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IХ. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

           Предложения План за действие обхваща периода 2015 – 2020 г. и включва основните мерки и дейности, предвидени за изпълнение на 

поставените в Програмата цели. 

 

№ МЕРКА/ДЕЙНОСТ 
СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

НЕОБХОДИМ

И СРЕДСТВА, 

ЛВ. 

ИЗТОЧНИЦИ НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

1 2 3 4 5 6 

 

ЦЕЛ 1 

 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

1.1 Пилотно въвеждане на фамилно компостиране 2017 Община Мизия   

1.2 

Провеждане на информационни кампании за 

предоставяне информация на населението на 

общината за ползите от предотвратяване 

образуването на отпадъци и намаляването на 

дела на рециклируемите материали от общия 

битов поток 

ежегодно 
Кметовете по населени 

места, община 
500.00 Общински бюджет 

1.3. 

Изготвяне на Анализ за морфологичния състав 

на битовите отпадъци и в частност на 

биоразградимите 

2016 община 10 000 

ОПОС 

2014-2020, др. 

източници 

 

ЦЕЛ 2 

 

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

 

2.1 

Стимулиране изграждането на мощности за 

оползотворяване на отпадъци  от частни 

инвеститори (пластмасови, хартиени и 

картонени, отпадъци от стъкло, излезли от 

употреба МПС, излезли от употреба 

акумулатори, гуми, отработени масла) 

постоянен Община, частен бизнес 100 000 Частни инвестиции 

2.2 

Определяне на площадки за временно 

съхранение на биоразградими отпадъци в 

населените места на територията на Общината 

2016 

община, кметове и 

кметски наместници по 

населени места 

- - 

2.3. 

Изграждане на инсталация за производство на 

биогаз на територията на бивше КЦХ, гр. 

Мизия 

До постигане на 

резултат 
община 3 000 000 

ОПОС  

2014-2020, частни 

инвестиции, ПЧП 
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2.4 

Проектиране и изграждане на компостираща 

инсталациия за разделно събрани зелени и /или 

биоразградими битови отпадъци, вкл. 

осигуряване на необходимото оборудване и на 

съоръжения и техника за разделно събиране на 

зелени и биоразградими битови отпадъци 

2018 община 3 000 000 

ОПОС 2014-2020, 

ПРСР 2014-2020, 

Натрупани 

отчисления по 

сметката на 

РИОСВ –Враца 

 

ЦЕЛ 3 

 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО РАЗДЕЛЯНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ, СЪБИРАНЕ И 

ТРАНСПОРТИРАНЕ 

 

3.1. 
Подобряване на организацията на събиране и 

транспортиране на битови отпадъци 
Ежегодно община 200 000 

Общински бюджет, 

такса ТБО, ТГС 

3.2. 
Оптимизиране на системата за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки 
постоянен ООп,  община - ООп 

3.3. 
Закупуване на  съдове за смет за подновяване 

на амортизираните такива 
постоянен община 30 000 

Оперативни 

програми, ПРСР, 

капиталови 

средства и др. 

източници 

3.4. 
Предотвратяване на депонирането на 

биоразградими отпадъци 
2016-2018 община - 

ОПОС 

2014-2020 

 

ЦЕЛ 4 

 

ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

4.1. 
Изготвяне  на такса „битови отпадъци”, 

съгласно промените в ЗМДТ и ЗУО 
2016 Община   

4.2. 
Почистване на локални натрупвания на 

отпадъци по населени места 
Постоянен 

Кмет на община, кметове 

и кметски наместници по 

населени места 

 
Община, Външен 

източник 

 

ЦЕЛ 5 

 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ СТАРИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ С ОТПАДЪЦИ 

 

5.1. 

Упражняване на стриктен контрол за 

предотвратяване образуването на криминални 

сметища. 

Постоянен 

Кмет на община, кметове 

и кметски наместници по 

населени места 

- - 

5.2. 
Контрол на склада в с. Крушовица за 

съхранение на негодни за употреба пестициди 
Постоянен Кмет на община - Общински бюджет 
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5.3 

Рекултивация на съществуващо общинско 

депо находящо се в  местността „През ушите”, 

гр. Мизия 

2018 община 100 000 
Общински бюджет, 

ЕФ и програми 

 

ЦЕЛ 6 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

6.1. 

Създаване на регистър на предприятията, 

работещи на територията на Общината, 

генериращи отпадъци и постоянна 

актуализация. 

Постоянен Експерт “Екология” - - 

6.2. 

Периодично контактуване с лицата 

извършващи продажба на батерии, 

луминесцентни лампи, акумулатори, 

отработени масла и нефтопродукти на 

територията на Общината за предоставяне на 

коректна информация 

Два пъти в 

годината 

Кмет на община, експерт 

“Екология” 
- - 

6.3. 

Информиране чрез средствата за масова 

информация на обществеността за решенията 

на общински съвет по отношение управление 

дейностите по отпадъците 

При наличие на 

решение 
Експерт “Екология” 500,00 - 

 

ЦЕЛ 7 

 

УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

7.1. 

Информиране на обществеността за 

разделното събиране на батерии, 

луминесцентни лампи, акумулатори, 

отработени масла и нефтопродукти , ИУМПС 

пунктовете за събиране. 

 

Периодично 

 

Кмет на община, Експерт 

“Екология” 

- - 

7.2. 
Привличане на обществеността в екологични 

кампании 
Периодично 

Кмет на община, Експерт 

“Екология” 
- - 

7.3. 

Изработване и разпространение на 

информационни материали свързани с 

проблемите на околната среда и в частност на 

отпадъците 

Ежегодно Кмет на община 500,00 
Общински бюджет, 

външен източник 

7.4. 

Образователна програма по отношение на 

екологията и управление на отпадъците сред 

населението на територията на Общината 

Ежегодно Кмет на община 500,00 
Общински бюджет, 

външен източник 
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ЦЕЛ 8 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ОТПАДЪЧНИ ПОТОЦИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА 

НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ТОВА НА ЕС 

 

8.1. БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ 

8.1.1. 

Свързване с фирми, притежаващи разрешение 

по чл. 37 от ЗУО за събиране на батерии и 

акумулатори и сключване на договор 

 
Кмет на община, експерт 

“Екология” 
- - 

8.1.2. 
Реализация на кампании за информиране на 

населението 
Ежегодно 

Общинска 

администрация 
100,00 общински бюджет 

8.2. ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

8.2.1. 
Свързване с фирми, притежаващи разрешение 

по чл. 37 от ЗУО за събиране на ИУМПС 
ежегодно 

Община Мизия 

 
- - 

8.2.2. 

Провеждане на информационна кампания за 

обучение на населението, стопанските обекти 

и общинската администрация 

ежегодно 
Община 

Мизия 
100,00 общински бюджет 

8.3. ОТРАБОТЕНИ МАСЛА 

8.3.1. 

Свързване с фирми, притежаващи разрешение 

по чл. 37 от ЗУО за събиране на отработени 

масла 

ежегодно 
Община 

Мизия 
- - 

8.3.2. 
Реализация на кампании за информиране на 

потребителите на моторни масла 
ежегодно 

Община 

Мизия 

 

100,00 общински бюджет 

8.4. ОПАКОВКИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ 

8.4.1 
Проучване на състава и количеството БО и 

процентното съдържание на опаковките в тях 

До постигане на 

резултат 

Община 

Мизия 
  

8.4.2. 

Разпространяване на информационни 

материали за разделното събиране на опаковки 

и отпадъци от опаковки 

ежегодно 
Община 

Мизия 
  

8.5 УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

8.5.1. 

Въвеждане на устойчиви практики за 

употребата на утайките от ПСОВ в 

земеделието и използването им за 

рекултивация на нарушени терени 

    

8.5.2. 

Информиране на земеделските стопани  във 

връзка с използването на утайки от ПС в 

селското стопанство 
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IХ. Оговорници за изпълнението на програмата 

 

Отговорници  и периодично следене за изпълнението на програмата се възлага на : 

Кмет на община Мизия, зам. кмет на община Мизия 

кметове на кметства и кметски наместници по населени места в общината 

Директор Дирекция “УТИСХД “    

гл. спец. “ЕППЕЕ и Екология”  

ръководител звено “БКС”, отчетници ПВЗ 

 

Съгласно чл.52 ЗУО, актуализираната програма се публикува на интернет страницата на съответната община с цел осигуряване на обществен 

достъп, приема се от Общинския съвет, който контролира изпълнението й. Ежегодно Кметът на общината информира в срок до 31 март Общинския 

съвет за изпълнението на програмата за предходната календарна година. 

 

 

Настоящата програма е неразделна част от Програмата за опазване на околната среда, съгласно чл.29, ал.2 от ЗУО. 

                                                          

 
Изготвил: ................................................................................. 
 
/Анелия Василева - гл. спец.”ЕППЕЕ и Екология”/ 
 
 
 
 


