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О Т Ч Е Т 

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ 2016-

2020 ГОДИНА 
Приета с Решение №202 от Протокол №22/20.04.2017 г. на ОбС 

Струмяни,актуализирана с решение №215 от Протокол №23/25.05.2017г. на ОбС 

Струмяни, актуализирана с Решение №247 от Протокол №26/31.08.2017 г. на ОбС 

Струмяни 

 

 

Програмата за управление на отпадъците на Община Струмяни за периода 2016-2020 

година определя рамката за поетапно достигане на стратегическите цели съответстващи 

на Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.(НПУО), чрез 

изпълнение на мероприятия, дейности и мерки, включени към всяка цел. Програмата 

има за цел да отрази актуалното състояние и планира стратегии за подобряване на 

дейностите с управлението на отпадъците на територията на Община Струмяни, в 

съответствие с нормативните изисквания. Управлението на отпадъците се осъществява 

с цел да се предотврати, намали и ограничи вредното им въздействие върху човешкото 

здраве и околната среда. 

Настоящият отчет се изготвя на основание чл.52, ал.9 от Закона за управление на 

отпадъците и включва информация за извършените дейности  през 2018 година : 

 

1. В изпълнение на задълженията си по чл.19, ал.3, т.6 и чл.20, ал.1, т.1 от ЗУО, 

община Струмяни сключи договор с „Екопак България“ АД за изграждане и 

обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от 

20.06.2017 г. за срок от 5/пет/ години; 

2. Община Струмяни сключи договор с „Екобулбатери“ АД за събиране, 

транспортиране, временно съхранение, предварително третиране и предаване за 

оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и 

акумулатори от 05.04.2018 г. за срок от 5/пет/ години; 

3. Община Струмяни сключи договор с „Екобултех“ АД за събиране, 

транспортиране, временно съхраняване, предаване за предварително третиране, 

рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване/05.04.2018 г./ за срок от 3 /три/ години. 

4. Във връзка с изпълнението на целите за намаляване на количествата депонирани 

биоразградими отпадъци община Струмяни съвместно с община Сандански и 

община Кресна кандидатстваха и подписаха договор по обявената процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16М1ОР002-

2.002  

Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ за 

проектиране и изграждане на регионална компостираща инсталация. 

 

ЕМИЛ ИЛИЕВ 

Кмет на община Струмяни 


