Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки
на територията на Община Приморско 2019-2021г.

ПРОГРАМА
ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ЦВЕТНИ
КОНТЕЙНЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО ЗА 2019 – 2021 г.

2019 г.

1

Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки
на територията на Община Приморско 2019-2021г.

1. ПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В
ЦВЕТНИ КОНТЕЙНЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО.
Растящото количество отпадъци, образувани в резултат на човешката дейност,
производството и търговията, налага предприемането на мерки за намаляване на
общото количество отпадъци и в частност на отпадъците от опаковки, повторната им
употреба и увеличаването на рециклирането и оползотворяването им.
С развитието на технологиите за третиране на отпадъци става възможно
ограничаването на количеството отпадъци, предназначени за депониране и
използването им като алтернативен, суровинен и енергиен източник. За ефективно
прилагане на технологиите за оползотворяване е необходимо отпадъците да са събрани
разделно, допълнително сортирани по материали и да бъдат постигнати определени
характеристики за чистотата на материалите, поставени от преработвателните
предприятия.
Сред проблемите, свързани с отпадъците е и непрекъснато нарастващите
количества от опаковки. Тяхното депониране води до бързо запълване на капацитета на
депата и необходимост от отреждане на площадки за изграждането на нови съоръжения.
Отпадъците не само повърхностно замърсяват околната среда, ограничават
използваемостта на земеделските земи, създават хигиенни проблеми и дразнят
естетическите възприятия на хората. В резултат на протичащите в периода на
натрупването им физични, химични и биологични процеси, те се превръщат в
многофакторен замърсител на околната среда, оказващ силно негативно въздействие
върху повърхностните и подземни води, въздуха и почвите, с което създават сериозен
здравен риск за населението.
Отпадъците са огромна загуба на ресурси под формата както на материали, така и
на енергия. Количеството образувани отпадъци може да бъде показател за това, доколко
ефективно е нашето общество, особено по отношение на използването на природните
ни ресурси и дейностите по третиране на отпадъците. Понастоящем битовите отпадъци
(в т.ч. и - отпадъците от опаковки) са най-добрият индикатор, с който разполагаме за
охарактеризиране на общото развитие на образуването и третирането на отпадъци в
страната.
С функционирането на системата за разделно събиране в Община Приморско и
подобряване на нейната ефективност, Община Приморско съвместно с Общинско
предприятие „Чистота и озеленяване”целят да се намали потока от смесени битови
отпадъци.
Чрез отделянето и предаването за рециклиране и оползотворяване на
отпадъците от опаковки, Община Приморско и Общинско предприятие „Чистота
и озеленяване” ще осъществят и изпълнението на целите на Общината, залегнали
в чл. 31, ал. 1, т.1 от ЗУО и § 15 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУО,
както и изпълнение на задължението на Кмета на общината за осигуряване
разделното събиране на отпадъци по реда на ч.19, ал.3, т. 6 и т.7 от ЗУО.
Предлаганата Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни
контейнери на територията на Община Приморско съответства изцяло на параметрите
за организиране на системите за разделно събиране на местно ниво, съгласно чл.23 и чл.
24 от НООО.
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Община Приморско предвижда с настоящата Програма за разделно събиране на
отпадъци да обхване всички търговски и административни обекти на територията на
общината. При необходимост ще се предислоцират контейнери от изградената система
за РСО на нови адреси с комплекти цветни контейнери на местата, където се генерират
по-големи количества рециклируеми отпадъци, след съгласуване между ОП „Чистота и
озеленяване” и общинска администрация.
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Основната цел на настоящата програма е ефективно прилагане на система за
разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Приморско и
тяхното последващо сепариране, транспортиране и третиране, чрез което да се осигури:
 Намаляване на отпадъците, подлежащи на последващо третиране и
окончателно обезвреждане;
 Осъществяване на поставените цели, посочени в програмата;
 Повишаване знанията и съзнанието на населението за оползотворяването на
отпадъци от опаковки, представени като ресурс, който може да бъде
рециклиран и използван отново;
 Създаване на позитивно отношение към разделно събиране на отпадъците и
то да стане част от ежедневните навици;
 Изпълнение на изискванията, определени в действащото национално и
общинско законодателство в сферата на управление на отпадъците от
опаковки;
 Събиране на реални данни за образуваните отпадъци от опаковки и
условията за реализация на системи за разделно събиране на отпадъци от
опаковки.
Програмата за разделно събиране на отпадъци от опаковки определя:
 Начините и избраното техническо решение за извършване на разделното
събиране, сортиране и предаване за рециклиране на отпадъци от опаковки;
 Територията, където ще бъде организирана системата за разделно събиране
на отпадъци от опаковки;
 Съвместните действия, които трябва да се предприемат от страна на
Община Приморско и общинското предприятие „Чистота и озеленяване” за
реализиране на стратегията за информиране и привличане на населението за
активно участие в разделното събиране.
3. ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
3.1. Информация за населеното място
Община Приморско е разположена в югоизточната част на Република България, в
обхвата на Бургаска област с площ от 350.7 кв.м. Общината включва 6 населени места:
гр.Приморско, гр. Китен и селата: Ясна поляна, Веселие, Ново Паничарево и Писменово
и граничи с общините Царево и Малко Търново на юг, на север с община Созопол и на
изток с Черно море.
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На територията на Община Приморско по данни от НСИ към 31.12.2017 г.по
постоянен адрес са регистрирани 6 151 жители, от които в гр.Приморско са 2 940, гр.
Китен 925, а в селата – 2 286 жители.
3.2. Предпоставки за реализация
Закон за управление на отпадъците, обн. ДВ, бр.53 от 13.07.2012 г., посл. изм. ДВ.
бр. 102 от 22.12.2017 г. и Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, обн. ДВ, бр.
85 от 6.11.2012 г, изм. и доп., ДВ. бр.76 от 30.08.2013 г.
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Приморско, в
която е регламентирано управлението на дейностите по третиране на отпадъците и
поддържане и опазване на чистотата, приета с решение № 217 от 24.01.2017 г. на
Общински съвет – гр. Приморско.
Програма за управление на отпадъците на територията на Община Приморско, в
която е предвидено организиране на система за реализиране на разделно събиране на
отпадъците, приета с Решение № 218 в Протокол № 19/24.01.2017 г. на Общински съвет
– гр. Приморско.
Разрешение № 02 – ДО – 463 – 01 от 12.09.2017 г. за извършване на дейност по
събиране, транспортиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, издадено от
РИОСВ - Бургас.
3.3. За реализацията на проекта:
Община Приморско закупи и постави 130 броя контейнери за организиране на
система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, съвместно със система за
разделно събиране на битови отпадъци в цветни контейнери с вместимост 1 100 м3 на
територията на Общината.
4. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА
Дейностите, предвидени в програмата се изпълняват съвместно от две страни:
1. Община Приморско;
2. Общинско предприятие „Чистота и озеленяване”, което ще извършва дейностите
по събиране, сортиране и транспортиране на отпадъците от опаковки на
територията на Община Приморско.
4.1. Отговорности на Община Приморско:
 Финансира реализацията на програмата;
 Дава съгласие на ОП „Чистота и озеленяване“ - Приморско да разполагат
контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки върху
елементи от общинската инфраструктура;
 Определя местата за разполагане на елементите от системата за разделно
събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината, в т.ч.
разполагането на съдове за събиране на битови отпадъци и съдове за
разделно събиране, в съответствие с минималните критерии по чл.24 и
при спазване изискванията по чл.25 на НООО. Изготвя списък с
разположението на елементите на събирателната инфраструктура,
утвърден от Кмета на Община Приморско;
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Осигурява и организира прилагането на подходящи мерки за недопускане
на посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за разделно
събиране на отпадъци от опаковки, съгласно ал.5, чл.26 от НООО;
Съдейства и участва при подготовката и провеждането на разяснителните
кампании за разделното събиране на отпадъци от опаковки;
Отговаря контейнерите за битови отпадъци, различни от тези за отпадъци
от опаковки, да не бъдат в жълт или зелен, съгласно ал.8, чл. 26 от НООО;
Предоставя на ОП „Чистота и озеленяване“ – Приморско данни и
информация, които се изискват за целите на управлението,
експлоатацията, развитието и финансирането на системата за разделно
събиране на отпадъци от опаковки и известява ОП „Чистота и
озеленяване“ – Приморско за промени или допълнения;
Сътрудничи на Общинско предприятие „Чистота и озеленяване“ –
Приморско за изпълнението на поставените в програмата цели;
Актуализира Наредбата за управление на отпадъците на територията на
Община Приморско, Програмата за управление на отпадъците на
територията на Община Приморско;
Осъществява контрол и санкционира нарушителите в изпълнение на
разпоредбите, залегнали в националното законодателство и общинската
нормативна уредба в сферата на управление на отпадъците от опаковки на
територията на Община Приморско. Съдейства за намаляване на
кражбите от контейнерите и спазване на разделното събиране на
отпадъци, като своевременно изпраща на ОП „Чистота и озеленяване“ –
Приморско копие от съставените актове за установени административни
нарушения;
При необходимост сключва договори с лица, извършващи дейностите по
рециклиране, и оползотворяване, включително и предварително
третиране, притежаващи съответен документ по чл.35 от ЗУО;
Контролира транспортирането на разделно събраните отпадъци от
контейнерите по утвърдения график и спазването на другите задължения
на ОП „Чистота и озеленяване“ – Приморско;
Организира разяснителни кампании за повишаване на общественото
съзнание на потребителите на опаковани стоки, включително
разработване и отпечатване на информационни материали и използването
на други форми, с които ще се осигури постигането на висока степен на
информираност на населението и активното му участие в прилагането на
програмата за разделно събиране;
Координира дейностите по програмата и компетентните институции.

4.2. Отговорности и задължения на Общинско предприятие „Чистота и
озеленяване” – Приморско:
 Сътрудничи на община Приморско и организира прилагането на програма за
разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки в цветни контейнери
на територията на Община Приморско и заложените в Програмата цели;
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Въз основа на окончателния списък с разположението на елементите на
събирателната инфраструктура прилага график за събиране и транспортиране на
разделно събраните отпадъци от опаковки до сепариращата инсталация на
претоварна станция за неопасни отпадъци град Китен;
С цел оптимизиране и по-ефективно използване на системата за разделно
събиране, графикът за обслужване на контейнерите може да бъде променян
съобразно количествата отпадъци от опаковки, събрани в тях, съгласуван с
Общината и да се преместят на нови подходящи места;
Събирането на отпадъците от търговски и административни обекти ОП „Чистота
и озеленяване“ - Приморско ще извършва безвъзмездно;
Транспортира разделно събраните отпадъци от опаковки от контейнерите за
разделно събиране до сепариращата инсталация за предварително третиране на
отпадъците, където се извършва сортирането им;
Графикът за обслужване на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от
опаковки е следният: синьо-жълти контейнери – два пъти седмично, зелени
контейнери – един път седмично, при запълване поне на 70% от обема на съда за
зимния период, а за летния: синьо-жълти контейнери – четири пъти седмично,
зелени контейнери – два път седмично, при запълване поне на 70% от обема на
съда;
При необходимост сключва договори с лица, извършващи дейностите по
рециклиране, и оползотворяване, включително и предварително третиране,
притежаващи съответен документ по чл.35 от ЗУО;
Обработва информацията за количествата разделно събрани, сортирани и
предадени на крайни преработватели отпадъци от опаковки и предоставя
подробна информация до 10-то число на месеца за преходния относно неговото
изпълнение на Община Приморско;
Следи и поддържа техническото и хигиенното състояние на контейнерите за
разделно събиране на отпадъци;
Осигурява сортирането по вид и качество на отпадъците от опаковки от
контейнерите за разделно събиране;
Извършва балиране и привеждане на отпадъците от опаковки във вид и качество,
което позволява тяхното транспортиране и приемане по стандартите на
съответните преработвателни предприятия;
Изготвя отчети за количеството на събраните и предадените за оползотворяване
и/или рециклиране отпадъци от опаковки;
Работи при спазване на всички национални и местни нормативни разпоредби за
дейности по управлението на отпадъци;
Транспортира негодните за рециклиране отпадъци до регионално депо за
неопасни отпадъци с. Равадиново.

5. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
Програмата предвижда да се изгради двукомпонентна система за разделно
събиране на отпадъци (РСО), която да обхваща домакинствата, търговските,
производствени и административни обекти на територията на общината. Системата за
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разделно събиране на отпадъци от опаковки включва и системата за разделно събиране
на битови отпадъци с 120 броя цветни контейнери с общ обем на разположените съдове
от 143 000 литра, което е в съответсвие в разпоредбите и изискванията в чл.24 и чл. 25
от НООО.
Системата за РСО е изградена от железни контейнери тип „Бобър”, с общ обем на
разположените контейнери в една точка от 2 200 литра. Единият компонент от
системата е в синьо-жълт, предназначен за хартия и хартиени опаковки, пластмаса
пластмасови опаковки, и метал и метални опаковки, а вторият в зелен цвят е
предназначен за стъкло и стъклени опаковки.
Община Приморско отговаря контейнерите за смесени битови отпадъци,
разположени до тези за РСО да не бъдат в жълт, зелен или син цвят, съгласно чл.26, ал.8
от НООО.
5.1. Териториален обхват на системата за разделно събиране с цветни
контейнери
Настоящата програма осигурява прилагането на разделното събиране на
отпадъците от опаковки за Община Приморско. Точките за разполагане на
контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки се посочват от общинска
администарция -Кмета, гл. секретар, еколога и директора на ОП „Чистота и
озеленяване”, а окончателния им вариант се съгласува с Кмета на община Приморско.
Системата за разделно събиране ще обслужва домакинствата, административните,
социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските
обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм на територията на Община
Приморско.
Разположението на цветните контейнери по населени места е следното:
1. гр. Приморско – 40 точки;
2. гр.Китен – 15 точки;
3. с. Ясна поляна – 1 точка;
4. с. Веселие – 1 точка;
5. с. Ново Паничарево – 2 точки;
6. с. Писменово – 2 точки.
№
Точка с цветни контейнери за РСО

1
2
3
4

гр. Приморско
ул.”Лазурен бряг”-срещу пожарна -Приморско
ул.”Лазурен бряг”-Подход „Въжен мост” на южен плаж Приморско
ул. „Крайбрежна” – до ул. „Крайбрежна” № 2
ул. „Крайбрежна” – до почивна база на Енерго

Необходим мин.
бр. комплекти
съдове (с общ
обем 2200 л. за
комплект)
1
1
1
1
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1

ул. „Трети март” – кв.7 до ул. Албатрос
ул. „Трети март” – на ул. Албатрос до механа „Старата
мелница”
ул. „Сирена” – срещу дрогерия
ул. „Странджа” – до кръстовище с ул.”Трети март”
ул. „Чавдар” – до кръстовище с ул.”Зеленика”
ул. „Шипка” – зад пощенска станция до ТОТО пункт
ул. „Шипка” – зад ПОЛИКЛИНИКА
ул. „Ропотамо” – в близост до кръстовище с ул.”Сияние”
ул. „Ропотамо” – в близост до кръстовище с ул.”Чьорной
Дунаец”
ул. „Ропотамо” – зад АКВА ПАРК
ул. „Ропотамо” –до кръстовище с ул.”Иглика”
ул. „Бриз” – в близост до кръстовище с ул.”Иван Вазов”
ул. „Бриз” – до детска площадка „Север”
ул. „Перла” – зад СУ „Н.Въпцаров”
ул. „Перла” – за кръстовище с ул.”Опълченска”
ул. „Перла” – в близост до кръстовище с ул.”Лагуна”
ул. „Перла” – в близост до кръстовище с ул.”Раковина”
ул. „Перла” – в близост до кръстовище с ул.”Иглика”
ул. „Лагуна” – в близост до кръстовище с ул.”Хоризонт”
ул. „Лагуна” – в близост до кръстовище с ул.”Иглика”
ул. „Лагуна” – зад ГРОБИЩЕН ПАРК
ул. „Стара планина” – зад хотел „Тишина”
ул. „Стара планина” – пред хотел „Белица”
ул. „Раковина” – до хотел „Дел сол”
ул. „Тропик” – паркинг
ул. „Фрегата” – пред АКВА ПАРК
ул. „Азине” – до Спортна зала-Приморско
ул. „Стамополу” – под хотел ”Пламена палас”
ул. „Иглика” - до кръстовище с ул.”Изгрев”
ул. „Иглика” - до кръстовище с ул.”Ропотамо”
ул. „Зенит” – зад ОББ
Пристанище - Приморско
В района на автогара гр.Приморско
СО „Узунджа” - глаен вход
ММЦ - апартаменти
ММЦ - на кръстовище за футболно игрище до к-с „Магнолии”
Гр. Китен
ул. „Георги Бенковски” – пред поч.станция „Зеленика”

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
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2
3
4
5
6
7

ул. „Георги Бенковски” – срещу магазин „Консуматив”
Автогара - Китен
ул. „Странджа” – паркинг пред пощенска станция Китен
ул. „Урдовиза” – срещу хотел „Албатрос”
ул. „Нептун” – паркинг срещу автосервиз
ул. „Нептун” – подход за южен плаж - китен

1
1
1
1
1
1

8
9
10
11

ул. „Нептун” – главен подход за южен плаж - китен
ул. „Васил Левски” – до поч.станция КЦМ
ул. „Васил Левски” – до парк Зодиак и ресторант „Воденица”
ул. „Васил Левски” – до хотел „Додо”

12
13
14
15

ул. „Атлиман” – паркинг на кръстовище с ул.”Възраждане”
ул. „Атлиман” – до поч.станция „Кремиковци”
ул. „Кокиче” – зад поч.станция „Шипка”
До минерален извор – гр.Китен
С. Ясна поляна

1
1
1
1
1
1
1
1

1

Централен площад

1
С. Веселие

1

Централен площад

1
С. Ново Паничарево

1
2

Централен площад
ОУ „Христо Ботев”

1
1
С. Писменово

1
2

Централен площад
Пред семеен хотел „Мелоу”

1
1
ОБЩО 61

5.2. Изисквания към контейнерите за разделно събиране
1. Община Приморско закупи и достави 130 контейнери с цветни капаци и отвори
върху тях с обем 1 100 литра за разделно събиране на отпадъци както следва:
- 65 железни контейнера с оцветени капаци в синьо-жълт цвят - за събиране на
хартия и картон, хартиени и картонени опаковки; пластмаса и пластмасови опаковки; и
метали и метални опаковки;
- 65 железни контейнера с оцветени капаци в зелен цвят - за събиране на стъкло и
стъклени опаковки.
2. Повредените и негодни за употреба контейнери се възстановяват в пълен обем в
едномесечен срок.
3. Контейнерите отговарят на следните показатели:
 Имат отвори на оцветените капаци, които позволяват изхвърлянето на
предвидените за съответния контейнер отпадъци от опаковки;
9
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 Върху всеки контейнер е поставена обяснителна маркировка с информация за
това какви отпадъци могат да се изхвърлят в тях.
Контейнерите се поставят на определени места в цялата община, където се
генерират най-голямо количество отпадъци от опаковки – централна градска част,
главни улици, търговски обекти и учебни заведения, останалите райони на града.
В случай, че в даден комплект контейнери не се събира достатъчно количество
отпадъци от опаковки, по преценка на еколога или ОП „Чистота и озеленяване“, те се
преместват на друга площадка, съгласувана с Общинска администрация.
5.3. Сортиране и балиране на отпадъци от опаковки
Разделно събраните отпадъци от опаковки от контейнерите се транспортират до
сепариращата инсталация на площадка за сортиране на претоварна станция за неопасни
отпадъци град Китен. Събраните отпадъци се сортират на отпадъци от опаковки и
отпадъци, които не са опаковки. Следва сортиране на годни и негодни за рециклиране.
Годните за рециклиране отпадъци от опаковки се сортират по вид и материал:
1. Опаковки от хартия и картон:
 Велпапе;
 Картони.
2. Полимерни опаковки:
 ПЕТ;
 Полиетилен (високо и ниско налягане);
 Полипропилен;
 Други твърди пластмаси.
3. Стъклени опаковки: по цвят;
4. Метални опаковки:
 Алуминиеви;
 Стоманени.
5. Други отпадъци:
 Смесени хартии;
 Други пластмаси.
Отпадъците от пластмасови и хартиени опаковки се сортират и балират преди
транспортирането им до преработвателните предприятия.
След сортиране и балиране на пластмасовите и хартиените отпадъци от опаковки,
ще се транспортират годните за рециклиране материали до преработвателни
предприятия, посочени от община Приморско, респ. ОП „Чистота и озеленяване“.
Община Приморско запазва собствеността си над сортираните отпадъци и
възможността да избира преработвателите, на които да бъдат предадени.
5.4. Негодни за оползотворяване отпадъци
Негодните за оползотворяване отпадъци или рециклирането, на които е свързано
със значителни затруднения се транспортират и депонират от ОП „Чистота и
озеленяване“ на регионално депо за неопасни отпадъци с. Равадиново, за собствена
сметка.
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6. КАМПАНИИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА
ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ
Община Приморско ще организира рекламни и образователни кампании за
повишаване на информираността и заинтересоваността на населението да участва в
разделното събиране на отпадъци от опаковки. Кампаниите ще бъдат насочени към
домакинства, училища и търговски обекти на територията на Община Приморско.
Кампаниите включват дейности с деца, разпространение на рекламни материали,
презентации и реклами в местни медии.
Разпространението на информационните материали за популяризиране на
разделното събиране на отпадъците от опаковки включва:
 изработване и разпространение на рекламни материали като стикери, брошури,
презентации, плакати и други рекламни материали, (напр. фланелки, химикалки,
шапки);
 реклами в местните медии;
 публикуване на рекламно каре в печата;
 работа с деца и ученици;
 конкурси /за рисунки, есе и др./ на теми, свързани с отпадъците и разделното
събиране на отпадъци от опаковки;
 спортни мероприятия под патронажа;
 други мероприятия, които са част от културния календар на общината.
7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Прилагане на оптимален график за извозване на контейнерите за разделно
събиране, осигуряващ ефективно функциониране на системата при минимални
експлоатационни разходи.
2. Увеличаване експлоатационния живот на депото за битови отпадъци, чрез
намаляване на количествата на смесените битови отпадъци, предназначени за крайно
обезвреждане.
3. Организиране и контрол на системата за разделно събиране на отпадъци,
произтичаща от разпоредбите, залегнали в Наредбата за опаковките и отпадъците от
опаковки и Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община
Приморско.
4. Определяне на количеството отпадъци от опаковки по видове, които се събират
от домакинства и търговски обекти на територията на Общината, както и годните за
рециклиране, отговарящи на изискванията на преработвателните предприятия.
5. Определяне на количеството отпадъци (смесена хартия, вестници, твърди
битови отпадъци), които не са опаковки и се изхвърлят в контейнерите за разделно
събиране.
6. Популяризиране на разделното събиране на отпадъците от опаковки в Община
Приморско, чрез реклама по медиите, разпространение на информационни материали и
кампании в учебни заведения, търговски обекти и интернет пространството.
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8. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
ОТГОВОРНИ ЗА
№ МЯРКА/ДЕЙСТВИЕ
СРОКОВЕ
РЕАЛИЗАЦИЯТА

1

Доставка и разполагане на 65 комплекта
До 31.10.2017 Община Приморско, ОП“Чистота
контейнери или 130 броя( синьо-жълт и
год.
и озеленяване“
зелен) за разделно събиране на
територията на Община Приморско.

2

Изработване на рекламни материали ,
отпечатване и разпространението им за
Постоянен
старта на системата за разделно
събиране

3

Начало на събиране и сортиране на
Община Приморско, ОП“Чистота
До 31.10.2017
отпадъци от опаковки от системата за
и озеленяване“
год.
разделно събиране с цветни контейнери.

4

Ежеседмично събиране на контейнерите
и извозване на отпадъците от опаковки По график
до сепарираща инсталация.

Община Приморско, ОП“Чистота
и озеленяване“

5

Извозване и реализиране на
сортираните отпадъци в зависимост от
количествата

По график

Община Приморско, ОП“Чистота
и озеленяване“

6

Конкурс за детска рисунка, върху
асфалт на тема „ Не" на боклука, „ Да"
на ресурсите.

Постоянен

Община Приморско, ОП“Чистота
и озеленяване“

Община Приморско, ОП“Чистота
и озеленяване“
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