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               Приложение № 6 

План за действие към Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки 

№ Дейности 

(мерки) 

Бюдж

ет 

(хил. 
лв.) 

Източници 
на 

финансира
не 

Срок за 
реализац

ия 

Очаквани 
резултати 

Индикатори 
за 

изпълнение 

Индикатори 
за 

изпълнение 

Отговорни 
институции 

Отговорн
и 

институц
ии 

      Текущи Целеви Водеща Партньор 

      Увеличаване на 
количествата 

рециклирани и 
оползотворени 

отпадъци от 
опаковки 

Постигане на 
целите по 

рециклиране 
на отпадъци от 

опаковки 
съгласно 

нормативните 
изисквания 

  

1 Осъществяване 
на непрекъснат 
контрол върху 
работата на 
ООп-тата за 
опаковки, с 

които общината 
има сключени 

договори 

- - Непрекъсн
ат до 2028 

Постигане на 
целите за 

рециклиране на 
опаковки и 

отпадъци от 
опаковки 

Изпълнение на 
задълженията 
на общината 

съгласно ЗУО и 
нарастване на 

събраните 
опаковки и 

отпадъци от 
опаковки 

Ежегодно 
нарастващо 
количество 

събрани 
опаковки и 

отпадъци от 
опаковки 
съгласно 

нормативните 
изисквания 

Община ООп 

2 Засилване на 
прилагащите и 
контролните 

механизми за 
спазване на 

изискванията от 
търговски 

обекти, 
производствени, 

стопански и 
административн

и сгради да 
събират 

разделно 
отпадъците си 

от опаковки и да 
ги предават на 
оторизирани за 
целта лица за 
последващо 

рециклиране и 

- - Непрекъсн
ат до 2028 

Постигане на 
целите за 

рециклиране на 
опаковки и 

отпадъци от 
опаковки 

Изпълнение на 
задълженията 
на общината 

съгласно ЗУО и 
нарастване на 

събраните 
опаковки и 

отпадъци от 
опаковки 

Ежегодно 
нарастващо 
количество 

събрани 
опаковки и 

отпадъци от 
опаковки 
съгласно 

нормативните 
изисквания 

Община ООп 
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оползотворяван
е 

3 Допълване на 
сключените 
договор на 

общината с ООп  
за разширяване 
на системите за 

разделно 
събиране на 

отпадъците от 
опаковки с оглед 
новите цели за 
рециклиране и 

оползотворяван
е на отпадъците 
от опаковки, вкл. 
извършване на 
текущ анализ за 
необходимата 

техническа 
инфраструктура  

- Бюджет на 
организациите 

за 
оползотворяв

ане на 
отпадъците от 

опаковки  

 

2022-2023 Осигурена 
техническа 

инфраструктур
а за 

разширяване 
на системите за 

разделно 
събиране на 

отпадъците от 
опаковки и 

постигане на 
целите  

 

Осъществен 
анализ за 

необходимата 
допълнителна 

техническа 
инфраструктура  

 

Достигнати цели 
за 

оползотворяван
е и рециклиране 
на отпадъците 

от опаковки  

 

Организации за 
оползотворяван
е на отпадъци 

от опаковки  

 

Община 

4 Провеждане на 
ежегодни 

информационна 
кампания за 

предотвратяван
е отпадъците от 

опаковки, 
разделното 
събиране и 

рециклирането 
им  

- В рамките на 
ежегодните 
бюджети за 

информацион
ни кампании 

на 
организациите 

Ежегодно 
до 2028 

Проведени 
информационн
и кампании от 

ОО  

Брой 
реализирани 

информационни 
кампании  

Минимум 2 броя 

 
ООп Община 

5 Осигуряване на 
временни 
съдове за 
разделно 

събиране на 
опаковки и 

отпадъците от 
опаковки по 

време на 
събития и 

фестивали, 
провеждани на 
територията на 

общината 

- В рамките на 
ежегодните 
бюджети за 

информацион
ни кампании 

на 
организациите 

Ежегодно 
до 2028 

Постигане на 
целите за 

рециклиране на 
опаковки и 

отпадъци от 
опаковки 

Брой проведени 
събития 

Брой осигурени  
съдове и 
събрани 

количества 

ООп Община 

 


