
ПРОГРАМА
ЗА ЦЕЛИТЕ ПО ОКОЛНА СРЕДА

НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

№ ЦЕЛ МЕТОДИ СРОК Отговорник Бележки

1.

Подобряване 
състоянието на 
водите като се
приложи  Директива 
91/271/ЕС за 
пречистване на 
отпадъчните води от 
населени места и
намаляване загубите 
на питейни води.

1.1.) Изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за събиране, 
пречистване и отвеждане на отпадъчните води.

2010 г.
Зам.-Кмет
Главен архитект
Н-к отдел “ИСИ”

1.2.) Доизграждане, реконструкция и основно ремонтиране на 
инфраструктурата за питейно водоснабдяване. 2010 г.

Зам.-Кмет
Главен архитект
Н-к отдел “ИСИ”

1.3.) Изработване на инвестиционни проекти за канализационни мрежи за 
останалите населени места от Община Велинград. 2011 г.

Зам.-Кмет
Главен архитект
Н-к отдел “ИСИ”

1.4.) Изграждане на канализационни мрежи и селищни пречиствателни 
станции за отпадъчни води за останалите населени места в Община Велинград 
с над 2 000 до 10 000 жители 

2014 г.
Зам.-Кмет
Главен архитект
Н-к отдел “ИСИ”



2.

Изграждане и 
развитие на 
необходимата 
инфраструктура за 
третиране на 
отпадъците и
намаляване на 
разходите за 
транспорт и 
депониране на 
формиращите се 
отпадъци на 
регионално депо – 
Пазарджик.

2.1.) Привеждане в съответствие с европейските норми и стандарти на 
съществуващото съоръжение за третиране на отпадъци до пускането в редовна 
експлоатация на регионално депо за отпадъци – Пазарджик.

2008 г.

Зам.-Кмет
Гл. инспектор 
“Екология”
Управител на фирма 
за сметосъбиране и 
сметоизвозване

2.2.) Намаляване на общото количество депонирани отпадъци, като се 
въведе системата за разделно сметосъбиране на твърдите битовите отпадъци. 2008 г.

Зам.-Кмет
Гл. инспектор 
“Екология”
Управител на фирма 
за разделно 
сметосъбиране и 
сметоизвозване

2.3.) Осигуряване на институционална подкрепа за законодателно решаване на 
проблема, свързан с третиране на строителни отпадъци – Изготвяне и 
приемане на Наредба за условията и реда за изхвърлянето , събирането 
(включително и разделно), транспортирането, претоварването, 
оползотворяването и обезвреждането на твърди битови отпадъци, строителни 
отпадъци и масово разпространени отпадъци на територията на Община 
Велинград

2009 г.

Зам.-Кмет
Гл. инспектор 
“Екология”
Председател на 
Общинска Съвет – 
Велинград

2.4.) Извършване на проучване за осигуряване на терени за изграждане на 
открити площадки за:
а/ Компостиране на биоразградими отпадъци;
б/ Депониране на хумусния слой на почвата от извършване на изкопни 
дейности при строителството;
в/ Депониране на строителни отпадъци.

2009 г. 
предше
стващо 
възлага
нето на 
ОУП

Зам.-Кмет
Гл. инспектор 
“Екология”
Директор дирекция 
“УОС”

2.5.) Насърчаване на практиките по оползотворяване и повторно използване на 
строителните отпадъци за сметка на ограничаване на тяхното депониране чрез 
въвеждане на такси и използване на разрешителния режим – строително 
разрешение.

2009 г. 
предше
стващо 
възлага
нето на 
ОУП

Зам.-Кмет
Главен архитект
Гл. инспектор 
“Екология”

2.6.) Продължаване на действията за съгласуване на временни сметища 
(привеждане в съответствие съгласно нормативните изисквания)  в гр. 
Велинград и Сърница,  които да решат проблема на община Велинград в 
периода до въвеждане в експлоатация на регионално депо.

2009 г.
Зам.-Кмет
Гл. инспектор 
“Екология”



3.
Реконструкция на 
зелената система в 
Община Велинград.

3.1.) Проучване на възможностите за разработване и финансиране на проект за 
реконструкция на зелените площи.

2008 г. Зам.-Кмет
Гл.експерт ИСИ

3.2.) Реализация на проекта за реконструкция на зелените площи. 2009 г. Зам.-Кмет
Гл.експерт ИСИ

4.

Предприемане на 
действия по 
изпълнение на 
законодателство, 
свързано с 
овладяване на 
популацията на 
бездомните кучета.

4.1.) Изготвяне на програма за овладяване популацията на бездомните кучета.
2008 г.

Зам.-Кмет
Гл. инспектор 
“Екология”

4.2.) Осигуряване на институционална подкрепа за законодателно решаване на 
проблема, свързан с бездомните кучета – Изготвяне и приемане на Наредба за 
овладяване на популацията на бездомните кучета.

2008 г.
Зам.-Кмет
Гл. инспектор 
“Екология”

4.3.) Извършване на проучване за осигуряване на терен необходим за 
изграждане на приют за безстопанствени кучета. 2008 г.

Зам.-Кмет
Гл. инспектор 
“Екология”
Директор дирекция 
“УОС”

4.4.) Подготвяне на инвестиционен проект и осигуряване на средства за приют 
за безстопанствени кучета.

2009 г. Зам.-Кмет
Гл. инспектор 
“Екология”
Директор дирекция 
“ЕПП”

4.5.) Изграждане на приют за безстопанствени кучета 2011 г. Зам.-Кмет
Главен архитект
Н-к отдел “ИСИ”

4.6.) Сключване на Договор със ЗВК – Пловдив за извършване на поетапна 
кастрация и маркиране на безстопанствените кучета.

2009 г. Зам.-Кмет
Гл. инспектор 
“Екология”

4.7.) Създаване и поддържане на база – данни в електронен регистър за 
домашните кучета на територията на Община Велинград.

2009 г. Зам.-Кмет
Гл. инспектор 
“Екология”



№ ЦЕЛ МЕТОДИ СРОК Отговорник
РЕСУРС

Финансов
Човешки

5. Намаляване на 
разходите на 
електроенергия, 
питейна вода, 
хартия и горива.

5.1.) Закупуване на енергоспестяващи крушки и тяхната поетапна подмяна в 
работните и неработните помещения в сградата на Общинска администрация.

Ноември
2009 г.

Зам.-Кмет
Директор ФСД
Гл. специалист 
електро-
поддържане

500 лв.

5.2.)Закупуване на кранове за чешми, фитинги и др. водопроводни части и 
тяхната поетапна подмяна в санитарните възли и други помещения в сградата 
на Общинска администрация

Септември
2009 г.

Зам.-Кмет
Директор ФСД
Управител склад
Водопроводчик

300 лв.

5.3.) Закупуване на съдове (пластмасови кошчета) и чували за хартиени 
отпадъци, които да се разположат в сградите на Общинска администрация.

Ноември
2008 г.

Зам.-Кмет
Директор ФСД
Управител склад

100 лв.

6. Минимизиране 
количествата на 
отпадъците, които 
се обезвреждат чрез 
депониране.

6.1.) Сключване на договор между Община Велинград и 
Организация по оползотворяване, притежаваща разрешение, издадено по реда 
на глава пета, раздел IV от ЗУО, която е получила разрешение от МОСВ (по 
чл.64 ал.(1) и във връзка с чл.62, ал.(1) от ЗУО)

Ноември
2008 г.

Зам.-Кмет
Директор ФСД
Гл. инспектор
“Екология”
Н-к отдел АП

6.2.) Закупуване на съдове (кошчета пластмасови) за хартиени отпадъци в 
Общинска администрация

Ноември 
2008

Благодатка Шикова 100 лв.

7. Недопускане 
смесването на 
опасни с неопасни 
отпадъци на 
градското депо.

7.1.) Сключване на Договори между Общинска администрация, с лица, които 
имат право да извършват съответната дейност при условията на чл. 6, ал.(1) от 
ЗУО.

Декември
2008

Зам.-Кмет
Директор ФСД
Гл. инспектор
“Екология”
Н-к отдел АП

До 600 
лв./годиш

но

8. Намаляване разхода 
на гориво на МПС

8.1.) Разходи за технически преглед на МПС, които са собственост на 
общинска администрация.

Ноември 
2008 г. 

Октомври 
2009 г.

Зам.-Кмет
Директор ФСД
Ст. инспектор
КВО; Шофьори

до 400 лв.

8.2.) Разходи за сервизно обслужване на МПС, които са собственост на 
общинска администрация.

Ноември 
2008 г. 

Октомври 
2009 г.

Зам.-Кмет
Директор ФСД
Ст. инспектор
КВО; Шофьори

15 500 лв.



9. Осигуряване на 
подходящи условия 
за съхранение на 
материалите в 
склада на общината

9.1.) Закупуване на термометрии за измерване температурата в складовите 
помещения, в които се съхраняват различни материали.

Ноември 
2008 г.

Зам.-Кмет
Директор ФСД
Гл. инспектор
“Екология”
Н-к отдел ИСИ
Домакин строит.бригада

30 лв.

9.2.) Закупуване на телена мрежа и извършване на частични ремонти по 
заграждане на склада, за да се предпазят от кражби материалите, които са 
складирани в него.

Май
2009 г.

Зам.-Кмет
Директор ФСД
Гл. инспектор
“Екология”
Н-к отдел ИСИ
Домакин строит.бригада

300 лв.

УТВЪРДИЛ:

ИВАН ЛЕБАНОВ
Кмет на Община Велинград

Изготвил:
инж. Станимир Живков
Главен инспектор “ЕКОЛОГИЯ”


