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Приложение № 1 

План за действие към Програмата за предотвратяване на образуването на отпадъци  

№ Дейности 

(мерки) 

Бюдже

т 

(хил. 
лв.) 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализаци

я 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорни 
институции 

Отговорни 
институци

и 

      Текущи Целеви Водеща Партньор 

1 Безвъзмездно 
предоставяне на 
домакинствата 
на компостери 

за зелени и 
други 

биоотпадъци 

50 Бюджет на 
общината 
ПОС 2021-

2027, 
безлихвен 

заем от 
ПУДООС 

Ежегодно 
до 2028г. 

Предотвратени 
зелени и други 
биоотпадъци 

 

Брой 
предоставени 
компостери на 
домакинствата 
през всяка от 
годините на 
програмата 

Броят на 
домакинствата, 

на които са 
предоставени 
компостери е 

500 бр 

 

Общини Домакинств
а 

2 Пилотно 
въвеждане на 

намален размер 
на 

такса „Битови 
отпадъци" за 

домакинствата, 
които прилагат 

домашно 
компостиране 

- - 2022-
2028г. 

Осигурен 
анъчен стимул 

за 
домакинствата 

Подготовка на 
промени в 
Наредба за 

управление на 
отпадъците на 
територията 

на община 
Сунгурларе/ 
Наредба за 
определяне 
размера на 
местните 
данъци в 
община 

/Сунгурларе  

В Наредбата 
са определени 

по-нисък размер 
на такса „Битови 

отпадъци" за 
домакинства с 

домашно 
компостиране 

Общински 
съвет 

Община 

3 Безвъзмездно 
предоставяне на 
домакинствата 
на контейнери 
за разделно 
събиране на 

отпадъци 

50 Бюджет на 
общината 
ПОС 2021-

2027г, 
безлихвен 

заем от 
ПУДООС 

Ежегодно 
до 2028г. 

Предотвратено 
депониране на 
рециклируеми 

отпадъци 

 

Брой 
предоставени 
контейнери на 
домакинствата 
през всяка от 
годините на 
програмата 

Броят на 
домакинствата, 

на които са 
предоставени 
контейнери е 

500 бр. 

 

Общини Домакинств
а 

4 Изготвяне и 
прилагане на 
планове от 

общината за ПО 
в общински 
социални, 
здравни, 

30 Бюджет на 
общината, 

отчисления по 
чл. 64 от ЗУО, 

ПОС 2021-
2027 

2022-
2028г. 

Предотвратени 
битови 

отпадъци от 
общински звена 
като пример за 

останалите 

Разработени 
планове/ 

изпълнени 
мерки 

Брой 
разработени и 

изпълнени 
планове 

Община Общински 
звена 
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образователни 
и други 

общински звена 
и предприятия, 

в т.ч. 
за ограничаване 
употребата на 
пластмасови 
продукти за 
еднократна 
употреба 

организации в 
общините 

 

5 Ограничаване 
на ползването 
на прибори за 

еднократна 
употреба при 
обществени 
мероприятия 

20 Бюджет на 
общината, 

отчисления по 
чл. 64 от ЗУО, 

ПОС 2021-
2027 

2022-
2028г. 

Предотвратява
не на 

образуването 
на пластмасови 

отпадъци 

 

Брой проведени 
събития 

Количество на 
събраните 

пластмасови 
отпадъци 

трябва да бъде 
намаляващо 

Община Общински 
звена 

6 Изпълнение на 
непрекъснати 
целенасочени 
кампании за 

разясняване и 
предоставяне на 
информация за 

ПО 

 

10 ПОС 2021-
2027;  

Бюджет на 
общината; 

отчисления по 
чл. 64 от ЗУО 

2022-
2028г. 

Гражданите са 
запознати с 

ползите от ПО 
и възможните 
действия от 

страна 
на 

домакинствата 
за прилагане на 
мерки за ПО в 
ежедневието 

Брой 
реализирани 

кампании на на 
общинско ниво 

 

До края на 
програмата са 

проведени поне 
две кампании на 
общинско ниво 

 

Община НПО, 
медии, 
други 

7 Включване в 
информационни
те кампании на 
организациите 

за МРО по 
схемата за 
разширена 

отговорност на 
производителя 
на въпросите за 

ПО 

 

- В рамките на 
ежегодните 
бюджети за 

информацион
ни кампании 

на 
организациите 

 

Ежегодно 
до 2028 

Проведени 
информационн
и кампании от 
ОО с включена 
тематика за ПО 

 

Брой 
реализирани 

информационни 
кампании с 

включени теми 
за ПО от всяка 

от 
организациите 

за МРО на 
територият а на 

общината 

 

Всички 
организации за 
МРО ежегодно 
за периода на 

програмата 
включват в 

информационни
те си кампании 
въпросите за 

ПО 

 

Организации за 
МРО 

Община 

8 Участие на 
общината в 

Европейската 
седмица за 

намаляване на 
отпадъците 

 

5 ПУДООС, 
бюджет на 
общината 

Ежегодно 
до 2028 

Разширяване 
познанията на 
гражданите и 

на обществото 
като цяло за 

ползите от ПО 
и начините за 
прилагане на 
действия в 

Брой участия Участие всяка 
година 

МОСВ 

(за 
разпространява

не на 
информация за 
инициативата и 
за обобщаване 

Община 
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ежедневието в 
дома и на 
работното 

място 

на 
информацията) 

 

9 Повишаване на 
осведомеността 

относно 
практиките и 
поведението 
във връзка с 
устойчивото 

потребление, 
кръговата 
икономика, 

мониторинга на 
отпадъците 

както и 
информационни 
и разяснителни 

кампании за 
заинтересовани

те страни и 
населението 

25 ПОС 2021-
2027 

 

Ежегодно 
до 2028 

Населението и 
бизнеса имат 
необходимите 
знания относно 

кръговата 
икономика, 

мониторинга на 
отпадъците и 
потоците от 
материали 

 

Отправена 
покана от УО на 
ПОС 2021-2027 

Всички проекти 
са изпълнени в 

срок 

МОСВ Община, 
НСОРБ 

10 Обучение, 
относно „зелени 

обществени 
поръчки" на 

служител/и от 
общинската 

аминистрация 
за възлагане на 

обществени 
поръчки 

2 Бюджет на 
общината 

2022-2028 Служители на 
общината са 
преминали 

обучения по 
темата за 

зелени 
обществени 

поръчки 

Брой обучени 
служители 

Към края на 
2026г. 5% от 

обществените 
поръчки са 

„зелени“ 

Община  

 


