
1 

 

        

Приложение № 3 

План за действие към Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите 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 

      2025 г. - 
мин.50% от 

общото тегло 
на битовите 

отпадъци да са 
подготвени за 

повторна 
употреба и 

рециклиране  

 

2030 г. - 
мин.55% от 

общото тегло 
на битовите 

отпадъци да са 
подготвени за 

повторна 
употреба и 

рециклиране  

  

1 Изграждане на 
общинска 

площадка за 
безвъзмездно 
предаване на 

разделно 
събрани 

отпадъци от 
домакинствата, 

в т.ч. 
едрогабаритни 

отпадъци, и 
други разделно 

събрани 
отпадъци във 

всички населени 
места с 

население по-
голямо от 10 

000 жители или 
сключване на 

договор с 
фирма, 

притежаваща 

50 за 
площа
дка/5 
при 

сключе
н 

догово
р; 

 

Бюджет на 
общината 

2023 Наличие на 
площадка, 

даваща 
възможност на 
населението да 

предава 
безвъзмездно 

разделно 
събрани 
отпадъци  

 

Брой изградени 
площадки 

1 изградена 
площадка в гр. 

Сунгурларе 

УО на Програма 
"Околна среда" 

2021-2027  

 

Община 
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разрешение за 
тази дейност  

2 Създаване на 
центрове за 

подготовка за 
повторна 

употреба и 
поправка, и/или 
друг начин за 

предотвратяван
е на отпадъците  

 

10 ОПОС 2021-
2027 г.  

 

2022-2024 Създадени 
центрове за 

подготовка за 
повторна 

употреба и 
поправка  

 

Брой изготвени 
проекти 

Брой създадени 
центрове за 

повторна 
употреба и 
поправка 

Юридически 
лица 

Община 

3 Изграждане на 
нови и 

разширяване на 
съществуващит

е системи за 
разделно 

събиране на 
битови 

отпадъци  

 

50 ОПОС 2021-
2027 

2022-2028 Изградени нови 
системи и 
разширени 

съществуващи 
системи за 
разделно 

събиране на 
битови 

отпадъци  

 

Изготвена 
покана за 

обявяване на 
процедура за 
набиране на 

проектни 
предложения; 

обявена 
процедура за 
набиране на 

проектни 
предложения; 
брой подадени 

проектни 
предложения; 
брой сключени 

договори с 
бенефициенти; 

брой 
приключени 

договори  

Брой 
приключили 

договори; брой 
изградени нови 
системи; брой 

разширени 
съществуващи 

системи  

 

Община, РСУО УО на ПОС 

4 Широко 
информиране 

на населението 
за точните 

местонахождени
я на площадките 

за 
безвъзмездно 
предаване на 

разделно 
събрани 

отпадъци, вид и 
количество на 
отпадъците, 
които да се 

оставят на тези 
площадки и др.  

1 Общински 
бюджет, 

отчисления по 
чл. 64 от ЗУО  

 

2022-2028 Общественостт
а е 

информирана 
относно 

местонахожден
ието на 

площадките за 
безвъзмездно 
предаване на 

разделно 
събрани 

отпадъци и 
вида и 

количествата 
на отпадъците, 
които могат да 

Общината е 
публикувала на 

интернет 
страницата си 

информация за 
местонахождени

ето на 
площадките за 

разделно 
събиране на 

отпадъци и вида 
и количествата 
на събираните 

отпадъци  

 

 Община  
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 бъдат 
предавани  

5 Провеждане от 
общината на 

информационни 
кампании за 

разделно 
събиране, 

подготовка за 
повторна 

употреба и 
рециклиране на 

битовите 
отпадъци като 

ресурси  

1 Бюджет на 
общината, 

ОПОС 2021-
2027 

Ежегодно 
до 2028 

Гражданите и 
фирмите са 

информирани 
за реда, начина 

и ползите от 
разделното 
събиране и 

оползотворява
не на битовите 

отпадъци  

 

Брой проведени 
информационни 

кампании 

7 броя 
проведени 
кампании 

Община  

6 Ежегодно 
провеждане на 

поне две 
кампании за 

разделно 
събиране на 
отпадъци от 

стара хартия и 
други 

материали 
(напр. в края и в 

началото на 
годината)  

1 Общински 
бюджети, 

отчисления по 
чл. 64 от ЗУО  

 

Ежегодно 
до 2028 

Допълнителни 
количества 
разделно 
събрани 

отпадъци от 
общината 

 

2 броя 
проведени 
ежегодни 

кампании за 
разделно 

събиране на 
стара хартия и 
други отпадъци  

 

14 броя 
проведени 
кампании 

Община Училища, 
Неправите

лствени 
организаци

и, 
Организаци

и по 
оползотвор

яване на 
отпадъци 

7 Изготвяне на 
годишен план и 
годишен отчет 

за 
осъществяване 
на контрол от 

общината 
за изпълнение 

на изискванията 
на общинските 

наредби за 
управление на 

отпадъците 
относно 

разделното 
събиране и 

подготовката за 
повторна 

употреба на 
битовите 
отпадъци  

 

- Бюджет на 
общината 

Ежегодно 
до 2028 

Одобрени 
годишни 

планове и 
годишни отчети 
за контрол по 
нормативната 

уредба за  
управление на 

отпадъците 

Брой одобрени 
планове и 

отчети 

7 броя плана и 7 
броя отчета 

Община  
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8 Осигуряване на 
необходимото 

техническо 
оборудване за 

общинските 
администрации, 

с което 
служителите 

отговарящи за 
отпадъците да 

извършват 
проверки  

5 Бюджет на 
общината 

12/2023 Повишена 
ефективност и 
възможност за 
извършване на 

планови и 
извънпланови 

проверки  

 

Брой 
предоставено 
оборудване  

 

Техническото 
оборудване е 

повече спрямо 
това през 2020 

г.  

 

Община  

9 Обособяване на 
площадки за 

разделно 
събиране на 

зелени 
отпадъци на 

територията на 
община 

Сунгурларе 

- Програма за 
околна 

среда 2021-
2027 г. и 

други 
източници 

на 
финансиран

е, в 
съответстви

е с 
правилата и 
процедурите 

за 
финансиран

е 

2022-2028 Осигурена 
необходима 

инфраструктур
а с цел 

намаляване на 
количеството 
депонирани 

битови 
отпадъци 

Намаляване на 
количествата 

зелени 
отпадъци, които 

се депонират 

Брой изградени 
площадки  

Община РСУО 

10 Изграждане на 
площадка за 

компостиране 
на зелени 

отпадъци на 
територията на 

община 
Сунгурларе 

- Програма за 
околна 

среда 2021-
2027 г. и 

други 
източници 

на 
финансиран

е, в 
съответстви

е с 
правилата и 
процедурите 

за 
финансиран

е 
 

2022-2028 Осигурена 
необходима 

инфраструктур
а с цел 

намаляване на 
количеството 
депонирани 

битови 
отпадъци 

Намаляване на 
количествата 

зелени 
отпадъци, които 

се депонират 

1 брой 
изградена 

площадка за 
компостиране 

 

Община РСУО 

 

 


