ОТЧЕТ за 2020 г.
на Програма за управление на отпадъците на община Сливен

/приета с Решение на Общински съвет Сливен №186 от 28.04. 2016 г./

Общата цел на Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на община Сливен е:
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото
здраве и подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс.
Стратегическите цели са:
1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване
образуването на отпадъци
2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и
предотвратяване на риска от депониране на отпадъци
3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда
4. Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на
управление на отпадъците.
В рамките на ПУО са разработени седем подпрограми, които чрез мерките, включени в тях,
водят до изпълнението на четирите стратегически цели и на общата цел на ПУО.
1. Подпрограма Предотвратяване образуването на отпадъци.
Мярка/дейност: Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги относно определяне ТБО на база количество отпадъци.
Общински съвет Сливен е приел алтернатива в изчисляването на такса битови отпадъци за
производствени обекти като се предлага, заявяване използването на контейнер/и от 1100 л. за
битови отпадъци. Таксата е изчислена на годишна база за 1 бр. контейнер от 1100 л. за
битови отпадъци.
Мярка/дейност: Прoвeжданe на пeриoдични инфoрмациoнни кампания.
Информационни кампания са провеждани целогодишно от организациите по
оползотворяване на отпадъци – „ЕКОБУЛПАК“ АД, “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД, “ЕКОБАТЕРИ”
АД и „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД в масмедиите и официалните интернет страници.
2. Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за рециклиране на
битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло
Мярка/дейност: Осигуряване на общинска площадка за доброволно предаване на
разделно събрани битови отпадъци от домакинствата и подобни на домакинствата
източници, вкл. от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло и др.
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Община Сливен е предприела мерки за осигуряване на общинска площадка по чл.19, ал.3,
т.11 от ЗУО за предаване от граждани и фирми и временно съхранение на рециклируеми
отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, черни и цветни метали, НУБА, ИУЕЕО.
Към момента общината изпълнява ангажиментите си чрез сключен договор с „ДС Комерс“
ЕООД Сливен на площадка, разположена в производствената зона на град Сливен.
Мярка/дейност: Сключване на договор с организация за оползотворяване на отпадъци
от опаковки за осигуряване на контейнери и техника за извозване.
1. Община Сливен е предприела действия за разделно събиране и рециклиране на
битовите отпадъци. Общината организира разделно събиране на отпадъците от опаковки от
хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали чрез сключване на договор с организацията за
оползотворяване на отпадъци от опаковки „ЕКОБУЛПАК“ АД. Общият обем на осигурените
от организацията и разположени на територията на общината контейнери отговаря на
изискванията на Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки спрямо обслужвания брой
население.
Към 31.12.2020 г. параметрите на системата за разделно събиране на отпадъци от
опаковки включват 156 броя ИГЛУ ЖЪЛТО с обем 1800 л., 66 броя БОБРЪР ЖЪЛТ с
обем 1100 л.в обекти и 156 броя контейнери за стъклени опаковки тип ИГЛУ ЗЕЛЕНО с
обем 1400 л.
Общият обем на разположените контейнери е 571 800 л.
Честота на извозване на жълтите контейнери е два пъти месечно, а на зелените – веднъж на
три месеца.
Обслужване на системата за разделно събиране се извършва от „СОРТ КОМЕРС“
ЕООД подизпълнител на „ЕКОБУЛПАК“ АД.
Разделно събраните отпадъци се транспортират за предварително третиране до
сепариращата инсталация на „СОРТ КОМЕРС“ ЕООД в района на Регионално депо за
отпадъци, с.Хаджидимитрово, област Ямбол, където се сепарират, балират и транспортират
до рециклиращи предприятия.
Количеството на събраните отпадъци от опаковки чрез изградената система и предвидените за
рециклиране материали, получени след сепариране по видове са съответно:
код

отпадъци
постъпили отпадъци от опаковки

количество - тона
362,400

от тях рециклируеми:
19 12 01

хартия

87,480

19 12 04

пластмаса

57,030

19 12 02

метал

19 12 07

стъкло
общо рециклируеми

0
38,090
182,600
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ЕКОБУЛПАК АД организира и провежда постоянна информационно-образователна
кампания в медиите и на официалния сайт за популяризиране на системата за разделно
събиране на отпадъци от опаковки, включваща разпространение на брошури, листовки и
плакати с инструкции за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
2. Общините от РСУО Ямбол, в т.ч. и община Сливен имат сключен договор с ДЗЗД
„Обединение ЕКОСОРТ Ямбол“ за предварително третиране на постъпващите на
регионалното депо смесени битови отпадъци чрез сепариране на сепарираща инсталация,
разположена в близост до регионалното депо, на полезните компоненти от отпадъците хартия и картон, метали, пластмаса, стъкло и др.

Вход/тон

35 162.400

Рециклируеми отпадъци (хартия, Минерали
пластмаса, стъкло, метал и др.)/тон
/тон

РДФ/тон

Изход/тон

4 575.860

6 407.280

2 584,860

20 881,020

13.25 %

19.75 %

7.40 %

59.60 %

През 2020 г. от организираната система на община Сливен са събрани 39 132.200 т. смесени
битови отпадъци, от които 39 119.220 т. са преминали на предварително третиране сепариране (остатъка е на склад). Количеството на отсортирания отпадък е 12 259.216 т.. На
регионално депо за неопасни отпадъци Ямбол са постъпили отпадъци с код 19 12 12 –
отпадъци след сепариране 24 270.740 т., 179.800 т. от системата за разделно събиране на
отпадъци от опаковки и рециклируеми отпадъци, отпадъци с код 20 03 03 – 11 166.480 т.
Общо депонирани отпадъци за 2020 г. – 35 902.400 т. През 2020 г. на РДНО са депонирани
2 105.400 т. неопасни производствени отпадъци от община Сливен.

Мярка/дейност: Сключване на договори с организации за оползотворяване на НУБА и
на ИУЕЕО преди изтичане на действащите договори
Община Сливен има сключени договори с “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД и “ЕКОБАТЕРИ” АД
организации за оползотворяване на другите видове масово разпространени отпадъци НУБА и ИУЕЕО.

събрани ИУЕЕО
от физически и юридически лица

кг.

385 096

кг.

74.30

ЛУМ. ЛАМПИ
от юридически и физически лица
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събрани НУБА
от физически и юридически лица

кг.

825.00

Опасни отпадъци от домакинствата.

В изпълнение на задълженията по закона за управление на отпадъците, община
Сливен има сключен договор с “БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“АД за разделно събиране на
опасни отпадъци от домакинствата. Системата включва мобилен събирателен пункт, който
се разполага на определени от Община Сливен места по квартали, в две сезонни кампании
(пролетна и есенна) от по два дни.
Количества опасни отпадъци от домакинствата.
код

отпадък

кг.

15 01 10*

опаковки, съдържащи остатъци от опасни
вещества или замърсени с опасни вещества

3.940

20 01 13*

Разтворители

0.000

20 01 14*

Киселина

7.460

20 01 15*

Основи

20 01 17*

Фотографски и химически вещества

20 01 19*

Пестициди

20 01 21*

Флуоресцентни тръби и други отпадъци,
съдържащи живак - живак, живаксъдържащи
уреди - термометри

20 01 27*

Бои

20 01 29*

Перилни почистващи смеси, съдържащи опасни
вещества

20 01 31*

Цитотоксични и цитостатични лекарствени
продукти

20 01 32*

Лекарствени продукти различни от упоменатите
в 20 01 31

Всичко:

159.800
0.000
80.000

1.270

30.860
0.000

12.240

6.200
311.860

Мярка/дейност: Eжeгoднo планиранe и oсъщeствяванe на тeматични прoвeрки за
изпълнeниe на изискванията за раздeлнo събиранe на oтпадъцитe.
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Извършват се всекидневни наблюдения на съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки, по
райони в гр.Сливен.
Осигурено е присъствие на инспектор в сезонната кампания по събиране на опасни отпадъци от
домакинствата.

Препарати за растителна защита.
Пестициди с изтекъл срок на годност и такива с неустановен характер с общ обем 704
м3 се съхраняват в 88 бр. стоманенобетонови кубове тип “Б-Б” куб, на площадката на
бившето селскостопанско летище до с.Злати Войвода, Сливенска община.
На територията на общината няма изоставени стари складове с препарати за
растителна защита.
3. Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за оползотворяване на
битови биоразградими и биоотпадъци
Мярка/дейност: Подготовка и изпълнение на проект за изграждане на съоръжение за
компостиране на зелените отпадъци и въвеждане на система за разделното им
събиране, вкл. поставяне на необходимите съдове за разделно събиране и техника
Община Сливен е предприела стъпки за подобряване на управлението на биоотпадъците:


През 2020 г. е разработен работен проект за изграждане на инсталация за компостиране на
разделно събрани зелени отпадъци 1300 т. - първа фаза.



В Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Сливен е разработен
отделен раздел за управление на битовите биоразградими отпадъци, в т.ч. на биоотпадъците,
и са регламентирани детайлно задълженията на общината, на населението и на юридическите
лица относно системите за разделно събиране на тези отпадъци.
4. Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депониране на
отпадъците
Мярка/дейност: Определяне на отговорността за осъществяване на последващия
контрол и наблюдение на параметрите на околната среда в района на закритото
сметище за неопасни отпадъци с.Сотиря.
На закрито депо за неопасни отпадъци с.Сотиря по договор с акредитирана
лаборатория се извършва мониторинг на компонентите на околната среда съгласно
Наредбата за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други
съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци. Във връзка с одобрения от РИОСВ
план за мониторинг се извършва пробовземане, изпитване и измерване на атмосферен въздух
– емисии и води – повърхностни и подземни, съгласно график, два пъти в годината.
Мярка/дейност: Приключване на закриването и санирането на старите селски
сметища, образувани преди въвеждане на организираната система за сметосъбиране за
населението от общината.
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След като в общината въведе организирано сметосъбиране на 100% на населението от
общината, значително е намаляло изхвърлянето на битови отпадъци на нерегламентирани
места.
През 2020 г. след сигнали са почистени 39 нерегламентирани замърсявания на
територията на общината и гр. Сливен.
5. Подпрограма за управление на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на
сгради
Мярка/дейност: Обсъждане и анализ със съседни общини и със строителния бранш на
целесъобразността от монтиране на инсталация за рециклиране на строителните
отпадъци.
Общините от РС „Регионален център за управление на отпадъците – Ямбол“ решиха, че
е целесъобразно всяка община от сдружението да предприеме действия относно
строителните отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата.
Община Сливен изпълнява задълженията си по законодателството, като има сключен
договор с
“Неновски – 2015” ЕООД, гр.Сливен за събиране, оползотворяване и
обезврежадне на строителни отпадъци от ремонтната дейност, образувани от домакинствата.
През 2020 г. се предприеха действия за обособяване на площадка за третиране на
строителни отпадъци.
Мярка/дейност: Проучване за създаване на условия за безплатно приемане на
общинска площадка по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО на селективно разрушени и годни за
употреба строителни материали
На територията на Община Сливен има 1 бр. частна лицензирана площадка за
обезврежадне на строителни отпадъци. Строителните отпадъци от ремонтната дейност,
образувани от домакинствата се приемат с 50% отстъпка от цената за оползотворяване и
обезвреждане транспортирани от притежателят им строителни отпадъци от ремонтна
дейност, образувани от домакинствата в количество до 1 тон в рамките на 1 една календарна
година еднократно.
Мярка/дейност: Прoучванe oтнoснo възмoжнoститe за oпoлзoтвoряванe на стрoитeлни
oтпадъци в oбратни насипи, рeкултивация на нарушeни тeрeни, нeгативни фoрми на изчeрпани
кариeри и други пoдoбни в близoст дo град Сливeн.
Липсват подходящи места за оползотворяване на стрoитeлни oтпадъци.

6. Подпрограма за подобряване на административния капацитет
Мярка/дейност: Кoнтрoл върху спазванe на Нарeдбата за управлeниe на oтпадъцитe и
други oбщински нарeдби.
Към отдел “Екология” са причислени 1 гл. инспектор и 7 бр. инспектори други дейности по
„Опазване на околната среда” оправомощени да извършват контрол на фирмата извършваща
сметосъбиране и почистване на обществените места. Двама от тях са упълномощени да съставят
актове за административни нарушения по общинските наредби в областта на околната среда. През
2020 г. са издадени
констативни протоколи с предписания при извършени проверки, от които 35
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бр. за строителни , 10 бр. за смесени битови отпадъци и 45 за ИУМПС. Доброволно преместени – 40
бр. ИУМПС. Принудително преместени – 5 бр. ИУМПС. Съставени актове – 6 бр.

Мярка: Проектиране и въвеждане на информационна система за управление на
отпадъците (ИСУО).
Работи се със платформата Депо инфо и Депо справки.
Мярка/дейност: Участиe на eкспeрт в пeриoдични oбучeния за пoвишаванe на
квалификацията пo управлeниe на oтпадъцитe.
Ежегодно експерт от отдел „Екология“ участва в семинари и обучения.
7. Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на
обществеността по въпросите на управление на отпадъците.
Мярка/дейност: Прoвeжданe на срeщи, oбщeствeни oбсъждания и други в прoцeса на
взeманe на рeшeния пo oбщински нoрмативни актoвe, OВOС и други в oбластта на
oтпадъцитe
Прoвeждат се срeщи, oбщeствeни oбсъждания и други в прoцeса на взeманe на рeшeния пo
oбщински нoрмативни актoвe, OВOС и други в oбластта на oтпадъцитe
Мярка/дейност: Прoвeжданe на кампании за прoлeтнo и eсeннo пoчистванe в
oбщина Сливeн.
Ежегодно община Сливен участва в кампаниите на БТВ „Да почистим България“.
Мярка/дейност: Публикуване на актуална информация за отпадъците и управлението
им на интернет страницата на общината
Ежегодно се подава информация до Териториално статистическо бюро – Сливен,
Изпълнителната агения по околна среда – София и РИОСВ Стара Загора. Периодично на
официалният сайт на Община Сливен се публикува актуална информация.

7

1.Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци
Мерки/Дейности

Бюджет
(лв.)

Промени в Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и
цени на услуги относно определяне ТБО
на база количество отпадъци

Провеждане на периодични
информационни кампания

24 000

Източници на
финансиране

Срок за
реализация

общински
бюджет

2017

средства от
отчисления по
чл. 64 от ЗУО

Очаквани
резултати
въведен
икономически
стимул за
намаляване
образуването на
отпадъци

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви
Изготвен анализ на
потребителите
Подготвени проектотекстове в Наредбата

брой проведени
мероприятия

2015-2020

брой участници

спонсорство от
партньори

Провеждане на разяснителни
мероприятия за прилагане на домашно
компостиране

5000

общински
бюджет

2017-2019

Населението е
информирано за
ползите от
домашното
компостиране и
техника за
прилагането му

Брой проведени
мероприятия

Приети промени в
Наредбата за
определяне ТБО на
база количество
изхвърлени
отпадъци

Резултат
За
производствени
обекти е
япредложена
алтернатива
Таксата е
изчислена на
годишна база за
1 бр. контейнер
от 1100 л. за
битови отпадъци,
при заявка.

проведени наймалко 6
информационни
кампании

Целогодишно от
организациите по
оползотворяване на
отпадъци –
„ЕКОБУЛПАК“ АД,
“ЕЛТЕХРЕСУРС”
АД, “ЕКОБАТЕРИ”
АД и „БАЛБОК
ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

Проведени
минимум 3
разяснителни
мероприятия за
домашно
компостиране

Публикувана
информация на
сайта на Община
Сливен в раздел
ООС
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2. Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за рециклиране на битови отпадъци от хартия и картон, метали,
пластмаса и стъкло
Бюджет
(лв.)

Срок за
реализация

ОПОС 20142020/Общински
бюджет/
отчисления за
депониране по
чл.64 от ЗУО

2018

Осигурена
възможност
населението и
фирмите да
предават разделно
събрани битови
отпадъци

Технически,
финансови и
административни
процедури за
осигуряване на
площадката

Площадката е
функционираща

Сключване на нов договор с
организацията за оползотворяване на
отпадъци от опаковки за осигуряване на
контейнери и техника за извозване,
преди изтичане на настоящия договор, в
съответствие с решенията на общото
събрание на РСУО

Общински
бюджет

2020

Общината
разполага с
допълнителни
количества
разделно събирани
и рециклирани
битови отпадъци

Етапи на проучване и
сключване/допълване
на договора

Сключен/допълнен
договор с
организация по
оползотворяване на
отпадъци от
опаковки

Сключване на договори с организации за
оползотворяване на НУБА и на ИУЕЕО
преди изтичане на действащите
договори

Общински
бюджет

2018

Допълнително
отчетени
количества
рециклирани
отпадъци от
общината за
достигане на
целите за
рециклиране на БО.

Етапи на преговори и
сключване на
договорите

Сключени
договори

Осигуряване на общинска площадка за
80 0001
доброволно предаване на разделно
събрани битови отпадъци от
домакинствата и подобни на
домакинствата източници, вкл. от хартия
и картон, метал, пластмаса и стъкло и
др.

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви

Източници на
финансиране

Мерки/Дейности

Резултат
договор с „ДС
Комерс“ ЕООД
Сливен

договор
ЕКОБУЛПАК
АД

договор
ЕЛТЕХРЕСУРС
АД и
ЕКОБАТЕРИ
АД

Сумата е само индикативна и ще бъде определена след одобряването на площадката, проектирането и остойностяването на проекта и в зависимост от правилата
на ОПОС 2014-2020 г.
1
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3. Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за оползотворяване на битови биоразградими и биоотпадъци
Мерки/Дейности
Подготовка и изпълнение на проект
за изграждане на съоръжение за
компостиране на зелените отпадъци
и въвеждане на система за
разделното им събиране, вкл.
поставяне на необходимите съдове за
разделно събиране и техника

Бюджет
(лв.)

Източници на
финансиране

Срок за
реализация

3 500 0002

ОПОС 20142020;

2018

Общински
бюджет
Отчисления по
чл.64 от ЗУО

Очаквани
резултати
Осигурена
инсталация за
компостиране на
зелените отпадъци
и съдове и техника
за разделното им
събиране

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви
Етапи на подготовка
и изпълнение на
проекта в
съответствие с
одобрения за
финансиране проект

Инсталацията е
въведена в
експлоатация и
съдовете и
необходимата
техника са
доставени

Резултат



Предприети
действия за
изграждане на
инсталация за
компостиране на
зелени отпадъци.

Тази стойност е индикативна и ще се уточни в рамките на прединвестиционно проучване и след изготвянето на бюджет на проекта за кандидатстване по ОПОС
2014-2020 г.
2
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4. Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депониране на отпадъците
Мерки/Дейности
Определяне на отговорността за
осъществяване на последващия контрол
и наблюдение на параметрите на
околната среда в района на закритото
сметище

Приключване на закриването и
санирането на старите селски сметища,
образувани преди въвеждане на
организираната система за
сметосъбиране за 100% от населението
от общината

Бюджет
(лв.)

Източници на
финансиране
Общински
бюджет

Срок за
реализация
2016

Общински
бюджет

2018

Очаквани
резултати
Отговорността за
последващ контрол
и наблюдение на
параметрите на
околната среда на
закритото сметище
е адресирана

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви
Етапи на подготовка
Одобрен с акт на
на проект на решение общината
на общината,
документ,
определящ
определящ
отговорността за
отговорността за
последващия
последващия
мониторинг и
мониторинг на
контрол на старото
старото сметище
сметище

Почистването и
санирането на
старите селски
сметища е
приключило

Етапи на възлагане и
изпълнение на
почистващите
дейности

Акт за приключени
дейности за
саниране на всички
стари селски
сметища

Резултат
сключен договор с
„Еко-КонсултИнженеринг” ООД гр.
Бургас за извършване
на мониторинг на
закрито депо за
неопасни отпадъци с.
Сотиря. Извършва се
пробовземане,
изпитване и измерване
на атмосферен въздух
– емисии и води –
повърхностни и
подземни, съгласно
график, два пъти в
годината.

Няма наличие на
стари селски
сметища

Почистени 39 бр.
нерегламентирани
замърсявания в на
територията на
общината.
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5. Подпрограма за управление на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради
Бюджет
(лв.)

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви

Източници на
финансиране

Срок за
реализация

Подготовка и приемане на заповед за
реда и условията за събиране и
извозване от общината на строителни
отпадъци от текущи ремонтни дейности

Общински
бюджет

2016

За домакинствата и
подобни източници
на строителни
отпадъци са
определени реда и
условията за
събирането им и
извозването им от
общината

Изготвени проектотекстове на заповедта

Приета заповед на
кмета на общината

Проучване за създаване на условия за
безплатно приемане на общинска
площадка по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО на
селективно разрушени и годни за
употреба строителни материали

Общински
бюджет

2016

Общината
разполага с
информация
относно
възможност за
оползотворяване на
строителните
отпадъци на нейна
територия или в
близост до нейната
територия

Изготвена заповед на
кмета на общината
относно възлагане на
задачите по
проучването

Изготвено
проучване с
предложения

Мерки/Дейности

Резултат
Публикувана
информация в
сайта на Община
Сливен, раздел
ООС

На
територията

на

Община Сливен има
1

бр.

частна

лицензирана
площадка

за

обезврежадне

на

строителни
отпадъци.
Строителните
отпадъци

от

ремонтната дейност,
образувани

от

домакинствата
приемат

с

се
50%

отстъпка от цената за
оползотворяване

и

обезвреждане
транспортирани

от

притежателят

им

строителни отпадъци
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5. Подпрограма за управление на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради
Мерки/Дейности

Бюджет
(лв.)

Източници на
финансиране

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви

Резултат
от ремонтна дейност,
образувани

от

домакинствата

в

количество до 1 тон
в рамките на 1 една
календарна
еднократно.
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година

6. Подпрограма за подобряване на административния капацитет
Мерки/Дейности

Бюджет
(лв.)

Приемане на промени в общинската
нормативна уредба съобразно
развитието и изискванията на
националното законодателство и
местните политики за отпадъци

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви

Източници на
финансиране

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

общински
бюджет

постоянен

нормативна
осигуреност

брой
приети/допълнени
документи

Изградена
информационна
система за
управление на
отпадъците

Етапи на
разработване и
въвеждане на ИСУО

Функционираша
ИСУО

получени данни за
морфологичния
състав на
отпадъците

събрани данни за
морфологичния
състав съобразно
действащата към
момента методика

Проведено 1 бр.
изследване на
морфологичния
състав на битовите
отпадъци

Проектиране и въвеждане на
информационна система за управление
на отпадъците (ИСУО)

60 000

общински
бюджет

2016

Изготвяне на следващия регулярен
морфологичен анализ на състава и
количеството на битовите отпадъци,
образувани на територията на община
Сливен

15 000

общински
бюджет

2019-2020
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Резултат
няма

Работи се с
платформата
Депо Инфо и
Депо справки
Иготвен през 2019 г.

7. Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците
Мерки/Дейности
Публикуване
на
актуална информация
за
отпадъците
и
управлението им на
интернет страницата на
общината

Бюджет
(лв.)

Източници на
финансиране
Общински бюджет

Срок за
реализация
постоянен

Очаквани резултати
Осигурен достъп на
населението до
информация за
управление на отпадъците
в общината

Индикатори за изпълнение
Текущи
Целеви
Публикувана актуална
информация относно
услугите, предоставяни от
общината относно
отпадъците, както и за
всички права, задължения
и възможности за участие
и др.

Резултат
Ежег
одно се подава
информация до
Териториално
статистическо
бюро – Сливен,
Изпълнителната
агения по
околна среда –
София и
РИОСВ Стара
Загора.
Периодично на
официалният
сайт на Община
Сливен се
публикува
актуална
информация.

Провеждане
на
кампании за пролетно
и есенно почистване в
община Сливен

общински бюджет

ежегодно
2016-2020

 - брой участници
Повишено участие на
населението и бизнеса в  - количество
предотвратяване на риска
транспортирани
от стари замърсявания с
отпадъци
отпадъци;
 - брой почистени
Почистени
нерегламентирани
нерегламентирани
сметища
сметища
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 - почистени
нерегламентирани
сметища - % от
регистрираните
 - в края на 2020 г.
 10 % увеличен брой
участници спрямо 2015 г.

Ежегодно
община Сливен
участва в
кампаниите на
БТВ „Да
почистим
България“

