ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА РАДНЕВО
ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2013 г

№

Мярка/дейност

Срок за
прилагане

Отговорна
институция

Очаквани
разходи

Предлагани
източници за
финансиране

ЦЕЛ 1 ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ
1.1

Въвеждане на икономически инструменти при управление на постоянен
отпадъците преди депониране.

Община Раднево -

1.2

-

Провеждане на информационни кампании за населението за постоянен
Община Раднево 500
устойчиво потребление, промяна на покупателните навици и
начините за предотвратяване и минимизиране на отпадъците
от бита
1.3
Съдействие на МОСВ и Областна администрация – Стара
31.12.2012 г. Община Раднево 80
Загора с информационни данни за общината при
разработване на анализи и проучвания за образуваните
количества и видове отпадъци и приложимостта на
специфичните мерки по предотвратяване образуването на
отпадъци във връзка с изготвянето на Национален план за
предотвратяване образуването на отпадъци
ЦЕЛ 2 НАРАСТВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ

Общинински бюджет,
външни източници

2.1.

Организация
оползотворяване

Доизграждане на съществуващата система за разделно
събиране на масово разпространени отпадъци, с цел
последващо увеличаване на дела на оползотворяването и
рециклирането, като методи за управление на отпадъците.
Въвеждане на нови схеми на разделно събиране, които
допълват изградената инфраструктура и съответстват на
целите, поставени с действащата нормативна уредба и
политиката в сектора.

2010 - 2013 г. Община
30 000
Раднево,
организация по
оползотворяване

-

по

№

Мярка/дейност

Срок за
прилагане

Отговорна
институция

Очаквани
разходи

Предлагани
източници за
финансиране
Организация
оползотворяване

2.2.

Непрекъснато оптимизиране на схемата за разделно
събиране, която съответства на целите, поставени с
действащата нормативна уредба и политиката в сектора.

постоянен

Община
Раднево,
организация по
оползотворяване

2.3.

Изграждане на компостиращи инсталации за биоразградими 31.12.2013 г. Община
Съгласно
Външни донори,
отпадъци на площадката на регионалното депо за
Раднево,
проект
Общински бюджет
EUROPEAID
обезвреждане на битови отпадъци.
регионално
сдружение
за 124484/D/SV/B
G: “Подготовка
управление на на мерки за
отпадъците
– управление на
Стара Загора
отпадъци
в

по

региони Стара
Загора,
Луковит
и
Костенец”.

2.4.

Въвеждане на количествени цели за рециклиране и След 2011 г
оползотворяване на битови и строителни отпадъци
2.5.
Осигуряване на ефективен контрол върху функционирането постоянен
на системата за разделно събиране и създаване на условия за
формиране на устойчиво екологично възпитание на
гражданското общество.
ЦЕЛ 3 ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО РАЗДЕЛЯНЕ,
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
3.1
Оптимизиране на организираната система по сметосъбиране постоянен
и сметоизвозване (актуализиране на маршрутните графици,
местата за разполагане на съдовете за смет и честотата на
извозване на отпадъците). Своевременно обновяване на
съдовете за отпадъци и машинния парк.

Община Раднево -

-

Община Раднево

ВРЕМЕННО

СЪХРАНЕНИЕ,

Община
Раднево,
регионално
сдружение
за
управление на
отпадъците
–
Стара
Загора,
«А.С.А. Шелле»
ЕООД

СЪБИРАНЕ

Общински бюджет,

И

№

Мярка/дейност

3.2.

Оптимизиране на разходите за събиране и транспортиране на ежегодно
отпадъците и информиране на обществеността

3.3.

Проучване възможността за изграждане на претоварна
станция за битови отпадъци на територията на общината,
съобразно нейната икономическа ефективност и с цел
оптимизиране на транспортните разходи

3.4

3.5.

Срок за
прилагане

Отговорна
институция

Очаквани
разходи

Община Раднево, -

31.12.2010 г. Община
Раднево,
регионално
сдружение
за
управление на
отпадъците
–
Стара Загора
Въвеждане на системи за интегрирано управление на опасни, постоянен
Община Раднево, 30 000
масово-разпространени и едрогабаритни отпадъци от
Организация по
домакинствата (луминесцентни лампи, батерии, акумулатори,
оползотворяване
бои, лакове, лепила, почистващи препарати, лекарства с
изтекъл срок на годност, излезли от употреба електрически и
електронни уреди, мебели и др.)
Въвеждане на система за разделно събиране на хартия в
31.12.2010 г. Община Раднево, 5 000
държавни, общински администрации и други
Организация по
административни и обществени сгради.
оползотворяване

ЦЕЛ 4 ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
4.1.
Преустановяване експлоатацията на общинското депо за Съгласно
Община
твърди битови отпадъци
инструкциите Раднево,
на МОСВ и «А.С.А. Шелле»
РИОСВ или ЕООД
съобразно
срока
за
въвеждане в
експлоатация
на
регионално
депо – Ст.
Загора

Предлагани
източници за
финансиране
-

-

Общински бюджет,
Организации по
оползотворяване,
Частни инвестиции,
кредити от ПУДООС
ПУДООС
Общини
ООп

-

№

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Мярка/дейност

Срок за
прилагане

Отговорна
институция

Очаквани
разходи

Предлагани
източници за
финансиране
Изготвяне на проект за рекултивация на общинското депо за 2010 г.
Община Раднево
Оперативна програма
твърди битови отпадъци и кандидатстване по Оперативна
“Околна среда 2007програма “Околна среда 2007-2013”
2013”,
Общински
бюджет
Рекултивация и следексплоатационен мониторинг на
След
Община Раднево Съгласно
Оперативна програма
общинското депо за твърди битови отпадъци
одобрение на
проекта
за “Околна среда 2007проект по
рекултиваци 2013”,
Общински
Оперативна
я
бюджет
програма
“Околна
среда 20072013”
Подобряване на контрола срещу изоставянето,
постоянен
Община Раднево Общински
бюджет,
нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма
приходи от санкции
на неконтролирано обезвреждане на отпадъците
Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на
регионално депо за ТБО – Стара Загора.

2009 – 2013 г Община
Съгласно
Външно финансиране
Раднево,
проект
EUROPEAID
регионално
сдружение
за 124484/D/SV/B
G: “Подготовка
управление на на мерки за
отпадъците
– управление на
Стара Загора
отпадъци
в
региони Стара
Загора,
Луковит
и
Костенец”.

4.6.

4.7.

Дейности по обезвреждане на битовите отпадъци до
изграждане и пускане в експлоатация на регионално депо за
ТБО – Стара Загора
Почистване на площи, замърсени с отпадъци
/нерегламентирани сметища/

2009 – 2013 г Община Раднево

Общински бюджет

2009 – 2013 г. Община Раднево 40 000
годишно

Общински бюджет

№

Мярка/дейност

Срок за
прилагане

Отговорна
институция

Очаквани
разходи

4.8.

Предлагани
източници за
финансиране
Външно финансиране

Осигуряване на условия за екологосъобразно обезвреждане и постоянен
Община Раднево 70 000
съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок
на годност
ЦЕЛ 5 ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ И УСКОРОЯВАНЕ ПРИЛАГАНЕ НА
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА
5.1.
Актуализация на общинската наредба за събиране,
постоянен
Община Раднево Общински бюджет
съхранение, транспортиране на битови, строителни и масово
разпространени отпадъци, в съответствие с изискванията и
целите на националното законодателство
5.2.
Актуализация на общинската програма за управление на постоянен
Община Раднево Общински бюджет
дейностите по отпадъците
5.3.
Създаване и въвеждане на механизъм за ефективно прилагане постоянен
Община Раднево Общински бюджет
на законодателството на местно ниво:
- разширяване обхвата на контрола;
- прилагане на по-ефективни санкции
- осигуряване на достатъчен, подходящо квалифициран и
мотивиран персонал в общинската администрация;
- осигуряване на достатъчни и подходящи технически
ресурси;
ЦЕЛ 6 ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ
6.1.
Инспириране на лицата, чиято дейност е свързана с
образуване и третиране на отпадъци, да представят пълна и
достоверна информация в Общинска администрация,
съгласно изискванията на нормативната уредба по
управление на отпадъците.
6.2.
Създаване и поддържане на база данни за количествата
отпадъци по видове, произход и начин на третиране.

2010 – 2013 г Община Раднево -

-

2010 – 2013 г Община Раднево -

-

ЦЕЛ 7 УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ , ОТГОВОРНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ
7.1.
Подобряване на административния капацитет на общината за постоянен
Община Раднево
Общински бюджет,
контрол по чистотата на населените места, включително
ОП”Административен
назначаване на допълнителен персонал
капацитет”

№

Мярка/дейност

Срок за
прилагане

7.2.

Обучение на специалистите в общинските администрации,
постоянен
ангажирани с прилагане на законодателството по управление
на отпадъците

Отговорна
институция
Община Раднево

Очаквани
разходи

Предлагани
източници за
финансиране
ПУДООС,
Общински бюджет,
Външни източници
ОП”Административен
капацитет”

ЦЕЛ 8 УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В СЕКТОРА И ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ “ОТГОВОРНОСТ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ” И “ЗАМЪРСИТЕЛЯТ ПЛАЩА” В СИСТЕМА ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ
8.1.
Оптимизиране на размера и разходването на такса “битови
постоянен
Община
Общински бюджет
отпадъци” и заделяне на адекватни средства за покриване на
Раднево,
разходите за събиране и транспортиране на отпадъците;
«А.С.А. Шелле»
проектиране, изграждане, експлоатация, мониторинг,
ЕООД
закриване и след експлоатационни грижи за депата за
отпадъци; прилагане на разделно събиране на опасни
отпадъци от домакинствата и масово разпространени
отпадъци
8.2.
Проучване на възможностите за финансиране на
31.12.2013 г. Община Раднево
изграждането на инфраструктурата по управление на
отпадъците от ДБ, национални и международни финансови
институции, както и привличане на инвестиции от частния
сектор, под формата на публично-частни партньорства.
ЦЕЛ 9 УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
9.1.
Участие на общината с проекти в националната кампания "За постоянен
Община Раднево
ПУДООС
чиста околна среда".
9.2.

9.3.

Участие на общината в провеждане на информационни
кампании за насърчаване прилагането на разделно събиране,
рециклиране, оползотворяване и повторна употреба на
масово разпространени отпадъци.
Публикуване на интернет-страницата на общината
Актуализирана програма за управление на дейностите по
отпадъците

постоянен

Организации по
оползотворяване
Община Раднево

След
Община Раднево
приемане на
актуализация
та от ОбС Раднево

Организации
по
оползотворяване,
ПУДООС, Общински
бюджет

№

Мярка/дейност

9.4.

Включване на общината в разработените от МОН учебни
постоянен
програми за обучение по управлението на отпадъците в
детските градини, училищата и висшите учебни заведения
Организиране на образователно-информационни инициативи ежегодно
(семинари, конкурси, празненства), насочени към формиране
на трайна и устойчива позиция на подрастващото поколение
на нетърпимост към небрежното отношение по проблемите с
отпадъците.
УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ОТПАДЪЧНИ ПОТОЦИ
НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

9.5.

10.
10.1.

10.1.1. Създаване на система за разделно събиране на портативни
батерии и акумулатори

Срок за
прилагане

постоянен

10.1.2. Включване и съдействие от страна на общината при
постоянен
провеждане на информационни кампании за повишаване
степента на информираност и общественото съзнание на
населението и разясняване за възможностите за събиране и
оползотворяване на отпадъците от негодни за употреба
батерии и акумулатори.
10.2.
ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
10.2.1. Включване на общината в системата за събиране и третиране 31.12.2013 г.
на ИУМПС
10.2.2. Включване и съдействие от страна на общината при
постоянен
провеждане на информационни кампании за повишаване
степента на информираност и общественото съзнание на
населението и разясняване за възможностите за събиране и
оползотворяване на отпадъците от ИУМПС
10.3.
ОТРАБОТЕНИ МАСЛА
10.3.1. Упражняване на контрол върху дейността на пунктовете за
Постоянен
смяна на отработени масла.

Отговорна
институция

Очаквани
разходи

Община Раднево -

Предлагани
източници за
финансиране
МОН

Община Раднево 2 000
годишно

Общински бюджет
Външно финансиране

Община Раднево -

ПУДООС;
Организации по
оползотворяване

Община Раднево -

ПУДООС
Организации по
оползотворяване

Община Раднево -

-

Община Раднево -

ПУДООС
Организации по
оползотворяване

Община Раднево -

-

№

Мярка/дейност

Срок за
прилагане

Отговорна
институция

Очаквани
разходи

10.3.2

Включване и съдействие от страна на общината при
31.12. 2009 г. Община Раднево провеждане на информационни кампании за разясняване
възможните вредни въздействия върху околната среда и
човешкото здраве, породени от нерегламентираното
изхвърляне на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти,
както и информиране на крайните потребители за ролята им в
разделното събиране на отработени масла и наличните
системи за събиране, оползотворяване и обезвреждане.
10.4.
УТАЙКИ ОТ ГРАДСКИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
10.4.1. Изследвания на състава и свойствата на утайките от ГПСОВ 31.12.2013 г. Оператор
20 000
и разработване на варианти за оползотворяване.
Община Раднево

10.5.
ОПАКОВКИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ
10.5.1. Разделно събиране на офис хартия (самостоятелно или като
част от системите за разделно събиране на отпадъците от
опаковки) в административните и обществени сгради.

постоянен

10.5.2. Усъвършенстване на схеми за разделно събиране на отпадъци постоянен
от опаковки в административните сгради, търговски и други
обекти, в съответното населено място.
10.5.3. Разширяване на системата за разделно събиране на
територията на цялата община

външни източници,
Оператори на ГПСОВ,
общински бюджет

Община Раднево, 5 000
Организация по
оползотворяване

Организации по
оползотворяване
ДБ, ПУДООС

Община Раднево, 10 000
Организация по
оползотворяване

Организации по
оползотворяване
ПУДООС
Общински бюджет
Организации по
оползотворяване
ПУДООС
Общински бюджет
Организации по
оползотворяване
ПУДООС

31.12.2013 г. Община Раднево, 20 000
Организация по
оползотворяване

10.5.4. Включване и съдействие от страна на общината при
постоянен
провеждане на информационни кампании за повишаване
степента на информираност и общественото съзнание на
населението за разделно събиране на отпадъците от опаковки
10.6.
ОТПАДЪЦИ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Предлагани
източници за
финансиране
ПУДООС
Организации по
оползотворяване

Община Раднево

№

Мярка/дейност

10.6.1. Осъществяване на надзор върху дейностите по третиране на
отпадъците от хуманната медицина.

Срок за
прилагане

Отговорна
институция

ежегодно

Община Раднево -

10.7.
10.7.1

ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
Изграждане на система за събиране и временно съхранение 31.12.2013 г. Община Раднево
на ИУЕЕО на територията на общината.

10.7.2

Включване и съдействие от страна на общината при
провеждане на информационни кампании за повишаване
степента на информираност и общественото съзнание на
населението и разясняване за възможностите за събиране и
оползотворяване на отпадъци от ИУЕЕО
БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ

10.8.

постоянен

Очаквани
разходи

Предлагани
източници за
финансиране
-

Промишленост
ПУДООС

Община Раднево -

ПУДООС
Организации по
оползотворяване

10.8.1. Обследване на количествата, състава и свойствата на 2010 – 2012 г Община Раднево 10 000
биоразградимите отпадъци, за които е отговорна общината.
Проучване на алтернативи за тяхното събиране и
оползотворяване.

Общински бюджет,
ПУДООС

10.8.2. Въвеждане на системи за разделно събиране на
биоразградими отпадъци

Общински бюджет
Външно финансиране

31.12.2013 г. Община Раднево

10.8.3. Поддържане на площадките за полево компостиране в селата постоянен
Тополяне, Ковачево и Трояново.

Кметства
Тополяне,
Ковачево
и
Трояново
10.8.4. Разработване и реализиране на пилотен проект за фамилно 31.12.2013 г. Община Раднево
компостиране на смесени биоразградими отпадъци от
растителен и животински произход.
10.8.5. Изграждане на Регионално депо – Стара Загора на
31.12.2013 г. Регионално
Съгласно
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци,
сдружение
за проект
в т.ч. на биоразградимата фракция
управление на EUROPEAID
124484/D/SV/B

Общински бюджет

ЕС
ПУДООС
Общински бюджет
Оперативна програма
“Околна среда 20072013”,
Общински

№

Мярка/дейност

Срок за
прилагане

Отговорна
институция

Очаквани
разходи

Предлагани
източници за
финансиране
отпадъците
– G: “Подготовка бюджет, ПУДООС
Стара
Загора, на мерки за
управление на
Община Раднево отпадъци
в
региони Стара
Загора,
Луковит
и
Костенец”.

10.9.

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

10.9.1. Изграждане на специализирани инсталации за обезвреждане 31.12.2013 г. Регионално
на строителните отпадъци, които не могат да бъдат
сдружение за
оползотворени
управление на
отпадъците –
Стара Загора,
Община Раднево

10.9.2. Проучване възможностите за рециклиране и оползотворяване 31.12.2013 г. Община Раднево
на строителни отпадъци

Съгласно
проект
EUROPEAID
124484/D/SV/
BG:
“Подготовка
на мерки за
управление на
отпадъци
в
региони Стара
Загора,
Луковит
и
Костенец”.

Общински бюджет,
Частни инвестиции,
Държавен бюджет
ОП”ОС”

10 000 Общински бюджет

