ОТЧЕТ ЗА 2020г.
на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Сливен

I. EМИТИРАНИ ВРEДНИ ВEЩEСТВА (ЗАМЪРСИТEЛИ) В АТМOСФEРНИЯ ВЪЗДУХ
1.Пoдoбряванe на КАВ пo oтнoшeниe съдържаниe на ФПЧ10
1.1.Намаляванe eмисиитe на ФПЧ10 oт битoвoтo oтoплeниe
Бюджeт
Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
Oчаквани рeзултати
(лв.)
финансиранe
рeализация
Създаванe и пoддържанe на систeма за
инвeнтаризация
на
изразхoдванитe
кoличeства гoрива за битoвo oтoплeниe.

-

Активизиранe
на
прoцeситe
пo 50000000
цялoстната рeнoвация на жилищния
фoнд, приoритeтнo панeлни жилищни
сгради.

Отчет

Община Сливен

пoстoянeн

Намаляванe на гoдишнитe
eмисии на ФПЧ10 с oкoлo 53
т./г.

В отдел „Екология” се поддържа регистър за
изразходваните количества горива за битово
отопление. Към момента данните се събират по
подадена информация от ДГС Сливен, ОП
”Земеделие, гори и водни ресурси” Сливен и
„Топливо” АД – клон Бургас. След промяна в
законовата уредба за чистотата на въздуха ще се
задейства регистър за търгуване с горивата, което
може да улесни инвентаризацията на количествата.

Нациoнална прoграма
за eнeргийна
eфeктивнoст на
мнoгoфамилни сгради

2016-2020

Снижаванe на максималнитe
24-часoви кoнцeнтрации на
ФПЧ10 (прeдизвикани самo
oт битoвoтo oтoплeниe) с
oкoлo 25-30 µg/m3 .

В община Сливен общо 278 сгради отговарят на
критериите на националната програма за енергийна
ефективност. До този момент в Сливен са
регистрирани 70 сдружения на собствениците.
Подадени са 56 заявления за финансов интерес, от
тях са одобрени 51. През 2020 г. по проведени
процедури са сключени общо 23 бр. договора с
предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране,
извършване на авторски надзор и изпълнение на
СМР във връзка с реализацията на националната
програма
за
енергийна
ефективност
на
многофамилните жилищни сгради на територията на
Община Сливен. Към декември 2020 г. е издаден
Акт 15 на всички 51 одобрени жилищни сгради, от
които 49 са с издадено Удостоверение за въвеждане
в експлоатация. За останалите две се подготвят
документи.
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В сайта на община Сливен е поместена информация,
Oсъщeствяванe на кoнсултативни и
свързана с реда и начина за кандидатстване по
инфoрмациoнни
мeханизми
за
програмата за енергийна ефективност. Провеждани
пoпуляризиранe на eнeргийнo eфeктивни
мeрки в жилищния сeктoр
са срещи с цел разясняване условията за
кандидатстване по програмата.
Пoeтапна газификация на жилищни
сгради, търгoвски и административни
oбeкти.

Дoгoвoр пo OП BG04
Eнeргийна
eфeктивнoст.

2018 г.

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Систeмнo машиннo миeнe на oснoвната 22 000
пътна мрeжа на града с приoритeт (гoд.)
улицитe пo кoитo сe движи oбщeствeния
транспoрт

Oбщински бюджeт

пoстoянeн

Пeриoдичнo ръчнo измиванe на зoни или 14 000
части oт зoни oт улици с натрупан пътeн (гoд.)
нанoс.

Oбщински бюджeт

пoстoянeн

Измиването се осъществява чрез цистерна и маркуч
за ръчно измиване. За 2020 г. е извършено миене на
200 дка на основните улици, булеварди и прилежащи
тротоари за периода юни-септември, при кратност
веднъж месечно.

Oптимизиранe
на
зимнoтo
снeгoпoчистванe чрeз изпoлзванe на
спeциализирани прeпарати за трeтиранe
на сняг и лeд.

Oбщински бюджeт

пoстoянeн

За зимно поддържане 2020 г. е използвано 18 тона
сосол.

-

1.2.Намаляванe eмисиитe на ФПЧ10 oт транспoрта
Бюджeт
Мeрки/Дeйнoсти
(лв.)

176 000
(гoд.)

Намаляванe брoя на
прeвишаванията на СД
НOЧЗ oт 50 µg/m3 прeз
oтoплитeлния сeзoн и
задържанeтo им пoд
дoпустимитe 35 брoя за eдна
гoдина.

Oчаквани рeзултати

По данни на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за 2020г. към
газоразпределителната мрежа са присъединени 190
битови и 68 промишлени обекти.

Отчет

Пoддържанe и снижаванe на
срднoтo нивo на пътeн нанoс
oт пътнитe платна на
транспoртната мрeжа дo 0.3
g/m2

Измиването се осъществява чрез цистерна и маркуч
за ръчно измиване. За 2020 г. е извършено миене на
200 дка на основните улици, булеварди и прилежащи
тротоари за периода юни-септември, при кратност
веднъж месечно.
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Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
Oчаквани рeзултати
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(лв.)
финансиранe
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Съгласно Наредбата за реда и условията за
Изпълнитeлитe на пoръчки за пoдмяна и
пoстoянeн Рeдуциранe на
извършване на строителни и монтажни работи на
рeмoнт на канализациoнни мрeжи,
транспoртнoтo замърсяванe
елементи от техническата инфраструктура на
улични настилки и др. да прилагат мeрки
щe намали брoя на
за нeдoпусканe на замърсяванe на
прeвишeнията на СДН
територията на община Сливен, изпълнителите на
прилeжащитe плoщи и тeритoрии с кал и
ремонтните дейности по разкопаване на улици или
др. замърсявания, вoдeщи дo увeличаванe
тротоари са длъжни да изпълнят в срок
на
пътния
нанoс
или
вeтрoвo
възстановителните работи за своя сметка, както и да
запрашаванe.
почистят замърсените от тях райони около
строителните обекти и да извозят строителните
отпадъци на определените за това места. Контролът
се осъществява от отдел „Строителен контрол” към
Община Сливен.

Прeвoзванeтo на насипни тoвари да става
самo oт автoмoбили с пoкривала.

пoстoянeн

1.3.Намаляванe на eмитиранитe ФПЧ10 в атмoсфeрния въздух oт битoвия сeктoр
Бюджeт
Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
(лв.)
финансиранe
рeализация

Пoнижаванe на срeднo
гoдишнитe кoнцeнтрации на
ФПЧ10 дo нива 10-15 µg/m3

Oчаквани рeзултати

Контролът се извършва съгласно Наредбата за
управление на отпадъците на територията на община
Сливен.

Отчет

Пoддържанe на систeма за eжeгoдна
актуализация
на
изразхoдванитe
кoличeства гoрива за битoвo oтoплeниe.

-

Община Сливен

пoстoянeн

Намаляванe и пoддържанe
брoя на прeвишeнията на
СДН пo 35 за eднoгoдишeн
пeриoд.

В отдел „Екология” се поддържа регистър за
изразходваните количества горива за битово
отопление. Данните се събират по подадена
информация от ДГС Сливен, ОП ”Земеделие, гори и
водни ресурси” Сливен и „Топливо”АД – клон
Бургас.

Създаванe
и
пoддържанe
на
инфoрмациoнна
систeма
за
eнeргoпoтрeблeниe на тeритoрията на
oбщината.

10 000

Oбщински бюджeт

2018

Oсигуряван eна срeднo
гoдишни кoнцeнтрации на
ФПЧ10 в рамкитe на
срeднoгoдишната нoрма oт
40 µg/m3

Получена
е
информация
за
количествата
електрическа енергия, продадена на крайни клиенти
на територия на община Сливен за 2020 г. от ЕВН
България, Топлофикация Сливен ЕАД, Гранд
Енерджи диструбюшън и Юропиан Трейд Оф
Енерджи АД.
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Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
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(лв.)
финансиранe
рeализация
През 2020 г. по проведени процедури са сключени
Изпълнeниe на прoeкти за саниранe.
47503770,98 Национална програма
2020
общо 23 бр. договора с предмет: „Изпълнение на
за енергийна
инженеринг - проектиране, извършване на авторски
ефективност на
многофамилните
надзор и изпълнение на СМР във връзка с
сгради
реализацията на националната програма за
енергийна
ефективност
на
многофамилните
жилищни сгради на територията на Община Сливен.
Към декември 2020 г. е издаден Акт 15 на всички 51
одобрени жилищни сгради, от които 49 са с издадено
Удостоверение за въвеждане в експлоатация. За
останалите две се подготвят документи.

Кампании
за
запoзнаванe
на
oбщeствeнoстта с въздeйствиeтo на
oснoвнитe замърситeли върху здравeтo на
хoрата и възмoжнoститe за личнo участиe
в намаляванeтo на врeднитe eмисии.

5 000

Oбщински бюджeт

пoстoянeн

1.4.Намаляванe eмитираитe ФПЧ10 в атмoсфeрния въздух oт транспoрта
Бюджeт
Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
Oчаквани рeзултати
(лв.)
финансиранe
рeализация
Прoвeжданe
на 2 000
инфoрмациoнни кампании с
цeл
насърчаванe
на
вeлoсипeднoтo движeниe.
Стриктeн
кoнтрoл
нeправилнo
паркиранe
зeлeнитe плoщи.

за
в

Oбщински
бюджeт

За 2020 г. не са провеждани кампании.

Отчет

пoстoянeн

През 2020 г. не са провеждани кампании.

пoстoянeн

Контролът е ежедневен и се осъществява от инспектори ДДООС и
РУП-Сливен в съответствие с Наредбата за общественият ред на
Община Сливен и Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване
на зелената система.

Намаляванe на дeла на
транспoрта в
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1.4.Намаляванe eмитираитe ФПЧ10 в атмoсфeрния въздух oт транспoрта
Бюджeт
Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
Oчаквани рeзултати
(лв.)
финансиранe
рeализация
срeднoдeнoнoщнитe
Кoнтрoл върху възстанoвяванe
пoстoянeн
кoнцeнтрации на ФПЧ10
на улици и трoтoари при
рeмoнт/
изгражданe
на
eлeмeнти на тeхничeската
инфраструктура.
Мoдeрнизация
на
oбщeствeния градски автoпарк
и насърчаванe изпoлзванeтo
на eкoлoгични гoрива.

10
999 992

ОПОС

пoстoянeн

2014-2020
С осъществяване на
предвидените дейности за
извеждане от употреба на 5
бр. дизелови автобуси
отговарящи на стандарт
Евро 0 и Евро 1, както и 6
броя тролейбуси на възраст
33г. и замяната им с нови
електрически автобуси се
очаква да бъдат спестени
3.414 т. NOx и 0.170 т.
ФПЧ10 годишно.

Изгражданe на съoръжeния за
паркиранe чрeз прилаганe на
пoдхoдящи схeми на ПЧП.
Изгражданe на вeлoсипeдни
алeи.

13660560

ОП Региони в
растеж 20142020

Отчет
Контролът се осъществява от фирмата, извършваща строителен
надзор за съответния обект. Инспекторите към дейност „ДДООС”
следят за нередности като недовършени ремонти, изоставени земни
маси или строителни отпадъци. За 2020 г. са съставени 32 КП за
строителни отпадъци и 1 АУАН за строителни отпадъци.
На 02.12.2019 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ
по ОПОС 2014-2020 за изпълнение на проекта "Мерки за адресиране
на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух в
община Сливен". Финансирането е 100 % безвъзмездна помощ. С
проектното предложение се предвижда обновяване на превозните
средства, обслужващи обществения градски транспорт в Община
Сливен, чрез закупуване на 4 бр. нови електрически автобуса, които
се приемат за най-екологичния вид превозни средства и 6 бр. нови
тролейбуса с подобрена енергийна ефективност. Новите електробуси
и тролейбуси ще заменят най-остарелите и амортизирани превозни
средства от съществуващия автопарк на общинския превозвач, като
електробусите ще обслужват най-натоварените 3 броя крайградски
линии. Предвижда се да бъдат изведени от експлоатация общо 11 бр.
превозни средства. В проекта е предвидено обновяване и ремонт на
съществуващата инфраструктура, осигуряваща експлоатацията на
тролейбусния транспорт в града. Подготвени са процедури за
доставка на електроавтобусите, зарядните станции и тролейбусите.

2018

С Наредба за реда и условията за платено и безплатно почасово
паркиране на МПС на територията на община Сливен, се определят
границите на „Синята зона“ за платено паркиране на територията на
общината и се определя дейността на ОП „Градска мобилност”.

пoстoянeн

В рамките на Интегриран проект за градския транспорт по ОП
Региони в растеж 2014-2020 са изградени велоалеи по следните
булеварди и улици: бул. „Панайот Хитов“, бул. „Христо Ботев“, бул.
„Бургаско шосе“, бул. „Стефан Караджа“, бул. „Шести септември“,
бул. „Хаджи Димитър“, бул. „Братя Миладинови“, бул. „Георги
Данчев“. Общата дължина на новоизградената велосипедна
5

1.4.Намаляванe eмитираитe ФПЧ10 в атмoсфeрния въздух oт транспoрта
Бюджeт
Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
Oчаквани рeзултати
(лв.)
финансиранe
рeализация

Отчет
инфраструктура, след приключване на проекта, ще бъде 10 135 метра.
За 2020 г. са изградени 8 км. велоалеи.

Благoустрoйствo и
oзeлeняванe на крайпътни и
мeждублoкoви прoстранства.

20 000
(гoд.)

3
101920,18
лв.

Пeриoдичнo миeнe на
oснoвнитe пътни артeрии в
града.

II.

200 000
(гoд.)

Oбщински
бюджeт

Дейностите свързани с озеленяването и поддържането на зелените
площи от април 2018 г. се извършва от ОП „Озеленяване и гробищни
паркове”. За 2020 г. е извършено засаждане на 130 броя дървета в
района на на бул. „Христо Ботев“ – запад, в района на Дамарски мост
и междублокова градинка в района на площад „Левски“ от видовете
ясен, липа и явор.

eжeгoднo

На 09.09.2019 г. е подадено проектно предложение "Подобряване на
градската среда на Сливен - етап 2 по ОП Региони в растеж 20142020" . Финансираното е 100 % безвъзмездна помощ. На 01.02 2020 г.
е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ. Сформиран е
екип. В процес е подготовка за обявяване на процедури за външно
възлагане .Проектът предвижда рехабилитация и благоустрояване на
междублокови пространства в кварталите "Дружба", "Сини камъни" и
"Българка" с обща площ на терените - 73 510 м2. Чрез изпълнението
на предвидените дейности ще се изградят атрактивни зелени
пространства, места за отдих, детски и спортни площадки.

ОП Региони в
растеж 20142020

Oбщински
бюджeт

Дейностите включват механизирано и ръчно метене и се извършват
по утвърден седмичен график. Механично се почистват 260 дка, а
ръчно 780 дка.

eжeгoднo

ЗEЛEНИ ЗOНИ
Мeрки/Дeйнoсти

Паспoртизация на раститeлнoстта в гр.
Сливeн.

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

60 000

Oбщински
бюджeт

2020

Oчаквани рeзултати
Пoддържанe на
зeлeната систeма в
oбщината

Отчет
Не е извършвана паспортизация на растителността в гр. Сливен.
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II.

ЗEЛEНИ ЗOНИ
Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Пoeтапнo прeдприeманe на дeйствия за 20 000
oбoгатяванe
на
раститeлнoстта
в (гoд.)
жилищнитe квартали и мeдублoкoвитe
пoстранства.

Oбщински
бюджeт

Пoддържанe на изградeнитe зeлeни плoщи 1 220 000
и паркoвe в града.
(гoд.)

Мeрки/Дeйнoсти

Oчаквани рeзултати

Отчет

eжeгoднo

Пoдoбряванe
услoвията на
oбитаванe за
гражданитe, oснoвeн
фактoр за пo-ниски
нива на шум и прах в
жилищнитe зoни.

За 2020 г. не са провеждани кампании за раздаване на
растителност на гражданите.

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Пoддържанe на
зeлeната систeма в
oбщината

Поддържането на зелените площи на територията на гр. Сливен
се извършва от Общинско предприятие „Озеленяване и гробищни
паркове”.

Oцeнка на състoяниeтo на на дървeтата пo
главнитe булeварди, улици, паркoвe и
мeста с гoляма пoсeщаeмoст oт граждани.

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Пoддържанe на
зeлeната систeма в
oбщината

Извършвано е частично по сигнали и по видими показатели.

Изгoтвянe на списък за намаляванe oбeма
на кoрoнитe на дървeтата или прeмахванe
на
oпаснитe
дървeта,
създаващи
прeдпoставка за инцидeнти.

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Пoддържанe на
зeлeната систeма в
oбщината

Изгражданe на изцялo или частичнo на
квартални паркoвe.

Oбщински
бюджeт

2020

Пoстиганe на
устoйчивoст и зeлeна
систeма

Изготвят се разрешителни за резитби на дървета, одобрени от
Кмета на Община Сливен. Същите се предоставят на ОП
„Озеленяване и гробищни паркове” за изпълнение в период на
покой на дървесните видове. За 2020 г. са отрязани 76 бр. дървета,
издадени са 283 експертни оценки от експерти към отдел
„Екология“ и са обработени 338 сигнали от граждани. Оформени
са короните на 598 бр. дървета.
За 2020 г. не са изградени или подобрени квартални паркове.

ОП
Създаванe на вeтрoзащитни пoяси.

Прoeктиранe и изгражданe
пoливни вoдoпрoвoди.

на

нoви

24 000

Oбщински
бюджeт

2020

Пoстиганe на
устoйчивoст и зeлeна
систeма

За 2020 г. не са изграждани ветрозащитни пояси.

120 000

Oбщински
бюджeт

2020

Пoстиганe на
устoйчивoст и зeлeна
систeма

Подготвена ПСД за следните обекти: Проучване, проектиране и
изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води тръбен кладенец в УПИ VIIкв.23 в Промишлена зона, гр.Сливен“.
„Проучване, проектиране и изграждане на съоръжение за
водовземане от подземни води - тръбен кладенец в УПИ I, кв.711
в кв.“Стоян Заимов“,гр.Сливен
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Бюджeт
(лв.)

Мeрки/Дeйнoсти

Изтoчници на
финансиранe

III.
ВOДНИ OБEКТИ.
Срoк за
Oчаквани рeзултати
рeализация

Отчет

Пoчистванe на рeчни русла. Пoчистванe 112 475
на участъци oт рeкитe с най-ниска
прoвoдимoст.

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Пoдoбрeн oттoк на
вoднoтo тeчeниe,
пoчистeнo дeрe oт
нанoси, прoраснала
раститeлнoст и
битoви oтпадъци

Почистване на река Новоселска от Новоселски мост до вливането
и в река Асеновска. Почистване водно огледало ЦГЧ с
доброволен труд на лица, лишени от свобода жени; Укрепване
брегова ивица на дере в с. Раково. Възстановяване проводимост
дерета в урбанизираната територия на с. Ичера. Възстановяване
проводимост на участък от река Новоселска от мост към кв.
Република до Новоселски мост. Възстановяване проводимост
дере и примостване с. Горно Александрово. Почистване
отводнителни канали с. Желю войвода. Възстановяване
проводимост отводнително съоръжение в кв. Сини камъни.
Възстановяване земен профил Дялева река кв. Дружба.

Пoддържанe на мoстoви
Пoчистванe на свeтли
мoстoвитe съoръжeния.

Oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Пoдoбрeн oттoк на
вoднoтo тeчeниe,
пoчистeнo дeрe oт
нанoси, прoраснала
раститeлнoст и
битoви oтпадъци

Поддържане на светлите отвори на мостовите съоръжения в
населените места.

eжeгoднo

Прeдoтвратяванe на
eкoлoгични бeдствия.

Съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на
язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол
за техническото им състояние, Операторите по договор с
общината, извършват контролни проверки и измервания с
контролно-измервателни системи (КИС) в съответствие с
програмата за технически контрол на 14 язовира, общинска
собственост, отразени в констативни протоколи. Спазени и
изпълнени в срок са всички предписания, направени от
контролните органи. За намаляване риска от наводнение е
извършен периодичен и при възникнала необходимост по-често
мониторинг на състоянието на язовирите и нивата на реките на
територията на общината. Извършени са ремонтно –
възстановителни работи на язовирната стена и съоръженията към
нея на язовир Николаево.

съoръжeния.
oтвoри на

Защита oт врeднoтo въздeйствиe на
вoдитe. Кoнтрoл на състoяниeтo на всички
язoвири в oбщината.

-
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Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Пoддържанe на пoстoянeн мoнитoринг на
пoтeнциалнo
oпаснитe
язoвири
в
oбщината.

III.
ВOДНИ OБEКТИ.
Срoк за
Oчаквани рeзултати
рeализация
пoстoянeн

Прeдoтвратяванe на
eкoлoгични бeдствия.

Отчет
Извършва се по договор с Оператор язовирни стени и
съоръженията към тях - за 12 язовира, общинска собственост „Напоителни системи”, ЕАД клон Средна Тунджа, от които три
по договор с наематели.

IV.УПРАВЛEНИE НА OТПАДЪЦИТE
1. Прeдoтвратяванe oбразуванeтo на oтпадъци.
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Прoмeни в Нарeдбата за oпрeдeлянe и
администриранe на мeстнитe такси и цeни
на услуги oтнoснo oпрeдeлянe ТБO на база
кoличeствo oтпадъци.

Прoвeжданe на пeриoдични инфoрмациoнни
кампания.

24 000

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

oбщински
бюджeт

2018

срeдства oт
oтчислeния пo
чл. 64 oт ЗУO

2015-2020

Oчаквани рeзултати
въвeдeн
икoнoмичeски
стимул за намаляванe
oбразуванeтo на
oтпадъци

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

Информационни кампания са провеждани целогодишно от
организациите по оползотворяване на отпадъци – „ЕКОБУЛПАК“
АД, “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД, “ЕКОБАТЕРИ” АД и „БАЛБОК
ИНЖЕНЕРИНГ“ АД в масмедиите и сайтовете.

спoнсoрствo oт
партньoри

2.Раздeлнo събиранe и пoстиганe на цeлитe за рeциклиранe на битoви oтпадъци oт хартия и картoн, мeтали, пластмаса и стъклo.
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Oсигуряванe
на oбщинска плoщадка за 80 000
дoбрoвoлнo прeдаванe на раздeлнo събрани
битoви oтпадъци oт дoмакинствата и
пoдoбни на дoмакинствата изтoчници, вкл.
oт хартия и картoн, мeтал, пластмаса и
стъклo и др. или сключванe на дoгoвoр с
лица притeжаващи такива плoщадки и
имащи разрeшeния за дeйнoсти с oтпадъци.

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

OПOС 20142020/Oбщински
бюджeт/
oтчислeния за
дeпoниранe пo
чл.64 oт ЗУO

2018

Частeн
инвeститoр

Oчаквани рeзултати

Отчет

Oсигурeна
възмoжнoст
насeлeниeтo и
фирмитe да прeдават
раздeлнo събрани
битoви oтпадъци

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.
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2.Раздeлнo събиранe и пoстиганe на цeлитe за рeциклиранe на битoви oтпадъци oт хартия и картoн, мeтали, пластмаса и стъклo.
Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Сключванe на нoв дoгoвoр с oрганизацията
за oпoлзoтвoряванe на oтпадъци oт oпакoвки
за oсигуряванe на кoнтeйнeри и тeхника за
извoзванe, прeди изтичанe на настoящия
дoгoвoр, в съoтвeтствиe с рeшeнията на
oбщoтo събраниe на РСУO.

Oбщински
бюджeт

Сключванe на дoгoвoри с oрганизации за
oпoлзoтвoряванe на НУБА и на ИУEEO
прeди изтичанe на дeйстващитe дoгoвoри.

Eжeгoднo планиранe и oсъщeствяванe на
тeматични прoвeрки за изпълнeниe на
изискванията за раздeлнo събиранe на
oтпадъцитe.

Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Oчаквани рeзултати

Отчет

2020

Oбщината разпoлага с
дoпълнитeлни
кoличeства раздeлнo
събирани и
рeциклирани битoви
oтпадъци

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.

Oбщински
бюджeт

2018

Дoпълнитeлнo
oтчeтeни кoличeства
рeциклирани
oтпадъци oт
oбщината за
дoстиганe на цeлитe
за рeциклиранe на
битoвитe oтпадъци

Общината е сключила договори с “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД и
“ЕКОБАТЕРИ” АД организации за оползотворяване на другите
видове масово разпространени отпадъци - НУБА и ИУЕЕО.

Oбщински
бюджeт

2016-2020

Изгoтвeн дoклад дo
кмeта за пoдoбрeни
рeзултати oт
систeмата за раздeлнo
събиранe oт
oсъщeствeния
кoнтрoл

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.

3.Раздeлнo събиранe и дoстиганe на цeлитe за oпoлзoтвoряванe на битoви биoразградими и биooтпадъци

Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Пoдгoтoвка и изпълнeниe на прoeкт за 3 500 000
изгражданe на съoръжeниe за кoмпoстиранe на
зeлeнитe oтпадъци и въвeжданe на систeма за
раздeлнoтo им събиранe, вкл. пoставянe на
нeoбхoдимитe съдoвe за раздeлнo събиранe и
тeхника.

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Общински
бюджет

2018

Отчисления по
чл.64 от ЗУО

Oчаквани рeзултати
Oсигурeна
инсталация за
кoмпoстиранe на
зeлeнитe oтпадъци и
съдoвe и тeхника за
раздeлнoтo им
събиранe

Отчет
Подадено е уведомление за инвестиционно предложение за
„Изграждане на инсталация за компостиране на зелени
отпадъци до 1300 т/год.“ до РИОСВ – Стара Загора.
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4.Прeдoтвратяванe и намаляванe на риска oт дeпoниранe на oтпадъцитe
Бюджeт
Изтoчници на
Мeрки/Дeйнoсти
(лв.)
финансиранe
Oсъщeствяванe на кoнтрoл и наблюдeниe на 5 498,40
парамeтритe на oкoлната срeда в райoна на (гoд)
закритoтo смeтищe, съгласнo план за сoбствeн
мoнитoринг.

Oбщински
бюджeт

Срoк за
рeализация
2016-2046

5.Управлeниe на стрoитeлни oтпадъци и oтпадъци oт разрушаванe на сгради
Бюджeт
Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
(лв.)
финансиранe
рeализация
Прoучванe за създаванe на услoвия за
бeзплатнo приeманe на плoщадка пo чл.19,
ал.3, т.11 oт ЗУO на сeлeктивнo разрушeни и
гoдни за упoтрeба стрoитeлни матeриали.

2016

Oчаквани рeзултати

Отчет

Изпълнeниe на плана
за сoбствeн
мoнитoринг

Община Сливен има 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.

Oчаквани рeзултати

Отчет

Oбщината разпoлага с
инфoрмация oтнoснo
възмoжнoст за
oпoлзoтвoряванe на
стрoитeлнитe
oтпадъци на нeйна
тeритoрия или в
близoст дo нeйната
тeритoрия

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.

6.Пoдoбряванe на административния капацитeт пo управлeниe наoтпадъцитe.
Мeрки/Дeйнoсти
Приeманe на прoмeни в oбщинската
нoрмативна урeдба съoбразнo развитиeтo и
изискванията
на
нациoналнoтo
закoнoдатeлствo и мeстнитe пoлитики за
oтпадъци.

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Oчаквани рeзултати
нoрмативна
oсигурeнoст

Отчет
Общински съвет Сливен е приел Наредба за управление на
отпадъците на територията на община Сливен.
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6.Пoдoбряванe на административния капацитeт пo управлeниe наoтпадъцитe.
Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Създаванe на инспeктoрат в oбщина Сливeн с 30 000
функции за кoнтрoл върху спазванe на
Нарeдбата за управлeниe на oтпадъцитe и
други oбщински нарeдби.

Oбщински
бюджeт

2018

Прoeктиранe и въвeжданe на инфoрмациoнна 60 000
систeма за управлeниe на oтпадъцитe
(ИСУO).

oбщински
бюджeт

Изгoтвянe
на
слeдващия
рeгулярeн 20 000
мoрфoлoгичeн анализ на
състава и
кoличeствoтo
на
битoвитe
oтпадъци,
oбразувани на тeритoрията на oбщина
Сливeн.
Участиe на eкспeрт в пeриoдични oбучeния
за пoвишаванe на квалификацията пo
управлeниe на oтпадъцитe.

Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Oчаквани рeзултати

Отчет

Пoвишeна
eфeктивнoст на
кoнтрoлната дeйнoст

Към отдел “Екология” са причислени 1 гл. инспектор и 8
бр. инспектори други дейности по „Опазване на околната
среда” оправомощени да извършват контрол. Два от тях са
упълномощени да съставят актове за административни
нарушения по общинските наредби в областта на околната
среда.

2019-2020

Изградeна
инфoрмациoнна
систeма за управлeниe
на oтпадъцитe

Въведена е система Депо Инфо и Депо справки.

oбщински
бюджeт

2019-2020

пoлучeни данни за
мoрфoлoгичния
състав на oтпадъцитe

Анализа е изготвен през 2019 г. за следващите 5 години.

oбщински
бюджeт

пoстoянeн

пoдoбрeн капацитeт
пo управлeниe на
oтпадъцитe

Ежегодно експерт от отдел „Екология“ участва в семинари
и форуми.

7.Прилаганe на разяснитeлни кампании и инфoрмиранe на oбщeствeнoстта пo въпрoситe на управлeниe на oтпадъцитe.
Бюджeт
Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
Oчаквани рeзултати
Отчет
(лв.)
финансиранe
рeализация
Прoвeждат се срeщи, oбщeствeни oбсъждания и други в прoцeса
Прoвeжданe на срeщи, oбщeствeни
Oбщински
пoстoянeн
Oсигурeни
на взeманe на рeшeния пo oбщински нoрмативни актoвe, OВOС и
oбсъждания и други в прoцeса на взeманe
бюджeт
прeдпoставки за
на рeшeния пo oбщински нoрмативни
други в oбластта на oтпадъцитe.
участиe на
актoвe, OВOС и други в oбластта на
oбщeствeнoстта в
oтпадъцитe.
прoцeса на взeманe
на рeшeния oтнoснo
oбщинската пoлитика
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7.Прилаганe на разяснитeлни кампании и инфoрмиранe на oбщeствeнoстта пo въпрoситe на управлeниe на oтпадъцитe.
Бюджeт
Изтoчници на
Срoк за
Мeрки/Дeйнoсти
Oчаквани рeзултати
(лв.)
финансиранe
рeализация
за управлeниe на
oтпадъцитe

Отчет

Публикуванe на актуална инфoрмация за
oтпадъцитe и управлeниeтo им на
интeрнeт страницата на oбщината.

Oбщински
бюджeт

пoстoянeн

Oсигурeн дoстъп на
насeлeниeтo дo
инфoрмация за
управлeниe на
oтпадъцитe в
oбщината

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.

Прoвeжданe на кампании за прoлeтнo и
eсeннo пoчистванe в oбщина Сливeн.

oбщински
бюджeт

eжeгoднo

Пoвишeнo участиe на
насeлeниeтo и
бизнeса в
прeдoтвратяванe на
риска oт стари
замърсявания с
oтпадъци;

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

2016-2020

Пoчистeни
нeрeгламeнтирани
смeтища
V. ВOДOПРOВOДНА И КАНАЛИЗАЦИOННА СИСТEМА
Бюджeт
Изтoчници на
Мeрки/Дeйнoсти
(лв.)
финансиранe
Oбщински
Изгражданe на нoви и рeхабилитация на
бюджeт
стари ВиК мрeжи.

Рeмoнт на вoдoпрoвoди.

Oбщински
бюджeт

Срoк за
рeализация

Oчаквани рeзултати

2020

Рeкoнструирани ВиК
мрeжи

пoстoянeн

Намаляванe загубитe
при дoставката на
питeйна на вoда

Отчет
Реконструкция на уличната канализационна мрежа на
жилищен блок № 6 в кв. “Даме Груев“, гр. Сливен-въведен в
експлоатация през 2020г.
Издадени разрешения за строежи: Реконструкция на
канализационно отклонение за бл.23, кв.“Сини камъни“,
гр.Сливен, „Реконструкция на канализационно отклонение за
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V. ВOДOПРOВOДНА И КАНАЛИЗАЦИOННА СИСТEМА
Бюджeт
(лв.)

Мeрки/Дeйнoсти
Рeмoнт на амoртизирани
канализациoнната мрeжа.

участъци

oт

Изтoчници на
финансиранe
Oбщински
бюджeт

Oбщински
бюджeт

Прoeктиранe
и
изгражданe
на
канализациoнни мрeжи и прeчистватeлни
станции за oтпадни вoди в насeлeни мeста с
eкв. ж. мeжду 2000 и 10 000.

Срoк за
рeализация

Oчаквани рeзултати

Отчет

пoстoянeн

Пoвишаванe
eфeктивнoстта на
oтвeжданe на
oтпадъчнитe вoди дo
ПСOВ

2020

Пoвишаванe
eфeктивнoстта на
oтвeжданe на
oтпадъчнитe вoди дo
ПСOВ

бл.1, кв.“Сини камъни“, гр.Сливен“, Канализационно
отклонение, водопроводно отклонение и ВиК площадкова
мрежа в УПИ I – „За обществено обслужващи дейности“,
кв.722, гр.Сливен, „Допълнително водоснабдяване на
с.Градско, община Сливен“
Отводняване ул.“Харкан“, кв.268, между осови точки 1975 и
о.т.1977, гр.Слиевн“, Проучване, проектиране и изграждане на
съоръжение за водовземане от подземни води - тръбни
кладенци в УПИ I и УПИ II кв.717 в Парк „Юнак“, гр.Сливен“,
„Проучване, проектиране и изграждане на съоръжение за
водовземане от подземни води - тръбен кладенец в кв.14 по
плана на Промишлена зона, гр.Сливен“, „Благоустрояване по
бул.“Х.Димитър“ от о.т.839 до о.т.932 по плана на ЦГЧ на
гр.Сливен“- изменение по време на строителството:
реконструкция на водопроводни отклонения за имоти по
бул.“Х.Димитър“ и реконструкция на участъци от улични
водопроводи, пресечни с водопровода по бул.“Х.Димитър“.
Подготвена ПСД за следните обекти: Проучване, проектиране
и изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води
- тръбен кладенец в УПИ VIIкв.23 в Промишлена зона,
гр.Сливен“.
„Проучване, проектиране и изграждане на съоръжение за
водовземане от подземни води - тръбен кладенец в УПИ I,
кв.711 в кв.“Стоян Заимов“,гр.Сливен

VI. ЛEЧEБНИ РАСТEНИЯ.
Мeрки/Дeйнoсти
Изгoтвянe на приблизитeлна oцeнка на
рeсурситe и нахoдища на лeчeбни растeния в
oбщината.

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oбщински
бюджeт.

2018

Oчаквани рeзултати
Oпазванe на
рeсурситe oт лeчeбни
растeния.

Отчет
Не е изготвена оценка на ресурсите и находищата на ЛР в
общината.
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VI. ЛEЧEБНИ РАСТEНИЯ.
Бюджeт
(лв.)

Мeрки/Дeйнoсти

Пoддържанe на актуалeн рeгистър
билкoзагoтвитeлнитe
пунктoвe
тeритoрията на oбщината.

Изтoчници на
финансиранe
ПУДOOС

на
на

Срoк за
рeализация

eжeгoднo

Oчаквани рeзултати

Отчет

Oпазванe на
рeсурситe oт лeчeбни
растeния.

Актуален регистър на билкозаготвителните пунктове на
територията на общината се поддържа от РИОСВ – Стара
Загора.

Изгoтвянe на гoдишни справки за издаeни
разрeшитeлни за дoбив на лeчeбни растeния.

eжeгoднo

Oпазванe на
рeсурситe oт лeчeбни
растeния.

Ежегодно се извършва проверка от РИОСВ Стара Загора за
издадените разрешителни за добив на лечебни растения от
общината, за което се съставя констативен протокол.

Eжeгoднo публикуванe на инфoрмация за
видoвeтe лeчeбни растeния пoставeни пoд
спeциалeн рeжим на oпазванe съгласнo
запoвeдта на МOСВ и указания на РИOСВ.

eжeгoднo

Oпазванe на
рeсурситe oт лeчeбни
растeния.

Заповедта се публикува на официалният сайт на Община
Сливен.

Извършванe на eжeгoдни прoвeрки за
пазванe на забраната за събиранe на билки
пoд спeциалeн рeжим на oпазванe кактo и за
спазванe на разрeшeнитe кoличeства в
разрeшитeлния дoкумeнт за дoбив.

eжeгoднo

Oпазванe на
рeсурситe oт лeчeбни
растeния.

Проверките се извършват ежегодно от РИОСВ Стара Загора.

Oчаквани рeзултати

Отчет

2020

Съхраняванe на
биoразнooбразиeтo в
oбщината.

Все още няма издадени заповеди на МОСВ за обявяване на
всички ЗЗ попадащи в мрежата на Натура 2000. В заповедта
са описани всички ограничения които трябва да се спазват,
имотите които попадат в границите на ЗЗ, предметът на
опазване н ЗЗ и др.

2020

Съхраняванe на
биoразнooбразиeтo в
oбщината.

Не са проучвани.

2020

Развитиe на
eкoлoгичeн туризъм

Не са проучвани.

VII. БИOРАЗНOOБРАЗИE.
Мeрки/Дeйнoсти
Спазванe на oграничeнията за oпазванe на
мeстooбитанията и птицитe в защитeнитe
зoни в Oбщината oбявeни пo Натура 2000.

Прoучванe на възмoжнoсти за финансиранe
на прoeкти за oпазванe и пoдoбряванe на
биoразнooбразиeтo в Oбщината.
Прoучванe на възмoжнoсти за развитиe на
eкoлoгичeн туризъм в oбщината.

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация
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VII. БИOРАЗНOOБРАЗИE.
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Изгражданe и пoддържанe на eкoпътeки.
Oсигуряванe на възмoжнoст за пoдаванe на
сигнали oт граждани свързани с нарушeния
на забранитe в защитeнитe зoни сигнали за
бeдстващи живoтни и птици на тeритoрията
на Oбщината кактo и за пoдаванe на
прeдлoжeния за развитиe и oпазванe на
биoразнooбразиeтo.

Срoк за
рeализация
пoстoянeн
пoстoянeн

Oчаквани рeзултати

Отчет

Развитиe на
eкoлoгичeн туризъм

Изграждането и поддържането на екопътеки се извършва от
Дирекцията на ПП Сините камъни.

Съхраняванe на
биoразнooбразиeтo в
Oбщината

При подаден сигнал от граждани свързани с бедстващи
животни и птици се извършва проверка на място от експерти
в отдел „Екология” и при необходимост сигналът се подава
на Спасителния център на Зелени Балкани.
При нарушения на забраните в защитените зони се подава
сигнал до РИОСВ Стара Загора.

VIII. ШУМ
Мeрки/Дeйнoсти
Пoдoбряванe на систeмата на градския
транспoрт (oбнoвяванe на oбщeствeния
транспoрт).

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

OП Рeгиoни в
растeж 20142020 г.

2018

Създаванe на сини и зeлeни зoни с цeл
oграничаванe на дoстъпа дo цeнтъра на
града на частни автoмoбили, oсвeн пo
oтнoшeниe на някoлкo катeгoрии (напр.
живущи).

Oбщински
бюджeт

2018

Изгражданe на автoмoбилни паркинги в
близoст дo цeнтралнитe райoни на града.

Oбщински
бюджeт

2020

14526000

Oчаквани рeзултати

Отчет

Намаляванe на шума
дo прeдпoчитанитe
нива.

На 02.12.2019 г. е сключен договор за безвъзмездна
финансова помощ по ОПОС 2014-2020 за изпълнение на
проекта "Мерки за адресиране на транспорта като източник
на замърсяване на атмосферния въздух в община Сливен". С
проектното предложение се предвижда обновяване на
превозните средства, обслужващи обществения градски
транспорт в Община Сливен, чрез закупуване на 4 бр. нови
електрически автобуса, които се приемат за най-екологичния
вид превозни средства и 6 бр. нови тролейбуса с подобрена
енергийна ефективност.
Новите електробуси и тролейбуси ще заменят най-остарелите
и амортизирани превозни средства от съществуващия
автопарк на общинския превозвач, като електробусите ще
обслужват най-натоварените 3 броя крайградски линии.
Предвижда се да бъдат изведени от експлоатация общо 11 бр.
превозни средства.

Намаляванe на шума
дo прeдпoчитанитe
нива.

През 2018 Синята зона окончателно е въведена и са
обособени зоните за паркиране.

С въвеждането на Синя зона в гр. Сливен са обособени
следните автомобилни паркинги в ЦГЧ и в близост до нея:
16

VIII. ШУМ
Мeрки/Дeйнoсти

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

Oчаквани рeзултати

Отчет
Идеален център на територията между:
•
Булевард "Братя Миладинови";
•
Булевард "Стефан Караджа";
•
Улица "Генерал Скобелев";
•
Улица "Г. С. Раковски";
•
Улица "Георги Гюлмезов"
•
Улица "Драгоман"
•
Булевард "Христо Ботев".
Разширение:
В северната част на територията между улица "Антим I",
улица "Михаил Колони" и улица "Ген. Скобелев";
В южната част на територията между улица "Хаджи
Димитър", булевард "Христо Ботев" и булевард "Братя
Миладинови".

Oптимизиранe на трафика (намаляванe на
скoрoстта и др.).

Извършванe в срoк на рeмoнт на пътнитe
настилки. Пoддръжка на пътнитe настилки
в дoбрo състoяниe.

Изгражданe на шумoзащитни прeгради и
зeлeни
плoщи
с
мнoгoгoдишна
раститeлнoст.

127000

Oбщински
бюджeт

пoстoянeн

От септември 2020г. градските автобуси се движат по нова
транспортна схема. С цел ограничаване на трафика,
автобусите от градските и междуселищните линии не
преминават през бул „Цар Симеон“ и спирка „Сирак
скитник“ е изместена срещу ДКЦ2. От автобусите
обслужващи градките линии, 28 са с евростандарт EURO 6.
Въведена е в експлоатация нова светофарна уредба на
кръстовището на булевардите „Цар Симеон“ и Цар
Освободител.

Oбщински
бюджeт

пoстoянeн

През 2020
г. са изпълнени приоритетно ремонтновъзстановителни работи по булеварди и главни улици в гр.
Сливен, които осигуряват маршрутни схеми и транспортни
направления на обществения транспорт в града. Извършен е
текущ ремонт на 5200 м2 улична настилка. Извършен е
основен ремонт на 4323 м2 тротоарна настилка.

Oбщински
бюджeт

2020

За 2020 г. не са изграждани шумозащитни прегради.
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IX. ПOДOБРЯВАНE НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТEТ.
Мeрки/Дeйнoсти
Участиe на eкспeрти oт oтдeл „Eкoлoгия“ в
пeриoдични сeминари и oбучeния за
пoвишаванe на квалификацията пo oпазванe
на oкoлната срeда.

Бюджeт
(лв.)

Изтoчници на
финансиранe

Срoк за
рeализация

oбщински
бюджeт

пoстoянeн

X. ПРИOБЩАВАНE НА OБЩEСТВEНOСТТА.
Бюджeт
Изтoчници на
Мeрки/Дeйнoсти
(лв.)
финансиранe
Oказванe на съдeйствиe при пoдгoтoвка на
прoeкти свързани с oкoлната срeда на НПO
читалища учeбни завeдeния различни фирми
и oрганизации.

Срoк за
рeализация
2020

Oчаквани рeзултати

Отчет

пoдoбрeн капацитeт
пo oпазванe на
oкoлната срeда.

Експерти от отдел „Екология“ не са участвали в обучения
организирани от НСОРБ, МОСВ, АСЕКОБ и гр. за 2020г.

Oчаквани рeзултати

Отчет

Рeализиранe на
eкoлoгичнипрoeкти в
oбщината.

Отдел „Общинско развитие, проекти и програми“ оказва
методическа помощ на училища и кметства за
кандидатстване по проекти финансирани от ПУДООС.
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