„зелени“
обществени
поръчки

Към края на
2020 г. 35% от
обществените
поръчки в
общината са
„зелени“

Кмет

Неизпълнено: Общината е в подготовка и заявка за изпълнение на провеждане на „зелени обществени поръчки“.
1.3. Промени в Наредбата за
определяне
и
администриране
на
местните такси и цени на
услуги
относно

общински
бюджет

2017

Въведен
икономически
стимул за
намаляване
образуването на
отпадъци
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Изготвен
анализ на
потребителите
Подготвени
проекто-

Приети промени
в Наредбата за
определяне ТБО
на база
количество

Дирекция
„Околна среда“в
партньорство с
финансист и
юрист в
общината;
Общински съвет

Мерки/Дейности

Бюджет Източници на
Срок за
резултати
(лв.)
финансиране реализация

определяне ТБО на база
количество отпадъци

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви
текстове в
изхвърлени
Наредбата
отпадъци

Отговорност за
изпълнение

Частично изпълнено: Към мoмeнта в oбщина Бургас размeрът на такса битoви oтпадъци за жилищни имоти на гражданите нe сe oпрeдeля на oснoвата
на кoличeствo генерирани oтпадъци, а на база данъчната oцeнка на имoтитe, определена по реда на Закона за местните данъци и такси. Такса, основана
на количество генериран/изхвърлен отпадък се определя само за нежилищни имоти. Това към момента е така предвид факта, че все още няма приета
промяна на национално ниво. Заложените мерки ще бъдат включени в следващата програма.
1.4. Провеждане
на
периодични
информационни
кампании за широката
общественост

50 000

средства от
2016-2020
отчисления по
чл. 64 от ЗУО
спонсорство
от партньори

Повишаване
информираността на
населението за
възможностите за
предотвратяване на
отпадъците

Брой проведени
кампании,
брой участници

Проведени наймалко 10
информационни
кампании

Дирекция
„Околна среда”
съвместно с
експерт „Връзки
с
обществеността“

Изпълнява се: През годините общината проведе разнообразни мероприятия и кампании за информиране на населението за предотвратяване на
отпадъците. Предвид създалата се епидемична обстановка през 2020 г. бяха редуцирани мероприятията до минимум. През м.Септември по проект
„Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци Братово“ в рамките на три дни бяха направени викторини за насърчаване
разделното събиране на отпадъци, бяха раздадени награди на участниците, отговорили правилно на въпросите. В рамките на Европейската седмица за
намаляване на отпадъците 21-29.11.2020 г.се проведоха три акции:“Да намалим отпадъците в офиса“; „Да събирам отпадъците разделно“; „Да предам
старите си дрехи“. Кампания за предаване на разделно събрани отпадъци в мобилните центрове и получаване на награда 5 литра компост.
1.5. Провеждане на обучения
за малкия и средния бизнес
относно техники за
предотвратяване на отпадъци
в партньорство с бизнеса

18 000

средства от
2016-2018
отчисления по
чл. 64 от ЗУО
спонсорство
от партньори

Успешно
партньорство с
бизнеса при
начините за
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Брой проведени
обучения, не
по-малко от 3
годишно

обучени
представители
на малкия и
средния бизнес в
общината

Зам.кмет
“Европейска
политика, околна
среда“

Мерки/Дейности

Бюджет Източници на
Срок за
резултати
(лв.)
финансиране реализация
предотвратяване на
отпадъци

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви

Отговорност за
изпълнение

Изпълнява се: Община Бургас се включи в Платформа за политически препоръки на ИНТЕРРЕГ Европа.В онлайн работна среща се обмени опит в
областта на управление на отпадъците с цел подобряване на системата за разделно събиране, рециклиране и повторна употреба в Бургас и региона.
Взеха участие представители на Австрия, Португалия, Испания.
1.6. Провеждане на
разяснителни мероприятия и
демонстрации за прилагане
на домашно компостиране в
15 бр. съставните селища и
квартали на града с едно и
двуфамилни сгради

24 000

общински
бюджет

2017-2019

Населението е
обучено за ползите
от домашното
компостиране и
техниката за
прилагането му

Брой проведени
мероприятия не
по-малко от 5
годишно

Най-малко 300
домакинства от
съставните
селища и
квартали на
града са
преминали
разяснителни
мероприятия

Дирекция
„Околна среда”
съвместно с
експерт „Връзки
с обществеността

Изпълнено: Към момента общината има раздадени над 250 бр. компостери за домашно компостиране. По пилотен проект в гр. Българово са раздадени
60 бр. компостери, проведени са разяснителни кампании на гражданите за ползите на домашното компостиране на всички получили компостер. По
реализиран проект „Изграждане на капацитет за управление на биоразградимите отпадъци в трансграничен регион“ бяха раздадени 200 бр. компостера
на еднофамилни къщи в кварталите и селата. Проведени бяха обучения във всички населени места.
1.7. Предоставяне безплатно
на съдове за домашно
компостиране на
домакинства в 15 бр.
съставни селища и квартали
на града

75 000

общински
бюджет,
отчисления по
чл. 64 от ЗУО

2017-2020

Предотвратени
отпадъци чрез
прилагане на
домашно
компостиране от
домакинства
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Брой
домакинства,
прилагащи
домашно
компостиране –
ежегодно

Най-малко 10%
от
домакинствата в
съставни селища
и квартали на
града прилагат

Зам.кмет
“Европейска
политика, околна
среда“
Дирекция
„Околна среда““

Мерки/Дейности

Бюджет Източници на
Срок за
резултати
(лв.)
финансиране реализация

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви
домашно
компостиране

Отговорност за
изпълнение

Изпълнено : След проведена анкета на живущите в кварталите и селата на желаещите да компостират бяха раздадени компостери за домашно
компостиране. За улеснение на живущите и за по стриктен контрол срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци във всички села и квартали се
обособиха и площадки за биоразградими отпадъци
1.8. Създаване на Обществен
център (Шоурум) и сайт за
продажба/размяна на вещи за
повторна употреба на
площадкта на претоварна
станция „Капчето“

250 000

Общински
бюджет
отчисления по
чл. 64 от ЗУО

2018

Предотвратено
превръщането на
вещи в отпадъци

Брой
преглеждания
на сайта

Брой
домакинства
участвали в
размяна/
продажба на
вещи за втора
употреба, не помалко от 1000

Дирекция
„Информационно
обслужване и
технологии”,
Дирекция
„Околна среда”

Изпълнява се: Стартиран Проект за повторна употреба на мебели- "Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на територията
на Община Бургас", договор № BG16M1 ОР002-2.009-0060-С01, финансиран по Процедура BG16M1OP002-2.009: „Изпълнение на демонстрационни проекти в
областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна Среда“ 2014-2020г. Стойността на проекта е 300 143 лева, от които 99,53% БФП и
0,47% собствено финансиране.
Предстои преработването на предадени стари мебели, които ще се изложат в ремонтиран по проекта шоурум в жк „Изгрев“ между бл.34 и бл.35.
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Мерки/Дейности
1.9. Организиране на кръгла
маса за създаване на обща
мрежа на субекти
извършващи ремонтни
услуги

Бюджет Източници на
Срок за
резултати
(лв.)
финансиране реализация

Индикатори за изпълнение
Отговорност за
изпълнение
Текущи
Целеви
Дирекция
Брой участници Брой
„Информационно
регистрирани
в
в кръглата маса
обслужване и
обща мрежа
технологии”,
/интернет портал
Дирекция
за извършване
„Околна среда”
на ремонтни
услуги, не помалко от 100

2000

Общински
бюджет

2017

Предотвратено
превръщането на
вещи в отпадъци

8 000

Общински
бюджет

2017

Създаден публичен
регистър,
публикуван на сайта
на общината

Брой
преглеждания
на регистъра

Проведени
разяснителни
срещи с
обществеността

Дирекция
„Околна среда“
съвместно с
експерт „Връзки
с
обществеността“

3 000

Общински
бюджет

2017

Предотвратено
превръщането на
храни в отпадъци

Брой проучени
вериги
магазини

Брой подписани
споразумения за
партньорство, не
по-малко от 2

Дирекция
„Информационно
обслужване и
технологии”,
Дирекция
„Околна среда”

Неизпълнено.
1.10. Създаване в общината
на интернет портал и
публичен регистър на местата
за предоставяне на ремонтни
услуги, водещи до
удължаване живота на
продуктите и съответно до
предотвратяване на отпадъци
Неизпълнено.
1.14. Проучване сред
големите вериги магазини
възможностите за
предоствяне на храна на
социални домове преди
изтичане на срока на годност
и подписване на
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Мерки/Дейности

Бюджет Източници на
Срок за
резултати
(лв.)
финансиране реализация

споразумения за
партньорство.

Неизпълнено.
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Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви

Отговорност за
изпълнение

2. Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите за подготовка и пов торна
употреба и за рециклиране на битови отпадъци от хартия, метали, пластмаса, стъкло и др. МРО
Целта на програмата е ефективно използване на ресурсите.
През 2020 г. община Бургас извърши подмяна на всички съдове за битови отпадъци на територията на общината. За събиране и
извозване на битовите отпадъци – на територията на общината са осигурени необходимия брой съдове за битови отпадъци, като през
летния сезон на местата, през които преминава по-голям поток от хора се поставят и допълнително контейнери. Честотата на извозване
на битовите отпадъци за жилищните комплекси на Бургас е ежедневно. През лятото тази честота на извозване е валидна и за „морските“
квартали Сарафово и Крайморие, които през зимния период се обслужват през ден. Битовите отпадъци на Бургас се транспортират до
Регионално депо Братово.
Организирано е раздeлнo събиранe на oтпадъцитe oт oпакoвки oт хартия и картoн, пластмаса, стъклo и мeтали чрeз сключванe на
дoгoвoр с oрганизацията за oпoлзoтвoряванe на oтпадъци oт oпакoвки „Eкoпак“ АД. През 2020 г. е подновен договора с организацията за
период от 2020 г. до 2025 г. За улеснение Община Бургас е въвела система, чрез която по определен график два пъти седмично мобилни
екипи събират генерираните от търговската дейност отпадъци от опаковки за обекти на ул. “Александровска“, ул.“Ал. Богориди“,
ул.“Фердинадова“, а през летния период и от заведенията, разположени в Морската градина, кв. Сарафово и кв. Крайморие. През 2020
г. от системата за разделно събиране на територията на общината са събрани 424 403 кг. хартия, 231 642 кг. пластмаса, 288 800 кг. стъкло.
Като надграждане на системата за управление на отпадъците Бургас започна изграждането на подземни контейнери за разделно
събиране на отпадъци. Световната практика показва, че въвеждането на системи за разделно събиране в подземни контейнери има редица
преимущества: не отнемат градско пространство за инсталиране на съдове; осигуряват голяма вместимост – до 3 куб.м; предотвратяват
замърсяване от нерегламентирани действия на клошари; пожаро-безопасни; по-устойчиви на негативни влияния като вандализъм и др.
Подобни системи са изключително подходящи за централни градски части, където свободните обществени площи са ограничени и са с
висока категория на поддръжка. Тъй като инсталирането на подобни контейнери на тротоари и паркинги е свързано със строителни
дейности, полагането на съдовете ще се прави паралелно с реконструкцията на транспортни артерии в централната градска част. Към
момента са изградени 74 двойки подземни контейнери в ЦГЧ и к-с „Лазур“. На всички точки на подземни контейнери е инсталирана
система за видеонаблюдение, което помага за установяване на нарушители, изхвърлили отпадъци до контейнерите. Продължават
дейностите по изграждане на групи подземни контейнери.
В изпълнение изискванията на чл.19, ал.3, т,6, т.7, т.9 и т.11 на ЗУО община Бургас реализира проект „Доставка на Мoбилни
цeнтрове за раздeлнo събиранe на oтпадъци oт дoмакинствата с електронно отчитане на предадените количества“. На територията на
града са разположени 19 бр. мобилни центрове, на които са предадени 118,685 т. разделно събрани отпадъци от домакинствата за 2020 г.
През 2020 г. чрез възложена обществена поръчка са изработени още 5 бр. Мобилни центъра, които ще бъдат поставени в кварталите
Крайморие, Ветрен и Банево.
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Община Бургас има сключени договори с организации по оползотворяване на отпадъци, които предоставят услуги за събиране на
специфични потоци отпадъци по заявки от населението. „Екобатери“ АД е дружеството, което събира батерии и акумулатори на
територията на общината. Общото количество събрани НУБА за 2020 г. е 11 178,6 кг. “Елтехресурс“ АД е организацията, която събира
отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. За 2020 г. от територията на общината са събрани и предадени
936 992,9 кг. отпадъци от ИУЕЕО.
От 2018 г. общината е сключила договор с фирма „Евротекс“ ЕООД за предоставяне на метални контейнери за събиране на
отпадъци от текстилни отпадъци, чанти, обувки. На територията на града до всеки мобилен център има разположени контейнери за
събиране на текстилни отпадъци. За 2020 г. са събрани 193 011 т. текстил.. През м.юни 2019 г. общината сключи договор с „Кроношпан
България“ ЕООД за разделно събиране на дървесни отпадъци на територията на града. За 2020 г. има събрани 58,980 т. дървесни
отпадъци.
На тeритoрията на oбщина Бургас има и пунктове за приeманe на втoрични сурoвини, нo не всички фирми подават инфoрмация
в oбщината, пoради кoeтo тoзи пoтoк oтпадъци нe може реално да бъде отчетен. По подадена информация от фирми през 2020 г. са
събрани 1 455,707 т. отпадъци, предимно метали.
В oбщинската Нарeдба за управлeниe на oтпадъцитe са включeни oснoвни изисквания, свързани с раздeлнoтo събиранe на
oтпадъцитe oт хартия и картoн, мeтали, пластмаса и стъклo. Всички oрганизации за oпoлзoтвoряванe и лица, притeжаващи разрeшитeлнo
пo ЗУO, с които общината има сключени договори, прeдставят инфoрмация за събранитe и прeдадeни за рeциклиранe oтпадъци.
Извършва се контрол от общинската администрация за спазване на изискванията за разделно събиране на отпадъци.
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РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ 2016-2020 г.
Разделно
събрани
отпадъци
хартия

301 198 кг. 320 855кг. 325 505кг. 375 916кг 424 403кг

пластмаса

135 814 кг. 143 429кг. 145 835кг. 191 505кг 231 642кг

стъкло

252 508 кг. 275 640кг. 359 780кг. 339 989кг 288 800кг

ЕЕО

171 567 кг. 307 495кг. 558 042кг. 1 04 475кг 936 993кг

НУБА

2016 г.

9 903 кг.

2017 г.

2018 г.

10 067кг. 18 908кг.
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2019 г.

2020 г.

23 861.5кг 11178.6кг

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ПОДПРОГРАМА 2 ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА И
ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ, МЕТАЛИ, ПЛАСТМАСА, СТЪКЛО
И ДР. МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ
Мерки/Дейности
2.1.Изграждане на
стъпало за
предварително
отделяне на
инертната фракция
преди
сепариращата
инсталация на
Регионалното депо

Бюджет
(лв.)
800 000

Източници на
финансиране

Срок за
Очаквани
реализация резултати

Общински
бюджет/
отчисления за
депониране по
чл.64 от ЗУО

2016-2017

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви

Осигурена
Етапи на изготвяне и
възможност за изпълнение на
по-ефективно проекта
отделяне на
БО преди
сепарираща
инсталация

Въведено в
експлоатация
съоръжение за
отделяне на инертна
фракция

Отговорност за
изпълнение
Зам.кмет
„Европейски
политики,
околна среда“

Изпълнено: Целта на проекта е да се изгради съоръжение, чрез което предварително, преди същинската сепарация на смесените битови отпадъци,
да се отдели мексимално съдържащата се инертна фракция и биоразградими отпадъци, в резултат на което да се увеличи количеството на
отделените рециклируеми и оползотворими материали. На 04.03.2019 г. е обявена поръчка по ЗОП със същия предмет и на 22.11.2019 г. е
подписан договор за изпълнение. Предсепариращата инсталация е изградена и пусната в експлоатация на 06.01.2020 г.
2.2.Въвеждане на
2 600 000
система за разделно
събиране на
рециклируеми МРО
в подземни
контейнери

ОПОС 2014-2020
Общински
бюджет/
отчисления за
депониране по
чл.64 от ЗУО

Поетапно Общината е
2017- 2020 подобрила
системата за
разделно
събиране на
смесените
битови
отпадъци при
източника
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Етапи на изготвяне и
изпълнение на
проекта

Доставени съдове и
техника за разделно
събиране в подземни
контейнери.

Зам.кмет
„Европейска
политика,
околна среда“
Дирекция
„Околна среда”

Индикатори за изпълнение
Бюджет
Източници на
Срок за
Очаквани
Отговорност за
(лв.)
финансиране
реализация резултати
изпълнение
Текущи
Целеви
Изпълнява се: Поетапно с възлагане на обществени поръчки са изградени 74 двойки подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци от
хартия, пластмаса и стъкло на територията на ЦГЧ и к-с “Лазур“. Средствата са осигурени от внесените суми за отчисления по чл.64 от ЗУО. През
2020 г. предвид създалата се извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19, временно дейността по
изграждане на подземни контейнери е преустановена.
Мерки/Дейности

2.3. Продължаване
реализацията на
проект „Мобилни
центрове за
разделно събиране
на отпадъци от
домакинствата

300 000

Общински
бюджет,
отчисления по
чл.64 от ЗУО

2016-2017

Допълнителни
количества
разделно
събрани
отпадъци

Брой извършени
обходи на
територията на гр.
Бургас

Надградена
действаща система за
разделно събиране на
отпадъци

Дирекция
„Околна среда“

Изпълнява се: През 2020 г.чрез обществена поръчка са изработени 5 бр. мобилни центъра, които ще бъдат поставени по кварталите Ветрен, Банево
и Крайморие, като така общият им брой е 24 бр. Предадени за стопанисване на ОП“Чистота еко“.
2.4. Въвеждане в
общинската
Наредба за
управление на
отпадъците на
задължение за
регистриране и
ежегодно предаване
на информация на
всички организации
и фирми, които
събират и предават
за рециклиране и
оползотворяване

Общински
бюджет

2016

Лицата са
задължени да
предоставят
информация
на общината,
свързана с
изпълнение на
целите за
рециклиране
на отпадъците
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Етапи на
процедурата за
допълнение на
Наредбата за
управление на
отпадъците
Заповед на Кмета на
общината за формат,
срок и ред за
подаване на
информацията

Приети допълнения в
Наредбата за
управление на
отпадъците

Дирекция
„Околна среда“
Общински
съвет

Мерки/Дейности

Бюджет
(лв.)

Източници на
финансиране

Срок за
Очаквани
реализация резултати

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви

Отговорност за
изпълнение

разделно събрани
отпадъци
Изпълнено: Във връзка с постигане целите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци по региони, всички лица,
извършващи дейности по чл. 35 от ЗУО (касаещи оползотворими отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси, стъкло и биоотпадъци), са
длъжни да предават в 30-дневен срок ежемесечни отчети за приетите количества отпадъци в дирекция „Околна среда“, Община Бургас.
2.5. Съставяне и
поддържане на
регистър на лицата,
задължени да
предават
информация на
общината за
разделно събраните
и предадени за
рециклиране
отпадъци

Общински
бюджет

2016-2020

Наличие на
информация
за
задължените
за предаване
информация
лица

Етапи на съставяне
на регистъра и
събиране на
информация и

Създаден регистър
със задължените да
предават
информация лица

Дирекция
„Околна среда“

Изпълнено частично: Общината поддържа регистър на площадките за предаване на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло. Ежегодно регистърът се
обновява от базата на ИАОС. Към момента фирмите, които изкупуват отпадъци не подават справки към общината.
2.6. Периодично
организиране и
провеждане от
общината на
кампании през
текущата година за
предаване от
граждани и
юридически лица

50 000

Общински
бюджет,
отчисления по
чл.64 от ЗУО,
Организации по
оползотворяване

2016-2020

Допълнителни Брой организирани
количества
кампании от
разделно
общината
събрани
отпадъци
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Най-малко 2 пъти в
годината са
организирани
кампании

Дирекция
„Околна среда“
Експерт
„Връзки с
обществеността

Мерки/Дейности

Бюджет
(лв.)

Източници на
финансиране

Срок за
Очаквани
реализация резултати

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви

Отговорност за
изпълнение

на разделно
събрани отпадъци
от хартия и картон,
метали, пластмаса и
стъкло
Изпълнява се: Ежегодно съвместно с „Екопак“община Бургас провежда кампания за получаване на книги срещу предаване на отпадъчна пластмаса.
През 2020 г. във връзка с пандемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, кампания не бе проведена. В рамките на
„Европейската седмица за намаляване на отпадъците“ всеки предал разделно събран отпадък на Мобилен център получи удвоен брой точки и участие
в томбола за награди. За фирмите, извършващи търговска дейност, общината съвместно с „Екопак“ продължава събирането два пъти седмично от
врата на разделно събраните хартия, пластмаса и стъкло.
2.7. Периодично
подновявяне на
договори с
организации за
оползотворяване на
отпадъци от
опаковки, НУБА и
ИУЕЕО преди
изтичане на
действащите

Общински
бюджет

2016 -2020 Общината
разполага с
допълнителни
количества
разделно
събирани и
рециклирани
битови
отпадъци

Етапи на проучване и Сключени/допълнени
сключване/допълване договори с
на договора
организации по
оползотворяване на
отпадъци от
опаковки, НУБА,
ИУЕЕО и др.

Зам.кмет
„Европейска
политика,
околна среда“

Изпълнява се: Община Бургас поддържа актуални договорни отношения и ангажименти с организациите по оползотворяване на отпадъци. През
2020 г. се поднови договора за Разделно събиране на отпадъци от опаковки с „Екопак“АД за срок от 5 г.
2.8. Съставяне на
график
и Периодично
осъществяване на
тематични
проверки за

Общински
бюджет

2016-2020

Представен
доклад на
кмета за
подобрени
резултати от
системата за
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Брой осъществени
тематични проверки

Осъществени
ежегодно проверки
във всички квартали
на града

Дирекция
„Околна среда“

Мерки/Дейности

Бюджет
(лв.)

Източници на
финансиране

изпълнение на
изискванията за
разделно събиране
на отпадъците

Срок за
Очаквани
реализация резултати
разделно
събиране от
осъществения
контрол

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви

Отговорност за
изпълнение

Изпълнява се: Осъществява се регулярен контрол на системите за разделно събиране на отпадъци. Ежегодно РИОСВ извършват проверки на
системите за разделно събиране на община Бургас, съставят констативни протоколи. Не са констатирани нарушения. Инспектори от контролното
звено еко-инспекторат към дирекция „Околна среда“ периодично извършват проверки за изпълнение на изискванията за разделно събиране на
отпадъците на търговски обекти. Контрол се извършва, включително и на граждани, за нарушения на изискванията за раздално събиране на отпадъци.
През 2020 г. са извършени 105 бр. проверки за разделно събиране на отпадъци.
2.9. Въвеждане на
система за
електронно
отчитане на
предадените от
гражданите
разделно събирани
фракции

75 000

Общински
бюджет

2016-2017

Електронни
партиди за
предадени
количества
отпадъци от
граждани

Програмиране,
оборудване на
системата и
инсталиране на
програмния продукт

Пунктове за
предаване на
разделно събрани
фракции отпадъци,
не по-малко от 25%
през 2017

Дирекция
„Околна среда“

Изпълнено: В мобилните центрове е въведена система за електронно отчитане на предадените от гражданите разделно събрани фракции отпадъци.
Гражданите получават електтронна карта, в която се събират бонус точки за количествата на всеки предаден вид отпадък.
2.10. Въвеждане и
оповестяване на
система за бонус
точки, водеща до
намаляване на такса
битови отпадъци за
граждани
предаващи

Общински
бюджет

2017

Насърчаване
на гражданите
да събират
разделно
отпадъци и
увеличаване
на
количеството
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Приемане на
изменение в
Наредбата за
определяне и
администриране на
местните такси и
цени на услуги

Брой граждани,
участващи в
системата за бонус
точки

Дирекция
„Околна среда“
При интерес от
пунктовете за
отпадъци –
възможности за
ПЧП с фирмите

Мерки/Дейности
разделно събирани
фракции – в
мобилните
центрове на РСО

Бюджет
(лв.)

Източници на
финансиране

Срок за
Очаквани
реализация резултати
разделно
събрани
отпадъци

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви

Отговорност за
изпълнение
изкупуващи
отпадъци

Изпълнява се: Въведена е система за бонус точки, водеща на този етап до получаване на награди за граждани, предаващи разделно събирани фракции
– в мобилните центрове на РСО. Към момента бонус - точките не са обвързани с намаляне на такса битови отпадъци. За всяка календарна година се
извършва класиране на събралите най-много точки. Първите трима получават предметни награди.
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3.Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите и изискванията на НПУО за

биоразградимите отпадъци
В съoтвeтствиe с eврoпeйскoтo и нациoналнoтo закoнoдатeлствo oбщината слeдва пoeтапнo да намаля кoличeствoтo на
дeпoниранитe биoразградими oтпадъци и съответно да усъвършенства системата за събиране и оползотворяване на биoразградимитe
oтпадъци.
Важна прeдпoставка за пoстиганe на цeлитe са част oт дeйствията, прeдприeти в тoва направлeниe дo мoмeнта, а имeннo:
oграничаванe на кoличeствата дeпoнирани биoразградими отпадъци; прoучвания за мoрфoлoгичния състав на битoвитe oтпадъци.
Въвеждането на система за разделно събиране на биоотпадъците става поетапно, като се стартира с идентифициране на големите
източници като пазари, търговски обекти, предприятия на хранително-вкусовата промишленост и се стигне до домакинствата.
Започна идентифицирането на всички основни източници, като се предоставят необходимите като вместимост съдове и се
прецизира честотата и графика за тяхното събиране.
Анаеробното разграждане е процесът, който позволява максимално оползотворяване на биоотпадъците и продуктите от тях.
Препоръчително е биоотпадъците, след предварителното им третиране, да преминават през процес на суха ферментация на партиди.
Това би позволило оползотворяването на отделяния по време на процеса биогаз, както и ползване на твърдия ферментационен продукт
като почвен подобрител.
Започна проектиране и изграждане на система за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците, вкл. съдове,
транспортни средства, инсталация.
Общината изпълнява проект за „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събиране на биоразградими отпадъци на
територията на регион Бургас“, АДБФП № Д-34-81/17.12.2018 г. Срокът за реализация на проектните дейности е 48 месеца. Финансиране:
Оперативна програма "Околна среда 2014 -2020", подкрепен от ЕФРР. Собствено финансиране: 8 052 9676.45 лв., което се разпределя
между партньорите, както следва: Община Бургас - 54,61 %; Община Несебър - 33,38 %; Община Поморие - 12,01 %.
Oчакваните социално-икономически ползи от изпълнението на проекта са:
- чувствително намаляване на заплащаните отчисления по чл. 64 от ЗУО за обезвреждане на отпадъците (предвид редуциране на общото
количество
депонирани
БО);
- разкриване на допълнителен брой работни места - с реализацията на проекта ще бъдат осигурени допълнителни работни места;
- удължаване живота на новата клетка на регионалното депо в резултат на намаляване количествата отпадъци оставащи за обезвреждане
в него. Анаеробната инсталация ще е с капацитет 30 652т годишно. Към момента се извършва строителството на обекта.
Оптимизирана е системата за разделно събиране на зелени отпадъци от паркове и градини.
С въвеждането в експлоатация на регионално депо „Братово-Запад“, където работи компостираща инсталация с капацитет 13 000
т/год. стартира оползотворяването на разделно събраните зелени и градински отпадъци. „Зeлeнитe oтпадъци” oт oбщeствeнитe паркoвe,
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грoбища, крайпътни насаждeния сe събират раздeлнo oт фирмите, поддържащи oзeлeняванeто и се транспoртират раздeлнo oт другитe
битoви oтпадъци. През 2020 г. на компостиращата инсталация на депо Братово са приети 2 866.41 т биоразградими отпадъци от
територията на общината, от които са произведени 154.220 т чист компост.
Определени са площадки за временно съхранение на зелени отпадъци на територията на града и съставните села. От началото на
2016 г. в съставните села и кварталите на Бургас са определени площадки за временно съхранение на растителни отпадъци, основно
коренища, които веднъж седмично се извозват. Изтoчници на раститeлни oтпадъци са и имoтитe със зeмeдeлскo пoлзванe извън
рeгулация и двoрнитe прoстранства на жилищнитe имoти. Задължeниe на всeки прoизвoдитeл на зeмeдeлска прoдукция e да oрганизира
oпoлзoтвoряванeтo на раститeлнитe oтпадъци. Тази мярка ще допълва дейностите по домашно компостиране за населението в
eднoфамилни и двуфамилни сгради с двoрни мeста.
Организирани са периодично разяснитeлни кампании. Дейностите с био-отпадъците изискват икзлючително голяма ангажираност
при източника. Единствено разделянето на отпадъка при мястото на генериране може да осигури чист поток на биоотпадъците и да
предпостави ефективна работа на инсталациите за неговото оползотворяване. По тази причина, провеждането на активна разяснителна
работа с населението е от изключителна важност.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ПOДПРOГРАМА ЗА РАЗДEЛНO СЪБИРАНE И ДOСТИГАНE НА ЦEЛИТE И ИЗИСКВАНИЯТА
НА НПУO ЗА БИOРАЗГРАДИМИТE OТПАДЪЦИ

Мерки/Дейности
3.1. Проучване, съставяне
и поддържане на база
данни и карта на
обектите, които
генерират големи
количества зелени
биоотпадъци

Бюджет
(лв.)
10 000

Източници
Срок за
Очаквани
на
реализация резултати
финансиране
Общински
бюджет

2017

Идентифицирани
са основните
източници на
зелени
биоотпадъци и е
направена
прогнозна
оценка на
генерираните от
тях количества
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Индикатори за изпълнение
Текущи
Етапи на
проучване по
групи обекти с
оценка на
количествата
отпадъци

Целеви
Базата данни и
картата с
източниците на
зелени
биоотпадъци е
налична, за
поддръжката и
актуализацията й
е определен
отговорник

Отговорност за
изпълнение
Дирекция
„Строителство”,
сектор „Зелена
система” в
сътрудничество
с Дирекция
„Околна среда”

Източници
Индикатори за изпълнение
Срок за
Очаквани
Отговорност за
Мерки/Дейности
на
реализация резултати
изпълнение
Текущи
Целеви
финансиране
Изпълнено:Идентифицирани са основните източници на зелени биоразградими отпадъци. Фирмите, поддържащи зелените площи в града са
задължени да събират чист биоразградим отпадък и да го извозват до компостиращата инсталация на депото. Ежемесечно фирмите подават
информация към дирекция „Околна среда“ за събраните количества събрани биоразградими отпадъци. Води се отчетност и на вход на депото и
компостиращата инсталация.
Бюджет
(лв.)

3.2. Оптимизиране на
200 000
системата за разделно
събиране на зелени
биоотпадъци с оформяне
на площадки,
заграждения/големи
съдове/ за временно
съхранение, както и
осигуряване на техника за
предварително третиране
(дробене) на място на
обемни зелени отпадъци

Общински
бюджет

2017-2020

Отчисления
по чл.64 от
ЗУО

Осигурено
предварително
третиране на
място на обемни
отпадъци и
минимизиране
на
транспортните
разходи до
инсталацията за
компостиране

Етапи на
подготовка и
изпълнение на
проекта в
съответствие с
одобрения за
финансиране
проект

Площадките са
определени и е
закупен
специализиран
автомобил
снабден с
платформа и
шредер

Зам.кмет
„Европейска
политика,
околна среда“
Дирекция
„Строителство”,
сектор „Зелена
система”
Дирекция
„Околна среда “

Изпълнено частично: Общината е определила площадки за разделно събиране на биоотпадъците във всички съставни селища и кварталите на
Бургас. Периодично сметопочистващата фирма извозва събраните отпадъци на Регионално депо, до компостиращата инсталация. Към момента
техника за предварително третиране на място /шредер/ притежават фирмите, които са ангажирани по договор с поддържане на зелената система.
3.3. Проучване, съставяне
и поддържане на база
данни и карта на
обектите, които
генерират големи
количества хранителни
биоотпадъци

20 000

Общински
бюджет

2017-2018

Идентифицирани
са основните
източници на
хранителни
биоотпадъци и е
направена
прогнозна
оценка на
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Етапи на
проучване по
групи обекти с
оценка на
количествата
отпадъци

Базата данни и
картата с
източниците на
хранителни
биоотпадъци е
налична, за
поддръжката и
актуализацията й

Дирекция
„Икономика и
стопански
дейности в
сътрудничество
с Дирекция
„Околна среда”

Мерки/Дейности

Бюджет
(лв.)

Източници
Срок за
Очаквани
на
реализация резултати
финансиране
генерираните от
тях количества

Индикатори за изпълнение
Текущи

Целеви

Отговорност за
изпълнение

е определен
отговорник

Изпълнява се: Идентифицирани са основните източници на хранителни био-отпадъци и е направена прогнозна оценка на генерираните от тях
количества. Поетапно стартира раздаването на съдове/кофи за събиране на хранителни отпадъци от заведенията. Общината е организирала
раздаването на контейнери за биоразградими отпадъци на пазарите, тържищата и големите вериги магазини за събиране на отпадъка разделно.
Раздадени са 121 бр. кофи по 120 л. и 10 бр. „Бобър“ 1100 л за биоразградим отпадък, които се обслужват със специализиран автомобил за
транспортиране на количествата до компостиращата инсталация.
3.4. Подготовка и
изпълнение на проект за
изграждане на
съоръжение за анаеробно
разграждане на
биотпадъци и въвеждане
на система за разделното
им събиране, вкл. съдове
за разделно събиране и
техника

25 000 000 ОПОС 20142020;
Общински
бюджет
Отчисления
по чл.64 от
ЗУО

2017-2020

Осигурена
анаеробна
инсталация за
хранителни
отпадъци, съдове
и техника за
разделното им
събиране

Етапи на
подготовка и
изпълнение на
проекта в
съответствие с
одобрения за
финансиране
проект

Инсталацията е
въведена в
експлоатация и
съдовете и
необходимата
техника са
доставени

Кмет

Изпълнено: От 2018 г. съгласно договор АДБФП № Д-34-81/17.12.2018 г. община Бургас съвместно с община Несебър и община Поморие
започна реализацията на проект „Изграждане на Анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на Регион
Бургас“ по Оперативна програма "Околна среда 2014 -2020", подкрепен от ЕФРР. Общата стойност на проекта е 37 446 755,74 лв., БФП: 29 393
779,29 лв., собствено финансиране: 8 052 9676.45 лв., което се разпределя между партньорите, както следва: Община Бургас - 54,61 %; Община
Несебър - 33,38 %; Община Поморие - 12,01 % . Статус на проекта към момента – изпълнение на строителството на обекта.
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Мерки/Дейности

Бюджет
(лв.)

3.5. Провеждане на
15 000
обхватна активна
разяснителна
информационна кампания
сред населението и
юридическите лица,
обхванати от системите за
разделно събиране на
биоотпадъците преди
въвеждането й.

Източници
Срок за
Очаквани
на
реализация резултати
финансиране
ОПОС 20142020;

2017

Общински
бюджет
Отчисления
по чл.64 от
ЗУО

Населението и
юридическите
лица са
запознати със
схемите за
разделно
събиране на
зелените и
хранителните
отпадъци и имат
готовност да се
включат в нея

Индикатори за изпълнение
Текущи

Целеви

Етапи на
подготовка на
информационната
кампания

Дейностите по
информационната
кампания са
изпълнени

Отговорност за
изпълнение
Дирекция
„Околна среда“
експерт
„Връзки с
обществеността

Изпълнено: Инспектори от дирекция „Околна среда“ извършват периодични проверки на обектите, генератори на биоразградими отпадъци,
раздават листовки, дават разяснения за разделното събиране на биоотпадъците. Кметовете по населените места информират живущите за начина
на събиране на отпадъците и местата, на които могат да се изхвърлят тези видове отпадъци. В рамките на проекта за изграждане на Анаеробна
инсталация, като част от мерките за публичност, се провежда и информационна политика за целите на проектното предложение.
3.6. Надграждане на
базата данни и създаване,
поддържане и
актуализиране на
общински регистър на
обхванатите лица от
системата за разделно
събиране на зелените
биоотпадъци: общински
площи; юридически лица,

Общински
бюджет

2017-2020

Идентифицирани Етапи на
са обектите,
подготовката на
включени в
регистъра
системата за
разделно
събиране на
зелените
отпадъци
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Регистърът е
функциониращ с
определен
отговорник за
актуализацията и
поддръжката

Дирекция
„Околна среда“

Мерки/Дейности

Бюджет
(лв.)

Източници
Срок за
Очаквани
на
реализация резултати
финансиране

Индикатори за изпълнение
Текущи

Целеви

Отговорност за
изпълнение

населени места, улици и
квартали
Частично изпълнено: На Регионално депо Братово ОП „Чистота ЕКО“ като оператор на депото, води стриктна отчетност за количествата
биоразградими отпадъци, предадени от фирмите, поддържащи зелените площи в града и юридическите лица, които от своята дейност генерират
такъв вид отпадък.
3.7. Надграждане на
базата данни и създаване,
поддържане и
актуализиране на
общински регистър на
обхванатите лица от
системата за разделно
събиране на хранителните
отпадъци: заведения за
хранене; социални
домове, юридически лица,
пазари, улици и квартали

Общински
бюджет

2017-2020

Идентифицирани Етапи на
са обектите,
подготовката на
включени в
регистъра
системата за
разделно
събиране на
хранителните
отпадъци

Регистърът е
функциониращ с
определен
отговорник за
актуализацията и
поддръжката

Дирекция
„Околна среда“

Частично изпълнено: След въвеждане в експлоатация на Анаеробната инсталация ще бъдат предприети действия по обхващане на всички
генератори на хранителни отпадъци. Към момента се води отчетност за предадените хранителни отпадъци от пазарите и големите хранителни
вериги.
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4. Подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депата с преустановена експлоатация
С изграждането на Регионалната система за управление на отпадъците се даде възможност за реално закриване на голяма част от
действащите депа, които не отговаряха на изискванията. Това се отнася и за старото депо на община Бургас „Братово”. За периода на
ПУО община Бургас използва изградената І-ва клетка на Регионално депо Братово-Запад. Изпълнението на проект „Тестване на
иновативни технологии за третиране на отпадъци в три режима на работа: свежи, депонирани и отпадъци след сепариране“ наложи
отлагане за известен период закриването и рекултивацията на спряното от експлоатация депо Братово. През 2019 г. стартира процедура
по „Изпълнение на проект за закриване и рекултивация на депо Братово“. По проекта се прeдвижда изпълнение на тeхничeска и
биoлoгичeска рeкултивация, прoтивoeрoзиoнни и прoтивoсвлачищни мeрoприятия. Прeдвидeни са систeми за oтвeжданe на
пoвърхнoстнитe вoди извън тялoтo на дeпoтo, с цeл прeдoтвратяванe замърсяванeтo на пoвърхнoстнитe и пoдзeмни вoди в райoна.
Предвидено е след-експлоатационен мониторинг на закритото депо. Систeмата за мoнитoринг включва oсигуряванe на инфoрмация за
състoяниeтo на oснoвнитe кoмпoнeнти на oкoлната срeда – въздух, вoди и пoчви и прeдoтвратяванe на нeгативнo влияниe върху тях, като
обхваща:
 рeгистриранe на мeтeoрoлoгични данни


кoнтрoл на oкoлната срeда, вкл. инфилтрат oт тялoтo на дeпoтo, газoви eмисии, пoвърхнoстни вoди, пoдзeмни вoди



oцeнка на стабилнoстта и сляганeтo на тялoтo на дeпoтo.

Предстои подписване на договор за изпълнител на проекта.
Община Бургас проведе тръжна процедура и сключи договор за изпълнение на Фаза 2 от експлоатацията на регионално хпредприятие за
управление на отпадъците „Братово-запад“. Процедурата включва проектиране и изграждане на Клетка № 2 на депото, ретензионен
басейн за инфилтратни води, довеждаща и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, отводнителна площадкова инфраструктура за
бъдеща Клетка 3, реконструкция и разширение на пречиствателна станция за отпадни води. Финансирането на обекта се извършва от
деветте общини, пропорционално на база депонираните отпадъци в Клетка 1 за предходен перииод. Строителствато ще се извърши за
срок от 360 дни.
Ежегодно се прави почистване на отпадъци, изхвърлени на нерегламентирани места.
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Организирано сметосъбиране е въведено на територията на цялата община, вследствие на което изхвърлянето на битови отпадъци на
нерегламентирани места силно е намаляло. При инцидентни замърсявания общината предприема незабавно действия за тяхното
ликвидиране.
Ежегодно Община Бургас организира „Пролетно почистване“, като почиства замърсените терени във всички населени места на
територията на общината. В кампанията по пролетното почистване взимат участие и училища, детски градини, фирми, неправителствени
организации и граждани. Община Бургас осигурява на всички чували, ръкавици и организира извозването на отпадъците. Почистени са
всички населени места и крайпътните отсечки.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПOДПРOГРАМА 4 ЗА ЗАКРИВАНE И РEКУЛТИВАЦИЯ НА ДEПАТА С ПРEУСТАНOВEНА
EКСПЛOАТАЦИЯ

Мерки/Дейности
4.1. Изпълнение на проект
„Тестване на иновативни
технологии за третиране на
отпадъци в три режима на
работа: свежи, депонирани и
отпадъци след сепариране“.

Бюджет
(лв.)
8 200 000

Източници
на
финансиран
е
ПУДООС

Индикатори за изпълнение
Срок за
реализация

Очаквани
резултати
Действаща
инсталация за
третиране на
отпадъци в три
режима на
работа

2016-2017
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Текущи

Целеви

Увеличени
количества
третирани
отпадъци в
три режима на
работа

Третирани
отпадъци,
намален риск за
околната среда

Отговорнос
т за
изпълнение
Зам.кмет
„Европейск
а политика,
околна
среда“
Дирекция
„Околна
среда“

Източници
Индикатори за изпълнение
Отговорнос
Бюджет
на
Срок за
Очаквани
Мерки/Дейности
т за
(лв.)
финансиран
реализация резултати
Текущи
Целеви
изпълнение
е
Изпълнено: През 2016 г. със средства в размер на 8 219 584 лв., осигурени от ПУДООС е реализиран втори етап на проект „Тестване на
иновативни технологии за третиране на отпадъци в три режима на работа: свежи, депонирани и отпадъци след сепариране“. В периода
01.07.2016 -07.07.2017 г. са обработени 67 368,36 т. отпадъци от които: свежи 29 884,39 т.; след сепарация 23 759,32 т. и отдепонирани 13
724,65 т. Отделени са 292 т. рециклируеми материали, 10 008 т. инертна фракция за запръстяване и около 35 000 т. оползотворима фракция.
По този начин и в резултат реализацията на проекта са спестени на Община Бургас отчисления по чл. 64 в размер на около 2 мил. лева.
4.2. Изпълнение на проект за 8 000 000
рекултивацията на старото
общинско депо „Братово“

ПУДООС
Общински
бюджет/
отчисления
по чл.60 от
ЗУО

2017 -2018

Изпълнени
екологични
изисквания за
рекултивация на
депото

Етапи на
осъществяван
е на проекта
от оператора
на депото и
изпълнителя

Акт за
приключване на
обекта

Зам.кмет
„Европейск
а политика,
околна
среда“
Дирекция
„Околна
среда“
Оператор
на депото

Изпълнено: Изпълнение на проект „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци-Братово“. Проектът се изпълнява
по процедура BG16П10З002-2.010 “Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на право на ЕС по дело С-145/14“
по Приоритетна ос Отпадъци. Подадени документи пред ПУДООС за финансиране на проект „Рекултивация на депо Братово“, тече процедура
по подписване на договор на изпълнител по проекта за рекултивацията на депото „Братово“.
4.3. Осъществяване на
следексплоатационен
контрол и мониторинг на
параметрите на околната
среда в района на
рекултивирано депо

80 000

Общински
бюджет
отчисления
по чл.60 от
ЗУО

2017-2020
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Отговорността за
последващ
контрол и
наблюдение е
адресирана. Не
се констатира
замърсяване в

Етапи на
подготовка и
изпълнение на
проекта

В годишния
отчет на
оператора на
депото е
отчетено
изпълнение на

Кмет,
Оператор
на депото,
Дирекция
„Околна
среда”

Мерки/Дейности

Бюджет
(лв.)

Източници
на
финансиран
е

Индикатори за изпълнение
Срок за
реализация

Очаквани
резултати

Текущи

точките за
мониторинг.

Целеви

Отговорнос
т за
изпълнение

възложените
дейности.

Изпълнява се: С реализацията на проекта се предвиждат следните основни дейности: Извършване на техническа рекултивация на депо
Братово, включваща: подготвителни дейности, осушаване на терена, премахване на съоръженията, изпълнили предназначението си
предепониране на отпадъци; изграждане на съоръжение за третиране на инфилтрационни води; изграждане на газоулавящата и
газоотвеждащата система, състояща се от десет газови кладенеца, система за контрол за мониторинг, горен изолиращ слой на депото и
рекултивационен пласт, система от канавки за повърхностни води. Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на
проект „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци Братово“. Предстои подписване на договор за избор на
изпълнител.
4.4. Периодично почистване 400 000
на изхвърлени отпадъци на
нерегламентирани места и
периодично почистване на
замърсени с отпадъци терени

Общински
бюджет

2016-2020

Почистени и
санирани терени

Етапи на
възлагане и
изпълнение на
почистващите
дейности

Акт за
приключени
дейности за
саниране на
терени

Дирекция
„Околна
среда“

Изпълнява се: Ежегодно Община Бургас организира „Пролетно почистване“, като почиства замърсените терени във всички населени места
на територията на общината. В пролетното почистване взимат участие училища, детски градини, фирми, неправителствени организации и
граждани. Община Бургас осигурява на всички чували, ръкавици и организира извозването на отпадъците. Графикът по изпълнение на
дейностите от програмата се обявява на интернет страницата на общината.
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5. Подпрограма за оползотворяване на утайките от ГПСОВ
„ВиК“ ЕАД Бургас е ВиК оператор на обособената територия за Бургас и като такъв обслужва и пречиствателните станции за
отпадъчни води – ГПСОВ Бургас, ПСОВ „Меден Рудник“, ПСОВ Ветрен, ПСОВ Маринка и ПСОВ Горно Езерово. „ВиК“ ЕАД разработи
РПИП за територията и във връзка с реализация на инвестиционната си програма подготви технически инвестиционен проект, с който
да кандидатства за финансиране по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., приоритетна ос 1 Води, в съответствие с изискванията на
Директивата за пречистване на отпадъчните води и условията в разрешителното за заустване. В рамките на програмата е заложена и
проектната идея за оползотворяване на отделения биогаз и третиране на утайките от ПСОВ.
Целта на програмата е увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на
риска от депонирането им, което води до намаляване на риска за населението и околната среда
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПOДПРOГРАМА 5 ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА УТАЙКИ ОТ ГПСОВ

Мерки/Дейности
5.1. Разработване на
прединвестиционно
проучване за
оползотворяване на
утайките от ГПСОВ
Бургас

Бюджет
(лв.)
30 000

Източници
Срок за
на
реализаци
финансиран
я
е
Оператор на 2016-2017
ГПСОВ и
ВиК Бургас

Индикатори за изпълнение
Очаквани
резултати
Изготвено
детайлно
прединвест
иционно
проучване

Текущи

Целеви

Етапи на
възлагане и
изпълнение на
проучването

ПП е изпълнено
в изискуемия
обхват и е
представено в
общината

Отговорнос
т за
изпълнение
Оператор
на ГПСОВ
Бургас

Изпълнено: Има разработено Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от „ВиК“
ЕАД Бургас, което включва и оползотворяването на утайките от ПСОВ. Проведена е процедура по реда на ЗООС за
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Издадено решение на
РИОСВ Бургас с № БС-108-ПР/16.11.2018 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за
инвестиционното предложение. Подписан договор за финансиране по ОП „Околна среда“.
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Мерки/Дейности
5.2. Подготовка на
апликационна форма и
документация за
кандидатстване по
ОПОС 2014-2020 за
проект за
оползотворяване на
утайките от ГПСОВ
Бургас

Бюджет
(лв.)
35 000

Източници
Срок за
на
реализаци
финансиран
я
е
ОПОС 2014- 2017-2020
2020

Индикатори за изпълнение
Очаквани
резултати
Изработена
апликацион
на форма и
документац
ия за
кандидатств
ане по
ОПОС
2014-2020

Текущи

Целеви

Етапи на
изпълнение на
документацият
а

Одобрена
апликационна
форма и
сключен
договор за
финансиране по
ОПОС 20142020

Отговорнос
т за
изпълнение
Оператор
на ГПСОВ/

Изпълнено: Разработен проект, Апликационна форма за кандидатстване чрез оперативна програма „Околна среда“.
Разработен технически инвестиционен проект „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ЕАД Бургас“. Одобрено проектно предложение, подписан договр за финансиране по ОПОС.
5.3. Изпълнение на
проект за
оползотворяване на
утайките от ГПСОВ
Бургас

Предстои ОПОС 2014- 2018-2019
уточнение
2020
, не касае
бюджета

Неизпълнено.
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Изградени
Етапи на
съоръжения изпълнение на
за
проекта
оползотворя
ване на
утайките от
ГПСОВ
Бургас

Проектът е
успешно
изпълнен и
съоръженията
за
оползотворяван
е на утайките са
въведени в
експлоатация

Оператор
на ГПСОВ/

6. Подпрограма с мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на

сгради
Инвeстициoннитe мeрки са свързани с изпълнeниeтo на прoeкти за съoръжeния и инсталации за сeлeктивнo разрушаванe,
пoдгoтoвка, рeциклиранe и oпoлзoтвoряванe на стрoитeлни oтпадъци и за прoизвoдствo на рeциклирани стрoитeлни матeриали.
Спoрeд РДO дo 2020 г. пoдгoтoвката за пoвтoрна упoтрeба, рeциклиранe и другo oпoлзoтвoряванe на матeриали oт нeoпасни
oтпадъци oт стрoитeлствo и разрушаванe слeдва да сe увeличи най-малкo дo 70% oт oбщoтo им тeглo, катo сe изключват нeзамърсeни
пoчви, зeмни и скални маси oт изкoпи в eстeствeнo състoяниe. Дo 1 януари 2020 г. – целта е оползотворяване на най-малкo 70 на стo oт
oбщoтo тeглo на oтпадъцитe, прогнозно количество 16 452 т. за община Бургас.
Възложителите на инвестиционни проекти, следва към документацията на одобрените инвестиционни проекти да разработят и
представят и част План за управление на строителни отпадъци. Възлoжитeлитe на инвeстициoнни прoeкти, финансирани с публични
срeдства, са oтгoвoрни за влаганe в стрoeжитe на oпрeдeлeн прoцeнт матeриали oт рeциклирани стрoитeлни oтпадъци или матeриалнo
oпoлзoтвoряванe в oбратни насипи.
На рeгиoналнo дeпo „Братoвo-Запад“ е изградена Плoщадка за трeтиранe на стрoитeлни oтпадъци. Като залегнала в програмата
мярка е и осигуряване на мобилна инсталация за рециклиране на строителни отпадъци на територията на общината.
Спецификата на процеса на генериране на отпадъци при разрушване и строителство от постоянно променящи се обекти на
територията на цялата община налага търсенето на по-гъвкаво решение за улесняване и поевтиняване на дейността. Това ще се постигне
с осигуряването на мобилна инсталация, която по график да се ползва на различни обекти с възложител Община Бургас. Същата би могла
да се предоставя възмездно и на частни обекти. На този етап не е закупена.
Към момента продължава изпълнението на инвестиционното предложение на общината за „Възстановяване на нарушени терени
– запълване на нарушени терени със земни маси и строителни отпадъци с цел последваща складова и търговска дейност“.
Досегашното изпълнение на горепосочения проект създава условия за осигуряване на нови терени за развиване на бизнес
начинания и демонстрира висока степен на оползотворяване на инертни отпадъци. Изкопните земни маси от частни и публични
строителни обекти, както и част от строителните отпадъци от тях се използват на практика за техническа рекултивация на нарушени
терени. След възстановяването на сегашния терен, който е до Комлушка низина, дейността ще продължи на нов идентифициран нарушен
общински терен.
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Общината продължава безвъзмездното транспортиране на отпадъци от ремонтни дейности в жилища на граждани. От 2014 г.
Община Бургас извършва безплатно транспортиране на строителни отпадъци до 3 куб.м. от ремонтни дейности на гражданите, което
значително допринася за намаляване количеството на безразборно изхвърляне на строителни отпадъци на нерегламентирани места.
Гражданите подават своята заявка на телефон на сметопочистващата фирма и в рамките на 72 часа отпадъците се извозват.
Общината е предвидила и предпиема стъпки за провеждане на обучения за квалификация и прeквалификация на рабoтници и
служитeли за цeлитe на изпълнeниe на изискванията за сeлeктивнo разрушаванe на сгради и за раздeлянe на стрoитeлнитe oтпадъци в
прoцeса на стрoитeлствoтo. Обучения за нoв дизайн на прoдуктитe и тeхнoлoгиите в строителството, пoзвoляващи улeсняванe на
разглoбяванeтo на прoдуктитe слeд тяхната упoтрeба с oглeд улeсняванe на рeциклиранeтo и oпoлзoтвoряванeтo им.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПOДПРOГРАМА 6 ЗА ПРИЛАГАНE НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СТРOИТEЛНИ OТПАДЪЦИ И
OТПАДЪЦИ РАЗРУШАВАНE НА СГРАДИ

Мерки/Дейности

Бюджет
(лв.)

6.1.Оценка на нуждите, избор 270 000
на технически характеристики
и закупуване на мобилна
инсталация за рециклиране на
строителни отпадъци на
територията на общината

Източници
Срок за
Очаквани
на
реализация резултати
финансиране
Общински
бюджет

2018-2019

Доставена
мобилна
инсталация за
рециклиране на
строителни
отпадъци

Индикатори за изпълнение
Текущи

Целеви

Анкетирани
строителни
фирми.
Изготвена техн.
спецификация
на инсталацията
и тръжни
документи

Повишаване
количеството
на
рециклирани
строителни
отпадъци в
общината

Отговорност за
изпълнение
Зам. Кмет
„Строителство,
инвестиции и
регионално
развитие“
Дирекция
„Околна среда“

В процес на изпълнение: Направено е проучване за избор на технически характеристики за закупуване на мобилна инсталация.
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Мерки/Дейности

Бюджет
(лв.)

6.2. Продължаване
1 000 000
изпълнението на проект
„Възстановяване на нарушени
терени – запълване на
нарушени терени със земни
маси и строителни отпадъци с
цел последваща складова и
търговска дейност.

Източници
Срок за
Очаквани
на
реализация резултати
финансиране
Такси за
депониране
на земни
маси и
строителни
отпадъци

2016-2020

Възстановени
нарушени терени

Индикатори за изпълнение
Текущи

Целеви

Оползотворени
земни маси и
строителни
отпадъци

Възстановена
околна среда

Отговорност за
изпълнение
Оператор на
депото,
Дирекция
„Околна среда“

Изпълнено: Изпълнява се проект „Възстановяване на нарушени терени – запълване на нарушени терени със земни маси и строителни отпадъци
с цел последваща складова и търговска дейност“. Теренът, който е определен за ползване е до ул. “Комлушка низина“, дейностите по
възстановяването на терена са възложени на „Чистота“ ЕООД. Има поставен кантар за претегляне на количеството отпадък, води се отчетност
и контрол от страна на оператора.
6.3. – Избор на терен и
обособяване на площадка за
временно съхранение на
рециклирани СО; Създаване
на борса за рециклирани СО.
Възможност за ПЧП

100 000

Общински
бюджет

2017

Центърът е
изграден и
строителни
фирми и
населението са
информирани и
ползват неговите
услуги

Неизпълнено.
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Определен
терен за
площадката
Разработена уеб
базирана
платформа за
размяна на
селектирани
отпадъци от
разрушаване на
сгради

Намаляване
на
количеството
депонирани
строителни
отпадъци

Зам. Кмет
„Строителство,
инвестиции и
регионално
развитие“
Дирекция
„Околна среда“

Мерки/Дейности
6.4. Включване в тръжните
документи за строителство и
ремонти на общински
обекти, на изискване за
влагане в строежите на
рециклирани строителни
материали

Бюджет
(лв.)

Източници
Срок за
Очаквани
на
реализация резултати
финансиране
Общински
бюджет

2017-2020

В строителството
на сгради се
влагат
рециклирани
строителни
материали

Индикатори за изпълнение
Текущи
Разписани
изисквания в
тръжните
документи

Целеви
Вложени:

Отговорност за
изпълнение
Правен отдел“

2017 -20191,5%,
2020 – 2%

Изпълнено: Законово регламентирано; разписани изисквания при обявяване на обществените поръчки.
6.5. Включване в тръжните
документи за строителство
на пътища на изискването за
влагане в строежите на
рециклирани строителни
материали

Общински
бюджет

2016-2020

В строителството
на пътища се
влагат
рециклирани
строителни
материали

Разписани
изисквания в
тръжните
документи

Вложени:

Правен отдел

2018- 8%
2019-2020 –
10%

Изпълнено: Разписани са изисквания в тръжните документи при обявяване на обществените поръчки.
6.6. Включване в тръжните
документи за строителство,
реконструкция и основен
ремонт на други строежи от
техническата
инфраструктура на
изискването за влагане в
строежите на рециклирани
строителни материали

Общински
бюджет

2016-2020

В строителството
на други строежи
от техническата
инфраструктура
се влагат
рециклирани
строителни
материали

Разписани
изисквания в
тръжните
документи

Изпълнено: Разписани са изисквания в тръжните документи при обявяване на обществените поръчки.
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Вложени:
2017- 5%,
2018 – 6%,
2019 – 7%,
2020 – 8%

Правен отдел“

Мерки/Дейности
6.7. Включване в тръжните
документи за строителство на
изискването за
оползотворяване на
строителни отпадъци в
обратни насипи

Бюджет
(лв.)

Източници
Срок за
Очаквани
на
реализация резултати
финансиране
Общински
бюджет

2016-2020

Строителни
отпадъци се
оползотворяват в
обратни насипи

Индикатори за изпълнение
Текущи
Включени в
тръжните
документи за
строителство на
изискването за
оползотворяване
на СО в обратни
насипи

Целеви
Вложени:

Отговорност за
изпълнение
“Правен отдел

2017-2019 –
11%,
2020 – 12%

Изпълнено: Разписани са изисквания в тръжните документи при обявяване на обществените поръчки.
6.8.Прилагане на контрол за
изпълнение изискванията на
ЗУО относно строителните
отпадъци и Наредбата за
строителните отпадъци

Общински
бюджет

постоянен

Осъществен
контрол за
изпълнение
изискванията на
ЗУО относно
строителните
отпадъци и
Наредбата за
строителните
отпадъци

Спазени са
всички
изисквания на
ЗУО относно
СО и Наредбата
за строителните
отпадъци

Намален риск
за околната
среда

Дирекция
„Околна
среда“,
Дирекция
„Строителство“
РДНСК

Изпълнява се: Осъществява се контрол на територията на общината за изпълнение изискванията на ЗУО относно строителните отпадъци и
Наредбата за строителните отпадъци от инспектори към дирекция „Околна среда“ на строителни обекти и строителни дейности от
домакинствата. През 2020 г. инспектори са извършили 91 бр. проверки на дейността на строителни фирми, както и 906 бр. контролни проверки
за контрол по изпълнение на дадени предписания; съставени са 146 бр. КП и са издадени 75 бр. АУАН за констатирани нарушения. Дирекция
Строителство заверява и извършва контрол на ПУСО за всеки строителен обект.
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7. Подпрограма за повишаване на административния капацитет и управлението на информацията за

отпадъците
Съгласно чл.19. (1) от ЗУО, Кметът на общината организира управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на
нейна територия, съобразно изискванията на ЗУО и наредбата по чл. 22. Той или упълномощено от него длъжностно лице осъществява
контролни функции. От тази гледна точка наличието на институционален капацитет в общината има ключово значение за изпълняването
на задълженията и отговорностите на администрацията по ЗУО, както и постигането на целите за управление на отпадъците, заложени в
общинските програми за УО.
Административният капацитет на община Бургас и законодателството за управление на отпадъците показва, че през последните
години паралелно с успешните инвестиционни проекти в управление на отпадъците на общината и Регионалното сдружение за
управление на отпадъците Бургас, системно се подобрява капацитета на Дирекция „Околна среда” и в частност на служителите,
занимаващи се с администриране и контрол на УО. Периодично част от експертите преминават специализирани курсове на обучение. В
Регионално депо Братово-Запад е инсталирана информационна система за управление на отпадъците (ИСУО) ДепоИнфо, която има
възможност да генерира справки онлайн в общините, където е инсталирана.
Постоянно развиващото се европейско и национално екологично законодателство и в частност в управлението на отпадъците
изисква и постоянно адаптиране на местните нормативни документи, нивото на знания и умения на човешкия фактор и инструментите,
които водят до повишаване на ефективността на вземаните решения, базирани на точна и актуална информация.
Допълнена е и Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бургас с текстове, касаещи задълженията за
юридическите лица, които поддържат площадки за вторични суровини и ОЧЦМ да предоставят периодично информация в общината за
количествата, събрани от тях рециклируеми отпадъци, за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Бургас
както и с изисквания, касаещи разделното събиране, определянето на площадки за временно съхранение и предварителното третиране
(дробене) на място на зелените отпадъци от паркове и градини, както и контролът и санкциите при нарушение на изискванията.
Към момента няма допълнение на наредбата и избор на методика за определяне на такса „битови отпадъци“, насочена към
количеството генерирани отпадъци - на този етап таксата се заплаща по данъчна оценка на съответния жилищен имот за гражданите.
Предприети са действия за осигуряване на пълна и навременна информация за всички потоци отпадъци, третирани на територията
на община Бургас.
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Предстои разширяване на съществуващата Информационната система за управление на отпадъците (ИСУО) ДепоИнфо за целите
на община Бургас
ИСУО е внедрена на Регионално депо Братово-Запад. Започна поетапно инсталиране на ИСУО на всички обекти на територията
на общината, в които се приемат/съхраняват/третират разделно събрани рециклируеми отпадъци. Всички Мобилни центрове са
оборудвани със система за контрол.
Това ще осигури прозрачност в системите за събиране, съхранение и третиране на отпадъците и би дала възможност за точно
определяне на изпълнението на целите за рециклиране, включително би осигурило проследимост и на производствените отпадъци.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПOДПРOГРАМА 7 ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И
УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ОТПАДЪЦИТЕ

Мерки/Дейности
7.1. Поетапно
допълване на
Наредбата за
управление на
отпадъците на
територията на община
Бургас

Бюджет
(лв.)

Източници
на
финансиран
е

Срок за
реализаци
я
2016-2018

Индикатори за изпълнение
Очаквани
резултати
Приети
изменения в
Наредбата
относно
система за
контрол и
санкции;
предоставян
е на
информация
за УО;

Текущи
Внесено
предложение до
ОС;
Гласувано
решение на
сесия на ОС

Целеви
Подобрена
система за
контрол и
санкции по
УО;
Осигурена
прозрачност
в УО с
помощта на
ОИСУО

Отговорнос
т за
изпълнение
Дирекция
„Околна
среда”

Изпълнява се: Всички приети изменения в националното законодателство – в ЗУО и подзаконовите нормативни документи,
своевременно се отразяват като изменения и допълнения в общинската Наредба за управление на отпадъците.
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Мерки/Дейности

Бюджет
(лв.)

7.2. Анализ и оценка на 20 000
ефективността на
алтернативни системи
за определяне на такса
битови отпадъци на
база количество с цел
въвеждане на
оптимална система

Източници
на
финансиран
е
Общински
бюджет

Срок за
реализаци
я

Индикатори за изпълнение
Очаквани
резултати
Изготвен
анализ и
оценка на
алтернативн
и системи за
определяне
на такса
битови
отпадъци

2016

Текущи
Изготвено
техническо
задание;
Сключен
договор;
Проведено
обсъждане в ОС
и ПК ООСЗХ;
проведено
обществено
обсъждане;
Протокол за
приемане на
работата.

Целеви
Избрана
система за
определяне
на такса
битови
отпадъци

Отговорнос
т за
изпълнение
Зам. Кмет
„Европейск
а политика
и околна
среда“
Дирекция
„Околна
среда“

В процес на изпълнение: Подготвят се техническите спецификации и техническото задание за разработване на Програма за
управление на отпадъците, като задължителен елемент от документацията е изискване за изготвяне на анализ и оценка на
ефективна система за определяне на такса битови отпадъци на база количество генерирани отпадъци.
7.3. Допълнение на
Наредбата за
определяне и
администриране на
местните такси и цени
на услуги на
територията на община
Бургас

2016-2017
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Приети
изменения в
Наредбата
относно
определянет
о на такса
битови
отпадъци

Внесено
предложение до
ОС;
Гласувано
решение на
сесия на ОС

Въведена
система за
заплащане
според
количеството
отпадъци и
стимули за
рециклиране

Дирекция
„Околна
среда” и
Дирекция
„Местни
данъци и
такси”

Източници
Индикатори за изпълнение
Срок за
Отговорнос
Бюджет
на
Очаквани
Мерки/Дейности
реализаци
т за
(лв.)
финансиран
резултати
Текущи
Целеви
я
изпълнение
е
Неизпълнено: Към момента няма изготвен анализ за определяне на такса битови отпадъци според количеството генериран
отпадък на национално ниво.
7.4. Допълнение на
Наредбата за
изграждане,
поддържане и опазване
на зелената система на
община Бургас.

2016-2017

Приети
изменения в
Наредбата
относно
управление
и контрол на
зелените
отпадъци от
паркове и
градини

Внесено
предложение до
ОС
Гласувано
решение на
сесия на ОС

Подобрена
система за
контрол на
разделно
събиране и
третиране на
зелени
отпадъци

Дирекция
„Околна
среда” и
Дирекция
„Строителс
тво“

Изпълнено: С решение на Обшински съвет от 26.06.2018 г. е прието изменение на чл. 30, ал.1 от Наредбата относно
управлението и контрола на зелените отпадъци от паркове и градини.
7.5. Оптимизиране
структурата на
Дирекция „Околна
среда”

180 000

Общински
бюджет

2016-2017
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Сформиран
отдел за УО
в рамките на
Дирекция
ОС;
назначени 2
допълнителн
и
инспектори

Подготвено
предложение за
промяна в
Устройствения
правилник и
щата на
общината;
променени
длъжностни
характеристики

Повишен
капацитет за
контрол по
УО; увеличен
брой на
осъществява
ните
проверки по
УО

Зам. Кмет
„Европейск
а политика
и околна
среда“
Дирекция
„Околна
среда“

Източници
Индикатори за изпълнение
Срок за
Отговорнос
Бюджет
на
Очаквани
Мерки/Дейности
реализаци
т за
(лв.)
финансиран
резултати
Текущи
Целеви
я
изпълнение
е
Изпълнено: Увеличен броя на инспекторите, извършващи контрол и проверки по УО. В дирекцията няма създаден
самостоятелен отдел за управление на отпадъците, на щат са двама експерти по Управление на отпадъците.
7.6. Провеждане на
периодични обучения
за служителите на
Дирекция „Околна
среда” и Сектор
„Зелена система”

100 000

Общински 2016-2020
бюджет;
ОП “Добро
управление“
2014-2020;
ОПРЧР
2014-2020

Всички
експерти и
инспектори
по УО в
ДОС и СЗС
са
преминали
кусове на
обучение по
УО

Изготвяне на
план за
обучения за
периода на
програмата;
Подготовка на
проект по
ОПРЧР;
Организиране на
обучения

Качествено
Зам.кмет
подобряване „Европейск
на
а политика,
управлението
околна
и контрола на
среда“
дейностите
Зам. Кмет
по
„Строителс
отпадъците
тво, инвестиции и
регионално
развитие“

Изпълнено: Всички експерти и инспектори по УО в Дирекция ОС и експертите ландшафтни архитекти, които са в
структурата на Дирекция „Строителство“ са преминали кусове на обучение по УО.
7.7. Разширяване и
50 000лв.
Общински 2016-2017 Създаване и Изготвено
Информация
надграждане на
бюджет
внедряване
техническо
та за
съществуващата ИСУО
на
задание;
количествата
за целите на община
общнските
Подписан
отпадъци
Бургас и създаване на
обекти, вкл. договогор;
постъпващи
Общинска ИСУО
мобилни
Приемателнона всички
съобразена с
центрове за
предавателен
общински
нормативни и
рециклиране протокол
обекти се
оперативни изисквания
на ОИСУО;
събира и
за информацията за
обучени
обработва в
служители
реално време
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Зам.кмет
„Европейск
а политика,
околна
среда“
Дирекция
„Околна
среда“
Дирекция
„Информац
ионно об-

Мерки/Дейности

Бюджет
(лв.)

Източници
на
финансиран
е

Срок за
реализаци
я

УО, както и обучение и
правила за работа с нея

Индикатори за изпълнение
Очаквани
резултати

Текущи

Целеви

за правила
на работа
със ОИСУО

Отговорнос
т за
изпълнение
служване и
технологии

Изпълнено: Към момента на Регионално депо се обработват данни за количеството постъпил отпадък в реално време; на
терена, който се ползва за депониране на строителни отпадъци се води отчетност за количеството постъпил отпадък и
претеглянето му на контар. Всички Мобилни центрове за разделно събиране обработват данните в реално време при
постъпване на отпадъка, данните се предават до оператора ОП “Чистота Еко“ и до дирекция „Околна среда“
7.8. Поетапно
инсталиране на ИСУО
на всички обекти за
приемане,
съхранение/третиране
на отпадъци на
територията на
общината

Юридическ 2018
ите
лица,
притежаващ
и обекти за
приемане/съ
хранение/
третиране
на отпадъци

Всички
обекти с
регистрация
или
разрешение
за на
дейности за
УО по чл.35
от ЗУО са
свързани
към ОИСУО
и
предоставят
информация
за УО

Неизпълнено.
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Поетапно
включване към
системата
на
юридическите
лица

Информация
та
за
количествата
отпадъци
постъпващи
на
всички
обекти
на
територията
на общината
се събира и
обработва в
реално време

Дирекция
„Информац
ионно
обслужване
и
технологии
”, Дирекция
„Околна
среда”

Мерки/Дейности
7.9. Съставяне на
дигитална карта на
системата на УО

Бюджет
(лв.)
65 000

Източници
Срок за
на
реализаци
финансиран
я
е
Общински
2017
бюджет

Индикатори за изпълнение
Очаквани
резултати
Постигане
на
прецизност
при вземане
на решения
и
прозрачност
в
управлениет
о на
инфраструкт
урата за
управление
на
отпадъците

Текущи

Целеви

Поетапно
включване към
системата
на
всички обекти
на
инфраструктура
та за отпадъци

Всички
съдове за БО,
точки
и
пунктове за
разделно
събиране и
всички
обекти
с
регистрация
или
разрешение
за дейности с
отпадъци по
ЗУО
са
визуализиран
и
на
дигитална
карта

Отговорнос
т за
изпълнение
Дирекция
„Информац
ионно
обслужване
и
технологии
”, Дирекция
„Околна
среда”

Изпълнено: Стартирало е картиране на всички контейнери за отпадъци - всички контейнери са с известни и отразени
координати; В Интегрираната градска платформа раздел Управление на отпадъците са отбелязани местата на разположените
контейнери на територията на града.
7.10. Разработване и
Качествено
Изготвен и
Експертите и
Общински 2016
Зам.кмет
приемане на вътрешни
подобряване
съгласуван
инспекторите „Европейск
бюджет;
правила относно
на
проект на
по УО в а политика,
задълженията и
управлениет вътрешни
Дирекция ОС
околна
координацията за
о и контрола правила;
имат
среда“
събиране, обработка и
на
Издадена
конкретни
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Мерки/Дейности

Бюджет
(лв.)

Източници
на
финансиран
е

Срок за
реализаци
я

предоставяне на
информация за
отпадъците, съобразно
нормативните срокове
и изисквания

Индикатори за изпълнение
Очаквани
резултати
дейностите
по
отпадъците

Текущи

Целеви

Отговорнос
т за
изпълнение

заповед на кмета задължения
на общината
за събиране и
обработване
на
информация
по
потоци
отпадъци и
източници

Изпълнено: Експертите и инспекторите по УО в Дирекция ОС имат конкретни задължения за събиране и обработване на
информация по потоци отпадъци и източници. Задълженията са разписани в длъвностни характеристики; изготвят се работни
планове с конкретни задачи за всяка година и годишен отчет за изпълнението.
7.11. Приемане на
Качествено
Изготвен
и Ангажиранит
Общински 2016
Зам.кмет
вътрешни правила за
подобряване съгласуван
е служители „Европейск
бюджет;
наблюдение, контрол и
на
проект
на на общината а политика,
отчитане на ПУО,
управлениет вътрешни
имат
околна
процедура за
о и контрола правила;
конкретни
среда“
актуализация,
по
Издадена
задължения
включително
изпълнениет заповед на кмета за
допълване на вътрешно
о
на на общината
наблюдение и
ведомствени актове,
програмата
контрол на
при необходимост
за
изпълнението
управление
на
на
програмата
отпадъците
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Източници
Индикатори за изпълнение
Срок за
Отговорнос
Бюджет
на
Очаквани
Мерки/Дейности
реализаци
т за
(лв.)
финансиран
резултати
Текущи
Целеви
я
изпълнение
е
Изпълнено: Изготвен е устройствен правилник. Ангажираните служители на общината имат конкретни задължения за
наблюдение и контрол на изпълнението на програмата. В индивидуалните плановете са заложени контретни задължения.
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8.Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране на

обществеността по въпросите на управление на отпадъците
Съгласно чл.20, ал.1 и ал.4 от ЗУО, кметът на общината изпълнява задълженията си за участие в системите за разделно
събиране с договори, сключени с различни организации за оползотворяване на отпадъците и юридически лица, като в тези
договори се уреждат задълженията за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по прилагане на
системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.
Изпълнението на тези дейности е ключово за постигане на висока степен на разделяне на отпадъците и високо качество на
събраните рециклируеми отпадъци, съответно за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване по Закона за
управление на отпадъците.
Ежегодно се провеждат тематични кампании: Пролетно почистване, Международен Ден на Земята/Часът на Земята, Да
почистим България; Международен ден Да почистим Европа; Дни на екологията; Европейска седмица за намаляване на
отпадъците и др. Въведени са индивидуални награди на домакинство и/или колективни стимули – за лицата, предали найголямо количество разделно събрани отпадъци.
Провежда се ежегодна кампания за разделно събиране на рециклируемите отпадъци. Целта на тези кампании е отново
да се подчертаят ползите от рециклирането на масово разпространените отпадъци. Обявява се Ден на открити врати за
посещение на инсталацията за сепариране на отпадъците на регионалното депо Братово-Запад. Това допринася за повишаване
на съзнанието на гражданите за важността на разделното събиране на рециклируемите отпадъци.
Принципно кампании се реализират от Организациите за оползотворяване на специфичните видове отпадъци с
подкрепата на общината. Специално внимание се обръща на Мобилните центрове за рециклиране на отпадъци в Община
Бургас, които показват отлично приемане от страна на гражданите. Ежегодно се провеждат кампании за предаване на отпадъци
в Мобилните центрове с осигуряване на награди. При инсталиране на подземните контейнери в града се проведе
информационната кампания, насочена към запознаване и популяризиране на техните възможности и предимства.
Предвидено е Провеждане на кампания за разделно събиране на органичната (мокра) фракция от битовите отпадъци.
Тази кампания е изключително важна и ще съпътства въвеждането на системата за разделно събиране на органичната фракция
при изграждането на Анаеробна инсталация за сухо ферментиране на биоотпадъците. Провеждането на такава кампания е
предвидено преди въвеждане на системата. След въвеждането й ежегодно ще се провеждат кампании с оглед необходимостта
от включване в нея на поне 60% от домакинствата в общината. Ще бъде организирано посещение на място на изградената
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анаеробна инсталация, за добиване на представа какво се случва с биоотпадъците, които са събрани разделно. Ще се информира
населението, че разделното събиране и оползотворяване на отпадъците означава намаляване на разходите за тяхното
предварително третиране и обезвреждане и съответно води до намаляване на размера на такса битови отпадъци.
Ежегодно се провежда кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от бита. Тази кампания се организира
съвместно с организации за оползотворяване на НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и др., като се обръща особено внимание на рисковете
за околната среда от постъпването им в смесените отпадъци.
Публикува се актуална информация за отпадъците и управлението им на интернет страницата на общината. Тази мярка
е важна, за да дава представа на гражданите какви са целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, които общината
следва да постигне и какви са реалните резултати. Предвид съсдалата се обстановка през 2020г. в страната кампаниите бяха
сведени до минимум.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПOДПРOГРАМА 8 ЗА ПРИЛАГАНE НА РАЗЯСНИТEЛНИ КАМПАНИИ И
ИНФOРМИРАНE НА OБЩEСТВEНOСТТА ПO ВЪПРOСИТE НА УПРАВЛEНИE НА OТПАДЪЦИТE
Бюджет Източници на
Срок за
Очаквани
(лв.)
финансиране реализация
резултати
8.1.
Тематична
50 000
Отчисления по 2017-2018 Строителните
кампания
за
чл.64 от ЗУО,
фирми са
повторната употреба
Участие на
2018-2019 информирани за
на отпадъците като
работата на
бизнеса от
продукт
–
Логистичния
сектора на
промотиране
на
център и
строителството
Логистичен център за
периодично
и ремонтните
строителни материали
предоставят
услуги
втора употреба – І-ви
строителни
етап и Обществен
материали за
център/Шоурум
за
втора употреба.
повторна употреба на
Домакинствата
вещи – ІІ-ри етап и
са информирани
Мерки/Дейности
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Индикатори за изпълнение
Отговорност за
изпълнение
Текущи
Целеви
Брой
Предотвратени
Зам.кмет
преглеждания
строителни
„Култура и
на сайта на
отпадъци не пообразование”
Логистичния
малко от 5% от
Отдел „Връзки
център и на
генерираните на
с
сайта на
територията на обществеността
Шоурума
общината;
”
Брой проведени Брой
Зам.кмет
информационни домакинства
„Европейска
събития;
участвали в
политика,
размяна/
околна
среда“
Брой
посещения на
продажба на
Дирекция
центровете.
вещи за втора
„Околна среда”

Мерки/Дейности

Бюджет
(лв.)

Източници на
финансиране

Срок за
реализация

техните сайтове, вкл.
връчване на ежегодни
награди за строителни
фирми
и
за
домакинства

Очаквани
резултати
за дейностите на
двата центъра и
ползват
услугите им.

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви
употреба не помалко от 1000

Отговорност за
изпълнение

Изпълнява се : Стартиран е проект за повторна употреба на мебели- "Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита
на територията на Община Бургас", договор № BG16M1 ОР002-2.009-0060-С01, финансиран по Процедура BG16M1OP002-2.009: „Изпълнение на
демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна Среда“ 2014-2020г. Стойността на проекта е
300 143 лева, от които 99,53% БФП и 0,47% собствено финансиране.Стартирана е нова услуга която ще осигури удобство за всяко домакинство и в
същото време ще допринесе за опазване на околната среда. Всеки гражданин който иска да се освободи от старите си мебели заявава извозването им
към Центъра за ремонт и подготовка за повторна употреба. Там ще им бъде даден нов живот, за да могат след реновиране да бъдат използвани
отново.Центърът се намира в Южна промишлена зона. Предстои преработването на предадени стари мебели, които ще се изложат в ремонтиран по
проекта шоурум в жк „Изгрев“ между бл.34 и бл.35.

8.2.
Тематична
кампания за разделно
събиране
на
рециклируемите
отпадъци в Мобилни
центрове и Подземни
контейнери,
вкл.
връчване на ежегодни
награди
за
найактивни домакинства

20 000

Отчисления по
чл.64 от ЗУО

2016-2017

Обществеността
е информирана
за нуждата от
разделно
събирана на
рециклируеми
отпадъци и
ползва
адекватно
центровете и
контейнерите

Брой проведени
информационни
събития;
Брой посещения
на центровете.

Предотвратено
депониране
поне на 15% от
рециклируемите
отпадъци

Зам.кмет
„Култура и
образование”
Отдел „Връзки
с
обществеността
Зам.кмет
„Европейска
политика,
околна среда“
Дирекция
„Околна среда”

Изпълнено: Ежегодно общината провежда кампания за предаване на разделно събрани отпадъци в мобилните центрове. За всеки предаден
отпадък се получават бонус точки. Първите трима, събрали най-много точки през годината получават награда.

48

Бюджет Източници на
(лв.)
финансиране
8.3.
Тематична 50 000
Отчисления по
ежегодна кампания за
чл.64 от ЗУО
разделно събиране на
органичната (мокра)
фракция от битовите
отпадъци,
вкл.
открити
дни
за
посещение
на
анаеробната
инсталация;
въвеждане
на
колективни награди на
район/квартал с найголеми
количества
разделно
събрани
органичин отпадъци
Мерки/Дейности

Срок за
Очаквани
реализация
резултати
2018-2020 Населението е
информирано за
екологичните и
икономически
ползи от
разделното
събиране на
организните
отпадъци.

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви
Брой проведени Предотвратено
информационни депониране на
събития;
поне 20% от
Брой посещения рециклируеми
отпадъци
на центровете.

Отговорност за
изпълнение
Зам.кмет
„Култура и
образование”
Отдел „Връзки
с
обществеността
Зам.кмет
„Европейска
политика,
околна среда“
Дирекция
„Околна среда”

Брой проведени
информационни
събития;
Брой посещения
на центровете.

Зам.кмет
„Култура и
образование”
Отдел „Връзки
с
обществеността
Зам.кмет
„Европейска
политика,
околна среда“
Дирекция
„Околна среда”

Неизпълнено: Заложено по проекта за изграждане на Анаеробната инсталация.
8.4.
Тематична
кампания за разделно
събиране на опасни
отпадъци от бита

40 000

Организации 2017-2020
за Оп:
НУБА,ИУЕЕО,
ИУМПС

Населението е
информирано за
предотвратените
щети върху
околната среда
и здравето на
хората.
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Предотвратено
депониране на
поне 20% от
опасните
отпадъци в
бита.

Индикатори за изпълнение
Бюджет Източници на
Срок за
Очаквани
Отговорност за
(лв.)
финансиране реализация
резултати
изпълнение
Текущи
Целеви
Изпълнено: Общината съвместно с организациите по оползотворяване на отпадъци ежегодно провежда разяснителни кампании, раздават
се листовки за разделното събиране на различните видове потоци отпадъци.
Мерки/Дейности

8.5.
Интерактивни
обучения
на
домакинствата
за
разделяне
на
биоотпадъка
при
източника,
под
формата на игри и
състезания за цялото
семейство

40 000

Отчисления по
чл.64 от ЗУО

2019-2020

Повишаване на  Брой събития;
брой участващи
съзнанието и
домакинства
уменията за
разделно
събиране на
биоотпадъци

20 000

отчисления по
чл.64 ЗУО,
общинския
бюджет
ОП „Добро
управление“
2014-2020

2017-2020

Повишаване на
участието на
младите хора в
разделно
събиране на
отпадъците

Над 1 % от
Зам.кмет
домакинствата
„Култура и
са
преминали образование”
обучения
Отдел „Връзки
с
обществеността
Зам.кмет
„Европейска
политика,
околна среда“
Дирекция
„Околна среда”

Неизпълнено.
8.6.
Тематично
обучение за разделно
събиране
на
масоворазпространени
отпадъци
за
възпитатели от детски
градини и учители oт 1
дo 12 клас и въвеждане
на наградни схеми за
училищата и детските
градини
за
инициативи
за
разделно
събрани
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брой участващи
училища/детски
градини
количество
разделно
събрани
отпадъци

в края на 2020 г.
всички
общинските
училища и
детски градини
участват в
разделно
събиране на
отпадъците

Въвеждане на
наградни схеми
за училищата и
детските
градини
за
инициативи за
разделно
събрани
отпадъци
от
хартия,
пластмаса
и
стъкло

Мерки/Дейности

Бюджет
(лв.)

Източници на
финансиране

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви

Отговорност за
изпълнение

отпадъци от хартия,
пластмаса и стъкло

Изпълнено: Ежегодно общината съвместно с Екопак организира кампании, насочени към подрастващите. Проведени са информационни
интернет кампании и кампанията „Книга за смет“. Организират се активни кампании в интернет пространството, разпространение на
образователни видеа за пътя на отпадъка, фейсбук игри, използване на Влог видео. Кампания насочена към децата и младите хора „Рециклиращо училище!“ – образователна интернет платформа предназначен за деца от 1 до 12 клас. Разпространиха се детски книжки
„Повелителите на рециклирането“. Кампания „Моят зелен град“, Бургас Рециклира и др. Общината изпълнява проект за модернизация на
100 класни стаи в различни училища, като предостави 100 комплекта картонени кошчета за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
8.7. Публикуване на
актуална информация
за
отпадъците
и
управлението им на
интернет страницата
на общината

Общински
бюджет

постоянен

Осигурен
достъп на
населението до
информация за
управление на
отпадъците в
общината

Брой
публикувания

Публикувана
актуална
информация
относно
услугите,
предоставяни от
общината за
управление на
отпадъците,
както и за
всички права,
задължения и
възможности за
участие и др.

Дирекция
„Околна среда“

Изпълнено: На страницата на общината се Публикува актуална информация относно услугите, предоставяни от общината за управление
на отпадъците, както и за всички права и задължения на граждани и юридически лица.
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