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Програмата за управление на дейностите по отпадъците се 

разработва за периода  2006 – 2010 г. на основание изискванията на ЗООС и чл.29, 
ал.1, т.1  и ал.3, т.1 от Закона за управление на отпадъците и отчита настоящето 
състояние на околната среда на територията на община Струмяни, съществуващите 
потенциални замърсители, реалния риск за човешкото здраве и необходимите 
мерки, които трябва да се вземат превантивно. Програмата включва конкретни 
мероприятия, срокове и изпълнители в краткосрочен и средносрочен аспект. 
 Програмата трябва да се актуализира в края на всяка календарна година в 
зависимост от предприетите стъпки и взетите решение на Общинска администрация 
и Общински съвет, като се отчита становището на обществеността и възникналите 
промени в законодателството. 
 Община Струмяни се стреми към опазване на околната среда посредством 
развитие на необходимите средства за ефективно намаляване и третиране на 
отпадъците, като част от постигане на устойчиво развитие на обществото. 
 
 
 
 
 І. ОБХВАТ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
 1. Обхват на програмата 
 Настоящата програма обхваща всички дейности, свързани с управление на 
отпадъците, формиране на територията на община Струмяни. Програмата разглежда 
процесите от образуването на отпадъците до тяхното крайно обезвреждане, а 
именно: 

 вида на отпадъците и тяхното образуване; 
 количества и характеристика на отпадъците; 
 начин на събиране и използвани съдове; 
 предварителна обработка; 
 транспортиране и използвана техника; 
 рециклиране и оползотворяване; 
 обезвреждане на отпадъци. 

 
 2. Цели на програмата 
 Община Струмяни се стреми политиката, която води по отношение на 
управление на отпадъците да е в съответствие с Националната програма. Цели се да 
осигури управление по начин, който: 

 Не застрашава човешкото здраве; 
 Не причинява замърсявания или негативно въздействие върху 
обкръжаващата среда; 

 Намалява количеството на отпадъците и тяхното вредно въздействие; 
 Създава предпоставки за повторна употреба и рециклиране на някои 
полезни компоненти от отпадъците, вкл. опаковки; 

 Екологосъобразно крайно обезвреждане. 
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Основните и цели са:  

 Ограничаване образуването на неконтролируеми, криминални депа и 
премахването на образуваните вече такива; 

 Привеждане в рамките на екологичното законодателство на всички 
производства и дейности свързани с натрупване на отпадъци, даване на 
възможност за своевременно взимане на необходимите мерки при 
непредвидени ситуации на замърсяване; 

 Създаване и поддържане на актуална, реална и пълна база данни за 
отпадъците на територията на община Струмяни; 

 Ограничаване количеството на генерираните отпадъци; 
 Оптимизиране организацията на сметосъбиране и сметоизвозване; 
 Работа с обществеността; 
 Правно регулиране на дейностите по управление на отпадъците, чрез 
разработване на местни нормативни документи; 

 Увеличаване дела на оползотворяваните и рециклирани отпадъци. 
 

 Главна цел на Програмата е да обедини усилията на държавните структури, 
Общинска администрация, Общински съвет, НПО, фирми и обществеността за 
ефективни действия по третиране на отпадъците. 

Най – сигурния начин да  ограничим разпространението на отпадъците е да 
намерим начини за намаляването им още при процеса на образуването им и 
намиране на възможности за повторно оползотворяване. 

 
 3.Основни принципи на програмата 

Принципи заложени в Програмата, определят основните насоки при 
третирането на отпадъците на територията на община Струмяни, т.е.: 

 
 Чиста и здравословна околна среда; 
 Рационално използване на наличните суровини и ресурси; 
 Пълна отговорност при спазване на принципа “Замърсителя плаща”. 
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ІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ 
 
1. Генерирани отпадъци 
Основните отпадъци генерирани на територията на община Струмяни, са 

битови, производствени, строителни и опасни.  
 
1.1.Твърди битови отпадъци 

 Отпадъците получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, 
в административните, обществени и социални сгради са т.нар. битови отпадъци. 
Към тях с приравняват и отпадъците от търговски обекти и съпътстващи 
производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат 
характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма 
да попречи на третирането им съвместно с битовите. 

Количеството на генерираните твърди битови отпадъци е променлива 
величина и зависи от броя на обслужваното население, годишния сезон, мястото, 
начина на живот, стандарта на населението и други. 

В таблицата са отразени количествата на битовите отпадъци събрани в 
резултат на организираното сметосъбиране на територията на община Струмяни, 
включващо населените места: Струмяни, Микрево, Илинденци, Каменица, Горна 
Крушица и Драката. Данните са взети от оператора на депото и в тях не са включени 
отпадъците от почистването на улиците и обществените места, както и отпадъците 
от останалите населени места от общината.  
                                                  

Населено място Година Брой жители Количество на ТБО т/год. 

Община Струмяни 2005 6 600 547
 

На натрупаните на територията на  общината твърди битови отпадъци не е 
правен  анализ на морфологичния състав, свойствата им /физични, химични и 
топлотехнически/, прогноза за натрупванията поради липсваща база и  лошо 
финансово състояние. 

Общо взето ТБО в района са съставени от хартия, стъкло, текстил, пластмаса, 
метали, хранителни и отпадъци от селското стопанство.  

През зимния период количеството на твърдите битови отпадъци се повишава 
т.к. системата на отопление в общината е предимно на твърдо гориво ( въглища и 
дърва). 

Не е правен анализ  на процентното им  разпределение, но със сигурност може 
да се каже, че голяма част от твърдите битови отпадъци представляват ценни 
вторични суровини.  

В предвид на горе изложеното, като основна задача в общинският план 
трябва да се постави изследването на ТБО и възможностите за тяхното най-
правилно събиране, депониране и начини за оползотворяване. 

Изпълнението на тази задача би довело до положителен икономически и 
екологичен ефект. 
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1.2 Производствени отпадъци 
 Производствените отпадъци са отпадъците, образувани в резултат на 
промишлената дейност на физическите и юридическите лица. 
 Община Струмяни не разполага с данни за количеството производствени 
отпадъци. Като приоритет в програмата трябва да се заложи, създаване на система за 
отчетност и контрол на производствените отпадъци. 

Основни източници на производствени отпадъци на територията на общината 
са шивашките цехове и цеховете за добив и обработка на мрамор  /приложение №1/ 

На територията на общината единственото депо за промишлени отпадъци е в 
м.”Пушовец” землище на с.Илинденци и е депо за отпадъци от обратоката на 
мрамор и инертни материали. В момента то се стопанисва от най – голямото 
предприятие в района “Илинденци мрамор” АД, но не е приведено в рамките на 
действащото законодателство. 
 Отпадъците от текстилната промишленост се депонират основно на депото за  
битови отпадъци в м.”Могилата”. 
 За да се реализира едно добро управление на промишлените отпадъци не 
трябва да се подценява тяхното управление на фирмено ниво, за което общината и 
фирмите трябва да работят заедно. 
 

 1.3. Строителни отпадъци 
Отпадъците получени в резултат от строителната дейност на строителните 

площадки, както и отпадъците от разрушаване или реконструкция на сгради и 
съоръжения формират строителните отпадъци. 

Фирмите генератори на значителни количества строителни отпадъци на 
територията на общината, които може да се посочат, са: 

- “Драки”ЕООД 
- ЕТ”Иван Тошевски” 

 Строителни отпадъци генерират и редица други фирми, които не са 
специализирани в строителната сфера, но извършват ремонтите си сами или от 
майстори на свободна практика, които не извършват крупни строителни работи. 

През последните години в следствие на ремонта на главен път Е – 79 се 
увеличиха строителните отпадъци. Като цяло в общината не се изпълняват големи 
строителни обекти и обема на строителните отпадъци е относително малък. 
Предвижда се при започване на строителните работи по пътя “Струмяни – Клепало 
– Берово (РМакедония)” да има увеличение на отпадъците /земни маси, фрезован 
асфалт/. 

Инертните маси от строителната дейност се депонират на депото на 
“Илинденци - мрамор”АД в м.”Пушовец”, землище на с.Илинденци. 

 
1.4. Опасни отпадъци 

 “Опасни отпадъци” са отпадъците, чийто състав, количество и свойства 
създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече 
свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги 
превръщат в опасни и/или са определени като такива според Базилската конвенция 
за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното 
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обезвреждане. Опасни отпадъци се генерират, както от производствената, така и от 
комунално – битовата дейност на човека. 
 Това са отпадъците, за които към настоящия момент в общината няма почти 
никакви данни. 
 

1.4.1.  Отпадъци от отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 
На територията на общината няма предприятия генериращи, като отпадък 

отработени смазочни масла. 
При подмяна на двигателните масла на автомобилите, гражданите ползват 

услугите на пунктове за смяна на масла обособени на някои от магазините 
извършващи такъв род дейности и автосервизи. Отработените масла са в много 
малки количества и се използват повторно. 

Във връзка с изпълнението на Наредба за изискванията за третиране и 
транспортиране на отработени масла и нефтопродукти, кмета на общината е 
уведомил бензиностанциите и сервизите извършващи смяна на масла за приетата 
нормативна база, както и населението за изискванията й.  

 
1.4.2. Отпадъци от луминесцентни и други лампи съдържащи живак. 
Друг вид опасни отпадъци са излезлите от употреба луминесцентни и други 

лампи съдържащи живак. Те са обект на Наредбата за изисквания за пускане на 
пазара и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и 
други лампи съдържащи живак. В община Струмяни най – голямо потребление на 
такъв вид лампи има в шивашките цехове. Към настоящия момент пункт за 
събирането им не е обособен. 

Имайки в предвид  малкото население и съсредоточеността на промишлената 
дейност основно в населените места по поречието на р.Струма, ще се работи по 
организирането на един пункт за събиране на луминесцентни лампи. 

 
1.4.3. Отпадъци от батерии и акумулатори. 
Малък дял сред опасните отпадъци заемат и излезлите от употреба батерии и 

акумулатори, които съдържат тежки метали. Те са обект на Наредбата за 
изискванията за производство и пускане на пазара и за третиране и транспортиране 
на отпадъци от батерии и акумулатори. Все още не е създадена система за 
събирането им.  
 Като първа стъпка за въвеждане на това законодателство ще бъде 
информиране на всички търговски обекти продаващи батерии и акумулатори и  
определяне на съответните места. 
 

1.5. Болнични отпадъци. 
 При оказване на медицинска помощ се отделят опасни и неопасни отпадъци. 
По голяма част от образуваните отпадъци нямат характер на опасни, това са 
хартиените и пластмасови опаковки, ампули от лекарства, лабораторна стъклария и 
използвани хирургически инструменти, като всички те се изхвърлят в съдовете за 
битови отпадъци. 
 Опасните болнични отпадъци, се класифицират като такива съгласно Наредба 
№ 3/01.04.2004 г. Те се събират на отделни места в болничните заведения. Всички 
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общо практикуващи лекари и стоматолози на територията на общината имат 
сключени договори с инсинератори за изгаряне на болнични отпадъци с 
ЕТ”Цветанка Павлова - 2003”с адрес гр.Дупница, ул.”Николаевска” №52.  
 
 1.6. Отпадъци от излезли от употреба МПС 
 Излезлите от употреба моторни превозни средства се третират, като отпадък. 
Към настоящия момент   съгласно Наредба за изискванията за третиране на 
отпадъците от моторни превозни средства / Приета с ПМС № 311 от 17.11.2004 г., 
обн., ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г., в сила от 1.01.2005 г./ община Струмяни има 
сключен договор с ЕТ”Младен Георгиев”, с.Долна Градешница /приложение№2/ за 
за временно съхранение, разкомплектоване на ИУМПС и обезвреждане на 
образуваните отпадъци от МПС и съхраняване на ИУМПС от населените места на 
територията на община Струмяни на площадката на фирмата.  
   Реда за събиране, съхраняване и третиране на излезли от употреба моторни 
превозни средства е регламентиран и в местната нормативна уредба, а именно в 
Наредба определяща условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително 
разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 
обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на 
територията на община Струмяни.  
 
 

2. Събиране и извозване на отпадъците 
 
2.1. Система за събиране и извозване на отпадъците 
В организираната система са включени населените места: Струмяни, Микрево, 

Илинденци, Драката, Каменица, Г.Крушица, което представлява 72 % от 
населението на общината. Останалите села на община Струмяни са разположени в 
Малешевска планина, на много голямо разстояние от депото, с много малък брой 
население, което прави трудно обезпечима финансово дейността и към настоящия 
момент прави тяхното включване невъзможно. 

Организираното управление на битовите отпадъци, включва: 
- сметосъбиране; 

 - сметоизвозване; 
 - депониране; 
 - осигуряване на съдове за смет; 
 - поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и уличната 
мрежа. 
 
 2.2. Сметосъбиране 
 В община Струмяни за събиране на битовите отпадъци се използват два вида 
съдове: тип “Мева”/110 л./ и контейнери тип “Бобър”/1100 л./. По площадните 
пространства и спирките са разположени метални кошчета. 

Броят на съдовете по населени места и необходимия брой съдове е даден в 
Приложение №2. 

Съдовете са собственост на Община Струмяни. 
 Контейнерите тип “Бобър” са разположени при фирми и обществени сгради. 
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 2.3.Сметоизвозване 
 Фирмата извършваща дейността работи основно по системата на периодично 
събиране и извозване на отпадъците, по утвърден график от Кмета на общината, 
както и при конкретна заявка. Същият е съобразен със сезона, спецификата на 
района, типа на улиците, вида на съдовете и други. Графика е както следва: 
 

ден маршрут 
понеделник Гараж – Струмяни – Депо 
вторник Гараж – Илинденци – Депо  
сряда Гараж – Г.Крушица – Каменица – Микрево /Г. Махала/ –Депо   
четвъртък Гараж – Микрево /Д. махала/ – Драката –Депо   

 Той подлежи на промени, в зависимост от климатичните условия, 
финансовите възможности и алтернативи за по - добра организация на дейността. 

За извозването на отпадъците се използва специализиран автомобил. Същите 
се извозват до регионалното депо за битови отпадъци в м.”Могилата”, землище на 
с.Плоски.  
 При провеждане на акции, като пролетно почистване и други се използват и 
открити камиони, поради необходимостта от товарене на едрогабаритни отпадъци. 
В случаи като тези каросериите се покриват с мрежи за да не се разпиляват 
отпадъците. 
 
 2.4. Улично почистване 
 Основен метод за почистване на улиците използван в община Струмяни е 
ръчното метене. Поради малкия процент улици с асфалтова настилка и 
недостатъчната финансова обезпеченост не се използва механизирано метене. По 
заявка от общината се мият основно площадните пространства в Струмяни, 
Микрево и Илинденци. Тази дейност има особено голямо значение за подобряване 
на санитарно-хигиенните условия и за задоволяване на естетичното чувство на 
гражданите. През последните години тази дейност основно се извършва от хората по 
НП”ОСПОЗ”. 
 

3. Разделно събиране на отпадъците 
 
Община Струмяни е община от селски тип. За общината е характерно, че 

домакинствата формират 60 % от депонираните годишно битови отпадъци, 
съдържащи голям процент биомаса а – 65 до 78 %, като пряка зависимост от бита на 
населението в този регион и неговия социално – икономически статус. Имайки 
предвид процентното съотношение на отпадъците се установява, че преобладаващи 
са отпадъците от органичен произход, което довежда до необходимостта от 
разделно събиране на отпадъците с последващо компостиране на органичните 
отпадъци и оползотворяване на получения био-газ. Единственият компонент на 
битовия отпадък, който към настоящия момент се отделя е метала. Фирма получила 
разрешение за такъв вид дейност на територията на община Струмяни е 
“Скрапметал”ООД, с площадка находяща се в землището на с.Илинденци, на гравен 
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път Е 79, преди с.Долна Градешница. От 2004 г. в ОбА Струмяни се води регистър 
на фирмите получили разрешение за търговия с цветни и черни метали. Няма 
пунктове за изкупуване на хартия и стъкло. Към момента не се прилагат методи за 
разделно събиране при източника. 

В Общинска администрация са постъпили проекти за договори от фирма 
“Репак” и “Екобулпак”, които ще бъдат предложени на вниманието на ОбС за 
вземане на решение. 

 
4. Методи и начини за преработка на отпадъците преди крайното им 

обезвреждане. 
 

 Към настоящия момент в населените места включени в системата на 
организираното сметосъбиране не се извършва преработка на битовите отпадъци 
преди тяхното депониране. На територията на общината няма изградени претоварни 
станции, площадки за разделно събиране, сортиране, съхранение или опаковане на 
битови отпадъци. 
 
 5. Обезвреждане на отпадъците 
 
 За община Струмяни и община Сандански с финансовата подкрепа на МОСВ 
бе изградено  депо за ТБО, което да обслужва двете общини. Пред 2002 г. започна 
неговата експлоатация. То е разположено в м.”Могилата”, землище на с.Плоски, 
община Сандански и е с площ от 83 дка, от които 63 дка за депониране на ТБО. При 
уплътняване с булдозер, експлоатацията му ще бъде за срок от 15 години, а с 
компактор 28 години. Към настоящия момент тази дейност се извършва с булдозер. 
Депонирането е единствения начин за обезвреждане прилаган за отпадъците от 
общината. 
 За промишлени отпадъци, които за община Струмяни са отпадъците от добив 
и обработка на мрамор се използва депото в м.”Пушовец”, Илинденско землище, 
собственост на “Илинденци мрамор”АД. Към настоящия момент депото не е 
приведено в рамките на действащото законодателство липсват заграждения, 
контрол, указателни табели и т.н. “Илинденци – мрамор” АД има приета програма 
за управление на отпадъците и се работи по въвеждане на депото в рамките на 
изискванията на законодателството.  

За строителните отпадъци, които са много малък процент се използва също 
депото на “Илинденци мрамор”АД.  
    Други отпадъци от промишлеността са от текстил, които се депонират на 
депото за ТБО. 

Болничните отпадъци се предават на инсинератор, посредством сключени 
договори с лицензирана фирма. 
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 6. Управление на дейностите по отпадъците 
 
 Управлението на дейностите по отпадъците се извършва съобразно 
правомощията дадени от законодателството от кмета на общината, посредством 
упълномощени от него лица, включени в структурата на Общинска администрация. 
За реализиране на дейностите основно е ангажирана Дирекция “Околна, среда 
благоустрояване и градоустройство”. 
 

7. Отчетност 
 
Съгласно ЗУО кмета на общината е длъжен ежегодно да внася в Общински 

съвет Струмяни отчет за изпълнение на програмата. Контрола по изпълнение на 
програмата се осъществява от ОбС и РИОСВ Благоевград.  
  
 

ІІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ТБО. 
 

Попълненията на касата на общината за комунално-битова дейност са от такса 
смет и от бюджета. 

 
Приходите  и  разходите от такса смет за  дейността са посочени  в по – долу в 

таблицата. 
 

 
година 

 
приход, лв. 

 
разход, лв. 

 
2004год. 37 025 57 973
2005 год. 56 324 65 636

 
От изложените по горе данни за финансовите средствата  на община Струмяни 

може да се прецени несъстоятелността и да развива пълноценно и резултатно 
дейностите свързани с опазване на околната среда, както и невъзможността за 
подсигуряване на средства за премахване на стари замърсявания от бюджета на 
общината, което налага предимно да се разчита на съзнанието на гражданите и 
финансиране то външни източници и най – вече помощ от МОСВ.  
 
 
ІV. АНАЛИЗ НА ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ. 

 
Анализът на природните условия и комунално-битовото стопанство очертава 

следните проблеми по отношение съществуващото състояние на дейностите по 
управление на отпадъците в община Струмяни: 

1. Няма  изградена система за разделно събиране и възможност  за 
рециклиране. 
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2. Липсват  решения на  въпросите свързани с  третиране  на опасните 
отпадъци от бита, строителството и промишлеността. 
 3. Слаби финансови възможности. 
 4. Разпокъсаност на района и големи разстояния между населените места. 
 
 Като предимство за общината е липса на големи предприятия замърсители и 
минималното количество опасни отпадъци. 
  
ОСНОВНАТА ЦЕЛ, която си поставя общината за поетапното решаване на тези 
проблеми е: 

Създаване на екологосъобразна система за управление на отпадъците, която да 
е ефективна и по отношение на разходите. Основният принцип, към който трябва да 
се придържа системата е:”Който замърсява-плаща”. 

Ангажиране с извършване на услуги на гражданите на високо качествено 
ниво, чрез изграждане на система за управление на отпадъците, гарантираща 
поддържане чистотата на територията на общината в светлината на новите 
променящи се нормативни изисквания. 

За осъществяване на концепцията за управлението на  дейностите свързани с 
отпадъците, за всеки един от очертаните проблеми, община Струмяни ще предложи 
система от конкретни стъпки  и подходи, определени като последователност от 
действия в отделни периоди от изграждане на общинския план. 

Община Струмяни ще осъществява контрол в рамките на законовата база и 
свързаната  с него инвеститорско строителство в областта на комуналното 
отпадъчно стопанство и екологични обекти, ще търси първопричините за да 
елиминира последствията чрез прилагане на стимулиране на по чистите дейности. 

Една от стъпките да реализиране на основната цел е приетата Наредба 
определяща условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително 
разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 
обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на 
територията на община Струмяни и Програма за опазване на околната среда на 
територията на община Струмяни за периода 2006 – 2010 година. 

  
Целите, които си поставя община Струмяни наредени по важност са: 

          1.Изграждане на система за разделно събиране на отпадъци чрез: 
- проучване на морфологичния състав на отпадъците; 
- внедряване на експериментално разделно събиране на ТБО и поетапно прилагане в 
цялата община; 
- - въвеждане на диференцирани такси и пазарен механизъм в комбинация с добра 

мотивация за населението; 
2.Обособяване на площадки за поставяне  на съдове за събиране на ТБО в 

зависимост от: 
-градоустройствената схема на община Струмяни; 
-бита и оптималният брой съдове за събиране на ТБО; 
-осигуряване на средства за бетониране на площадките; 
-ограждане на площадките с жив плет от храсти. 
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3. Създаване на условия за включване на частния бизнес при възлагането на 
дейности свързани с управление на отпадъците чрез: 
-осигуряване на финансови помощи и облекчителни кредити; 
-осигуряване на равноправно конкурентно начало за частният бизнес при възлагане 
на дейности свързани с управлението на ТБО; 
-експертна и консултантска помощ. 

4.Разработване на програми за реализиране на конкретни стъпки от 
общинския план за управление на дейностите свързани с отпадъците и местна 
нормативна уредба за оптимизиране на разходите. 

6. Кандидатстване по програми на ЕС, МОСВ, различни фондации и 
сдружения, от които може да се получи субсидиране на дейности свързани с 
управление на отпадъците. 

7. Създаване на система за отчет и контрол на промишлените отпадъци 
 
 

V. ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА 
ОТПАДЪЦИТЕ 
 

Направената комплексна прогноза за социално-икономическото, демографско 
и териториално-устройственото развитие  на района изисква изграждането на 
системата за управление на отпадъците  да бъде реализирана  в два периода: 

 
 

І     период     краткосрочни 
ІІ    период     дългосрочни 
 
 

КРАТКОСРОЧНИ 
дейност отговорник срок Вероятен 

източник на 
финансиране 

Разработване на нова 
система за определяне на 
такса смет 

Община Ноември 
2006 

- 

Организиране на акции по 
цялостно почистване на 
населените места  

Община и фирмата 
по сметосъбиране и 
сметоизвозване 

Пролет, 
есен 

Местното 
население и 
фирмата по 
сметосъбиране и 
сметоизвозване 

Изготвяне на карта на 
маршрутите за 
сметосъбиране  и 
въвеждане на маршрутни 
графици за транспортиране 
на ТБО. 

Община Ноември 
2006 

- 
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Определяне на места за 
събиране на излезли от 
употреба батерии и 
акумулатори  

Община Август 
2006 

Общински 
бюджет 

Определяне на места за 
събиране на отработени 
масла и нефтопродукти. 

Община Август 
2006 

Общински 
бюджет 

Организиране на местата 
за събиране на излезли от 
употреба луминесцентни 
лампи и информиране на 
населението и фирмите. 

Община Август 
2006 

Общински 
бюджет 

Функциониране на 
обществена образователна 
програма за 
предотвратяване на 
замърсяване, събиране и 
складиране на твърди 
отпадъци, както и мерки и 
нормативна база по 
опазване на околната 
среда, като програмата да 
включва: 
 * инициативи в 
училищата на територията 
на общината, както и 
обмен с други училища и 
детски градини; 
 * изработване на 
подходящи сувенири и 
брошури; 
 * конкурси за: 
рисунки, най – чист двор, 
най – красиво оформена и 
посадена с цветя фасада, 
тераса или двор; 
 *поставяне на 
рекламни пропагандни 
табла на територията на 
общината; 
 * конкурси за най – 
чиста улица и чист 
квартал. 

Община, училища и 
детски заведения 

Стартира 
от 
м.септем
ври 2006 
г.  

Общински 
бюджет и 
външни донори 
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СРЕДНОСРОЧНИ 
 

Основна цел при изпълнение на средно срочните задачи е до  2010 година да 
се подобри ефективността по всички параметри при управление на отпадъците на 
територията на община Струмяни, което е заложено и в цялостната Програма за 
опазване на околната среда на територията на община Струмяни. 

 
 

дейност отговорник срок Вероятен 
източник на 
финансиране 

Реализирането на проект за 
компостиране. 

Община 2006 – 
2007  

ПУДООС, външни 
донори 
 

Включване в организираното 
сметосъбиране на селата в 
Малешевска планина, чрез 
изграждане на претоварни 
площадки. 
 

Община 2006 – 
2010  

Общински бюджет, 
ПУДООС 

Засилване на контрола за 
недопускане на повторно 
замърсяване на почистените 
територии. 

Община 2006 – 
2010  

Засилване на 
контрола за 
недопускане на 
повторно 
замърсяване на 
почистените 
територии. 
 

Въвеждане на разделно 
събиране на отпадъците. 

Община 2006 – 
2007  

Общински бюджет, 
фирма изпълните 

 
 

 При финансирането на мероприятията предвидени по този проект не може да 
се разчита на средства от общинския бюджет. За целта, за всяко по отделно ще 
бъдат разработени програми с подробен финансов анализ, с които ще се 
кандидатства за финансиране пред МОСВ, по програми на ЕС и др.  
 
 Имайки предвид непрекъснатото развитие по отношение на социално-
икономическото положение в страната и околната среда и факта че проекта е 
гъвкава и система с възможност за разширяване на обхвата и идеите, целите и 
сроковете, считаме, че в процеса на изпълнение на програмата, тя  непрекъснато ще 
се разширява и актуализира.   
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VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА. 
 Реализацията на дейностите, мерките, координацията по изпълнение на 
програмата е задължение на Дирекция “Околна среда, благоустрояване и 
градоустройство” и в частност еколога на община Струмяни. 

Във връзка с изпълнение на Програмата е наложително да се създаде комисия 
за контрол, отчетност и координация на същата и всички проблеми свързани с 
екологичните документи и разработки, която да се събира на три месеца и следи 
изпълнението. Комисията да бъде съставена от представители на Общинска 
администрация и Общински съвет Струмяни. 

Периодично да се извършва актуализация на програмата, свързани с нови 
обстоятелства и документи. Да се предоставя ежегоден отчет за изпълнението на 
Общински съвет, РИОСВ, медиите и обществеността. 
 


