
Приложение 3 
VІ. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
 
 

1. До 2007 г. да се подобри състоянието на коритото на р.Шашка минаваща през с.Струмяни  

ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРН
ИК 

НАЧАЛЕН И 
КРАЕН СРОК 

ВЕРОЯТЕН 
ИЗТОЧНИК НА 
ФИАНСИРАНЕ 

ИНДИКАТОР ЕФЕКТ 

Почистване 
коритото на 
р.Шашка 

Изготвяне на проект с 
подробна КСС за 
цялостно почистване на 
коритото 

Община 2006   Готов проект Изясняване на 
обстановката и 
необходимите 
действия. 

 Проучване на 
възможностите за 
финансиране на 
почистването  

Община 2006  ПКЗНБАК, 
ПУДООС, 
Общински бюджет 

Брой проекти 
внесени за 
финансиране 

Осигурени 
средства за 
финансиране на 
почистването 

 Машинно и ръчно 
почистване на коритото 

Община 2006-2007 ПКЗНБАК, 
ПУДООС, 
Общински бюджет 

Дължина на 
почистените 
участъци 

Подобрен отток 
на водното 
течение, 
почистено корито 
от отпадъци, 
наноси и 
растителност 

Изграждане на 
звено за 
патрулно 
почистване на 
дерето 

Ангажиране на 
работници от 
НП”ОСПОЗ” за патрулно 
почистване на коритото 

Община 2006 - 2010 Общински бюджет 
и НП”ОСПОЗ” 

Брой 
ангажиране 
работници 

Недопускане на 
повторно 
замърсяване 



 
 

2. До 2010 година да се работи за доизграждане и обогатяване на Зелената система. 

Изграждане на 
система за по – 
ефикасен 
контрол на 
заустваните 
води от 
“Ил.мрамор” 

Следене ежеседмично 
на цвета на 
отпадъчната вода и при 
повишено съдържание 
на утайки своевременно 
сигнализиране на 
РИОСВ 

Община 2006 – 2010   Цвета на 
заустваните 
отпадни води 

Намаляване 
залповото 
изпускане на 
утайки 

ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРН
ИК 

НАЧАЛЕН И 
КРАЕН СРОК 

ВЕРОЯТЕН 
ИЗТОЧНИК НА 
ФИАНСИРАНЕ 

ИНДИКАТО
Р ЕФЕКТ 

Осигуряване на 
средства за 
поддържане на 
парковете и 
градинките 

Изготвяне на проекти с 
КСС 

Община 2006 Община Брой 
изготвени 
проекти 

Готови проекти 

Кандидатстване с 
проекти за финансиране

Община 2006 – 2010  ПУДООС, 
Общински бюджет 
и др. фондове 

Брой 
внесени 
проекти 

Подобряване 
състоянието на 
зелената система 

Отдаване на 
концесия на 
парк”Байкал” 

Изготвяне на 
документацията  

Община 2006 - 2007 Общински бюджет Наличие на 
концесионер 

Използване всички 
дадености на парка 
ефективно 

Попълване и 
озеленяване на 
площадните 
пространства на 
населените 
места 

Да се попълни поетапно 
растителността на 
площадните 
пространства 

Община 2006 - 2010 Общински бюджет, 
ПУДООС 

Брой засети 
растения 

Доизграждане и 
обогатяване на 
зелената система 



 
 

3. До 2006 година да се разработи комплекс от мерки за предотвратяване на риска от замърсяване на 
почвите. 

 

Създаване на 
паспорти на 
елементите на 
Зелената 
система и 
изготвяне на 
зелен кадастър; 

Кмета на общината да 
сформира звено за 
актуализиране 
паспортите на зелената 
система 

Община 2006 - 2010 Общински бюджет Брой 
паспорти 

Създадена 
паспортизация 

Изготвяне и 
приемане на 
Наредба за 
поддържане и 
опазване на 
Зелената 
система. 

Да се разработи и 
приеме Общинска 
наредба за поддържане 
и опазване на Зелената 
система на територията 
на община Струмяни 

Община 2006 – 2007  Общински бюджет Разработена 
наредба 

Регламентиране на 
дейностите 
свързани с 
опазване и 
поддържане на 
зелената система. 

ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРН
ИК 

НАЧАЛЕН И 
КРАЕН СРОК 

ВЕРОЯТЕН 
ИЗТОЧНИК НА 
ФИАНСИРАНЕ 

ИНДИКАТО
Р ЕФЕКТ 

Мониторинг на 
почвите в 
близост до 
каналите за 
отвеждане на 
отпадните води 

Да се вземат почвени 
проби на почвите в 
близост до 
отвеждащите канали 

Община, 
Цехове за 
преработка 
на мрамор 

2006 – 2010  Общински бюджет, 
Цехове за 
преработка на 
мрамор 

Брой 
анализирани 
проби 

Мониторинг на 
почвите 



 
 
4. До 2010 година да се подобрят параметрите на водопроводната и канализационна система на 

територията на община Струмяни.  

на цеховете за 
преработка на 
мрамор. 

ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРН
ИК 

НАЧАЛЕН И 
КРАЕН СРОК 

ВЕРОЯТЕН 
ИЗТОЧНИК НА 
ФИАНСИРАНЕ 

ИНДИКАТОР ЕФЕКТ 

Изготвяне на работни 
проекти за канализация  
на селата Илинденци, 
Струмяни, Микрево, 
Драката, Каменица, 
Горна Крушица 

Изготвяне на 
работни 
проекти 

Община 2006 - 2007 Община Сключени 
договори с 
проектанти 

Работни проекти 

Осигуряване на средства 
за реализация на проект 
за канализация  на 
селата Илинденци, 
Струмяни, Микрево, 
Драката, Каменица, 
Горна Крушица 

Да се проучат 
възможностите 
за финансиране 
на проектите 

Община 2006 - 2010 Общински бюджет, 
ПУДООС, други 
донори 

Брой внесени 
проекти за 
финансиране 

Финансирани 
проекти 

Поетапна подмяна на 
водопроводната мрежа 
на селата Илинденци, 
Струмяни, Микрево, 
Драката, Каменица, 
Горна Крушица 

Да се проучат 
възможностите 
за финансиране 
на проектите от 
различни 
донори 

Община 2006 – 2010 Общински бюджет, 
ПУДООС, други 
донори 

Брой внесени 
проекти за 
финансиране 

Финансирани 
проекти 



5. До 2010 година да се подобри ефективността по всички параметри при управление на отпадъците на 
територията на община Струмяни. 

 

ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРН
ИК 

НАЧАЛЕН И 
КРАЕН СРОК 

ВЕРОЯТЕН 
ИЗТОЧНИК НА 
ФИАНСИРАНЕ 

ИНДИКАТОР ЕФЕКТ 

Приемане на нова 
програма за управление 
на отпадъците. 

Да се разработи 
и приеме нова 
Програма за 
управление на 
отпадъците 

Община 2006    Общински бюджет Разработена 
програма 

Въвеждане на по 
– добра система 
за управление на 
отпадъците 

Въвеждане в 
експлоатация на 
площадка за временно 
съхранение на излезли 
от употреба батерии и 
луминесцентни лампи. 

Да се разработи 
проект и се 
проучат 
източници за 
финансиране 

Община 2006  Общински бюджет, 
външни донори 

Разработен 
проект 

Въвеждане в 
експлоатация на 
площадката 

Реализирането на проект 
за компостиране. 

Да се разработи 
проект и се 
проучат 
източници за 
финансиране 

Община 2006 – 2007  ПУДООС, външни 
донори 

Разработен 
проект 

Въвеждане на 
козпостиране 

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

Разработване 
на проекти за 
съответните 
населени места 

Община 2006 – 2010  Общински бюджет, 
ПУДООС 

Разработени 
проекти 

Пускане в 
експлоатация на 
площадките 



 
 
6. До края на 2007 г. да се разработи и реализира програма гарантираща шумово натоварване в 

рамките на хигиенните изисквания.  

Цялостно почистване на 
нерегламентираните 
замърсявания на 
територията на община 
Струмяни. 

Разработване 
на план 

Община 2006 - 2010 Общински бюджет, 
ПУДООС 

Разработен 
план 

Намаляване 
площта на 
замърсените 
територии 

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

Вменяване на 
отговорности на 
кметовете по 
населени места 

Община 2006 – 2010   Разработени 
планове 

Недопускане на 
замърсявания 

Въвеждане на разделно 
събиране на отпадъците. 

Да се сключи 
договор с 
лицензирана 
фирма за 
оползотворяван
е на 
отпадъците от 
опаковки 

Община 2006 – 2007  Общински бюджет, 
фирма изпълните 

Подписан 
договор 

Намаляване 
количеството на 
ТБО 

ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРН
ИК 

НАЧАЛЕН И 
КРАЕН СРОК 

ВЕРОЯТЕН 
ИЗТОЧНИК НА 
ФИАНСИРАНЕ 

ИНДИКАТОР ЕФЕКТ 

Да се разработи 
програма за намаляване 
на шумовото 
натоварване в участъка 

Разработване 
на програма  

Община 2006 – 2010  Общински бюджет, 
ПУДООС 

Разработена 
програма 

по – ниско 
шумово 
натоварване 



 
7. До 2010 г. да се подобри състоянието на брега на р.Струма между с.Микрево и с.Драката.  

 
8. До 2010 г.да се намалят нивата на замърсители в атмосферния въздух. 
 

на главен път Е 79 в 
района на с.Струмяни. 
 

Да се обезпечи 
изпълнението на 
дейностите, заложени в 
програмата 

Организиране 
на звено за 
реализиране на 
програмата 

Община 2006 – 2010  Общински бюджет Организирано 
звено 

Изпълнение на 
програмата 

ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРН
ИК 

НАЧАЛЕН И 
КРАЕН СРОК 

ВЕРОЯТЕН 
ИЗТОЧНИК НА 
ФИАНСИРАНЕ 

ИНДИКАТОР ЕФЕКТ 

Разработване на проект 
за укрепване на брега 

Изготвяне на 
проект с 
подробна КСС 

Община 2006 – 2010  ПУДООС и др. 
донори 

Разработен 
проект  

Яснота за 
необходимите 
средства 

Осигуряване на средства 
за укрепване на брега в 
този участък 

Кандидатстване 
пред различни 
източници 

Община 2006 – 2010  ПКЗНБАК, 
ПУДООС и 
др.източници 

Брой 
проучени 
източници за 
финансиране 

Осигурени 
източници на 
финансиране 

ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРН
ИК 

НАЧАЛЕН И 
КРАЕН СРОК 

ВЕРОЯТЕН 
ИЗТОЧНИК НА 
ФИАНСИРАНЕ 

ИНДИКАТОР ЕФЕКТ 

Постигане концентрация 
на вредните вещества 
под пределно 

Газификация на 
обществените 
сгради и 

Общини, 
граждани, 
ведомства 

2006 – 2010  Общински бюджет, 
външни донори, 
банково 

Брой 
газифицирани 
обекти за 

Подобряване 
качеството на 
атмосферния 



 

допустимите 
концентрации 

домакинства кредитиране, 
частни 
инвеститори 

годината въздух. 

 Ремонт на 
пътните 
настилки. 

Община 2006 – 2010  Общински бюджет, 
други донори 

кв.м. 
ремонтиране 
пътни 
настилки 

по – ниски 
емисии прах 

 Провеждане на 
озеленителни 
мероприятия. 

Община 2006 – 2010  Общински бюджет, 
други донори  

кв.м. 
озеленени 
площи, 
бр.разсадени 
растения 

По – ниски 
емисии прах 

 Емисионен и 
имисионен 
контрол. 

Община, 
РИОСВ 

2006 – 2010  - Брой 
направени 
замервания 

Контрол на 
качеството на 
атмосферния 
въздух 


