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Списък на използваните съкращения: 

 

БО   Битови отпадъци 

БШПС   Българо-швейцарска програма за сътрудничество 

ГПСОВ   Градска пречиствателна станция за отпадни води 

ЕГО    Едрогабаритни отпадъци 

ЕК    Европейска комисия 

ЕС    Европейски съюз 

ЗИД    Закон за изменение и допълнение 

ЗОС    Закон за общинската собственост 

ЗООС   Закон за опазване на околната среда 

ЗОП    Закон за обществени поръчки 

ЗМДТ   Закон за местни данъци и такси 

ЗМСМА   Закон за местното самоуправление и местната администрация 

ЗУО    Закон за управление на отпадъците 

ЗУТ    Закон за устройство на територията 

ИАОС   Изпълнителна агенция по околна среда 

ИУЕЕО   Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

ИУМПС   Излезли от употреба моторни превозни средства 

ИУГ    Излезли от употреба гуми 

КР    Комплексно разрешително 

МОСВ   Министерство на околната среда и водите 

МРО    Масово разпространени отпадъци 

НДНТ   Най-добри налични техники 

НСИ    Национален статистически институт 

НСПУУ   Национален стратегически план за управление на утайките 

НПУО   Национална програма за управление отпадъците 

НУБА   Негодни за употреба батерии и акумулатори 

ОOп    Организация по оползотворяване 

ОПОС   Оперативна програма „Околна среда” 

ОУП    Общ устройствен план 

ПО    Предотвратяване на отпадъците 

ППОО    Програма за предотвратяване образуването на отпадъци 

ПРЗ    Преходни и заключителни разпоредби 

ПСОВ   Пречиствателна станция за отпадни води 

ПУП    Подробен устройствен план 

ПУДООС  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда 

РИОСВ   Регионална инспекция по околна среда и води 

РЗИ    Регионална здравна инспекция 

РДО    Рамкова директива за отпадъците 

РСУО   Регионално сдружение за управление на отпадъците 

СМР    Строително-монтажни работи 

СО    Строителни отпадъци 

ТБО    Такса битови отпадъци 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият програмен документ представлява Програма за управление на 

отпадъците на община Любимец за периода 2022 – 2028 г. 

 

Програмата за управление на отпадъците на община Любимец е разработена на 

основание изискването на чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и е 

неразделна част от Програмата за опазване на околната среда на община Любимец, в 

съответствие с чл. 52, ал. 2 от ЗУО. 

 

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Любимец 

2022 -2028 г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния план 

за управление на отпадъците (НПУО 2021-2028 г.) и при необходимост ще бъде 

актуализирана при неговото окончателно одобрение, при промяна във фактическите 

или нормативни условия. Националният план е съобразен с изискванията на Директива 

2008/98/ЕО за отпадъците, като са отчетени общите принципи за опазване на околната 

среда като предпазни мерки и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа 

приложимост, опазване на ресурсите, както и въздействие върху човешкото здраве, 

икономиката и обществото. Крайният срок на програмата съвпада с периода на 

програмиране и ползване на европейските структурни и инвестиционни фондове за 

периода 2021-2028 г. 

 

  Обхват на програмата 

 

Програмата за управление на отпадъците на община Любимец 2022 – 2028 г. 

(наричана по-нататък за краткост Програмата) обхваща всички дейности по управление 

на отпадъците, които произтичат като задължение на Община Любимец, съгласно 

разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му. 

 

Обхватът и съдържанието на Програмата са в съответствие и с Методическите 

указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците издадени 

със Заповед № РД-883/23.09.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. 

  

В рамките на Програмата за управление на отпадъците са изготвените анализи 

на съществуващото състояние и практики по управление на отпадъците на територията 

на община Любимец, въз основа на които са идентифицирани проблемите и основните 

изводи и препоръки от анализите и са определени основните цели на Програмата за 

периода 2022-2028 г. Предвидени са основни мерки и дейности за периода на действие 

на Програмата с оглед постигане на поставените цели и изпълнението на задълженията 

на органите на местното самоуправление и местната администрация в областта на 

управление на отпадъците. 

  

Обхват на Програмата 

 

В обхвата на настоящата Програма попадат дейностите, свързани с формираните 

на територията на община Любимец отпадъци, изведени и приоритизирани на база 

идентифицираните проблеми, които общинското ръководство трябва да реши, за да се 

постигне екологосъобразното им управление. 
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 Основни цели и основни резултати, които се очакват от изпълнението на 

програмата 

 

Цели 

 

Основната цел на Програмата е да допринесе за устойчивото развитие на 

община Любимец, чрез определяне на необходимите мерки за изграждане и 

реализиране на интегрирана система за управление на отпадъците в общината, като 

елемент на регионалната система за управление на отпадъците, която да доведе до 

намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните 

отпадъци, подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс, 

увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за 

управление на отпадъците. 

 

Цели, заложени в Програмата за управление на отпадъците на община Любимец за 

периода 2022-2028 г. 

 

Стратегическите цели на Програмата са: 

- Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на 

отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им 

използване; 

 

- Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и 

оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните 

отпадъци;  

 

- Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста 

и безопасна околна среда; 

 

- Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор 

при прилагане на йерархията на управление на отпадъците. 

 

За постигането на стратегическите цели са разработени подпрограми с мерки, 

съдържащи План за действие, в който са посочени основните дейности, отговорните 

институции и възможните източници за финансиране за осигуряване изпълнението на 

Програмата за периода 2022-2028 г. и индикатори за оценка степента на изпълнение на 

заложените мерки в подпрограмите. 

 

Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита ежегодно и 

подлежи на актуализация при промяна на фактическите и/или нормативни условия в 

процеса на нейната реализация. 

 
Резултати 

 

С оглед прилагане на необходимите мерки по управление на отпадъците на 

регионално ниво и настъпилите промени в националното законодателство, настоящата 

Програма е насочена към постигане на следните резултати: 

 Реализиране на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на 

отпадъци; 
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 Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и 

транспортиране на отпадъците; 

 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 

постигане на заложените в законодателството цели за рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци (отпадъци от хартия, картон, метали, 

пластмаса и стъкло; биоразградими в т.ч. биоотпадъци) и строителни отпадъци; 

 Прилагане на екологосъобразно третиране на отпадъците – изграждане и 

експлоатация на регионални съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци, съвместно с останалите общини, включени в Регионално сдружение 

за управление на отпадъците – Харманли,Свиленград, Любимец, Тополовград, 

Симеоновград, Стамболово и Маджарово; 

 Подобряване на правната регулация на управлението на отпадъците и 

ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта; 

 Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците;  

 Укрепване на административния капацитет на администрацията, отговорна за 

управлението на отпадъците в общината; 

 Увеличаване на инвестициите и прилагане на принципите “Замърсителят плаща” 

и “Разширена отговорност на производителя” при интегрираното управление на 

отпадъците; 

 Развитие на устойчиви системи за управление на специфични потоци отпадъци; 

 Повишаване участието на обществеността при управление на дейностите по 

отпадъците в общината. 

 

 Принципи при управлението на отпадъците 

 

Програмата за управление на отпадъците на община Любимец 2022 – 2028 г. се 

основава на следните основни принципи: 

 

 „Предотвратяване“ - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и 

избегнато, където това е възможно; 

 

 „Разширена отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща” –

лицата, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или 

замърсяват околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да 

покрият пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги управляват по 

начин, който гарантира висока степен на защита, на околната среда и човешкото 

здраве; 

 

 „Превантивност“ – проблемите с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и 

избягвани на възможно най-ранен етап, за предотвратяване на замърсяването; 

 

 „Близост“ и „самодостатъчност“ – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани 

възможно най-близко до мястото на тяхното образуване; 

 

 „Участие на обществеността“ – заинтересованитe страни, както и широката 

общественост имат възможност да участват в разработването на плановете за 

управление на отпадъците и имат достъп до тях след одобрението им; 
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 „Интегрирано управление на отпадъците“ - комплекс от законодателна, 

институционална и технологична дейност, целяща предотвратяване 

образуването на отпадъци или тяхното редуциране, чрез рационално 

оползотворяване изразяващо се в повторната им употреба и увеличаването на 

рециклирането им; 

 

 „Най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи“ – 

консултативен процес за вземане на решения, в който се отчитат относителните 

преимущества на различните възможности за управление на отпадъците, имащи 

отношение към опазването на околната среда, на приемлива цена;  

 

 „Устойчиво развитие“ - използване на природите ресурси по начин, който не 

ограничава възможността да бъдат използвани от бъдещите поколения. 

  

 Йерархия на управлението на отпадъците 

 

Йерархията определя приоритетния ред на това какво представлява най-добрата 

възможност за околната среда в законодателството и в политиката относно отпадъците. 

Спазването на йерархията за управление на отпадъците е предпоставка за осигуряване 

на ефективно използване на ресурсите. Йерархията задава пет възможни начина за 

правителствените институции, местните власти и бизнеса за организиране на 

дейностите с отпадъците и дава приоритет на мерките в следната последователност: 

 

 предотвратяване на образуването на отпадъци; 

 

 подготовка за повторна употреба; 

 

 рециклиране (материално оползотворяване); 

 

 друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 

 

 обезвреждане. 

 

Целта на йерархията е да илюстрира модел на интегриран подход за управление на 

отпадъците, като прилагането й в посочената последователност, ще допринесе за 

създаването на устойчива политика по управлението им. 

 
 Географски, демографски и социално-икономически характеристики на 

община Любимец 

 

Настоящата Програма за управление на отпадъците се отнася за цялата 

територия на община Любимец. 

 

Община Любимец е разположена най-ниските части на Източните Родопи 

непосредствено по държавната граница с Гърция и югозападните склонове на Сакар 

планина. Обхваща средната част на яз. „Ивайловград” и долното течение на водосбора 

на р. Марица.  
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В съседство на община Любимец на изток са община Свиленград и Република 

Гърция, на юг – община Ивайловград, а на запад – с общините Маджарово и Харманли. 

 

 

Фигура 1. Местоположение на община Любимец спрямо съседните на нея общини 

 

Община Любимец заема територия от 344, 26 кв. км., от общата площ на Южен 

централен район, която е 22,365 кв. км или това представлява 1,54 % от територията му. 

По своята територия, община Любимец се нарежда на шесто място в областта.  

 

В административно – териториалните граници на община Любимец са включени 

10 населени места, от които 1 град (административен център – град Любимец) и 9 села 

– Белица, Васково, Вълче поле, Георги Добрево, Дъбовец, Йерусалимово, Лозен, Малко 

Градище, Оряхово и едно ваканционно селище, което няма статус на населено място 

(град или село) – Арда.  
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Фигура 2. Карта на община Любимец 

 
Административен център на общината е гр. Любимец. Той има стратегическо и 

географско местоположение не само за страната, но и за ЕС, тъй като е гранична 

територия, включително за ЕС. Разстоянието до гръцката граница е 9 км, а до турската 

граница – 12 км.  

 

На територията на Любимец още от древни времена се пресичат важни пътища, 

свързващи Западна и Северна Европа със земите от Средиземноморието и тези от 

Близкия Изток. През землището на общината и през общинския център преминава 

международния път Е-80 (част от евро коридор №10), който свързва Западна и 

Централна Европа през София, Пловдив, Хасково, Любимец и Свиленград с Истанбул, 

Близкия Изток, Азия и Северна Африка. Близостта до турската и гръцка граница й 

определят стратегическо разположение и представлява сериозно предимство в 

транспортно-логистичен аспект. Именно близостта й до Свиленград, Турция и Гърция 

крие големи възможности за включване към конкретни дву- и тристранни проекти в 

сферата на икономиката, туризма, бизнеса, околната среда и екологията. 
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Таблица 1. Население на община Любимец за периода 2011 – 2019 г. 

 

Община Година Година Година Година Година Година Година Година Година 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Любимец 
10 087 9 964 9 879 9 744 9 589 9 448 9 334 9 217 9 085 

 
Източник: НСИ 

 
От данните в таблицата е видно, че през посочения период се наблюдава 

сериозен спад на населението на община Любимец, като тенденция към намаляване на 

населението се задълбочава. 

 

Към 31.12.2019г. населението на община Любимец възлиза на 9085 жители по 

данни на Национален статистически институт /НСИ/. 

Естественото разпределение между половете в община Любимец е равномерно - 

50% жени (4541 души) и 50% мъже (4544 души). Приблизително подобно е и 

съотношението по пол в градския център и селата.  

Средната гъстота на населението в общината е 26,4 души на кв. м. Негативно е 

изменението на този показател през годините 2011-2019г.  

В геоморфоложко отношение, релефът е разнообразен и силно разчленен. 

Характеризира се като хълмисто-предпланински и равнинно-хълмист релеф. В 

преобладаващата си част – на юг и север, е с наклони, стръмни склонове и заоблени, 

заравнени била, а на югозапад от поречието на р. Марица – равнинен и с малки 

наклони. 

В Източните Родопи, главното било следва посоката запад-изток. Започва от връх 

св. Марина, преминава през м. Барцова чука, връх Шейновец и през м.  Мандова могила 

достига границата с Гърция, формирайки вододела на реките Арда и Марица. На север 

и на юг от билото се спускат второстепенни била, по-разлати и заоблени, но с 

наклонени стръмни склонове. 

Надморските височини в района са със значителни разлики. Най-високата точка е 

връх св. Марина – 700 м н.в., а най ниската – 50 м н.в. – по поречието на р. Марица, 

югоизточно от град Любимец. Преобладават площите с надморска височина от 100 до 

500 м (95%). Съчетанието между хълмист, равнинен и нископланински характер на 

релефа, диференциацията на наклоните и тяхното изложение, съчетани с постилащата 

повърхност (горско дървесната растителност, в по-високите части, представлява 

компактен комплекс, който с понижаването на надморската височина става по-рехав, 

като в него се вмъкват все повече земеделски земи), са предпоставка за формирането на 

местни макроклиматични условия, характеризиращи се с различна степен на 

благоприятност. 

Община Любимец е в зона на континентално – средиземноморския климат. 

Средната годишна температура на въздуха варира от 12,2 до 12,8 градуса целзий, а за 
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Сакар планина от 12,6 до 13,5 градуса. Средното количеството на валежите е 559 мм - с 

максимум през м. декември и минимум през м. август 

Почвите не са много разнообразни и богати с изключение на наносните 

(алувиално-ливадни) по реките. Според Почвено-географското райониране на 

България, територията на Община Любимец се намира в Средиземноморската почвена 

област - в Източнородопско-Сакарската провинция.  

Почвената покривка на територията на общината е представена главно от три 

основни вида почви: 

 Канелените горски почви заемат предпланинските части на 

Източните Родопи. Тези почви се характеризират с високо съдържание на глина (до 

30%) и притежават глинест хоризонт.  

 Богати наносни (алувиално-ливадни) почви по поречието на 

р.Марица. 

 Плитки почви (ранкери, литосоли и рендзини) –  на изток по 

ниските разклонения на Сакар. Тези почви се развиват върху твърди скали, които бавно 

изветрят и се характеризират с протичането на ерозионни процеси. 

 

Почвеният фонд на общината, в комплекс с хидроклиматичните условия, 

предлага много добри възможности за развитие на земеделието. Съществуват добри 

условия за отглеждането на зърнени и технически култури. Зеленчукопроизводството е 

съсредоточено главно по поречието на р.Марица.  

 

По отношение на флората преобладава космат и виргилиев дъб, източен чинар, 

черен бор, благун, цер, габър и бук, храсталаци от драка и тревни екосистеми. По 

поречието на р. Марица се наблюдават петнисти форми на бяла и черна топола. 

Животинският свят включва предимно сърна, дива свиня, дива котка, чакал, лисица и 

всички видове грабливи птици. 

Като цяло територията на общината се характеризира с малка водоносност. Това 

са дължи на малката водоносност на Сакар и Хасковска хълмиста земя, които заемат 

значителна част от нейната територия. Водните ресурси се формират главно за сметка 

на оттока на река Марица и нейните притоци, по значителен от които е река Бисерска. 

Дължината на река Марица на територията на общината е около 9,897км. Друг 

източник за формиране на водно-ресурсния потенциал са подземните грунтови води. Те 

са акумулирани главно в речните тераси на Марица и притоците й. Използват се за 

питейно и битово водоснабдяване. На територията на общината съществуват 152 на 

брой  водоеми, язовири и изкуствени водни площи, чиято обща площ възлиза на около 

172,7 ха. Използват се предимно за напояване на обработваемите земи.  

Рудни полезни изкопаеми, представени от полиметална руда, има в район 

разположен на около 5 км от с. Лозен. Там се намира известното Лозенско оловно-

цинково находище, локализирано в обхвата на Лозенския палеовулкан. 

В района на Източните Родопи, попадащи в територията на общината, са 

известни и няколко полиметални рудопроявления ("Св.Марина", "Алтън дере" и 

"Голямата река"), които са били обект също на геологопроучвателните работи. От тях 

интерес представлява рудопроявление "Св.Марина", в което са установени рудни тела с 

оловно-цинково-медна минерализация и наличие на злато. 
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От нерудните полезни изкопаеми, интерес представляват риолитовите скали. В 

район, разположен на около 4 км западно от с.Лозен, в такива скали, функционира 

голяма кариера за трошен камък за пътното строителство. 

Инертните материали (глини, пясъци и чакъл) имат ограничено и локално 

значение. По десния бряг на река Марица, преди вливането в нея на река Бисерска, за 

целите на строителството, се добива средно зърнест пясък. 

В землището на гр. Любимец, местността “Долната ова” се намира находище на 

блатно кокиче, обявено със Заповед на МОСВ, върху частни възстановени земи. 

Защитената местност е една от малкото останали находища на блатно кокиче за 

страната. Видът е с голямо икономическо значение. Използва се като суровина за 

добиване на алкалоида Галантамин, на чиято основа се произвежда уникалното 

българско лекарство за лечение на детски паралич - Нивалин. Галантамина е основен 

компонент за производството и на други лекарствени препарати /Нивалет, Ниватонин/, 

лекуващи редица неврологични заболявания. Находището на блатно кокиче в 

землището на град Любимец е едно от малкото в страната и то с високо съдържание на 

алкалоида Галантамин. Площа на находището е около 220 дка. Специалистите в 

общината със съдействието на РИОСВ – Хасково работят за запазването и 

поддържането на това находище, въпреки парадокса, че територията му в процеса на 

земеразделяне е “върната”  на частни собственици.   

Таблица 2. Защитени територии - вид и собственост 

 

Статут и име на 

ЗТ 

Последна 

Заповед на 

МОСВ за 

обявяване на ЗТ 

Землище гр./с./ Площ 

/ха/ 

Фонд Стопанисвана от 

ЗМ “Долната ова” № 19388 

03.07.1970 

Гр. Любимец 22 ССФ Частни стопани 

ЗМ “Бакърлията” № РД – 

472/11.07.2001 

с.Йерусалимово 

с.Изворово 

279 ДГФ, 

ССФ 

ДЛ-Свиленград 

ПЗ – “Глухите 

камъни” 

№ 

3702/29.12.1972 

с. Вълче поле 2 ДГФ ДЛ-Свиленград 

ПЗ – “Меден 

камък”( Кован кая) 

№ 

3702/29.12.1972 

с. Вълче поле 1 ДГФ ДЛ-Свиленград 

ПЗ – “Птичи 

камък” 

№ 

3702/29.12.1972 

с. Вълче поле 1 ДГФ ДЛ-Свиленград 
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Натура 2000 в частта и за опазване местообитанията на птиците от директива 

79/409/ЕЕС, защитените зони по чл. 6 ал. 1 т. 3 и 4 от ЗБР 

Защитена зона по Натура 2000 по Директивата за местообитанията  – “Сакар” с 

код BG 0000212, землище с. Васково, с. Георги Добрево, с.Йерусалимово, с. Оряхово, 

гр. Любимец, общ. Любимец. 

Защитена зона по Натура 2000 по Директивата за птиците – „Сакар” с код BG 

0002021, землището на с. Васково, с. Георги Добрево, с. Оряхово, общ. Любимец. 

 
Защитена зона по Натура 2000 – “Язовир Ивайловград” с код BG 0002106, 

землище с. Вълче поле, с. Дъбовец, общ. Любимец. 

Защитена зона по Натура 2000 – “Радинчево” с код BG 0002020, землище с. 

Йерусалимово, гр. Любимец, с. Оряхово, общ. Любимец. 

Защитена зона по натура 2000 – „Остър камък”  с код № BG 0001034, землището 

гр. Любимец, с. Белица, общ. Любимец. 

Защитена зона по натура 2000 – „Марица”с  код № BG 0000578, землището гр. 

Любимец, с. Йерусалимово, с. Георги Добрево, общ. Любимец.  

Защитена зона по Натура 2000 – „Родопи-Източни” с код BG 0001032, землището 

с. Вълче поле, с. Дъбовец, с. Малко Градище,  общ. Любимец. 

 
Икономическо развитие 

 

В икономическо отношение община Любимец заема по-скромно място в 

социално-икономическия комплекс на област Хасково. Това се дължи на по-

ограничените ресурси и на по-малкия икономически потенциал, с които разполага 

община Любимец. Независимо от това, икономическия сектор на общината до голяма 

степен съответства на възможностите на общината и на влиянието на външните и 

вътрешни фактори. Важна роля в развитието на третичния сектор имат отрасли, които 

се развиват на пазарен принцип и са свързани с благоприятното транспортно – 

географско значение на общината.  

 

Такива са отрасъл „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“, отрасъл 

„Хотелиерство и ресторантьорство“ и др. На второ място, значимостта на третичния 

сектор нараства за сметка на по-слабото развитие на отраслите от вторичния сектор 

(Промишленост), който изпитва в най-голяма степен последиците от икономическата 

криза. 

Със стабилно развитие е и отрасъл „Транспорт, складиране и пощи”. Това се 

дължи на транспортно-географското положение на община Любимец и ролята на двата 

вида транспорт – железопътен и автомобилен. 

 

Преобладаващи и структуроопределящите отрасли на местната икономика от 

вторичния сектор са: промишления отрасъл „Производство на храни, напитки и 

тютюневи изделия“, Отрасъл „Производство на машини и оборудване“, Производство 

на изделия от текстил и облекла.  

 

Селското стопанство е основен отрасъл в икономиката в община Любимец, 

характерен за всички селища на общината и осигуряващ поминъка на значителна част 

от населението. 
 



Програма за управление на отпадъците на община Любимец 2022-2028г. 

14 
 

Растениевъдството се определя като основен икономически отрасъл в община 

Любимец, като все по-силно се утвърждава в икономическият й профил. Ключовите 

фактори, които имат влияние в тази насока са 1) наличието на качествени поземлени 

ресурси, 2) благоприятни климатични условия и 3) традиции на населението, в т.ч. 

наличие на добър производствен опит в аграрния сектор. Инвестиционният интерес в 

областта на селското стопанство е ориентиран основно в зърно производството и в 

създаване нови масиви от трайни насаждения. 

 

В структурата на растениевъдството, важно място има производството на 

зърнени храни. Отглеждат се следните зърнени култури: пшеница, ечемик, царевица, 

слънчоглед. Те формират около една трета от произведената продукция в аграрния 

сектор в стойностно изражение. През последните години се проявява тенденция тези 

култури да се отглеждат на по-големи масиви, което повишава и ефективността на това 

производство. 

 

Зеленчукопроизводството е традиционен подотрасъл на отрасъл „Селско 

стопанство“ в община Любимец. Благоприятните фактори за развитието му са 

качествените почвени ресурси, климатичните условия и производствените традиции на 

населението. В общината се прилагат различни технологии, в зависимост от условията 

на отглеждане на зеленчукови култури. Най-голям дял заемат доматите, пиперът, 

краставиците, лукът, зелето и картофите, които формират над 95% от стоковата 

структура на зеленчукопроизводството. Други основни култура в общината са дините и 

пъпешите. Отглеждат се различни плодове – круши, ябълки, праскови и др. 

 

Животновъдство – община Любимец е специализирана главно в отглеждането на 

говеда, кози, овце, свине и пчелни семейства. 

 

Селското стопанство в община Любимец се развива под формата на лични и 

кооперативни структури, сдружения и арендатори. Преобладаваща част са личните 

натурални стопанства. Пазарно-ориентираното производство се реализира от 

земеделски кооперации и арендатори.  

 

Горско стопанство – горския фонд на община Любимец попада в обособен 

горскостопански участък, които е в обхвата на Държавно горско стопанство 

Свиленград. Горите и горските площи от района са разположени в Източни Родопи, по 

поречието на р. Марица и южната част на Сакар планина. Най-голям процент гори има 

в землищата на с. Вълче поле, с. Дъбовец и с. Малко градище. От общия размер на 

всички залесени площи по-голямата част от тях е заета от широколистни дървесни 

видове, което е характерно за Източните Родопи. Общата площ на горскостопански 

участък „Любимец" е 4 262,5 ха. От общия размер на всички залесени площи по-

голямата част от тях е заета от широколистни дървесни видове (бук, черен дъб, зимен 

дъб, летен дъб, благун, цер, акация, космат дъб, келяв габър, полски бряст, сребриста 

липа, бяла топола). Общата площ на защитените и специализирани горски територии е 

2 524,3 ха.  

 

Дърводобивът е една от стопанските дейности с потенциал за развитие в община 

Любимец, но въпреки големите площи на горския фонд, той не е развит, поради 

ниската норма на добив от представените видове. 
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Търговия и услуги – търговската мрежа на територията на община Любимец е 

сравнително добре развита. Фирмите, работещи в областта на търговията и услугите са 

основно микропредприятия. 
 

Туризъм - От туристическите ресурси за културен и познавателен туризъм от 

по-добро популяризиране се нуждае Тракийското светилище (Тракийски култов 

комплекс) „Глухите камъни“ в землището на с. Малко градище, Етнографската сбирка 

към читалището в с. Лозен и др. 

 

Традициите в лозарството и винарството в общината са фактор за развитие на 

винения туризъм. Основно направление в туристическия сектор в общината е 

транзитния туризъм, който също е свързан с транспортно-географското положение на 

общината. 

 

Ваканционният туризъм е свързан с принадлежността на част от яз. 

„Ивайловград“ в обхвата на община Любимец. 

 
На територията на община Любимец при възникване на нерегламентирани 

сметища, веднага се почистват и ликвидират. 

 

Отпадъците не само повърхностно замърсяват околната среда, но и ограничават 

използваемостта на земята, 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. От друга страна отпадъците са ценен енергиен и суровинен 

източник и тяхното минимизиране и повторната употреба води до съхранение на 

природни ресурси. 

 

Ето защо управлението им е сложен и многообхватен процес, изискващ 

интегрираност на подходите, внедряване на нови технологии, създаване на подходяща 

икономическа среда и нормативна база, и не на последно място висока обществена 

отговорност. 

 

Новата и ефективна стратегия за управление на твърдите битови отпадъци ще: 

-  повиши привлекателността на града и околностите му; 

-  намали и предотврати риска за здравето на хората; 

-  подобри състоянието на околната среда и нейната привлекателност; 

-  намали замърсяването на реки, води и почви; 

- намали потреблението на природни ресурси за сметка на преработка на 

отпадъци; 

 

 подобри условията за икономическо развитие и чистотата в населените места; 

 подобри условията за развитие на селското стопанство в общината, например 

чрез, производство на компост от органични отпадъци; 

 подобри качеството и разшири обхвата на предлаганите услуги по третиране на 

отпадъци. 
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2. ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ И ПРОГНОЗИ ЗА БЪДЕЩО 

РАЗВИТИЕ 

 

В този раздел са представени основни данни и тенденции, в резултат от 

проведения анализ на настоящото състояние на управлението на отпадъците на 

територията на община Любимец, както и произтичащите от тях изводи и препоръки, 

които са основа за формулиране на мерките за постигане на целите на настоящия 

програмен документ. 

 

Основни изводи от анализа на действащите нормативни и програмни 

документи на Община Любимец в контекста на правата и задълженията на 

общините в областта на управление на отпадъците. 

 

Община Любимец е разработила местна нормативна уредба в съответствие с 

изискванията на националното законодателство, в т.ч. Закона за управление на 

отпадъците, Закона за местните данъци и такси, Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, детайлизираща разпоредбите относно управлението на 

отпадъците съобразно спецификата на общината. Разработени са и програмни 

документи за провеждане на политиката на общината в тази област. 

 

На основата на извършения анализ могат да се направят следните основни 

изводи: 

- Националната нормативна рамка в областта на управление на отпадъците 

съдържа конкретни разпоредби, регламентиращи обхвата, правата и задълженията на 

органите на местното самоуправление и местната администрация по отношение на 

управлението на отпадъците. 

 

- Действащата Наредба № 27 за управление на отпадъците на 

територията на община Любимец е приета от Общински съвет - Любимец с Решение 

№ 161 от Протокол № 16/07.12.2016  г. на основание чл. 22 от действащия ЗУО. 

Наредбата съдържа детайлни разпоредби, регламентиращи управлението на отпадъците 

на територията на община Любимец. Разработена в пълно съответствие с изискванията 

на националното законодателство по управление на отпадъците и отговаря на 

изискванията на ЗУО за съдържание на наредбата. 

 

- В останалите общински нормативни актове, обект на анализа, могат да 

бъдат направени допълнения с оглед уреждане на максимално широк кръг от въпроси, 

както е препоръчано в заключението на анализа. 

 

- Община Любимец разработва и изпълнява общински програми за 

управление на отпадъците в съответствие с действащото към момента на изготвянето 

им национално законодателство и национални програмни документи в областта на 

управление на отпадъците. 

 

- Община Любимец прави всичко възможно за реализиране на Основната 

част от мерките, включени в Плана за действие на Общинската Програма за 

управление на дейностите по отпадъци за периода 2016-2020 г. 
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- Общинската администрация осъществява текущ контрол по напредъка и 

изготвя периодични отчети за изпълнението на програмните документи, в 

законоустановените срокове, които представя пред Общински съвет – Любимец. 

 

Основни изводи от анализа на състоянието на отпадъците образувани на 

територията на Община Любимец. 

 

В анализа на отпадъците са изследвани основните тенденции и данни по 

отношение на образуването и методите на третиране на отпадъците, като са направени 

констатации във връзка с поставените цели в националното законодателство по 

управление на отпадъците. На основата на анализите са направени следните изводи и 

препоръки:  
 

– Услугата по организирано събиране и транспортиране на битовите 

отпадъци обхваща 100 % от населението на Община Любимец;  

– Отпадъците, обхванатите от общинската система за сметосъбиране, 

преминават през процес на сепариране и отделяне на рециклируемите материали от 

общия поток смесени битови отпадъци; 

– Въведена е система за разделно събиране на отпадъци от хартия, 

пластмаса, метал и стъкло, чрез сключен на договор с организация по оползотворяване 

и/или други лица притежаващи необходимите разрешителни за дейности с отпадъци, 

съгласно изискванията на ЗУО; 

– Нормата на натрупване на битовите отпадъци в община Любимец е 

сходна с приетата за страната норма на натрупване за този тип населени места, 

съответстващи на населените места в община Любимец. Наличието на сходство с 

тенденциите в страната показва, че в общината действат обичайните фактори, свързани 

с генерирането на битови отпадъци. На база идентифицираните количества образувани 

битови отпадъци на територията на Община Любимец към 2019 г., е определен и 

показателя „норма на натрупване на отпадъците“, чиято стойност е 174.44 кг/ж/г.е без 

разделно събрания отпадък и 184.97кг/ж/г. с разделно събрания отпадък. 

– Община Любимец депонира битовите си отпадъци на Регионалното депо 

за неопасни отпадъци, разположено в землището на гр. Харманли, общ. Харманли, 

съвместно с останалите общини, участващи в РСУО – Харманли, Симеоновград, 

Тополовград, Маджарово и Стамболово, Свиленград. Експлоатацията на депото се 

извършва съгласно условията посочени в издадено Комплексно разрешително № 285–

Н1/2011г.; № 285-Н2/2018г.  

– Изготвен е морфологичен анализ на състава и количеството битови 

отпадъци образувани на територията на Община Любимец към 2016 година при 

спазване на Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, 

утвърдена със Заповед №РД-744/29.09.2012 год. на министъра на околната среда. 

Данните от проведения морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на 

територията на Община Любимец в продължение на четири сезона показват, че: с най -

голям дял в общината са ситна фракция; 

– Планираният капацитет на предвидените за изграждане регионални 

съоръжения е достатъчен за третиране на образуваните битови отпадъци от Регион 

Харманли, съгласно изготвените прогнози, и постигане на целите за рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, заложени в националното законодателство, за 

които са отговорни местните власти. 

– В община Любимец понастоящем не е застъпена практиката за повторна 

употреба и рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване. На територията на 
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общината не се експлоатира депо за строителни отпадъци. При образуване на 

строителни отпадъци, в т.ч. от ремонтна дейност, извършвана от домакинствата, те се 

насочват за депониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци в гр. Харманли. 

– Община Любимец има проект за Изграждане на пречиствателна станция 

на отпадъчни води, очаква се финансиране. 

 

Основни изводи от анализа на инфраструктурата за управление на 

отпадъците. 

 
Анализите на инфраструктурата за разглежданите потоци отпадъци дават 

основание да се направят следните основни изводи и препоръки: 

 

 Във всички населени места на територията на община Любимец се 

извършва организирано събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци, като 

системата обхваща 100% от населението на общината.  

 Общината е осигурила съдове и техника за събиране и извозване на 

смесените битови отпадъци. 

 Смесените битови отпадъци от всички населени места на територията на 

община Любимец се депонират на Регионалното депо - Харманли за неопасни отпадъци 

за общините Харманли, Симеоновград, Тополовград, Свиленград, Маджарово и 

Стамболово, отговарящо на нормативните изисквания. 

 Община Любимец е осигурила предварително третиране (сепариране) на 

събраните смесени битови отпадъци с цел отделяне на оползотворими компоненти от 

общия поток на битови отпадъци преди депонирането им. Дейността се извършва чрез 

съществуваща сепариращата инсталация изградена на Регионалното депо – гр. 

Харманли; 

 Община Любимец е организирала разделното събиране на отпадъци от 

опаковки чрез сътрудничество с организация по оползотворяване с Договор за 

изграждане и обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от 

13.02.2017г. с “ Екопак България” АД; 

 Разполага с площадки за разделно събиране на МРО които се ползват от 

лица притежаващи необходимите разрешителни за дейности с отпадъци, съгласно 

изискванията на ЗУО. 

 В изпълнение на законодателното изискване за регионално управление на 

битовите отпадъци, Община Любимец членува в Регионално сдружение за управление 

на отпадъците, заедно с общините Харманли, Симеоновград, Тополовград, Свиленград, 

Стамболово, Маджарово.  

 Разполага със съвременно депо за обезвреждане на остатъчните битови 

отпадъци, които не подлежат на рециклиране и оползотворяване. Съществуващото 

Регионално депо има 2 клетки за неопасни отпадъци. Като към 2020г. клетка едно е с 

преустановена експлоатация поради достигане на капацитета си. От същата година 

депонирането на битовите отпадъци се извършва в клетка две. 

 Към момента на изготвяне на настоящата Програма общината не 

разполага със система за разделно събиране на биоразградими и биоотпадъци. 

Необходимо е внедряване на система за разделно събиране на хранителни и кухненски 

отпадъци от домакинствата, ресторантите и заведенията за обществено хранене на 

територията на общината. Препоръчително е тя да става плавно и с активни 

информационни кампании с цел подготовка на населението за нея. Съгласно 

изискванията, определени с Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране 

на биоразградимите отпадъци (обн. ДВ, бр. 11/2017 г.), същите трябва да се събират 
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разделно при източника на образуване (домакинства, търговски и административни 

обекти и/или заведенията за обществено хранене), като общината трябва да осигури 

съдове за многократно ползване. 

 

Основни изводи от анализа на замърсени в миналото площадки за 

обезвреждане на отпадъци и осъществени мерки за тяхното възстановяване. 

На основа на анализираната информация в анализа на замърсените в миналото 

площадки се правят следните анализи: 

 

– От 15.07.2009 година се спира експлоатацията на общинското депо, съгласно 

Заповед № 77/15.07.2009г. на Директора на РИОСВ – Хасково. Общината 

изготвя проект за „Закриване и рекултивация на депо за ТБО на територията 

на община Любимец”. 

– С въвеждането на регионалния принцип за управлението на дейностите по 

отпадъците и в съответствие с Националната програма за управление на 

дейностите по отпадъците, считано от 16 юли 2009г., община Любимец се 

задължава да стартира дейности по обезвреждането на неопасните отпадъци 

на определеното за общината регионално депо Харманли. 

– На територията на Община Любимец няма други депа с преустановена 

експлоатация; 

– Ежегодно общинска администрация извършва проверки за наличието на 

изхвърлени отпадъци на нерегламентирани места, както и за образувани нови 

такива. Предприемат се своевременни мерки за почистване на 

замърсяванията, както и за не допускането им. 

 

Основни изводи от анализа на институционалния капацитет в сферата на 

управлението на отпадъците и осъществяването на управленските и контролните 

функции. 
 

В Община Любимец дейностите свързани с управление на отпадъците са 

възложени на самостоятелно звено към Общинската администрация Любимец „Чистота 

и благоустройство” което в областта на околната среда изпълнява следните функции:   

 

 Организира, ръководи и контролира дейностите по сметосъбиране и 

сметоизвозване на смесените битови отпадъци;  

 Организира почистването на нерегламентирани сметища на територията на 

общината;   

 Възложените с националната нормативна уредба правомощия на кмета на 

общината във връзка с управлението на отпадъците са обезпечени в голяма 

степен с функции на звената в общинската администрация; 

 На настоящия етап не са възложени функции относно биоразградимите и 

биоотпадъците, тъй като общината все още не е въвела система за разделно 

събиране и оползотворяване на този вид отпадъци; 

 

Дейностите на специализирана администрация Дирекция „Управление на 

териториите и собствеността, социални и хуманни дейности, екология и управление на 

отпадъците” са: 
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 Отговаря за изготвянето на пълната документация по приемането размера на 

такса битови отпадъци от общинския съвет;  

 Води пълна отчетност на събрания и депониран отпадък в Националната 

информационна система за отпадъци; 

 Участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятия за 

опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на 

територията на общината;   

 Разяснява, предупреждава и осведомява обществеността за всички дейности, 
намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и 

проблемите, свързани с тях. 
 

Основни изводи от анализа на организационните схеми и форми за 

управление на отпадъците, планиране, финансиране и определяне на цени и такси 

за услугите. 

 

Въз основа на анализа на организационните схеми за управление на отпадъците 

могат да се направят следните изводи: 

 

 Въведените организационни схеми и форми за управление на отпадъците в 

община Любимец са добра основа за прилагане на принципите „Разширена отговорност 

на производителя” и „Замърсителят плаща”. 

 

 На територията на Община Любимец функционира разделно събиране на 

отпадъци от опаковки, като дейностите се извършват от Организации по 

оползотворяване, за което Община Любимец има ангажимент произтичащ от 

националното законодателство и е сключила договори за сътрудничество. 

 

 В общината не се прилага принципът „замърсителят плаща”. 

 

 Понастоящем Общинско звено „Чистота и Благоустройство” при община 

Любимец предоставя услуги по събиране, транспортиране и депониране на смесени 

битови отпадъци до Регионално депо за неопасни отпадъци в гр. Харманли. 

Заплащането на услугата се извършва от събраната такса битови отпадъци. 

 

 Депонирането на битовите отпадъците от всички населени места на територията 

на община Любимец се извършва на Регионалното депо за неопасни отпадъци, 

съгласно сключено договор между община Любимец и собственика на депото.Община 

Любимец заплаща определената сума за депониране на тон отпадък на регионалното 

депо от събраната такса битови отпадъци в бюджета на общината, както и 

обезпеченията и отчисленията за депониране на отпадъци по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, 

чрез които се осигурява финансов ресурс за осъществяване на мониторинг на депото и 

следексплоатационни грижи. 

 

 На Регионалното депо – Харманли има изградена сепарираща инсталация. 

Смесения битов отпадъкът от община Любимец се сепарира, като се отделя този който 

в последствие подлежи на рециклиране и след това се извършва депонирането му. По 

този начин се намалят количеството депониран отпадък с цел да се предотврати или да 

се сведе до минимум отрицателното въздействие от депонирането. 
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 Предвид факта, че на територията на община Любимец, няма изградени 

съоръжения и инсталации за компостиране или друго оползотворяване на зелени, 

хранителни и кухненски биоотпадъци, понастоящем не се предоставят услуги по 

тяхното разделно събиране, транспортиране и оползотворяване. 

 

 Редът за определяне и събиране на такса „битови отпадъци” и услугите, за които 

се заплаща таксата са регламентирани с Наредба № 7 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Любимец. 

 

 Разходите за дейности по управление на битовите отпадъци надвишават 

приходите от такса „битови отпадъци“ и в тази връзка се прибягва до разходването на 

допълнителни средства от бюджета на общината. 

 

Основни изводи от анализа на информирането на обществеността по 

въпросите на управлението на отпадъците. 

 

Анализът на информирането на обществеността по въпросите на управление на 

отпадъците: 

 

 Община Любимец използва различни форми за повишаване на общественото 

съзнание и привличане и насърчаване на обществеността за участие в 

дейностите с отпадъци – целеви кампании, разпространение на информационни 

материали и др. 

 

 Община Любимец изпълнява ангажиментите за информиране и консултации с 

обществеността, произтичащи от екологичното и друго законодателство. 

Проектите на общински нормативни и програмни документи се предоставят на 

интернет страницата на общината. Всички постъпили уведомления за 

реализация на инвестиционни предложения се оповестяват на интернет 

страницата на общината. 

 

 Необходимо е продължаване на предприетите до момента и по възможност 

увеличаване на инициативите с участието на млади хора и ангажираността им в 

поддържане чистотата на града. Чрез провежданите информационните кампании 

ще се увеличат възможностите на общината за достигането на набелязаните 

мерки в развитието на дейността по управлението на отпадъците. 

 

Изводи от анализа на информационното обезпечаване за отпадъците и 

дейностите с отпадъци. 

 

Анализът на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с 

отпадъци в Община Любимец води до следните изводи и препоръки: 

  

 Информация и документация във връзка с управлението на отпадъците в община 

Любимец се събира и обработва от различни структурни звена от общинската 

администрация, в съответствие с функционалните им характеристики съгласно 

устройствения правилник на Общинска администрация – гр. Любимец. 

 Взаимодействието между отделните звена се осъществява основно на базата на 

документооборот на хартиен носител. Наличната информация в отделните 
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структурни звена е организирана по начин, които не винаги позволява 

сравнителен анализ на данните – налична е в различни разбивки; 

 Препоръчва се въвеждане на единна информационна система в общината, която 

да обхваща целия процес по управление на отпадъците и на база на първичната 

информация да осигурява контрол и отчетност на всички етапи от процесите, да 

служи за изготвяне на анализи за планиране и вземане на управленски решения. 

 
3. SWOT АНАЛИЗ 

 

SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на обекта на стратегическия 

анализ от средата, в която той функционира. Обектът на стратегически анализ се 

разглежда откъм неговите „силни страни“ и „слаби страни“. Средата, в която 

функционира обектът на стратегически анализ, се диференцира на „възможности“ и 

„заплахи“. 

 

Силни страни. Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, 

което притежава секторът. Силната страна е отличителна компетенция, която дава 

сравнително предимство. 

 

Слаби страни. Слабите страни представляват ограниченията или недостигът на 

ресурси, умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на сектора. 

 

Възможности. Възможностите представляват най-благоприятните елементи на 

външната среда. Това са благоприятни външни фактори, от които секторът се възползва 

или би могъл да се възползва. 

 

Заплахи. Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те 

поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние. 

 

Направеният SWOT анализ на управлението на отпадъците в община Любимец 

показва посочените по-долу резултати: 

 

Силни страни Слаби страни 

 

 Общинската нормативна уредба, 

регламентираща управлението на 

отпадъците на местно ниво е разработена 

в съответствие с изискванията на ЗУО; 

 В общинската система за събиране и 

транспортиране на смесени битови 

отпадъци е обхванато 100% от 

населението на общината и е осигурена 

необходимата инфраструктура; 

 100% задоволяване потребностите с 

необходимите съдове за смесени битови 

отпадъци; 

 Общината има сключен договор с 

Организация по оползотворяване на 

опаковки от хартия, пластмаса и стъкло; 

 Участие в Регионално сдружение за 

 Не е осигурена инфраструктура за 

разделно събиране и оползотворяване 

на биоразградимите и биоотпадъците;  

 Не е застъпена практиката за повторна 

употреба и рециклиране на отпадъци 

от строителство и разрушаване; 

 Нерегламентирано замърсяване на 

отделни места със строителни, 

биоразградими и други отпадъци от 

бита; 

 Все още на са сключени договори с 

лицензирани фирми за управление на 

специфични потоци отпадъци: 

батерии и акумулатори, отработени 

масла, автомобилни гуми, 

едрогабаритни отпадъци, електро и 



Програма за управление на отпадъците на община Любимец 2022-2028г. 

23 
 

управление на отпадъците; 

 Използване на регионално депо за 

неопасни отпадъци, отговарящо на 

нормативните изисквания; 

 Изградена и използваща сепарираща 

инсталация на регионално депо  

 Общинското депо за неопасни отпадъци 

е закрито и има изготвен проект за 

неговото рекултиваране; 

 Изготвен проект за изграждане на 

пречиствателна станция на отпадни 

битови води; 

 Съществуваща общинска нормативна 

уредба за управление на отпадъците; 

 Изградени са предпоставки, които 

позволяват участие на обществеността 

при взимане на решения, свързани с 

управлението на отпадъците – 

предоставяне на обществен достъп на 

проекти на общински нормативни и 

програмни документи, уведомления за 

инвестиционни предложения; 

предоставяне на информация чрез медии 

и интернет. 

 

електонно оборудване.  

 

 

Възможности 

 

Заплахи 

 Използване на финансовите 

инструменти на ЕС за реализация на 

проектите и изграждане на 

регионални съоръжения за 

компостиране; 

 Промяна на обществените нагласи в 

полза на екологосъобразно 

управление на отпадъците съобразно 

въведената йерархия. 

 Провеждане на разяснителна 

кампания предимно в училищата и 

детските градини за повишаване на 

екологичното възпитание; 

 Актуализация на местните наредби в 

съответствие на нормативните 

документи по околната среда 

 Рекултивация на съществуващото 

общинско депо на твърди битови 

отпадъци 

 

 Честа промяна на националната 

нормативна уредба относно 

управлението на отпадъците; 

 Забавяне на финансиране и 

реализация на рекултивация на 

старото депо за неопасни отпадъци 

 Забавяне реализацията на проектите за 

изграждане на регионални 

съоръжения за компостиране; 

 Неизпълнение на нормативните 

задължения на общината по 

отношение управлението на 

отпадъците и налагане на санкции от 

страна на контролните органи. 
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4. ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА  

ОТПАДЪЦИТЕ 2022-2028 Г. 

 

Генералната дългосрочна цел на Програмата е: да допринесе за устойчивото 

развитие на община Любимец, чрез определяне на необходимите мерки за изграждане и 

реализиране на интегрирана система за управление на отпадъците в общината, като 

елемент на регионалната система за управление на отпадъците, която да доведе до 

намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните 

отпадъци, подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс, 

увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за 

управление на отпадъците. 

 

Стратегическите цели, чието постигане през периода на Програмата ще 

допринесе за изпълнението на генералната цел, са: 

 

Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване; 

 

Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 

отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци; 
 

Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна 

околна среда; 

 

Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 

на йерархията на управление на отпадъците. 

 

За постигането на стратегическите цели са разработени подпрограми с мерки, 

съдържащи План за действие, в който са посочени основните дейности, отговорните 

институции и възможните източници за финансиране за осигуряване изпълнението на 

Програмата за периода 2022-2028 г. и индикатори за оценка степента на изпълнение на 

заложените мерки в подпрограмите. 

 

5. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОДПРОГРАМИ С МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА 

ЦЕЛИТЕ 

 

В рамките на Програмата за управление на отпадъците на община Любимец за 

периода 2022-2028 г., са разработени подпрограми, които чрез мерките, включени в 

тях, водят до изпълнението, както на оперативните цели на всяка от подпрограмите, 

така и на четирите стратегически цели. 

 

Всяка от подпрограмите съдържа кратка въвеждаща текстова част, в която са 

представени ключови изисквания на националното законодателство и оперативни цели; 

развитие в разглежданата област; резултатите, които общината е постигнала до 

момента; ключови резултати, които се очакват от изпълнението на подпрограмата. 

 

Всяка подпрограма съдържа План за действие, в който в табличен вид са 

посочени предвидените дейности (мерки) за постигане на оперативните и 

стратегически цели, срок за реализация, очакваните резултати, отговорните 



Програма за управление на отпадъците на община Любимец 2022-2028г. 

25 
 

институции, възможните източници за финансиране за осигуряване на изпълнението й 

и индикатори за оценка степента на изпълнение на заложените мерки в подпрограмата. 

 

В зависимост от спецификата на съответната подпрограма са предвидени 

инвестиционни и неинвестиционни („меки“) мерки. 
 

Стратегическа цел 

 

Подпрограма 

Стратегическа цел 1: Намаляване на 

вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и 

насърчаване на повторното им използване 
 

 Подпрограма за предотвратяване 

образуването на отпадъци 
 

Стратегическа цел 2: Увеличаване на 

количествата рециклирани и 

оползотворени отпадъци 

 Подпрограма за разделно събиране 

и достигане на целите за подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране на 

битовите отпадъци от хартия и картон, 

метали, пластмаса и стъкло 

 Подпрограма за разделно събиране 

и постигане на целите и изискванията за 

битовите биоразградими отпадъци и за 

биоотпадъците 

 Подпрограма за изпълнение на 

изискванията за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци 

и отпадъци от разрушаване на сгради 

 Подпрограма за предотвратяване и 

намаляване на риска от депонирани 

отпадъци 

 Подпрограма за изпълнение 

задълженията на общината с оглед 

изграждане на системите за разделно 

събиране на масово разпространени 

отпадъци 

 Подпрограма за намаляване на  

количеството на отпадъчните води чрез 

изграждане на пречиствателна станция за 

отпадъчни води 

 

 

 

Стратегическа цел 3: Управление на 

отпадъците, което гарантира чиста и 

безопасна околна среда 
 

 Подпрограма за информационно 

осигуряване на общинската 

администрация и подобряване на 

административния капацитет 
 

Стратегическа цел 4: Включване на 

обществеността в управлението на 

отпадъците. 
 

 Подпрограма за прилагане на 

разяснителна кампания и информиране 

на обществеността по въпросите на 

управление на отпадъците 
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5.1. ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА 

ОТПАДЪЦИ 

 

Въведение и основни положения 

 

В съответствие със законовите изисквания и „Методическите указания за 

разработване на общински програми за управление на отпадъците”, утвърдени със 

Заповед № РД – 211 от 31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, 

Програмата за предотвратяване образуването на отпадъци на община Любимец има 

следното съдържание: 

 

- Въведение и основни положения; 

 

- Определение и място на предотвратяване на образуването на отпадъци в 

йерархията за управление на отпадъците; 

 

- Цел на Програмата за предотвратяване образуването на отпадъци; 

 

- Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване образуването на 

отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи мерки и 

предложение за индикатори за мерките; 

 

- План за действие към Програмата за предотвратяване образуването на отпадъци. 

 

Определяне и място на предотвратяване на образуването на отпадъци в 

йерархията за управление на отпадъците. 

 

Предотвратяването на отпадъците е определено в европейското и националното 

законодателство (т. 28 от § 1 на допълнителните разпоредби на ЗУО) като: 

 

„Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с 

което се намалява: 

 

 количеството отпадъци, включително чрез повторна употреба на продуктите 

или жизнения им цикъл; 

 

 вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и 

човешкото здраве; или 

 

 съдържанието на вредни вещества в материалите или продуктите.“ 

 

Предотвратяването на образуването на отпадъци има най-висок приоритет в 

йерархията за управление на отпадъците, която изисква дейностите с отпадъците да се 

извършват в следната последователност: 

 

 предотвратяване на образуването на отпадъци; 

 

 подготовка за повторна употреба; 

 

 рециклиране (материално оползотворяване); 



Програма за управление на отпадъците на община Любимец 2022-2028г. 

27 
 

 друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 

 

 обезвреждане 

 

С оглед поясняване на определението за „предотвратяване на образуването на 

отпадъци“ и включените в него компоненти, можем да специфицираме 

предотвратяването като количествено и качествено предотвратяване на образуването на 

отпадъци и предотвратяване още във фазата на проектиране на продуктите, преди 

тяхното производство. 

 

Количествено и качествено предотвратяване 

Докато намаляването на количествата образувани отпадъци се нарича 

количествено предотвратяване на отпадъци, то намаляването на съдържанието на 

вредни вещества в материалите и продуктите се нарича качествено предотвратяване на 

отпадъците. 

 

Предотвратяване още във фазата на проектиране на продуктите, преди тяхното 

производството 

Предотвратяването е хоризонтална мярка, която обхваща всички фази на потока 

от материали – добив, производство, разпространение и потребление. 

Предотвратяването на отпадъка не е само в една от тези фази. Колкото по-рано се 

реализират мерките по предотвратяване, толкова по-ефективни ще бъдат. В този 

смисъл мерки, предприети във фазата на дизайна и пред-дизайна, биха имали по-голям 

положителен ефект. Предотвратяване по време на дизайна означава да се предприемат 

мерки още във фазата на вземане на техническите решения при проектиране. Това 

включва не само екодизайн на продуктите, но и стратегическо развитие от гледна точка 

на икономически показатели, позиция на пазара, планиране на разходи и пр., както и 

използване на технологии, изискващи по-малко материали, влагане на по-малко опасни 

субстанции, по-малко опаковки, по-рядко преместване и по-малко складиране. 

 

Предотвратяването на отпадъците има и съществен принос за необходимия 

преход към ефективно използване на ресурсите. Увеличаването на времето на ползване 

на продуктите или многократната употреба на продукти, които обичайно се изхвърлят 

след единствената им употреба, биха имали като резултат намалено използване на 

природните ресурси, от които се произведени, а не само предотвратяване на вредното 

въздействие върху околната среда от изхвърлянето на повече отпадъци, вследствие на 

по-кратката употреба на тези продукти. С оглед на това, предприемането на мерки за 

предотвратяване на отпадъците допринася за постигане на европейските и национални 

цели за ефективно използване на ресурсите. 

 

Този преход обаче трябва да бъде направен така, че да не води до намаляване на 

благосъстоянието и на икономическия растеж. Тоест не става въпрос за това да има 

конкуренция на екологичните и икономическите политики, а да се използва 

икономиката за постигане на екологичните изисквания. 

 

Цели на общинската програма за предотвратяване на образуването на 

отпадъците. 

 

Прекъсването на връзката между икономическия растеж и нарастващото 

използване на ресурсите, което води до негативно влияние върху човека и природата, е 
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основна цел в областта на политиката по околната среда. Този принцип за устойчиво 

развитие представлява не само ориентир за държавни действия, но е и мерило за 

решенията на икономиката и обществото. В областта на управление на отпадъците и 

разработената Национална програма за предотвратяване на отпадъците, тази цел 

намира изражение в прекъсване на връзката между икономическия растеж и свързаното 

 с това вредно влияние върху човека и околната среда в резултат на образуването на 

отпадъците. 

 

Целите на Програмата за предотвратяване на образуването на отпадъци на 

община Любимец, могат да се обобщят в следните групи: 

 

Стратегическа цел подпомагана от оперативни цели, чието изпълнение се 

постига чрез пакет от мерки. Тези цели кореспондират с националните цели за 

предотвратяване на отпадъците. 

 

Стратегическата цел на Програмата за предотвратяване на образуването на 

отпадъците в община Любимец е: 

 

„Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

на образуването им“. 

 

Оперативни цели: 

 

 Намаляване на количеството на отпадъците; 

 

 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците; 

 

 Намаляване на съдържанието на вредни вещества в материалите и 

продуктите. 

 

Постигането на посочените оперативни цели изисква целенасочена общинска 

политика, чрез прилагането на мерки, които да доведат до прекъсването на връзката 

между икономическото развитие и въздействието върху околната среда, свързано с 

образуването на отпадъци. Под мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци 

трябва да се разбира всяка мярка, която се предприема преди едно вещество, материал 

или продукт да се превърне в отпадък и която допринася за това да се намали 

количеството отпадъци и тяхното вредно въздействие върху човека и природата или 

съдържанието на вредни вещества в отпадъците. 

 

Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване 

образуването на отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи 

мерки и предложение за индикатори за мерките. 

 

До този момент в община Любимец, не са разработвани и прилагани конкретни 

целенасочени мерки за предотвратяване образуването на отпадъци и ако е имало такива 

те са били косвени. Това е така, поради факта, че досега националното законодателство 

не е вменявало такива задължения на местните власти и не са разработвани национални 

програмни документи в тази насока и указания за прилагане на мерки. 
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По-долу са разгледани мерките за предотвратяване образуването на отпадъци, 

като за всяка мярка, включена в Подпрограмата за предотвратяване на образуването на 

отпадъци на община Любимец е посочена същността на мярката, възможностите за 

бъдещо прилагане и са представени възможните индикатори за проследяване 

изпълнението на мярката. 

 

 Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти 

за насърчаване на ефикасното използване на ресурсите. 

 
Същност на мярката 

 

Съдържанието на тази мярка може да се раздели на две групи дейности: 

 

 Разработване на планове и програми от общинските органи 

 

Съгласно българското законодателство, кметът на общината разработва 

програма за управление на отпадъците, съдържаща подпрограма за предотвратяване на 

образуването на отпадъци, която следва да се разработва в съответствие със 

структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на 

отпадъците. 

 

 Прилагане на икономически мерки 

 

С използването на различни по вид икономически стимули се цели повишаване 

на екологосъобразното поведение на населението на общината и бизнеса. 

 

Възможности за прилагане 

 

В настоящата Програма се предвиждат конкретни мерки за предотвратяване на 

отпадъците в община Любимец. 

 

Целта на програмата е да посочи конкретни действия, които община Любимец 

следва да изпълни при осъществяване на политиката си за предотвратяване 

образуването на отпадъци, като част от цялостната си политика в областта на 

управление на отпадъците. 

 

По отношение на прилагането на икономически мерки се предвижда 

насърчаване на екологосъобразното поведение на населението на общината чрез 

предоставяне на безплатни съдове за домашно компостиране. Съгласно Наредбата за 

разделно събиране на биоотпадъците (чл. 8, ал. 4), дейността по компостиране на място 

се счита за дейност по предотвратяване образуването на отпадъците. С оглед на това 

въвеждането и прилагането на домашно компостиране от домакинствата е една от 

мерките за предотвратяване на отпадъци, която ще се прилага в общината. 

 

Индикатори за изпълнение на мерките 

 

Индикатор за проследяване реализацията на общинската Програма за 

предотвратяване образуването на отпадъци е броят изпълнени мерки, предвидени в нея 

и мерки в процес на изпълнение. Броят на домакинствата, извършващи домашно 
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компостиране е индикатор за изпълнение на мярката по прилагане на икономически 

стимули. 

 

 Използване на разяснителни кампании и оказване на финансова 

подкрепа на бизнеса за вземане на решения или друг вид подкрепа. 

Насърчаване на повторната употреба или поправка на подходящи 

продукти или на техни компоненти. 

 

Същност на мярката 

 

Не всички предприятия имат потенциал да идентифицират адекватни мерки за 

предотвратяването на отпадъци. Това важи особено за малките и средни предприятия. 

Именно поради това е полезно за тези предприятия да се предвидят разяснителни 

кампании относно ползите от прилагането на мерки за предотвратяването на отпадъци. 

 

Повишаването на информираността и на съзнанието за екологосъобразно 

поведение и производство сред тези представители на бизнеса повишава възможността 

за прилагане на мерки за предотвратяване на отпадъци от по-широк кръг лица и 

следователно и ефективността на предотвратяване на отпадъци се повишава. 

Съществуват и възможности за икономическо стимулиране на дребния бизнес за по-

активно включване в политиките за предотвратяване на отпадъци, като например 

различни данъчни ставки. 

 

Възможности за прилагане 

 

В настоящата Подпрограма се предвижда провеждането на кампании с 

конкретна насоченост към предотвратяването на отпадъци. Друга предвидена мярка е 

патентните данъци по ЗМДТ за тези представители на бизнеса, чиято дейност пряко 

води до повторна употреба на дадени продукти (например ремонт на обувки, дрехи, 

домакински уреди, мебели и др.) и оттам до предотвратяването на отпадъци, да бъдат 

сведени до минималните допустими нива. Целта е да се стимулират собствениците на 

занаятчийски работилници и ателиета за поправка да разширят своята дейност и да 

предоставят по-качествени услуги на гражданите. 

 

Индикатори за изпълнение на мерките 

 

Брой проведени информационни кампании, насочени към предотвратяване на 

образуването на отпадъци. 

 

Относно въвеждането на минимален размер на патентния данък на лица, чиято 

дейност пряко води до повторна употреба на дадени продукти, следва да се вземе 

предвид броя на лицата, които извършват такава дейност и гласуването на такава 

промяна от Общински съвет - Любимец. 

 

 Използване на разяснителни кампании и предоставяне на информация, 

насочена към широката общественост като цяло или към специфични 

групи от потребители. 
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Същност на мярката 

 

Популяризирането на различни практически действия, водещи до 

предотвратяване на отпадъците, може да се извършва чрез съответни кампании в 

средствата за масова информация, информационни брошури, интернет сайтове и др. 

Целта на тези кампании е потребителят да е в състояние да взема информирано 

решение при пазаруване или при извършване на ежедневните дейности в 

домакинството с оглед предотвратяване на отпадъците и намаляване на тяхното 

количество. Голяма част от това количество представляват рекламни материали, 

разпространявани в пощенските кутии. За разлика от други хартиени отпадъци (като 

вестниците и списанията например) към този отпадъчен поток могат да се предприемат 

мерки за предотвратяване на образуването. Отпадъците от опаковки са разгледани в 

отделни раздели на Програмата. 

 

За намаляване на количеството отпадъчна хартия, образувано от 

разпространението на рекламни материали (в т.ч. и безплатните вестници) в редица 

европейски държави съществува практика за поставяне на стикери "против нежелана 

поща" на разположение на всеки, който желае да участва. Съществуват и споразумения 

между пощенските служби и местните власти за зачитане отказа на домакинствата, 

поставили стикер на пощенските кутии, от получаване на рекламни материали. 

Проучванията на общественото мнение например в Брюксел, където се прилага тази 

схема, показват, че около 27% от жителите са заинтересовани от използване на стикера. 

Тези мерки са свързани и с по-малко разходи за самите разпространители и 

рекламодатели, тъй като се избягва отпечатването и разпространението на материали 

до лица, които не желаят да ги получават и четат. 

 

От друга страна, растящото място на информационните и комуникационните 

технологии в дома отваря пътя за нови подходи, позволяващи "всички хартии" да бъдат 

избегнати, като се даде приоритет на електронните носители, независимо дали става 

дума за битови сметки или за друга информация, предоставена на хартиен носител. 

 

Община Любимец ще предприеме действия за проучване и избор на подходяща 

инициатива, съобразно местните условия, за предотвратяване получаването на 

нежелани рекламни материали. 

 

Възможности за прилагане 

 

В настоящата Подпрограма се предвижда провеждането на целенасочени 

кампании за разясняване и предоставяне на информация за политиките по 

предотвратяване на отпадъци. Основният резултат на тази мярка е повишаване на 

съзнанието на широк кръг от населението за важността от опазване ресурсите и за 

възможни мерки за предотвратяване на отпадъци, като в частност специални целеви 

групи ще са децата и учениците, които най-бързо се приобщават към „зелените” идеи.  

 

Кампаниите, насочени към обществеността, ще се съчетават с кампаниите, 

насочени към бизнеса. Също така, при провеждането на съвместни информационни 

кампании с Организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци ще 

се включи и тематиката за предотвратяване образуването на отпадъци. Въпреки че 

непосредствените резултати от тази мярка не могат да се измерят количествено, тя има 

много голямо значение за формиране на съзнание в потребителското общество, което 
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да се стреми да избягва образуването на отпадъци. Информация относно 

предотвратяването на отпадъци ще се публикува на интернет страницата на общината, 

чието обособяване е предвидено със следващите подпрограми. 

 

Индикатори за изпълнение на мерките 

 

Брой проведени информационни кампании за гражданите, насочени към; 

включена информация за предотвратяване на образуването на отпадъци в раздела за 

управление на отпадъците на интернет страницата на общината. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

към Подпрограмата за предотвратяване образуването на отпадъци 

Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на образуването им 

Стратегическа цел: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на образуването им 

Оперативна цел: Намаляване количеството на отпадъците 
 

Мерки по Приложение 

№ 4 на ЗУО 
Дейности (мерки) Източници 

на 

финансира

не 

Срок на 

реализа- 

ция 

(година) 

Очаквани 

резултати 
Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Използване на мерки за 

планиране и други 

икономически мерки за 

насърчаване на ефикасното 

използване на ресурсите 

чрез предотвратяването на 

отпадъци 

 

Изпълнение на мерките за 

предотвратяване 

образуването на отпадъци, 

заложени в програмата 

 

Общински 

бюджет 
2022-2028 Одобрена от 

Общински 

съвет 

подпрограма за 

предотвратява 

не 

образуването 

на отпадъци и 

изпълнение на 

мерките, 

заложени в нея 

Ежегодно –

брой 

изпълнени и в 

процес на 

изпълнение 

мерки за 

предотвратяв

ане 

образуването 

на отпадъци 

Всички 

мерки 

включени в 

Подпрограм

ата за 

предотвратя 

ване 

образуване-

то на 

отпадъци са 

изпълнени 

до 2028г. 

Община 

Любимец 
Общественост 

и други 

заинтересова- 

ни страни 

 

Предоставяне на съдове за 

домашно компостиране 

На домакинствата 

ОПОС 2021-

2027; 

Общински 

бюджет 

2022-2028 Предотвратени 

биоотпадъци 

чрез 

компостиране 

на място 

Ежегодно – 

брой 

домакинства, 

прилагащи 

домашно 

компостирне 

Брой 

домакинства 

прилагащи 

домашно 

компостира

не в края на 

2028г. 

 

Община 

Любимец 
Домакинства 

прилагащи 

домашно 

компостиране 

Използване на 

разяснителни кампании и 

оказване на финансова 

подкрепа на бизнеса за 

вземане на решения или 

друг вид подкрепа; 

Определяне на патентния 

данък по ЗМДТ до 

допустимия минимум за 

тези данъчно задължени 

лица, чиято дейност пряко 

води до повторна употреба 

Общински 

бюджет 
2022-2028 Осигурени 

стимули за 

лицата, 

предоставящи 

услуги, водещи 

до 

Етапи на 

подготовка и 

приемане на 

промени в 

наредбата за 

определяне на 

Приети 

промени в 

наредбата 

Общински 

съвет - 

Любимец 

Община 

Любимец 
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Насърчаване на повторната 

употреба или поправка на 

подходящи продукти или 

на техни компоненти 

 

на дадени продукти (напр. 

ремонт на обувки , дрехи, 

Домакински уреди, мебели 

и др.) и оттам до 

предотвратяване на 

отпадъци 

предотвратява-

не на отпадъци 
размера на 

местните 

данъци 

Използване на 

разяснителни кампании и 

предоставяне на 

информация, насочена към 

широката общественост 

като цяло или към 

специфични групи от 

потребители 

 

Провеждане на 

целенасочени кампании за 

разясняване и 

предоставяне на 

информация за 

политиките по 

предотвратяване на 

отпадъци 

Общински 

бюджет 
2022-2028 Гражданите и 

Фирмите са 

запознати с 

ползите от 

предотвратява-

не на 

отпадъците 

 

Брой 

реализирани 

кампании 

До 2028 са 

проведени 

поне три 

кампании 

Община 

Любимец 
 

Включване в 

информационните 

кампании на 

Организациите по 

оползотворяване на 

отпадъци от опаковки, 

ИУЕЕО, НУБА на 

тематиката по 

предотвратяване на 

отпадъците 

 

Организаци 

По 

оползотво- 

ряване на 

МРО, в 

рамките на 

ежегодните 

им бюджети 

за информа- 

ционни 

кампании 

 

2022-2028 Проведени 

Информацио- 

нни кампании 

от ООп с 

включена 

тематика по 

предотвратява-

не на 

отпадъци 

 

Брой 

реализирани 

информацион

ни кампании 

 Организа-

ции по 

оползотво

ряване на 

МРО 

Община 

Любимец 
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5.2. ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ, МЕТАЛИ, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО 

 

Увеличаването на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци води до 

минимизиране на количествата на рециклируемите отпадъци в общия поток на 

отпадъците, постъпващи на депо. 

 

Формулирането на количествени цели за рециклиране и оползотворяване, 

засягащи определени приоритетни потоци отпадъци е практическа мярка за налагане на 

рециклирането/оползотворяването. 

 

Въвеждането на разделно събиране, при източника на генериране на отпадъци, 

ще доведе до увеличаване количествата на събираните фракции. Прилагането на схеми 

за разделно събиране от една страна ще бъде организирано на база на принципа 

„отговорност на производителите”, като задължение на производителите и вносителите 

на стоки, след крайната употреба, на които се образуват масово разпространени 

отпадъци, и плащащи продуктови такси на фирми по оползотворяване. От друга страна 

стои като задължение на общините, да организират системи за разделно събиране на 

отпадъците. 

 

Целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО, определени в НПУО 2014-2020 г. 

предвиждаха до 1 януари   2020 г. най-малко 50 на сто от общото тегло на отпадъците 

от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло да бъде включено в подготовка за 

повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали. Целта се оказа амбициозна 

и малко общини успяха да я достигнат в рамките на програмния период. Новата 

европейска цел за пластмасовите отпадъци е минимум 50% от количеството на 

отпадъчните пластмасови опаковки, да се рециклира до 2025 г. 

 

Общите количества на отпадъците от хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло 

и съответните цели за рециклиране са изчислени поотделно за всеки регион, за 

управление на отпадъците и общо за страната. 

 

Отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло следва, да се 

разглеждат като ресурс, от който могат да се извлекат както екологични, така и 

финансови ползи. 

 

Следва да се отбележи, че количествата на събраните и оползотворени отпадъци 

от прилагането на системите за разделно събиране и рециклиране на отпадъците от 

опаковки от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло, НУБА и ИУЕЕО, които се 

осъществяват и финансират от Организациите по оползотворяване на съответните 

масово разпространени отпадъци чрез схемите за „Разширена отговорност на 

производителя”, се отчитат и допринасят за постигане от общината на целите за 

рециклиране на битовите отпадъци. 

 

Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО „битови отпадъци“ са 

„отпадъците от домакинствата“ и „подобни на отпадъците от домакинствата“ – т.е. това 

са отпадъците, образувани от домакинствата и отпадъците, образувани от фирми и 

други организации, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от 
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домакинствата, с изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското 

и горското стопанство. 

 

За да изпълни посочените изисквания на националното законодателство, 

Община Любимец  разработи настоящата подпрограма, чиято оперативна цел е: 

достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на 

битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло до 2027 г. 

 

До момента Община Любимец е предприела редица мерки за разделно събиране 

и увеличаване на количествата на рециклируемите отпадъци от хартия и картон, 

метали, пластмаса и стъкло: 

 

● На територията на общината функционират системи за разделно събиране на 

тези потоци отпадъци чрез поставяне на контейнери за разделното им събиране 

посредством сключени договори за сътрудничество с Организации по оползотворяване. 

С Решение № 239 на Общински съвет - Любимец, прието с протокол № 24 от 

14.06.2017 г. е одобрен Плана за броя, вида и местоположението на съдовете за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Любимец. 

Подробна информация за наличните системи за разделно събиране на битови отпадъци 

е представена в анализите на съществуващото състояние - приложения към 

Програмата; 

 

● Със сключения договор за сътрудничество с Организация по оползотворяване 

на отпадъци от опаковки са съвместени двете системи – за разделно събиране, 

сортиране и предаване за рециклиране както на отпадъци от опаковки от хартия и 

картон, метали, пластмаса и стъкло, така и на другите битови отпадъци от хартия и 

картон, метали, пластмаса и стъкло; 

 

● Осъществяват се информационни кампании в сътрудничество с Организациите 

по оползотворяване, за да се мотивира населението, за по-активно включване в 

системите за разделно събиране на отпадъците; 

 

В настоящата подпрограма не са включени част от мерките, които имат пряка 

връзка с постигане на оперативната цел на подпрограмата, но са тематично отнесени в 

други подпрограми в рамките на Програмата за управление на отпадъците, тъй като 

имат хоризонтален характер и допринасят за постигането на няколко стратегически и 

оперативни цели. Пряко отношение към постигане на набелязаните цели на настоящата 

подпрограма са мерките от другите подпрограми, свързани с: 

 

- осъществяване на постоянни информационни кампании за ползите от 

разделното събиране на отпадъците и за насърчаване на населението и 

юридическите лица, да събират разделно отпадъците; 

 

- внедряване в общината на електронна информационна система за отпадъците, 

чрез която ще се събират данни за отпадъците, вкл. за разделно събраните и за 

предадените за рециклиране отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаса и 

метал, в т.ч. за проследяване на степента на постигане на целите; 
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- съставяне на отчети за изпълнение на целите за битовите отпадъци и 

представянето им пред компетентните органи; 

 

- подобряване на контрола от страна на общината за спазване на изискванията от 

задължените лица, относно разделното събиране на битови отпадъци; 

 

- обучителни мерки за поддържане и подобряване на капацитета на общинската 

администрация. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

към Подпрограмата за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на 

битовите 

отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло 

Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска 

от депонираните отпадъци 

Стратегическа цел: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на 

риска от депонираните отпадъци 

Оперативна цел: Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия и 

картон, метали, пластмаса и стъкло 
 

Дейности (мерки) Източници на 

финансиране 

Срок на 

реализация 

(година) 

Очаквани 

резултати 

 

Индикатори за изпълнение 

 

Отговорни институции 

 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Поддържане на системата за 

организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови 

отпадъци, в т.ч. закупуване на 

съдове. Актуализиране и 

допълване при необходимост, 

с цел увеличаване количествата 

на отпадъците, преминаващи 

през инсталация за сепариране, 

преди тяхното депониране 

Общински 

бюджети на 

общините от 

РСУО 

 

Постоянен 

2022-2028 
Увеличаване на 

количествата 

рециклирани 

отпадъци 

Количество 

отпадъци 

преминали през 

сепариране в 

тон за година 

Отделяне на по-

голямо 

количество 

отпадъци 

за рециклиране и 

изпълнение на 

целите 

Община 

Любимец 

 

Община 

Любимец и 

останалите 

общини от 

РСУО 

 

Прилагане на системи за 

разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци 

съгласно сключените договори 

за сътрудничество с 

Организации по 

оползотворяване, в т.ч.: 

- система за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки и 

Организации по 

оползотворяване 

на МРО, с които 

са сключени 

договори, чрез 

прилагане на 

принципа 

„разширена 

отговорност на 

2022-2028 Повишаване на 

количествата 

рециклирани и 

оползотворени 

битови отпадъци; 

Изпълнение на 

целите за 

рециклиране и 

оползотворяван, 

Функциониращи 

системи за 

Разделно 

събиране 

на масово 

разпространени 

отпадъци, за 

които е въведена 

отговорност на 

Количество 

разделно събрани 

битови отпадъци 

Община 

Любимец 
Организации по 

оползотворяване 

на МРО 
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битови отпадъци от хартия и 

картон, метали, пластмаси и 

стъкло; 

- система за разделно събиране 

на негодни за употреба батерии 

и акумулатори; 

- система за разделно събиране 

на излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване; 

- система за разделно събиране 

на излезли от употреба гуми; 

- събиране и разкомплектоване 

на излезли от употреба моторни 

превозни средства 

производителя” заложени в 

националното 

законодателство 

по управление на 

отпадъците; 

Намаляване 

количеството на 

битовите 

отпадъци, 

които ще се 

извозват до 

Регионално депо 

Харманли 

 

производителя 

Удължаване на срока на 

договорите/ сключване на нови 

договори за сътрудничество с 

Организации по 

оползотворяване 

на масово разпространени 

отпадъци – отпадъци от 

опаковки, НУБА, ИУЕЕО 

Организации по 

оползотворяване 

на МРО, чрез 

прилагане на 

принципа 

„разширена 

отговорност на 

производител“ 

2022-2023 Продължаване 

функциониране-то 

на въведените в 

общината системи 

за разделно 

събиране и 

оползотворяване 

на МРО 

Предприети 

действия за 

удължаване срока 

на договорите 

/сключване на 

нови договори 

Удължен срок на 

договорите с 

ООп/ сключени 

нови договори с 

ООп 

Община 

Любимец 
Организации По 

оползотворяване 

на МРО 

 

Оказване на съдействие на 

физически и юридически лица 

към изграждане на площадки за 

предаване и третиране на 

отпадъци от хартия, картон, 

пластмаса и стъкло. 

 2022-2028 Увеличаване на 

местата за 

предаване на тези 

отпадъци 

Брой изградени 

площадки 

Увеличаване на 

Количеството 

предадени за 

рециклиране 

отпадъци 

Община 

Любимец 

 

Провеждане на информационни 

кампании сред населението за 

разделно събиране и 

рециклиране на отпадъците. 

Общински 

бюджет 

ОПОС 

2022-2028 Повишаване 

информираността 

на населението 

Брой 

реализирани 

информационни 

кампании 

Към 2027г. са 

 предвидени най-

малко 7 кампании 

ООп, 

Община 

Любимец 

 

Въвеждане на задължения към 

операторите на площадки за 

събиране на отпадъци от хартия 

Общински 

бюджет 
2022-2023 Увеличаване на 

местата за 

предаване на 

Брой площадки, 

регистрирани в 

общината и 

Всички 

площадки, 

притежаващи 

Община 

Любимец 
Оператори на 

площадки за 

събиране на 
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и картон, метали, пластмаса и 

стъкло, които извършват 

дейностите на търговски 

принцип, за регистрация в 

общината и за предоставяне на 

информация за събраните 

количества отпадъци 

отпадъци от 

хартия и картон, 

метали, пластмаса 

и стъкло 

 

предоставящи 

информация за 

събраните 

количества 

отпадъци 

 

разрешения за 

събиране на 

отпадъци по ЗУО 

са регистрирани в 

общината и 

предоставят 

информация за 

количествата 

отпадъци от 

хартия и картон, 

метали, 

пластмаса и 

стъкло 
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5.3. ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БИТОВИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ И ЗА 

БИООТПАДЪЦИТЕ 

 

„Биоразградими“ са всички битови отпадъци, които имат способността да се 

разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, 

картон и други. 

 

„Биоотпадъците“ са част от биоразградимите битови отпадъци, и по-конкретно 

отпадъците от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от 

домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, 

както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост. 

 

Чл. 8, ал. 1 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 

биоразградимите отпадъци, Приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г., Обн. ДВ. бр.11 от 31 

Януари 2017 г., задължава кметовете на общини във всеки от регионите за управление 

на отпадъци по чл. 49, ал.9 от ЗУО, да постигат следните регионални цели за разделно 

събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци: 

1. до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.; 

2. до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.; 

3. до 31 декември 2025 г. - не по-мако от 70 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г. 

 

Изпълнението на целите за разделно събиране и оползотворяване на битови 

биотпадъци се осигурява, чрез прилагане на домашно компостиране и разделно 

събиране. 

 

Целите се изпълняват съвместно от всички общини в региона в съответствие с 

решение, взето от Общото събрание на РСУО. 

 

Наредбата изисква разделно събраните биоотпадъци да се оползотворяват чрез 

дейностите, обозначени със следните кодове по Приложение № 2 към § 1, т. 13 от 

допълнителните разпоредби на ЗУО: 

 

- R 3 – рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са 

използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на 

биологична трансформация), и/или 

- R 10 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за 

земеделието и околната среда; 

- R 1 - използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за 

получаване на енергия (в случаите на анаеробно разграждане на биоотпадъци). 

 

Целите се считат за изпълнени при условие, че биоотпадъците са събрани 

разделно при източника на образуване, транспортирани и предадени за 

оползотворяване. В допълнение Наредбата изисква кметовете на общини да осигурят 

цялото количество образувани биоотпадъци от поддържането на обществени площи, 

паркове и градини на територията на съответната община, да се събират разделно и 

оползотворяват. 
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Биоотпадъците, преработени чрез домашно компостиране, се считат от 

законодателството за предотвратени, а не за оползотворени отпадъци. 

 

В Наредбата са поставени и срокове за ежегодно представяне на информация и 

отчет пред МОСВ относно изпълнението на целите, както за общината, така и за 

конкретния регион, разпределението на задълженията между общините в региона, 

предприети мерки и дейности за достигане на целите, представяне на доказателства и 

др. 

На този етап в община Любимец, не функционира система за разделно събиране 

на биоотпадъци. 

 

За да изпълни посочените изисквания на националното законодателство, 

Община Любимец разработи настоящата подпрограма. 

 

Съществена предпоставка за постигане на целите са осъществените до момента 

мерки на регионално и общинско ниво: 

 

 Извършени са предпроектни проучвания и са изготвени проекти за реализацията 

на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци. В 

рамките на интегрираната система е предвидено изграждането на инсталация за 

компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и биоотпадъци); 

 

 Морфологичен анализ на битовите отпадъци, които съдържа информация за 

генерираните биоразградими и биоотпадъци в общината. 

 

 В действащата Наредба № 27 за управление на отпадъците на територията на 

община Любимец е включена самостоятелна глава, в която са регламентирани 

задълженията на общината за управлението на биоразградимите отпадъци, в т.ч. 

битовите биоотпадъци. 

 

Основна инвестиционна мярка, включена в подпрограмата за разделно събиране 

и  постигане на целите и изискванията за битовите биоразградими отпадъци и за 

биоотпадъците е: 

 

 Реализиране на съвместно с другите общини от РСУО изграждане на инсталация 

за компостиране на биоразградими отпадъци, в т.ч. доставка на съдове и техника 

за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци;  

 

В настоящата подпрограма не са отразени част от мерките, които имат пряка 

връзка с постигане на оперативната цел на подпрограмата, но са включени в други 

подпрограми към Програмата за управление на отпадъците, тъй ката имат 

хоризонтален характер и допринасят за постигането на повече от една стратегическа 

цел. Пряко отношение към постигане на набелязаните цели на настоящата подпрограма 

са мерките от други подпрограми, свързани с: 

 

- осъществяване на периодични информационни кампании, за предотвратяване на 

отпадъците и за насърчаване на населението и бизнеса, да събира разделно 

отпадъците; 
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- внедряване в общината на електронна информационна система за отпадъците, в 

т.ч. и модул за биоразградимите и отделно за биоотпадъците; 

 

- събиране на информация и съставяне на отчети за изпълнение на целите за 

битовите отпадъци и представянето им пред компетентните органи; 

 

- обучителни програми за поддържане и подобряване на капацитета на 

общинската администрация; 

 

- мерките, свързани с подобряване на оползотворяването и на рециклирането на 

битовите отпадъци от хартия и картон, включително и отпадъци от опаковки от 

същия материал, тъй като те са едновременно и биоразградими отпадъци и 

спомагат за изпълнението на целите за намаляване на количествата депонирани 

отпадъци. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
към Подпрограмата за разделно събиране и постигане на целите и изискванията за битовите биоразградими отпадъци и за биоотпадъците 

Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване 

на риска от депонираните отпадъци 

Стратегическа цел: Увеличаване на количеството рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на 

риска от депонираните отпадъци 

Оперативна цел: Достигане на количествените цели и изискванията за биоразградимите, в т.ч. за биотпадъците 

Дейности 

(мерки) 

 

Източници на 

финансиране 

 

Срок за 

реализация 

(година) 

 

Очаквани 

резултати 

 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Участие в изготвянето на 

проектно предложение за 

кандидатстване за 

финансиране по ОПОС 

2021-2027 за играждане 

на компостираща 

инсталация 

Общински 

бюджети на 

общините от 

РСУО 

 

Съгласно 

срока, посочен 

в обявата на 

ОПОС 2021-

2027г. за 

представяне на 

проектни 

предложения 

Изготвено и подадено 

проектно предложение 

Подадено 

проектно 

предложение 

Одобрено 

проектно 

предложение от 

УО на ОПОС 

2021-2027г. 

Община 

Харманли 
Община Любимец и 

останалите общини 

от РСУО 

Въвеждане на система за 

разделно събиране на 

хранителни биоотпадъци 

от домакинствата и 

обекти за производство и 

търговия с храни в 

Община Любимец 

Общински 

бюджет 

ПУДОС ОПОС 

2024 Предотвратяване 

попадането на 

биоотпадъци в 

контейнерите за 

смесени отпадъци 

Брой 

дом./обекти 

обхванати от 

системата за 

разделно 

събиране 

Количество 

разделно събрани 

биоотпадъци 

(т/год.) 

Община 

Любимец 

 

Изготвяне на график за 

обслужване на съдовете 

за събиране на 

биоотпадъци и 

публикуването му на 

сайта на общината 

 2024 Създаване на 

прозрачност при 

управление на 

биоотпадъците 

Изготвени 

графици за 

периода и 

честотата на 

събиране 

Създадена 

ефективна 

система 

Община 

Любимец 

 

Изграждане на 

компостираща 

ОПОС 

Отчисления по 

2028 Оползотворяване на 

количеството 

Осигурено 

финансиране за 

Изпълнение на 

целта по чл. 31, 

Община 

Любимец, 

Община Любимец и 

останалите общини 



Програма за управление на отпадъците на община Любимец 2022-2028г. 

45 
 

инсталация или 

инсталация за анаеробно 

разграждане на 

биоразградими отпадъци, 

в рамките на РСУО – 

Харманли в 

партньорство с 

останалите общини от 

РСУО 

чл. 64 от ЗУО генерирани 

биоразградими 

отпадъци 

изпълнение на 

проект 

ал. 1, т. 2 от ЗУО съвместно с 

общините 

партньори в 

РСУО 

от РСУО 

Създаване на система за 

домашно компостиране 

на БрБо в районите с 

еднофамилно 

застрояване. 

Общински 

бюджет 

ПУДОС ОПОС 

2022-2028 

 
Предотвратяване 

образуването на 

биоотпадъци 

Брой закупени 

компостери 

Брой домакинства 

прилагащи 

домашно 

компостиране 

Община 

Любимец 

 

Повишаване на 

информативността на 

населението за ползите и 

изискванията за разделно 

събиране и 

оползотворяване на 

биоразградимите 

отпадъци 

Общински 

бюджет 

ПУДОС ОПОС 

2025 Повишаване 

информираността на 

населението 

Брой на 

проведени 

информационни 

кампании 

Увеличаване на 

количеството 

събрани БрБо 

чрез общинската 

система 

Община 

Любимец 

Обекти включени в 

системата за 

разделно събиране 

на биоотпадъци 
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5.4. ПОДПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА 

РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И 

ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ 

 

„Отпадъци от строителство и разрушаване“ са отпадъци, получени вследствие на 

строително-монтажни работи и премахване, включващи минерални отпадъци, 

пластмаси, метал, хартия, изолационни материали, дърво, азбест, други опасни 

отпадъци и др., съответстващи на кодовете на отпадъци от група 17 от Приложение № 

1 на Наредбата за класификация на отпадъците. 

 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, Обн. ДВ.. бр.98 от 8 Декември 2017 г., 

определя някои допълнителни изисквания за управлението на строителните отпадъци и 

за влагане на рециклирани строителни материали в строителството. Съгласно 

сроковете, определени в ЗУО в тази наредба се регламентират конкретни цели за 

оползотворяване на определени видове строителни отпадъци и етапите за тяхното 

изпълнение. 

 

С наредбата се регламентират: 

 

1. създаването на система за управление и контрол на дейностите по събиране, 

транспортиране и третиране на строителните отпадъци (СО); 

2. изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в 

строителството; 

3. изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на 

строежи. 

 

Целта на наредбата е: 

1. да се предотврати и ограничи замърсяването на въздуха, водите и почвите, 

както и да се ограничи рискът за човешкото здраве и околната среда в резултат на 

събирането, третирането и транспортирането на СО; 

2. да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на 

целите по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

 

Важна предпоставка за постигане на целите са част от действията, предприети 

на национално ниво до момента, а именно: 

 

• за първи път е разработен и одобрен Национален стратегически план за 

управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Република 

България за периода 2011-2020 г.; 

• одобрени са нормативни разпоредби в ЗУО и в Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. В тях са 

разграничени ясно отговорностите на общинските, регионалните и централните 

институции. 

 

Условията и редът за събиране, транспортиране, оползотворяване и 

обезвреждане на СО на територията на съответната община се определят с наредбата 

по чл. 22 ЗУО. 
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Анализът на нормативната уредба показва, че община Любимец, както и другите 

общини в страната, имат следните отговорности, произтичащи от националното 

законодателство: 

 организиране на събирането, включително разделното, оползотворяването и 

обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 

домакинствата; 

 

 когато общината е възложител на строителни дейности или на дейности по 

разрушаване на сгради, включително принудително премахване на строежи: 

 

- да разработва План за управление на строителните отпадъци, като част от 

строителната документация за инвестиционния проект за издаване на разрешение, за 

строеж; 

- да изпълни реално Плана за управление на отпадъците; 

- да влага в строежите определен процент материали от рециклирани строителни 

отпадъци или материално оползотворяване в обратни насипи; 

- да осигури селективното разделяне и материално оползотворяване на определени 

видове строителни отпадъци в минимални количества; 

 

 да одобрява плана за управление на строителните отпадъци на инвестиционни 

проекти, на територията на общината, като част от документацията за 

разрешение за строеж - когато общината е компетентен орган по ЗУТ, както и да 

одобрява отчетите за изпълнение на плана, за управление на отпадъците, в 

предвидените случаи от Наредбата за управление на строителните отпадъци и 

за влагане на рециклирани строителни материали. 

 

На територията на общината няма въведена система за разделно събиране на 

строителните отпадъци от ремонтна дейност на домакинствата. 

 

За да изпълни посочените изисквания на националното законодателство, 

Община Любимец разработи настоящата подпрограма, чиято оперативна цел е: 

достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и 

отпадъци от разрушаване на сгради. 

 

- Действащата Наредба № 27 за управление на отпадъците на територията на община 

Любимец съдържа необходимите разпоредби, които уреждат условията и реда за 

събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци и отпадъци 

от разрушаване на сгради – регламентирано е задължението на кмета на общината за 

организиране на тези дейности със строителни отпадъци от ремонтна дейност, 

образувани от домакинствата на територията на общината, както и отговорността за 

предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното 

премахване на строежи за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани 

строителни материали, включително за покриването на разходите за извършване на 

дейностите по транспортиране и третиране;  

 

 - Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и от 

премахването на строежите се извършват от възложителя или изпълнителя на строежа, 

или от собственика на строителните отпадъци или от друго лице, отговарящо на 

изискванията по чл. 35 от ЗУО, въз основа на писмен договор;  
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- Регламентирани са задълженията към възложителите на строежи на територията на 

общината и изисквания за разработване, представяне и изпълнение на план за 

управление на строителните отпадъци. 

 

Мерките, включени в подпрограмата за изпълнение на изискванията, за 

рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на 

сгради са: 

 

 Прилагане на контрол за спазване на общинската наредба за управление на 

отпадъците; 

 

 Въвеждане на система за събиране на строителни отпадъци от домакинствата; 

 

 Разработване/одобряване на планове за управление на строителни отпадъци и 

последващ контрол по изпълнението им и одобряване на отчетите за изпълнение 

на плановете; 

 

В настоящата подпрограма не са включени част от мерките, които имат пряка 

връзка с постигане на оперативната цел на подпрограмата, но са тематично отнесени в 

други подпрограми в рамките на Програмата за управление на отпадъците, тъй ката 

имат хоризонтален характер и допринасят за постигането на няколко стратегически и 

оперативни цели. Пряко отношение към постигане на набелязаните цели на настоящата 

подпрограма са мерките от други подпрограми, свързани с: 

 

- осъществяване на информационни кампании и предоставяне на информация за 

отпадъците, в т.ч. за изискванията и възможностите за предаване на строителни 

отпадъци; 

 

- внедряване в общината на електронна информационна система за отпадъците, в 

т.ч. и модул за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; 

 

- събиране на информация и съставяне на отчети за изпълнение на целите, за 

строителни отпадъци и представянето им пред компетентните органи; 

 

- обучение за подобряване на капацитета на общинската администрация за целите 

на изпълнение на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци от 

разрушаване на сгради. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Към  Подпрограмата за изпълнение на изискванията за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от 

разрушаване на сгради 

Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от 

депонираните  отпадъци 

Стратегическа цел:Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска 

от депонираните отпадъци 

Оперативна цел: Достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на 

сгради 

Дейности 

(мерки) 

Източ- 

ници 

на 

финанси

-ране 

Срок за 

Реализа-

ция 

(година) 

 

Очаквани 

резултати 

 

Индикатори за изпълнение Отговорни 

институции 

 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Изготвяне и издаване на заповед на 

кмета на общината за условията и реда 

за събиране и извозване строителни 

отпадъци от ремонтни дейности на 

домакинствата 

Общинск

и 

бюджет 

 

2022 Определен е реда за събиране 

и извозване на строителни 

отпадъци от ремонтни 

дейности, образувани от 

домакинствата 

Подготовка на 

заповедта 

Издадена и 

публикувана заповед 

на кмета на общината 

 

Община 

Любимец 
 

Прилагане на заповедта за условията и 

реда за събиране и извозване на 

строителни отпадъци от ремонтни 

дейности на домакинствата и 

осъществяване на контрол за спазване 

на общинската наредба за управление 

на отпадъците по отношение на 

строителните отпадъци 

Общинск

и бюджет 

2022-

2028 

Строителните отпадъци от 

ремонтни дейности на 

домакинствата се събират и 

извозват регламентирано; 

предотвратено изхвърляне на 

строителни отпадъци в 

контейнерите за битови 

отпадъци или около тях и на 

други места 

Осигурена 

възможност на 

домакинствата за 

регламентирано 

освобождаване от 

строителни 

отпадъци от 

ремонтни дейности 

Домакинствата от 

всички населени места 

в общината изхвърлят 

регламентирано 

строителни отпадъци 

от ремонтни дейности 

 

Община 

Любимец 
 

Определяне на длъжностни лица от 

общинската администрация за 

изпълнение на изискванията относно 

строителните отпадъци, в случаите 

когато общината е възложител на 

строителни дейности или на дейности 

по разрушаване на сгради, в т.ч. 

Общинск

и бюджет 

2022 Отговорностите за 

изпълнение на разпоредбите 

на ЗУО и Наредбата за 

строителните отпадъците са 

ясно разпределени между 

структурните звена на 

общинската администрация 

Определени 

длъжностни лица 

 

Актуализирани 

длъжностни 

характеристики на 

служителите от 

общинската 

администрация, 

отговорни за 

Община 

Любимец 
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разработване/ одобряване на планове за 

управление на строителни отпадъци и 

последващ контрол по изпълнението 

им и одобряване на отчетите за 

изпълнение на плановете 

 изпълнението на 

изискванията относно 

управлението на 

строителните 

отпадъци 
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5.5. ПОДПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНАТА 

С ОГЛЕД ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ 

 

Настоящата подпрограма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 2: 

„Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и 

предотвратяване на риска от депонирането им“. 

 

С националното законодателство са поставени годишни количествени цели за 

рециклиране и оползотворяване на шест групи масово разпространени отпадъци: 

 Отпадъци от опаковки - от 2004 г. 

 ИУМПС - от 2005 г. 

 ИУЕЕО - от 2006 г. 

 Отпадъчни масла и нефтопродукти - от 2006 г. 

 Отпадъци от батерии и акумулатори - от 2006 г. 

 Отпадъци от гуми - от 2011 г. 

 

Целите за оползотворяване и рециклиране на шестте групи широко 

разпространени отпадъци се осъществяват и финансират на Национално ниво, основно 

от организациите по оползотворяване и/или лица, изпълняващи задълженията си 

самостоятелно, чрез прилагане на схемите за „разширена отговорност на 

производителя”. 

 

За изпълнение на националните цели в ЗУО е вменено задължение и на органите 

на местната власт, които с помощта на организации и/или фирми, притежаващи 

разрешения за дейности с отпадъци организират разделното събиране на масово 

разпространените отпадъци, образувани от дейността на домакинствата. Подзаконовите 

документи за управлението на масово разпространените отпадъци се отнасят за всеки 

конкретен вид поотделно и поставят условия и изискания за осъществяване на 

дейностите по управлението им. 

 

Съгласно нормативните изисквания,  кмета на общината е отговорен за събиране 

на отпадъците от населението, следователно и за организиране и подпомагане на 

дейностите по разделното събиране на масово разпространени отпадъци и предаването 

им за оползотворяване. 

 

Анализ и описание на съществуващото състояние 

 

За управление на специфичните потоци масово разпространени отпадъци, 

включващи негодни за употреба автомобилни гуми, батерии и акумулатори, излезли от 

употреба МПС, ИУЕЕО, на територията на общината има изградени площадки за 

приемане на тези отпадъци, които имат необходимите разрешителни за дейности с 

отпадъци, съгласно изискванията на ЗУО. 

 

В настоящата подпрограма не са включени мерки за разделното събиране и 

оползотворяването на отпадъци от опаковки, т.к. те са разгледани и включени в 

Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна 

употреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, 

пластмаса и стъкло. Въпреки това е важно да се отбележи, че изпълнението им има пряко 

отношение към постигането на набелязаните оперативни цели в двете подпрограми и на 

заложената Стратегическа цел 2. 
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Електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) 

 

Чрез Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

(ИУЕЕО) са вменени изисквания на местната администрация за оказване на съдействие 

на организациите по оползотворяване (ОOп) и на лицата, които изпълняват 

задълженията си индивидуално, в т. ч. определяне на местата за разполагане на 

необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на 

ИУЕЕО. 

 

Вариантите за изпълнение на изискванията са няколко: 

 Съдействие на организациите по оползотворяване, чрез определяне на места и 

организиране на система за разделно събиране на тези отпадъци. Местата могат 

да бъдат обособени площадки за предаване на отпадъците и/или места за 

разполагане на специализирани контейнери за този вид отпадък. 

 

 Сключване на договор с частни лица, притежаващи площадки за предаване на 

отпадъци, които имат издаден разрешителен документ по реда на ЗУО за 

дейности с ИУЕЕО. При този вариант, чрез договор за сътрудничество могат да се 

ползват вече изградените площадки на частни лица и гражданите, да се насочват 

за предаване на отпадъците от ИУЕЕО на тях. 

 

Община Любимец няма сключен договор с организация по оползотворяване, има 

обособени площадки за събиране, съхранение и третиране на този вид отпадък, които се 

стопанисват от лица притежаващи разрешение, комплексно разрашително или 

регистрационен документ по реда ЗУО. 

 

Съгласно нормативните изисквания в разделно събиране на излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), може да се прилага чрез: 

1). Лицата извършващи продажба на крайни потребители на територията й. 

Всички дистрибутори и лица, които извършват продажба на ЕЕО на крайните 

потребители, са задължени да: 

- приемат без заплащане от страна на крайните потребители ИУЕЕО, 

образувано в бита, в същото количество, от сходен вид и изпълняващо 

същите функции, както и закупеното от потребителя; 

- поставят съдове за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, на 

територията на обекта, където извършват продажбата; 

- поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи 

информация за възможностите и начина за обратно приемане в 

търговския обект на ИУЕЕО, образувано в бита, другите налични места 

за предаване на ИУЕЕО и информация, че притежателите на такъв вид 

отпадъци следва да ги предадат на лица, притежаващи разрешение по 

чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за тяхното по-нататъшно 

екологосъобразно третиране. 

 

Лицата, които пускат на пазара ЕЕО с вградени батерии и акумулатори, отговарят 

и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, 

рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на негодните за употреба 

батерии и акумулатори, образувани в резултат на предварителното третиране на ИУЕЕО. 
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В изпълнение на принципа за „Разширената отговорност на производителя“ 

всички лица, които извършват продажба на ЕЕО на територията на общината следва да 

имат разположени съдове за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване. 

 

2). Събирателни пунктове, разположени на територията на общината. 

 
Батерии и акумулатори 

 

Изискванията в Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба 

батерии и акумулатори (НУБА) са идентични с тези в Наредбата за ИУЕЕО. Най-често 

прилаганата практика в страната за събиране и предаване на тези тип отпадъци е 

организиране на система за разделното им събиране, чрез поставяне на съдове за 

портативни батерии, които са разположение в училища, административни и други сгради 

за обществено ползване. Обслужването им е посредством подаване на заявка до 

организацията по оползотворяване при запълване на обема им. Този вариант е удачен 

поради лесната достъпност на кошчетата на повече места и същевременно с това се 

осъществява и контрол. 

 

В изпълнение на принципа за „Разширената отговорност на производителя“ 

търговки обекти на територията на общината имат разположени съдове за разделно 

събиране на негодни за употреба батерии. 

 

Съгласно нормативните изисквания в , разделно събиране на негодни за употреба 

батерии и акумулатори (НУБА), се прилага още чрез: 

1. лицата извършващи продажба на крайни потребители на територията й. 

Всички лица, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни 

батерии и акумулатори на крайните потребители са длъжни да: 

- приемат без заплащане от страна на крайните потребители портативни 

и/или автомобилни НУБА, в същия вид, който продават на обекта; 

- поставят съдове за разделно събиране на НУБА, на територията на 

обекта, където извършват продажбата; 

- поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи 

информация за възможностите и начина за обратно приемане в 

търговския обект на НУБА, други налични места за предаване на 

НУБА и информация, че НУБА се събира задължително с електролит; 

 

Крайните потребители могат да върнат портативни и/или автомобилни НУБА на 

територия на търговски обект, в който се предлагат батерии и акумулатори от същия 

вид, без да закупуват нови. 

 

Масла и нефтопродукти 

 

В Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти задълженията 

на органите на местното самоуправление са: 

- Определяне на местата за смяна на отработени моторни масла на 

територията на общината; 

- Съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване 

на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване. 

 

Тук вариантите за определяне на местата за смяна на отработени масла са 

идентифициране и посочване на гражданите на всички оторизирани сервизи, където в 
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общината се извършва тази дейност. Необходимо е да бъде изготвен списък с местата и 

лицата, отговорни за дейността, който да бъде публично оповестен. Към местата за 

смяна на отработени моторни масла се включват сервизите и бензиностанциите, 

отговарящи на изискванията на ЗУО или подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му. 

 

 Задължения на лицата притежаващи или извършващи дейности с отработени 

моторни масла 

 

Еднолични търговци и юридически лица, предлагащи за продажба моторни и 

трансмисионни масла, са задължени да поставят на подходящи и достъпни места в 

търговските си обекти списък на определените места за смяна на отработени моторни 

масла. 

 

Всички лица, които извършват смяна на масла са задължени да сключват договор, 

с който се гарантира събирането и предаването на отработени масла или отпадъчни 

нефтопродукти за оползотворяване. 

 

Лицата, които притежават отработени моторни масла и отпадъчни 

нефтопродукти, образувани от бита или стопанската им дейност, са длъжни да ги 

предават, чрез приемно-предавателен протокол за оползотворяване и/или обезвреждане 

на определените от общината места или на лица, притежаващи съответното разрешение 

по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел 

II от Закона за опазване на околната среда. 

 

Излезли от  употреба гуми 

 

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (ИУГ) 

вменява отново същите изисквания както на по-горните специфични отпадъци, а именно 

определяне на места за събиране на ИУГ на територията на общината и съдействие за 

извършване на дейностите по събиране и съхраняване до предаването им за 

оползотворяване. 

 

Съгласно чл. 10, ал.1 и 3 от Наредбата за изискванията за третиране на излезли от 

употреба гуми, всеки гражданин краен потребител може да предаде стари излезли от 

употреба гуми безвъзмездно на всяко лице, което извършва продажба и/или смяна на 

гуми. 

 

 Задължения на лицата притежаващи или извършващи дейности с негодни за 

употреба гуми 

 

Всички лица, които извършват продажба или смяна на автомобилни гуми са 

длъжни да приемат без заплащане от страна на крайните потребители излезли от 

употреба гуми, като за целта поставят на видно място в търговските обекти табела, 

съдържаща информация за местата, както и начина за приемане на излезлите от употреба 

автомобилни гуми. 

 

Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са задължени да 

предават излезлите от употреба гуми на определените от общината събирателни 

пунктове, ако има такива или на лица, притежаващи разрешителен документ по ЗУО за 

събиране и предаване на негодните за употреба гуми. 
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Излезли от употреба моторни превозни средства 

 

Съгласно определените с Наредбата изискванията за третиране на отпадъците от 

излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), основните задължения на 

местната администрация са: 

- определя местата за разполагане на необходимите елементи на 

системите за разделно събиране и местата за предаване на ИУМПС на 

територията на общината. 

- организира дейностите по събирането на ИУМПС и предаването им в 

центрове за разкомплектоване, за което уведомява звеното „Пътна 

полиция“ при областната дирекция на Министерството на вътрешните 

работи по месторегистрация на МПС. 

 

Конкретни мерки при управлението на тези отпадъци са: 

 Изготвяне на указания и правила за събиране на излезли от употреба МПС, 

находящи се на територии общинска и/или държавна собственост; 

 Информиране на обществеността за местата, където могат да предадат 

ИУМПС; 

 Оказване на съдействие на организациите по оползотворяване; 

 Контрол на всички площадки на територията на общината, приемащи ИУМПС; 

 

Община Любимец организира система за разделно събиране на отпадъците от 

излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Съгласно изискванията на 

чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО на територията на Община Любимец има площадка за предаване 

и последващо третиране (разкомплектоване) на излезли от употреба моторни превозни 

средства (ИУМПС), стопанисвана от „МЕТАЛ СД 2021” ЕООД. 

 

Община Любимец, от своя страна предприема необходимите действия съобразно 

нормативната уредба за издаване на предписания към граждани и фирми за отстраняване 

от обществените пространства на ИУМПС - тяхна собственост. Предоставя съответната 

информация на лицето, с което има сключен договор, което се задължава да извози, 

съхранява и/или подложи на последващо разкомплектоване и оползотворяване ИУМПС. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

към Подпрограма за изпълнение задълженията на общината с оглед изграждане на система за разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци 

Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване риска от депонирането 

им 

Стратегическа цел: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване риска от депонирането 

им 

Оперативната цел: Изпълнение задълженията на общината относно съдействие при организиране на системите за разделното 

събиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци. 

Дейности (мерки) Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

(година) 

Очаквани резултати 

 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Оказване на пълно съдействие на 

организациите по оползотворяване 

на МРО и други лица, с които е 

сключен договор за събирането и 

предаването им. 

 2022-2028 Изпълнение 

изискванията на 

законодателството за 

събиране на МРО 

Проведени 

съвместни 

инициативи 

Увеличено 

количество на 

събираните 

отпадъци 

Община 

Любимец 

Организации по 

оползотворяване 

на МРО 

Поддържане на актуални регистри 

на страницата на общината за 

осведомяване на обществеността за 

местата, в които се извършва 

приемане на МРО 

 2022-2028 Прозрачност и 

информираност при 

управление на МРО 

Създаден и 

публикуван 

на сайта на общината 

регистър/списък на 

обектите 

Актуализиране и 

поддържане на 

списъка 

Община 

Любимец 

Организации по 

оползотворяване 

на МРО 

Организиране на съвместни 

кампании с организацията по 

оползотворяване или други лица, с 

които общината има сключен 

договор за разясняване и 

предоставяне на информация 

относно разделно събиране и 

оползотворяване на МРО 

Общински 

бюджет, Ооп 

2022-2028 Повишена 

информираност на 

населението 

брой на проведени 

информационни 

кампании 

Увеличаване на 

количеството 

МРО 

предадени за 

оползотворяване 

– т/г. 

Община 

Любимец 

Организации по 

оползотворяване 

на МРО 

Водене на ежегодна отчетност за 

количествата на събрани и 

предадени за оползотворяване МРО 

от ООп или лица, с които общината 

има сключен договор. 

Общински 

бюджет  

2022-2028 Информационна 

обезпеченост във 

връзка с постигане на 

целите за рециклиране 

и оползотворяване 

Увеличаване 

количествата на МРО 

предадени за 

оползотворяване –т/г. 

Създадена база 

данни МРО 

Община 

Любимец 

Организации по 

оползотворяване 

на МРО 
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5.6. ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯАВАНЕ НА РИСКА 

ОТ ДЕПОНИРАНИ ОТПАДЪЦИ  

 

Предотвратяването и намаляването на риска от депонираните отпадъци може да 

се постигне чрез мерки, целящи ползване на депа, отговарящи на нормативните 

изисквания, чрез предотвратяване на отпадъците, чрез увеличаване на количествата, 

рециклирани и оползотворени отпадъци, както и чрез закриване на старите депа за 

отпадъци и депониране на остатъчни отпадъци (във възможно най-малки количества), на 

депа, които отговарят на всички екологични изисквания, както и рекултивация и 

последващи грижи и мониторинг на закритите депа и оползотворяване на сметищния газ 

от тях. 

 

До момента Община Любимец е предприела следните мерки за предотвратяване и 

намаляване на риска от депонирани отпадъци: 

 През  2014г. е изготвен проект за „ Закриване и рекултивация на общинско депо 

за ТБО на територията на Община Любимец“, включващ техническа и 

биологична рекултивация на депото; 

 Понастоящем депонирането на отпадъците, генерирани на територията на община 

Любимец се извършва на Регионалното депо за неопасни отпадъци в гр. 

Харманли, което отговаря на нормативните изисквания. 

 

В настоящата подпрограма са включени следните мерки от компетенциите на 

община Любимец, обособени условно в две групи. 

 

Първата група мерки са свързани с подобряване управлението на други потоци 

битови отпадъци извън обхванатите битови отпадъци от предходните подпрограми, 

целящи подобряване на тяхното разделно събиране и отклоняването им от депониране, 

най-вече опасните отпадъци от бита. 

 

Втората група мерки са свързани с намаляване на риска за околната среда от 

депата за битови отпадъци и включват осигуряване на мониторинг и 

следексплоатационни грижи за закритото общинско депо за неопасни отпадъци и 

изготвяне на регистър на всички закрити депа за отпадъци.  

 

Източници на финансиране на дейностите по следексплоатационни грижи и 

мониторинг на закритото общинско депо за неопасни отпадъци са приходите от такса за 

битови отпадъци, както е рагламентирано в Закона за местните данъци и такси. 

Средствата за дейностите следва да се включват в ежегодните план-сметки за 

необходимите разходи по ЗМДТ за битови отпадъци. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

към Подпрограмата за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци 

Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от 

депонираните отпадъци 

Стратегическа цел: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на 

риска от депонираните отпадъци 

Оперативна цел: Предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци 

Дейности 

(мерки) 

Източни

ци на 

финанси

ране 

Срок за 

реализа-

ция 

(година) 

Очаквани 

резултати 

 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Проучване на прилаганите системи от 

други общини в страната за разделно 

събиране на опасни битови отпадъци, 

които не попадат в обхвата на 

разширената отговорност на 

производителя и за които са отговорни 

местните власти, съгласно изискванията 

на чл. 19, ал. 3, т. 9 от ЗУО и вземане на 

решение относно вида на системата, 

която ще се прилага в община Любимец 

Общинс-

ки 

бюджет 

2022 Избор на 

подходяща система 

за разделно 

събиране на 

опасни битови 

отпадъци 

 

Проучени са 

прилаганите 

практики от 

други общини 

в страната 

 

Взето решение за 

вида на системата 

за разделно събиране на 

опасни битови 

отпадъци, която 

ще се прилага в община 

Любимец 

Община 

Любимец 
 

Въвеждане на система за разделно 

събиране на опасни битови отпадъци 

Общинс-

ки 

бюджет 

2022-2023 Отклоняване на 

опасните битови 

отпадъци от депата; 

Изпълнение на 

задълженията, 

регламентирани в 

националното 

законодателство по 

управление на 

отпадъците 

Възлагане на 

разделното 

събиране на опасни 

битови отпадъци 

Функционираща 

система за 

разделно събиране 

на опасни битови 

отпадъци 

 

Община 

Любимец 

Дружество, 

на което е 

възложено 

разделното 

събиране на 

опасни 

битови 

отпадъци 

Извършване на мониторинг и 

следексплоатационни грижи за 

закритото общинско депо за неопасни 

отпадъци в землището на гр. Любимец 

Отчислен

ия по чл. 

64 от 

ЗУО 

Постоянен Намаляване риска 

за околната среда 

Извършване на 

мониторинг и след 

експлоатациоони 

грижи 

Изпълнение на плана за 

мониторинг 

Община 

Любимец 
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5.7. ПОДПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО НА 

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 

ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ.  

На територията на община Любимец няма изградена и действаща 

пречиствателна станция за отпадъчни води. Общината има изготвен проект и планира 

изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на територията й.  

 

Заложените мерки са с проект: „Пречиствателна станция за отпадни води в ПИ 

44570.236.168, землище на гр. Любимец, Община Любимец, Област Хасково”, 

общината да кандидатства пред „Предприятие за управление на дейностите по опазване 

на околната среда” /ПУДООС/ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в 

Сектор „Управление на водите“.  

 

Планирани са мерки за организационно и кадрово обезпечаване на 

информационната система за управление на отпадъците след нейното въвеждане в 

експлоатация. Изпълнението на мерките ще допринесе за постигане на всички 

стратегически цели на Програмата за управление на отпадъците на община Любимец 

2022-2028 г. 

 

Изпълнението на включените в подпрограмата мерки ще допринесе и за 

постигане на такова управление на отпадъците, което ще гарантира намаляване на 

отрицателното въздействие върху околната среда и човешкото здраве и ще доведе до 

чиста и безопасна околна среда за жителите на община Любимец. 

 

5.8. ПОДПРОГРАМА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ  

 

Информационното осигуряване на дейностите по управлението на отпадъците е 

с важно значение при процесите на техния контрол. Необходимо е общинската 

администрация, да разполага с достатъчни и надеждни данни за различните потоци и 

видове отпадъци, които се образуват на територията й. 

 

Също така, за ефективното управление на отпадъците от ключово значение е 

наличието на институционален капацитет в общината във връзка с изпълнение на 

функциите, възложени й съобразно нормативната уредба и поставените общински цели 

по отношение на политиката за отпадъците. 

 

Предложените мерки в настоящата подпрограма са насочени към 

усъвършенстване на административната и информационната система, необходимостта 

от които произтича най-вече от развиващото се национално законодателство в сектора 

на управление на отпадъците, националните политики за непрекъснато повишаване на 

квалификацията и учене през целия живот, както и от някои пропуски, 

идентифицирани в резултат на изготвяне на анализите на съществуващото състояние. 

Включените мерки са обединени около следните ключови компоненти на 

институционалния капацитет: 

 

 Информационно осигуряване на системата за управление на отпадъците в 

община Любимец. 
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Необходимо е всички дейности и процеси в областта на отпадъците да бъдат 

информационно обезпечени чрез изграждане на съвременна информационна система, 

която интегрира информацията от всички общински структури, които поддържат данни 

за управлението на отпадъците, включва пълен набор от информация и осигурява 

възможности за събиране, съхранение, обработка на данните, за изготвяне на анализи и 

прогнози и за проследяване на напредъка по изпълнението на настоящата Програма за 

управление на отпадъците и на заложените в националното законодателство цели за 

отпадъците. 

 

 Осигуряване на общински нормативни и вътрешно-ведомствени документи и 

процедури, които да гарантират законосъобразно и ефикасно изпълнение на 

дейностите с отпадъци. 

 

Общината ще продължи да прилага мерки, които да гарантират, че изпълнението 

на Програмата се наблюдава и оценява и че общинската нормативна уредба е 

съобразена с развитието и промените в националното законодателство в сектор 

Отпадъци и с потребностите, идентифицирани в общината. 

 

 Обезпечаване на системите за управление на отпадъците в общината с 

достатъчно на брой квалифицирани служители и непрекъснатото развитие на 

квалификацията и уменията на служителите с функции в областта на 

отпадъците. 

 

Планирани са мерки за организационно и кадрово обезпечаване на 

информационната система за управление на отпадъците след нейното въвеждане в 

експлоатация, за непрекъснато повишаване на квалификацията и уменията на 

служителите с функции за отпадъците в общинската администрация и на тяхното 

ресурсно обезпечаване. 

 

Мерките имат хоризонтален характер и тяхното изпълнение ще допринесе за 

постигане на всички стратегически цели на Програмата за управление на отпадъците на 

община Любимец 2022-2028 г. 

 

Изпълнението на включените в подпрограмата мерки ще допринесе и за 

постигане на такова управление на отпадъците, което ще гарантира чиста и безопасна 

околна среда за жителите на община Любимец. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

към Подпрограмата за информационно осигуряване на общинската администрация и подобряване на административния 

капацитет 

Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда 

Стратегическа цел: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда 

Оперативна цел: Подобряване на информационното осигуряване на дейностите по управление на отпадъците 

Дейности 

(мерки) 

 

Източни- 

ци на 

финанси-

ране 

 

Срок за 

реализация 

(година) 

 

Очаквани 

резултати 

 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Въвеждане на информационна 

система за управление на 

отпадъците 

 

Общински 

бюджет 

 

2022-2028 Изградена 

информационна 

система за 

управление 

на отпадъците 

Етапи разработване и 

въвеждане в действие 

на информационната 

система 

Функционираща 

информационна 

система 

 

Община 

Любимец 
 

Провеждане на обучение за 

работа с информационната 

система 

 

Общински 

бюджет 

 

2022- 2023 Ползвателите на 

Информаци- 

онната 

система имат 

умения да 

работят с нея 

Брой обучени 

служители/ 

ползватели 

 

Всички ползватели 

На 

информационната 

система са 

обучени съобразно 

нивото си на достъп 

Община 

Любимец 
 

Приемане на вътрешни правила 

за проследяване на напредъка 

по изпълнение на мерките от 

настоящата Програма за 

управление на отпадъците 

Общински 

бюджет 

 

2022 Наличие на 

вътрешни 

правила за 

наблюдение и 

отчитане 

 

Изготвени вътрешни 

правила 

 

Приети вътрешни 

правила 

 

Община 

Любимец 
 

Промени в общинската 

нормативна уредба съобразно 

развитието на Националното 

законодателство и 

регионалната система за 

управление на отпадъците 

Общински 

бюджет 

 

Постоянен при 

настъпили промени в 

национално 

законодателство и 

съобразно развитието 

на регионалната 

система  

Нормативна 

осигуреност 

 

Брой приети/ 

допълнени 

документи 

 

 Община 

Любимец 

Общински 

съвет 

Любимец 
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Провеждане на обучения 

относно различни аспекти от 

управлението на отпадъците, 

съобразно възникващите 

потребности 

 

АСЕКОБ, 

МОСВ, 

Общински 

бюджет 

 

постоянен Повишена 

квалификация на 

служителите 

 

Брой проведени 

обучения 

 

Брой обучени 

служители 

 

Община 

Любимец 

НСОРБ,АСЕ

КОБ,МОСВ 
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5.9. ПОДПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И 

ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  

 
Информирането и участието на обществеността е основен компонент от всяка 

програма за управление на отпадъците. Отпадъците са резултат от човешката дейност и 

без участието на населението, основен генератор на битови отпадъци, дори и най- 

добре разработената програма не може да постигне своите цели. 

 

Необходими са целенасочени действия за повишаване на разбирането сред 

населението и бизнеса за йерархията при управление на отпадъците, т.е. за 

приоритетния ред на това какво представлява най-добрата възможност за околната 

среда за справяне с отпадъците; както и за изискванията за спазване на принципите за 

разширена отговорност на производителя и замърсителят плаща, т.е. за изискването 

тези, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци, да покриват 

пълните разходи за своите действия. 

 

Отчитайки всичко това, Община Любимец разбира своята отговорност и 

изпълнява мерки за стимулиране и повишаване на участието на жителите и бизнеса в 

управлението на отпадъците на територията на общината. В рамките на периода на 

настоящата Програма общинската администрация, ще разширява и надгражда 

постигнатото в тази насока. 

 

За целта една от стратегическите цели в настоящата Програма за управление на 

отпадъците на община Любимец е Превръщане на обществеността в ключов фактор 

при прилагане йерархията на управление на отпадъците. Подпрограмата за прилагане 

на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на 

управление на отпадъците е насочена към постигане на тази стратегическа цел. 

 

Повечето от включените в подпрограмата мерки са т.нар. меки мерки и имат 

хоризонтален характер. Така на практика подпрограмата подпомага изпълнението и на 

мерките в другите подпрограми, а оттам допринася за постигане и на останалите три 

стратегически цели на Програмата за управление на отпадъците на община Любимец. 

 

Мерките са насочени към няколко оперативни цели: 

 Изграждане на информирано поведение и на обществени нагласи относно 

отпадъците, съобразно с принципите на устойчивото развитие; 

 

 Повишаване на участието на населението и бизнеса в дейностите с битови 

отпадъци съобразно йерархията за управление на отпадъците; 

 

 Повишаване на ролята на населението в процеса на вземане на решения относно 

политиката за управление на отпадъците на община Любимец. 

 

Предвидените в подпрограмата мерки включват публикуване и разпространение 

на актуална информация и провеждане на разяснителни кампании за повишаване на 

информираността и разбирането сред населението и бизнеса за същността, принципите 

и йерархията за управление на отпадъците; за услугите по събиране, транспортиране и 

третиране на различните потоци отпадъци, предоставяни от Община Любимец; за 

задълженията на гражданите и бизнеса и за действията, които трябва да предприемат 
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при управление на генерираните от тях отпадъци; за използване на техники и полагане 

на усилия за екологосъобразно използване на ресурсите и съзнателно участие в 

системите за управление на отпадъците. Планирани са също мерки, които чрез 

подходящи техники или схеми включват пряко населението в дейности за разделно 

събиране на различни потоци битови отпадъци. Друга група мерки е насочена към 

участие на обществеността в процеса на вземане на решения относно политиката за 

отпадъците чрез допитвания, консултации, публични обсъждания и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма за управление на отпадъците на община Любимец 2022-2028г. 

65 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

към Подпрограмата за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление 

на отпадъците 

Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията на управление на отпадъците 

Стратегическа цел: Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията на управление на 

отпадъците 

Оперативна цел: Изграждане на информирано поведение и обществени нагласи относно отпадъците 

 

Дейности 

(мерки) 

 

Източници на 

финансиране 

 

Срок за 

Реализа- 

ция 

(година) 

 

Очаквани 

резултати 

 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

 

Обособяване на самостоятелен 

раздел на интернет страницата 

на общината, в които да се 

систематизира и предоставя 

цялостна информация относно 

управлението на отпадъците 

Общински бюджет, 

Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО* 

 

2022-2023 Осигурен достъп на 

обществеността до 

информация на едно 

място по всички 

въпроси, свързани с 

управлението на 

отпадъците 

Обособяване 

на раздел за 

управление на 

отпадъците на 

интернет 

страницата на 

общината 

 

Наличен раздел за 

управление на 

отпадъците на 

интернет 

страницата на 

общината 

 

Община 

Любимец 
 

Публикуване на актуална 

информация за управлението на 

отпадъците в обособения 

раздел на интернет страницата 

на общината 

Общински 

бюджет 

 

постоянен Осигурен достъп на 

обществеността до 

информация за 

управлението 

на отпадъците 

 Публикувана 

Актуална 

информация за 

управлението на 

отпадъците в 

общината 

Община 

Любимец 
 

Провеждане на информационни 

и разяснителни кампании за 

намаляване на дела на 

рециклируемите материали в 

общия битов отпадъчен поток, 

предотвратяване образуването 

на отпадъците и др. 

Общински бюджет, 

Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО*, 

Организации 

По оползотворява 

не на МРО 

2022-2028 Повишена 

информираност на 

населението и бизнеса 

 

Планиране на 

броя на 

информационн

ите кампании 

 

Всички планирани 

кампании са 

проведени 

 

Община 

Любимец 

Организации 

по 

Оползотворява

не  на МРО 
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Провеждане на кампании за 

почистване на населените места 

в общината 

 

Общински 

бюджет 

 

ежегоден Повишено участие на 

обществеността, 

Почистени 

нерегламентирани 

сметища и места, 

замърсени с отпадъци 

Брой 

кампании, 

Брой и площ на 

Почистените 

сметища и 

места 

 Община 

Любимец 

Население, 

институции 

и фирми от 

общината 

 

Участие в национални 

кампании, свързани с 

управлението на отпадъците 

 

МОСВ, 

ПУДООС, 

Общински 

бюджет 

постоянен Повишено участие на 

обществеността 

 

Брой участия в 

кампании, 

Брой 

реализирани 

проекти 

 Община 

Любимец 

МОСВ 

ПУДООС 

НПО 

Публикуване на обяви за 

консултации и обществени 

обсъждания в процеса на 

вземане на решения по проекти 

на общински нормативни 

актове, програмни документи, 

ОВОС на инвестиционни 

предложения и др. 

Общински бюджет постоянен Осигурени 

предпоставки за 

участие на 

обществеността в 

процеса на вземане на 

решения 

Брой 

проведени 

обществени 

консултации, 

брой 

проведени 

обществени 

обсъждания 

 Община 

Любимец 
 

Провеждане на анкетни 

проучвания за отчитане 

мнението на жителите на 

общината относно политиката и 

услугите за отпадъци 

 

Общински 

бюджет, 

Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО* 

 

ежегоден Събрана информация 

Относно общественото 

мнение за 

управлението на 

отпадъците в 

общината и качеството 

на предоставяните 

услуги 

Брой 

проведени 

анкетни 

проучвания 

Минимум едно 

анкетно проучване на 

година 

Община 

Любимец 
 

* В съответствие с разпоредбите на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (чл. 24, ал. 1, т. 5), общината има право да изразходва до 7% от 

годишно натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО за осигуряване на информация на обществеността за дейности по управление на 

отпадъците на територията на общината/ региона, свързани с предотвратяване образуването на отпадъците, подготовка за повторна 

употреба и постигане на целите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

съгласно мерките, заложени в общинската програма за управление на отпадъците. 
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6. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ОБЩИНСКИ, РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ 

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

 

Общинската Програма за управление на отпадъците на община Любимец 2022-

2028 г. не е изолиран документ. Нейното разработване е координирано както с 

национални, така и с общински програмни документи, като разбира се са отразени 

спецификите, приоритетите и потребностите на общината в сферата на управление на 

отпадъците. 

 

Координация с програмни документи на национално ниво 

 

При разработване на настоящата програмата са взети предвид основните 

постановки на националните програмни документи, в т.ч.: 

 

- Изискванията на Директива 2008/98/ЕО за отпадъците, изменена с 

Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета, както и новия пакет 

„Кръгова икономика“ 

- Закон за управление на отпадъците Обн. ДВ. бр.53 от 13.07.2012г., 

последно изм. и доп. ДВ бр. 19 от 5 март 2021г.  

- Проект на ЗИД на Закон за управление на отпадъците, Обн. ДВ. бр.53 от 

13.07.2012г. 

- Националния план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. и 

Националната програма за предотвратяване образуването на отпадъците като част от 

него; 

- Документация по изготвяне на Национален план за управление на 

отпадъците в Република България за периода 2021 – 2028 г.; 

- Националния стратегически план за поетапно намаляване на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране; 

- Национален стратегически план за управление на отпадъците от 

строителството и разрушаване на територията на Република България; 

 

Координация с програмни документи на община Любимец 

 

Програмата за управление на отпадъците на община Любимец 2022-2028 г. е 

елемент от цялостната система за планиране на развитието на общината. Целите и 

мерките в настоящата Програма са синхронизирани и съобразени с ключови общински 

програмни документи. 

- План за интегрирано развитие на община Любимец 2021-2027 г. 

 

Общинският план за развитие определя рамката за развитие в посочения 

програмен период, като интегрира икономическите, екологичните, социалните и 

инфраструктурните аспекти на желания за устойчив и балансиран растеж на 

територията на общината като дефинира стратегически и специфични цели, приоритети 

и мерки. 

 

- Програма за опазване на околната среда на община Любимец за 2022-2028 г. 
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7. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  2022-2028 Г. 

 

Наблюдението, контролът и оценката на изпълнението на Програмата за 

управление на отпадъците на община Любимец е от ключово значение, с оглед 

проследяване на напредъка по постигане на предварително поставените цели, срокове и 

ресурси и навременно предприемане на действия за преодоляване на възникващи 

проблеми при реализацията на мерките и постигане на програмните цели, а при 

необходимост - предприемане на действия за актуализация на Програмата. 

 

Мониторингът представлява процес на текущо наблюдение чрез събиране на 

информация, свързана с изпълнението на мерките от Програмата, и анализиране и 

оценка на степента на изпълнение на целите, както и на проблемите при изпълнението 

и причините за тях. От съществено значение е да се гарантира, че информацията се 

събира по един организиран и планиран начин и през редовни интервали. 

 

Контролът върху изпълнението на Програмата за управление на отпадъците ще 

се осъществява от Общински съвет - Любимец. Кметът на общината ще представя 

доклада пред Общински съвет - Любимец в срок до 31 март. 

 

Актуализация на Програмата за управление на отпадъците може да се извърши в 

случай на поява на следните обстоятелства: 

 промени в законодателството, които налагат промяна в заложените 

стратегически и оперативни цели и в планираните мерки за тяхното постигане; 

 

 значително изоставане в изпълнението на програмните мерки и/или липса на 

напредък за постигане на целевите индикатори въпреки изпълнението на 

програмните мерки, което налага прилагането на допълнителни мерки към вече 

приетите или замяна на някои от приетите мерки, които не дават очаквания 

предварително резултат; 

 

 други непредвидени промени в обстоятелствата, които налагат промени в 

Програмата. 

 

Процедурата в случай на актуализацията ще включва изготвяне на актуализиран 

вариант на Програмата за управление на отпадъците на община Любимец 2022-2028 г., 

провеждане обществени консултации, прилагане на законодателството за екологична 

оценка на планове и програми, внасяне на актуализираната програма за приемане от 

Общински съвет - Любимец. 
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 8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНАЛИЗИ НА НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ 

 

Нормативни и програмни документи на Община Любимец в контекста на 

правата и задълженията на общините в областта на управление на отпадъците. 

 

Настоящото приложение съдържа анализ на нормативните и програмни 

документи в областта на управление на отпадъците на национално ниво и 

съответствието на наличната нормативна уредба и програмни документи на Община 

Любимец в контекста на правата и задълженията на местните власти в областта на 

управление на отпадъците. 

 

Анализът има за цел да отговори на следните въпроси: 

 

 Какви са основните принципи и разпоредби на националното законодателство 

по управление на отпадъците и основните ангажименти на Община Любимец в 

сферата на управление на отпадъците, произтичащи от националното 

законодателство? 

 

 Приета ли е нормативна уредба на местно ниво, която да детайлизира 

правата и задълженията на общинската администрация, на гражданите и на 

юридическите лица по отношение на управлението на отпадъците, местната 

нормативна уредба съдържа ли минималните изисквания на Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО)? 

 

 Кои са основните програмни документи на национално ниво, които определят 

рамката на програмиране на управлението на отпадъците на общинско ниво? 

 

 Какво е нивото на изпълнение на предходната Програма за управление на 

отпадъците на Община Любимец? 
 

Информационно осигуряване на анализа 

 

За осигуряване на необходимата информация за анализа са използвани следните 

методи: 

 проучване на национални нормативни документи, регламентиращи 

отговорностите на общините, свързани с управлението на отпадъците и 

действащата нормативна уредба в община Любимец в областта на управление на 

отпадъците; 

 

 проучване на стратегически и програмни документи на национално и общинско 

ниво относно управлението на отпадъците; 
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 проучване на отчетите за напредъка на изпълнението на програмните 

документи, свързани с управлението на отпадъците, на Община Любимец пред 

Общински съвет – Любимец. 

 

1. Анализ на националната нормативна рамка 

 

Принципи 

Националното законодателство и политика в областта на управление на 

отпадъците се основават на следните основни принципи: 

 

- „Предотвратяване“. 

- „Замърсителят плаща“ и „Разширена отговорност на производителя“. 

- „Превантивност“. 

- „Близост“ и „самодостатъчност“. 

- „Участие на обществеността“. 

- „Интегрирано управление на отпадъците“. 

- „Устойчиво развитие“. 

- „Най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи“ (НДНТНПР) - 

консултативен процес за вземане на решения, в който се отчитат относителните 

преимущества на различните възможности за управление на отпадъците, имащи 

отношение към опазването на околната среда, на приемлива цена. Йерархията на 

управление на отпадъците предоставя теоретичната рамка, която може да се използва 

като ръководство при оценяването на различните възможности. НДНТНПР е решение 

(или комбинация от решения), което за дадени цели и обстоятелства предоставя най- 

големи ползи или застрашава в най-малка степен околната среда, както в краткосрочен, 

така и в дългосрочен аспект. Независимо, че йерархията е препоръчителна като обща 

цел на политиката по управление на отпадъците, нейното прилагане трябва да се 

съчетава с принципа най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи, в 

зависимост от конкретните обстоятелства и икономически условия. 
 

Йерархия на управлението на отпадъците 

 

Йерархията на отпадъците определя приоритетния ред на това какво 

представлява най-добрата възможност за околната среда в законодателството и в 

политиката относно отпадъците. Спазването на йерархията за управление на 

отпадъците осигурява ефективно използване на ресурсите, поради което следва да се 

насърчава по всякакъв начин. Йерархията задава пет възможни начина за 

правителствените институции, местните власти и бизнеса за справяне с отпадъците и 

дава приоритет на мерките в следната последователност: 

 

 предотвратяване на образуването на отпадъци; 

 

 подготовка за повторна употреба; 

 

 рециклиране (материално оползотворяване); 

 

 друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 
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 обезвреждане. 

 

При прилагането на посочената йерархия при управлението на отпадъците 

следва да се вземат предвид общите принципи за опазване на околната среда, като 

предпазни мерки и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа 

приложимост, опазване на ресурсите, както и цялостното въздействие върху околната 

среда, човешкото здраве, икономиката и обществото. Това може да наложи специфични 

потоци от отпадъци да не се придържат стриктно към йерархията, когато това е 

обосновано от съображения, свързани с жизнения цикъл на отпадъците и във връзка с 

цялостното въздействие на образуването и управлението на този вид отпадъци. 

Целта на йерархията е да илюстрира модел на интегриран подход за управление 

на отпадъците, като прилагането й в посочената последователност ще допринесе за 

създаването на устойчива политика по управлението им. 

 

Развитие на законодателството по управление на отпадъци в Република България 

 

В началото на 90-те години на миналия век, законодателната уредба в областта 

на управление на отпадъците включва Постановление № 153 на Министерския съвет от 

6 август 1993 г. за събиране, превозване, съхраняване и обезвреждане на опасни 

отпадъци и Постановление № 268 на Министерския съвет от 29 октомври 1996 г. за 

режима по вноса и транзитния превоз на отпадъци и опасни вещества, които уреждат 

специфични въпроси, свързани основно с транспортирането на отпадъци и опасни 

вещества на територията на страната и като част от международен превоз. 

 

Първият специализиран закон, уреждащ управлението на отпадъците е Законът 

за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда от 1997 

г. Специфични изисквания към дейностите по отпадъците се съдържат и в Наредбата за 

изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, 

приета с ПМС 53 от 19 март 1999 г. Тази наредба не е отменена и до днес и се прилага 

доколкото не противоречи на други действащи законови разпоредби. ПМС 53 от 19 

март 1999 г. отменя ПМС 153 от 6 август 1993 г., а ПМС 268 от 29.10.1996 г. е 

отменено с Постановление № 12 на Министерския съвет от 27 януари 1999 г. за режима 

за въвеждане на опасни вещества. 
 

Законът за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната 

среда е в сила до 2003 г., когато се приема първият Закон за управление на отпадъците. 

Той е в сила до юли 2012 г. 

 

Действащият Закон за управление на отпадъците е приет от 41-то Народно 

събрание на Република България (обн., ДВ, бр. 53 от 13 Юли 2012г.) Законът 

транспонира в българското законодателство Директива 2008/98/ЕО на Eвропейския 

парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на 

определени директиви. 

 

Действащи закони и подзаконови нормативни актове на национално ниво 

 

Закон за управление на отпадъците (ЗУО, изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 март 2021 г.) 
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ЗУО регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото 

здраве, чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването 

и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от 

използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване. 

 

Управлението на отпадъците включва събирането, транспортирането, 

оползотворяването и обезвреждането на отпадъците, включително осъществяваният 

контрол върху тези дейности. 

 

Общи положения: 

- определено е приложното поле на законодателството по управление на 

отпадъците; 

 

- отпадъците са разделени на четири основни класа (битови, строителни, 

производствени и опасни отпадъци), въз основа на което са определени 

задълженията на притежателите на отпадъци и правомощията на 

компетентните органи; 

 

- определен е приоритетния ред (йерархията) за управление на отпадъците; 

 

- въведени са дефиниции за “отпадък”; видовете отпадъци –„битови, 

„строителни“, производствени“ и „опасни“; „масово разпространени 

отпадъци“, “причинител” на отпадъци; “притежател” на отпадъци; 

дейностите “събиране”, “съхраняване”, “транспортиране” и „третиране“. 

Дейностите по оползотворяване и обезвреждане на отпадъците с техните R и 

D кодове и наименование са представени в приложения към закона. 

 

ЗУО регламентира конкретни задължения и отговорности на: 

 

- причинителите и притежателите на отпадъци; 

- лицата, извършващи дейности с отпадъци; 

- лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват 

масово разпространени отпадъци; 

- органите на местното самоуправление и местната администрация. 
 

Планове и програми 

 

ЗУО определя общите изисквания за планиране на дейностите по управление на 

отпадъците в страната, включително изискванията за целите, обхвата и процедурите по 

разработване, приемане и утвърждаване на планове и програми за управление на 

отпадъците. 

 

Програмните документи, регламентирани със ЗУО са следните: 

– Национален план за управление на отпадъците – разработва се от министъра 

на околната среда и водите и се приема от Министерски съвет. Националният план 

включва мерки за създаване на интегрирана мрежа от съоръжения и инсталации, която 

да осигурява оползотворяване и обезвреждането на отпадъците чрез най-добри налични 

техники; 
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– Програма за предотвратяване образуването на отпадъци - разработва се от 

министъра на околната среда и водите и се приема от Министерски съвет. Програмата е 

неразделна част от Националния план за управление на отпадъците; 

– Програми за управление на отпадъците се разработват и изпълняват и от: 

 

√ кметовете на общини – за територията на съответната община. Общинските 

програми се разработват в съответствие със структурата, целите и 

предвижданията на Националния план за управление на отпадъците. Законът 

за управление на отпадъците определя Общинския съвет на съответната 

община, като орган по приемане на програмата и осъществяващ контрол по 

нейното изпълнение;  

 

√ лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват 

масово разпространени отпадъци, които извършват индивидуално изпълнение 

на задълженията си и от организациите по оползотворяване. Програмите се 

разработват в обхват, определен със съответната наредба, регламентираща 

управлението на конкретния масово разпространен отпадък и се утвърждават 

от министъра на околната среда и водите. 

 

Изисквания за извършване на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на 

отпадъци 

 

ЗУО регламентира изискванията, реда и начина за извършване на дейностите по 

събиране, транспортиране и третиране на отпадъци. 

 

Въведени са забрани за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и 

изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъците. Лицата, при 

чиято дейност се образуват отпадъци и притежателите на отпадъци се задължават да ги 

предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да 

извършват тези дейности (притежават необходимите документи за извършване на 

съответните дейности с отпадъци) или да ги третират самостоятелно, в съответствие с 

разпоредбите на закона. Предаването и приемането на производствените, строителните 

и опасните отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор. 
 

В зависимост от степента на риск за околната среда при различните дейности и 

вида на отпадъците, с които се извършват, е въведен разрешителен или по-облекчен 

регистрационен режим. Определени са компетентните органи за издаване на 

съответния документ; сроковете, процедурите и условията за заявяване извършването 

на дейностите и вземане на решение за разрешаването им.  

 

Въведена е и процедура за издаване на разрешение за индивидуално изпълнение 

и разрешение на организации по оползотворяване, с оглед изпълнението на 

задълженията на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се 

образуват масово разпространени отпадъци за разделно събиране и третиране, както и 

за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, 

рециклиране и оползотворяване на съответните отпадъци. 

 

Информация, докладване и публични регистри 
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ЗУО въвежда задължение за водене на отчетност и представяне на информация 

от следните лица: 

 

– лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране и 

 третиране на производствени или опасни отпадъци; 

 

– лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране и третиране на 

   битови и строителни отпадъци; 

 

– лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват 

    масово разпространени отпадъци. 

 

ЗУО регламентира създаването и поддържането на следните публични регистри, 

които се водят от изпълнителния директор на ИАОС: 

 

– регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности 

с отпадъци (разрешения и регистрационни документи); 

– регистър на лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на 

които се образуват масово разпространени отпадъци (батерии и 

акумулатори, електрическо и електронно оборудване, масла, гуми, 

полимерни торбички); 

– регистър на лицата, извършващи дейности като търговци или брокери на 

отпадъци; 

– регистър на площадките, на които се извършват дейности с отпадъци от 

черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и негодни за 

употреба батерии и акумулатори. 

 

Финансиране на управлението на отпадъците 

 

Със ЗУО в българското законодателство са въведени принципите “замърсителят 

плаща” и “разширена отговорност на производителя”. В съответствие с тези принципи 

разходите за събиране, предварително съхраняване, транспортиране и третиране 

(оползотворяване и обезвреждане) на отпадъците са за сметка на: 

 

– причинителите и притежателите на отпадъците (прилагане на принципа 

   “замърсителят плаща”); 
 

– лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват       

масово разпространени отпадъци (прилагане на принципа “разширена      

отговорност на производителя”). 

 

Разходите за дейности с битови отпадъци и изпълнение на задълженията на 

органите на местно самоуправление и местна администрация, определени със ЗУО, се 

предвиждат по бюджета на съответната община в размер, не по-малък от планираните 

за съответната година приходи от местни такси по Закона за местните данъци и такси. 

 

Компетентни органи по прилагането на ЗУО: 
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Министерство на околната среда и водите - разработва и прилага националната 

политика и законодателството в областта на управление на отпадъците; координира 

контролните правомощия на другите органи на изпълнителната власт по отношение 

управлението на отпадъците. МОСВ издава разрешения на 

– лица, извършващи индивидуално изпълнение на задълженията си и на 

организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци и 

утвърждава програмите им за управление на отпадъците. 

 

– РИОСВ - прилагат националната политика и контролират спазването на 

изискванията на нормативните документи в областта на управление на 

отпадъците. РИОСВ издават разрешения и регистрационни документи за 

събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци на 

тяхна територия; 

 

– Други институции, имащи отношение към управлението на отпадъците – 

Министерство на здравеопазването, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Министерство на вътрешните работи, Министерство на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на 

земеделието и горите, Агенция “Митници”, Държавна агенция за метрологичен 

и технически надзор, Комисия за защита на потребителите, областни и 

общински администрации. 

 

Контрол по управлението на отпадъците 

 

Контрол по управлението на отпадъците се извършва от: 

– кметовете на общини, които контролират дейностите с битови и строителни 

отпадъци; спазването на изискванията, определени с общинската наредба по 

ЗУО; 

 

– РИОСВ, които контролират спазването на изискванията за третиране на 

отпадъци и на условията по издадените разрешения и регистрационни 

документи; изпълнението на програмите за управление на отпадъците; воденето 

на отчетност и предоставянето на информация за дейностите по отпадъците; 

изпълнението на задълженията на кметовете на общини, свързани с 

управлението на отпадъците; правилното начисляване и своевременно 

заплащане на продуктова такса от лицата, пускащи на пазара продукти, след 

употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци; 

 

– МОСВ, което контролира спазването на условията по издадените разрешенията 

на организации по оползотворяване и на лица, изпълняващи индивидуално 

задълженията си за управление на масово разпространени отпадъци; дейностите 

по управление на отпадъци; 

 

– МОСВ, РИОСВ, МВР, МТИТС и Агенция „Митници“, които контролират 

трансграничния превоз на отпадъци, съобразно своите правомощия; 

 

– МОСВ, РИОСВ, МВР и кметовете на общини, които контролират спазването на 

условията и реда за извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни 

метали, съобразно своите правомощия; 
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– РЗИ и РИОСВ, които контролират дейностите по третиране на опасни отпадъци 

в лечебните и здравните заведения; 

 

– ДАМТН, Комисията за защита на потребителите и МЗ, които контролират 

съответствието на продуктите, след чиято употреба се образуват масово 

разпространени отпадъци с изискванията на съответната наредба. 

 

Принудителни административни мерки и административно-наказателни разпоредби 

 

– МОСВ спира дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и експлоатацията на инсталации 

за оползотворяване или обезвреждане на отпадъци; 

 

– РИОСВ издава предписания за отстраняване на отпадъците за сметка на 

нарушителя и за възстановяване качествата на околната среда; спира дейностите 

по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци и експлоатацията на инсталации за третиране на отпадъци; 

 

– Въведени са голям брой наказания за нарушения на изискванията на закона и 

подзаконовите актове по прилагането му както от страна на физически и 

юридически лица, така и за неизпълнение на задълженията на длъжностните 

лица. 

 

Ключови разпоредби на ЗУО 

 

 Въвежда количествени цели за подготовка, за повторна употреба и 

рециклиране на битови отпадъци, включващи най-малко хартия и картон, 

метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и от други източници, които 

общините трябва да достигнат. 

 

 Въвежда поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго 

оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, 

за което отговорност имат възложителите на строителни дейности, както 

публични органи, така и бизнес. 

 

 Въвежда изискване за регионално управление на битовите отпадъци и 

детайлни правила за сдружаване на общините в регионални сдружения за 

управление на битовите отпадъци, чрез регионални съоръжения за третиране 

на отпадъците; 

 

 Регламентира отговорността на собствениците на пътища за почистване на 

сервитутите на пътищата. 

 

 Въвежда изисквания към ползвателите на търговски обекти, 

производствени, стопански и административни сгради в населените места с 

над 5000 жители и в курортните населени места да събират разделно 

отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали в съответствие с 

общинските наредби по чл. 22 от ЗУО.  
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 Въвежда икономически инструменти за покриване на бъдещи разходи за 

закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото и за 

стимулиране на превенцията и оползотворяването на отпадъци преди 

депонирането. 

 

 Определя националните компетентни органи по Регламент (ЕО) № 

1013/2006, относно превозите на отпадъци, изискванията за финансови 

гаранции при трансграничен превоз, както и възможните случаи на 

ограничения. Забраняват се превозите на отпадъци за Република България, 

предназначени за изгаряне или съвместно изгаряне с оползотворяване на 

енергията за всяка инсталация, в количества за съответната календарна 

година, надвишаващи сумарно половината от годишния капацитет на 

инсталацията. В случаите, когато в Националния план за управление на 

отпадъците са заложени специфични мерки за управление на даден отпадък 

или поток от отпадъци, Министерският съвет може да ограничи вноса на 

тези отпадъци. 

 

2. Подзаконови нормативни актове към Закона за управление на отпадъците 

 

Действащите подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията 

на ЗУО, могат да се обособят в пет групи: 

 

– Подзаконови нормативни актове с хоризонтални разпоредби спрямо всички 

видове отпадъци, инсталации и съоръжения за отпадъци в обхвата на ЗУО – за 

класификация на отпадъците; за водене на отчетност и предоставяне на 

информация за дейностите с отпадъци; 

 

– Подзаконови нормативни актове, определящи изисквания към съоръжения  и 

инсталации за третиране на отпадъци – площадки за изграждане на съоръжени 

за третиране на отпадъци; изграждане и експлоатация на инсталации за изгаряне 

на отпадъци, депа и други съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци 

/сепариране, компостиране/, третиране и транспортиране на производствени и 

опасни отпадъци; 

 

– Подзаконови нормативни актове, регулиращи управлението на масово 

разпространени отпадъци, за които е въведен принципът „разширена 

отговорност на производителя“ - опаковки и отпадъци от опаковки; отработени 

масла и отпадъчни нефтопродукти; отпадъци от негодни за употреба батерии и 

акумулатори (НУБА); излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване (ИУЕЕО); излезли от употреба моторни превозни средства 

(ИУМПС); излезли от употреба гуми (ИУГ); 

 

– Подзаконови нормативни актове, регулиращи управлението на специфични 

отпадъчни потоци – строителни отпадъци и за влагане на строителни 

рециклирани материали; биоотпадъци; отпадъци, съдържащи полихлорирани 

бифенили  (ПХБ); утайки от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им 

в земеделието; отпадъци от лечебните и здравни заведения; 

 

– Подзаконови нормативни актове, съдържащи регулации по управлението на 

отпадъци чрез икономически инструменти - за обезпеченията и разходване на 
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събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на 

площадките на депата за отпадъци и за отчисленията за депониране на битови и 

строителни отпадъци; за финансова гаранция или еквивалентна застраховка при 

трансграничен превоз на отпадъци; за заплащане на продуктова такса за 

продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 

отпадъци (опаковки, масла, батерии и акумулатори, гуми, електрическо и 

електронно оборудване (ЕЕО), моторни превозни средства (МПС), полимерни 

торбички). 

 

Посочените цели се изпълняват съвместно от общините, включени във всеки 

един от регионите за управление на отпадъците, определени в Националния план за 

управление на отпадъците. Разпределението на задълженията между отделните общини 

в съответния регион се определя с решение на общото събрание на Регионалното 

сдружение на общините. 

 

Системите за разделно събиране на биоотпадъци, които следва да бъдат 

изградени от общините, включват следните елементи: 

 

– съдове за събиране на биоотпадъците при източника на образуване; 

 

– специализирани транспортни средства, необходими за тяхното обслужване; 

 

– специализирана техника за раздробяване и нарязване на биоотпадъците; 

 

– площадки за събиране и временно съхраняване на биоотпадъците; 

 

– претоварни станции и други елементи в зависимост от вида на системата. 

 

С Наредбата е въведено изискване към вида на съдовете за събиране на 

биоотпадъците, които трябва да са кафяви, влагоустойчиви и да се затварят плътно. 

 

За осигуряване на необходимите данни и осъществяване на контрол по 

изпълнение на целите, в наредбата е включена методология за изчисляване и доказване 

на изпълнението на целите за рециклиране на битовите отпадъци и целите за 

ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци, регламентирани 

със ЗУО. 

 

Въведени са механизми за предоставяне на данни за количествата на 

образуваните и оползотворени отпадъци, включително математически модел, който се 

попълва от общините в рамките на регионалното сдружение и се изпраща в 

Изпълнителната агенция по околна среда за изготвяне на мотивиран анализ. 

 

3. Основни ангажименти на общините, произтичащи от ЗУО и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му 

 

ЗУО и наредбите към него регламентират детайлно редица задължения на 

общините, свързани с управлението на отпадъците. За целта в Закона за управление на 

отпадъците и в голяма част от подзаконовите нормативни актове към него са обособени 

раздели, в които се регламентират задълженията на органите на местното 

самоуправление и местната администрация. 
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ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 
 

Община Любимец изпълнява Общинска Програма за управление на отпадъци за 

периода 2016-2020 г., приета от Общински съвет – Любимец с Решение № 151 по 

Протокол № 15/ 30.11.2016 г. на Общински съвет – Любимец. 

 

Програмата за управление на отпадъците на община Любимец за периода 2016-

2020 г. е разработена съгласно изискванията на чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците и е неразделна част от Програмата за опазване на околната среда на община 

Любимец, в съответствие с чл. 79 от Закона за опазване на околната среда. 

 

През периода на действие на Програмата са изготвяни ежегодни отчети за 

изпълнението й, които са представяни пред Общински съвет – Любимец и разглеждани 

и приемани на негови заседания. Прегледът и анализът на отчетите показва, че 

основната част от мерките, включени в Плана за действие на програмата са изпълнени. 

 

Неизпълнените мерки от Плана за действие към Програмата са свързани с 

организиране на дейности с биоразградими отпадъци – домашно компостиране; 

строителни отпадъци, опасни битови отпадъци. 

 

4. Основни изводи и препоръки 

 

На основата на направените анализи на националната и общинската нормативна 

рамки и програмни документи в областта на управление на отпадъците, могат да се 

направят следните основни изводи и препоръки: 

 

 Националната нормативна рамка в областта на управление на отпадъците е 

изградена в цялост и напълно транспонира изискванията на европейското 

законодателство в тази област. Съдържа конкретни разпоредби, 

регламентиращи обхвата, правата и задълженията на органите на местното 

самоуправление и местната администрация по отношение на управлението 

на отпадъците. 

 

 Действащата Наредба № 27 за управление на отпадъците на територията на 

община Любимец е приета от Общински съвет - Любимец с Решение № 161 

от Протокол № 16/07.12.2016  г. на основание чл. 22 от действащия ЗУО. 

Наредбата съдържа детайлни разпоредби, регламентиращи управлението на 

отпадъците на територията на община Любимец. Разработена в пълно 

съответствие с изискванията на националното законодателство по 

управление на отпадъците и отговаря на изискванията на ЗУО за 

съдържание на наредбата. 

 

 В останалите общински нормативни актове, обект на анализа, могат да бъдат 

направени допълнения с оглед уреждане на максимално широк кръг от 

въпроси, както е препоръчано в настоящия анализ. 

 

 Община Любимец разработва и изпълнява общински програми за 

управление на отпадъците в съответствие с действащото към момента на 

изготвянето им национално законодателство и национални програмни 

документи в областта на управление на отпадъците. 
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 Част от мерките, включени в Плана за действие на Общинската Програма за 

управление на дейностите по отпадъци за периода 2016-2020 г. са 

реализирани. 

 

 Общинската администрация осъществява текущ контрол по напредъка и 

изготвя периодични отчети за изпълнението на програмните документи, в 

законоустановените срокове, които представя пред Общински съвет – 

Любимец. 

 

 Във връзка с разпоредбата на чл. 52 от Закон за управление на отпадъците 

Община Любимец е предприела действия за разработване на Програма за 

управление на отпадъците за периода 2022-2028 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2. АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

Анализът на отпадъците включва анализ на битовите отпадъци, анализ на 

отпадъци от строителство и разрушаване и анализ на утайките от ПСОВ. 

 

1. Анализ на битовите отпадъци 

 

Определение за битови отпадъци 

 

Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са „отпадъците 

от домакинствата“ и „подобни на отпадъците от домакинствата“ - това са отпадъците, 

образувани от домакинствата и отпадъците, образувани от фирми и други организации, 

които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с 

изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското 

стопанство. 

 

„Биоразградими“ са всички битови отпадъци, които имат способността да се 

разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, 

картон и други. „Биоотпадъци“ са биоразградими битови отпадъци от парковете и 

градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, 

заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от 

предприятията на хранително-вкусовата промишленост. 

 

Състояние относно битовите отпадъци 

 

Количеството на събраните смесени битови отпадъци на територията на община 

Любимец през периода 2018- 2020 г. е представено в следващата таблица. 

 

Таблица 3. Събрани смесени битови отпадъци в община Любимец по години 

 

Година 2018 2019 2020 

 

Смесени битови отпадъци (тона) 

 

1 330,919 

 

1 571,100 

 

1 730,300 

Източник: Общинска администрация Любимец 
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Събраните отпадъци се транспортират до Регионалното депо за неопасни 

отпадъци в гр. Харманли, където се измерват на везна и се води отчет за постъпилите 

количества за депониране в регионалното депо. Преди депонирането им минават през 

сепарираща инсталация за твърди битови отпадъци като от нея се отделят / RDF – 

модифициращи горива, получени от отпадъци и рециклируеми отпадъци. 

 

Основен показател при дефиниране на битовите отпадъци е нормата на 

натрупване, показваща количеството на отпадъците, образувани от един жител за 

определен период от време, обикновено година. Нормата на натрупване може да се 

изрази в тегловни (кг/жител/год.) или в обемни единици (м3/жител/год.). 

 

Въз основа на отчетените количества на битовите отпадъци и броя на 

населението на общината се изчисляват и нормите на натрупване. 
 

Морфологичен състав на отпадъците 

 

Последният актуален анализ на морфологичния състав на отпадъците, 

генерирани на територията на община Любимец е извършен през 2019 г. в рамките на 

проект: „Определяне на морфологичния състав на отпадъците в България“,  по проект 

„Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни 

битови отпадъци” финансиран от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, 

чрез ПУДООС. Анализът е извършен съгласно актуализирана Методика за определяне 

на морфологичния състав на битови отпадъци, утвърден със Заповед № РД 

149/26.02.2019г. на министъра на околната среда и водите. 

 

Данните от Доклада за морфологичния анализ за състава на събраните, извозени 

и депониранитенот територията на община Любимец на Регионално депо - Харманли 

смесени битови отпадъци са представени в - Окончателен доклад от изготвения през 

2019 г. четирисезонен морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на 

територията на община Любимец: Приложение 3. 

 

2. Анализ на отпадъци от строителство и разрушаване 

 

С Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, Обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017 г. се регламентира 

предотвратяване и ограничаване на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както 

и ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и 

транспортирането на строителните отпадъци. С Наредбата се насърчава рециклирането 

и оползотворяването на СО за постигане на целите по чл. 32 от ЗУО. 

 

Целта е: 

- Да се предотврати и минимизира образуването на строителни отпадъци (СО); 

 

- Да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО; 

 

- Да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали; 

 

- Да се намали количеството за депониране на СО. 
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Чл. 6 от Наредбата забранява нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и 

всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т. ч. изхвърлянето им в 

контейнерите за събиране на битови отпадъци или разделно събиране на отпадъци от 

опаковки. 

 

 Строителните отпадъци са получени вследствие на строително-монтажни 

работи и премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, 

изолационни материали, дърво, азбест и други опасни отпадъци, и др. съответстващи 

на кодовете на отпадъци от група 17 на Приложение 1 от Наредба № 3 за класификация 

на отпадъците. 

 

Минералните отпадъци се образуват в резултат на строителство или събаряне на 

сгради и съоръжения, които основно се състоят от минерални материали като тухли, 

бетон, строителни разтвори, естествен камък, пясък, керамични строителни материали, 

бетонови блокчета и др. 

 

„Строително-монтажни” са работите, чрез които строежите се изграждат, 

ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват, а 

„Премахване” е дейността по отстраняване на строежите, чрез селективно отделяне на 

оползотворимите отпадъци в процеса на премахването. 
 

Контролът по изпълнение на ПУСО се осъществява от кмета на общината, на 

чиято територия се извършват СМР/премахването на строеж, или от оправомощено от 

него длъжностно лице. 

 

В случаите, когато кмета на общината е възложител на строителни и монтажни 

работи, с изключение на текущи ремонти, и възложител на премахване на строежи, 

следва да изготви план за управление на строителните отпадъци. Съдържанието и 

изискванията към плана се определят в Наредбата за управление на строителните 

отпадъци. 

 

Когато общината е възложител на строителни дейности или на дейности по 

разрушаване на сгради, включително принудително премахване на строежи: 

- да разработва План за управление на строителните отпадъци като част от 

строителната документация за инвестиционния проект за издаване на разрешение за 

строеж; 

- да изпълни реално Плана за управление на отпадъците; 

- да влага в строежите определен процент материали от рециклирани строителни 

отпадъци или материално оползотворяване в обратни насипи; 

- да осигури селективното разделяне и материално оползотворяване на 

определени видове строителни отпадъци в минимални количества; 

-  да одобрява плана за управление на строителните отпадъци на инвестиционни 

проекти на територията на общината, като част от документацията за разрешение за 

строеж - когато общината е компетентен орган по ЗУТ, както и да одобрява отчетите за 

изпълнение на плана за управление на отпадъците, в предвидените случаи от Наредбата 

за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали. 
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Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност се отделят регулярно. 

Прилага се процедура, при която строителните фирми да се обръщат към община за 

посочване на място и условия за депонирането на строителните отпадъци. 

 

ИЗВОДИ: 

На територията на община Любимец понастоящем не е застъпена практиката за 

повторна употреба и рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване. Също 

така на територията на общината не се експлоатира депо за строителни отпадъци. На 

територията на общината няма въведена система за разделно събиране на строителните 

отпадъци от ремонтна дейност на домакинствата. Поради тази причина в събраните 

смесени битови отпадъци има и строителни отпадъци. 
 

3. Анализ от израждане на ПСОВ в гр. Любимец 

 

Община Любимец има инвестиционно предложение за изграждане на 

Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Любимец. Инвестиционното 

предложение има издадено Решение № ХА-61 ПР/2020г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда от 

РИОСВ – Хасково.  

 

Изготвеното проектно предложение за „Пречиствателната станция за отпадъчни 

води“ е одобрено с Решение 151 прието с Протокол № 15/21.12.2020 да кандидатства 

пред „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда” 

/ПУДООС/, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. 

 

След реализацията на проекта технологична схема на пречистване на 

отпадъчните води на ПСОВ гр. Любимец включва сления процес. 

  

Пречистването на отпадъчните води, ще се извършва чрез използване на активна 

биологична утайка в правоъгълен или кръгъл биобасейн с дънна аерация и последващо 

вторично утаяване. След механичното третиране на водата следва първичен утаител, 

след което стъпало за биологично пречистване биобасейн с нитрификация и 

денитрификация. Предвижда се третиране с активна утайка. При необходимост е 

предвидено отстраняване на фосфора посредством мембранна помпа.  

 

 Следва вторично утаяване, избистряне и обеззаразяване на пречистената вода, 

чрез UV устройство. Уплътнената утайка ще постъпва в процес на обезводняване. 

Третиране на излишната активна утайка ще включва уплътняване, кондициониране с 

добавяне на полимерен разтвор и механично обезводняване като трто стъпало. 

 

 Предвижда се последващо третиране на обезводнената утайка – компостиране и 

придвижване чрез дистрибутиращ конвейр към площадка за открито съхранение на 

компостта. Предвидени са резервни съоръжения (изсушителни полета) за съхранение 

на излишната активна утайка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3. АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

 

1. Инфраструктура за битови отпадъци 

 

Управлението на отпадъците е сложен и многообхватен процес, изискващ 

интегрираност на подходите, внедряване на нови технологии, създаване на подходяща 

икономическа среда и нормативна база, и не на последно място висока обществена 

отговорност. 

 

Основните компоненти на инфраструктурата за управление на битовите 

отпадъци са два: 

 Съдове и техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци. 

 Площадки, съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци. 

 

1.2. Инфраструктура за събиране и транспортиране на битовите отпадъци 

 

Смесени битови отпадъци 

 

 Обхват на системата за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци 

в община Любимец 

 

Община Любимец включва 10 населени места (1 град и 9 села) с население  

9 021 жители към 31.12.2020 г. по данни на НСИ. 

 

В община Любимец има добре изградена система за събиране, транспортиране и 

депониране на отпадъците. Системата за събиране, транспортиране и депониране на 

битови отпадъци обхваща 100% от населението на общината. 

 

Звено към Общинска администрация Любимец „Чистота и благоустройство”, 

включващо дейностите чистота, озеленяване и благоустройство и ремонт на обекти” 

отговаря за : 
 

- събиране на битовите отпадъци от гр. Любимец и останалите 9 населени места от 

общината и транспортиране до Регионалното депо за неопасни отпадъци в гр. 

Харманли; дейности по почистване на уличните платна, площади, алеи, паркови и 

други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, 

включително снегопочистване, дейности по озеленяване и благоустрояване и 

комунални дейности. 

 

Общината разполага със собствени 2 броя специализирани автомобила 

сметосъбирач  „Мерцедес“ за събиране и транспортиране на битовите отпадъци. 

 

● Използвани съдове за събиране на смесени битови отпадъци 

Към 2019 г. на територията на община Любимец се използват 276 броя метални 

контейнери тип „Бобър“ с обем 1100л, 112 броя пластмасови контейнери с обем 1100л 

и 1640 пластмасови еднофамилни кофа с обем 240л. Съдовете са собственост на 

Община Любимец. В следващата таблица е представен броят на съдовете в населените 

места на общината: 
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Таблица 4. Налични съдове за събиране на смесени битови отпадъци в населените места 

на общ. Любимец 

 

Населено място Брой налични 

съдове ( тип 

„Бобър” 1100 л - 

метални) 

Брой налични 

съдове ( тип „Бобър” 

1100 л - 

пластмасови) 

Брой налични 

съдове (тип 

еднофамилна 

кофа 240л) 

 

гр. Любимец 

 

 

88 

 

94 

 

1620 

 

с. Белица 

 

 

24 

 

1 

 

3 

 

с. Вълче поле 

 

 

21 

  

 

с. Дъбовец 

 

 

10 

 

1 

 

3 

 

с. Малко градище 

 

 

44 

 

5 

 

5 

 

с. Лозен 

 

 

32 

  

4 

 

с. Васково 

 

 

5 

 

1 

 

 

с. Оряхово 

 

 

21 

 

3 

 

 

с. Йерусалимово 

 

 

12 

 

1 

 

3 

 

с. Георги Добрево 

 

 

19 

 

6 

 

2 

 

Общо: 

 

276 

 

112 

 

1640 

 

Източник: Общинска администрация Любимец 

 

 Честота на събиране и извозване на смесените битови отпадъци в община 

Любимец  

 

Битовите отпадъци се извозват въз основа на утвърдени със заповед на кмета на 

общината, графици и маршрути за движение и последователност на обслужване на 

улиците, които при необходимост се актуализират с оглед ефективно управление на 

отпадъците. 

 



Програма за управление на отпадъците на община Любимец 2022-2028г. 

86 
 

Честотата на сметосъбирането и сметоизвозването  на смесените битови 

отпадъци от населените места в община Любимец е както следва: 

√ за общинския център гр. Любимец – пластмасова кофа 240 л един път 

седмично, контейнер тип „Бобър” един път седмично; 

√ централна градска част обслужването на контейнерите е 3 пъти седмично 

√ за останалите 9 населени места в общината – извозването е един път седмично. 

 

Честотата на обслужване на съдовете за смет и границите на районите в гр. 

Любимец  е утвърдена със Заповед №  РД-09-715/30.10.2018 г. на кмета на община 

Любимец. 

 

Системи за разделно събиране на отпадъци 

 

 Разделно събиране на битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и 

стъкло, в т.ч. отпадъци от опаковки от тези материали 

 

На територията на община Любимец е въведена система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки. През 2017 г. е подписан договор за изграждане и обслужване на 

система за разделно събиране на отпадъци от опаковки с Организация по 

оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екопак България” АД, притежаваща 

Решение № ООп-ОО-3-00/16.01.2013г., Решение № ООп-ОО-3-01/01.02.2013г.,  

Решение № ООп-ОО-3-03/13.11.2017 г. и Решение № ООп-ОО-3- 04/18.10.2018 г., 

издадени от Министъра на околната среда и водите. 

 

Организацията по оползотворяване „Екопак България” АД е разработила 

„Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 

цветни контейнери на територията на Община Любимец за 2020-2022 г. “, която е 

приета с Решение № 71 от Протокол № 7/26.03.2020 г. на Общински съвет Любимец. 

 

Системата обхваща гр. Любимец, където са обособени 17 точки с по три 

контейнера за разделно събиране – жълт контейнер – за пластмаса и метал; син 

контейнер – за хартия и картон и зелен контейнер – за стъкло и за с. Малко градище – 2 

сини контейнера – за хартия и картон; 1 жълт контейнер – за пластмаса и метал; 1 зелен 

контейнер – за стъкло. Общо разположените контейнери са 55 броя от тип „Иглу“ и са с 

общ обем от 82 500литра, което е в съответствие с критериите по чл. 23, като са спазени 

и изискванията по чл. 24 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковките. 

 

С функционирането на системата за разделно събиране в Община Любимец и 

подобряване на нейната ефективност „Екопак България“ АД, съвместно с 

подизпълнителите си целят да се намали потока на смесени битови отпадъци. 

 

Чрез отделянето и предаването за рециклиране и оползотворяване на отпадъците 

от опаковки, „Екопак България“ АД и своите подизпълнители подпомага изпълнението 

на целите на Общината, залегнали в чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО и §15 от предходните и 

заключителни разпоредби на ЗУО, както и изпълнението на задължението на кмета на 

общината за осигуряване на разделното събиране на отпадъци по реда на чл.19, ал.3, т.6 

от ЗУО. 

 

Системата за разделно събиране се обслужва със специализирана техника с 

изсипващ механизъм оборудван с хидрокран за контейнерите тип „Иглу“. Камионите са 
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снабдени със сменяеми табели, указващи вида отпадъци и цвета на обслужваните 

контейнери по установения график. Допълнително на обслужващата техника е 

монтирана GPS система за проследяване на маршрута за обслужване на контейнерите и 

контрол по спазване на график. 
 

Честота на обслужване на контейнерите: 

● за сини контейнери –един път месечно; 

● за жълти контейнери –един път месечно; 

● за зелени контейнери –един път на всеки шест месеца; 

 

Площадка за предварително третиране на разделно събраните отпадъци.  

Предварителното третиране на разделно събраните отпадъци от опаковки се 

извършва на специална площадка за събиране, сепариране, балиране и временно 

съхранение на събраните отпадъци от опаковки, която е изградена на територията на 

град Хасково. 

 

Местата на разположените контейнери за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки в община Любимец са: 

 

Гр. Любимец 

1. ул. „Отец Паисий № 5 /парк/; 

2. ул. „Ивайловградска”№ 2 /срещу магазин Касъров/; 

3. ул. „Цар Симеон” № 2 /до участък Полиция/ 

4. ул. „Църковна” /срещу НУ „Захари Стоянов”; 

5. Централен паркинг /сграда КОС/; 

6. ул. „Любен Каравелов” № 2/срещу офис Еконт/; 

7. ул. „Бяло море” № 5; 

8. ул. „Златица” /зад Български пощи/; 

9. ул. „Бяло море” № 37 /магазин  КООП/; 

10. ул. „Републиканска” № 39 /срещу магазин „Калинка”/; 

11. ул. „Желязко Терпешев” /до спортна зала „Марица”/; 

12. ул. „Цар Освободител” /паркинг/; 

13. ул. „София” № 19 /до магазин „Джордж Бургер”; 

14. бул. „Одрин” № 33 /срещу магазин „Реал групо/; 

15. ул. „Църковна” № 2; 

16. ул. „Републиканска” № 24; 

17. бул. „Одрин” № 1 /срещу бензиностанция „Петрол”/ 

 

с. Малко градище 

1. Центъра на селото /до НЧ „Просвета”/ 

 

Условията и реда за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, 

метали, пластмаси и стъкло, в т.ч. отпадъци от опаковки от тези материали са 

регламентирани в Наредба № 27 за управление на отпадъците на територията на 

община Любимец, приета от Общински съвет – Любимец. В наредбата са посочени и 

задълженията на ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 

административни сгради по отношение на тези отпадъци. 

 

 Разделно събиране на други масово разпространени отпадъци 
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В Общинска администрация – гр. Любимец има разположени площадки за 

разделно събиране и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване. 

 

Чл. 10 от Наредбата за изискванията за третиране на излезлите от употреба гуми 

(НИТИУГ) предвижда, че лицата, които пускат на пазара гуми, са длъжни да осигурят 

възможност за приемане на излезли от употреба гуми (ИУГ) в местата на продажбата и 

на смяната им без крайните потребители да дължат заплащане. 

 

Съгласно Наредба № 27 за управление на отпадъците на територията на община 

Любимец, собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за 

събиране и временно съхраняване или центрове за разкомплектоване. В случай, че 

ИУМПС се намира върху имот държавна или общинска собственост собственикът му е 

длъжен да го предаде на площадка за временно съхранение или в център за 

разкомплектоване на ИУМПС. ИУМПС могат да се съхраняват от собствениците им на 

поземлени имоти тяхна собственост до предаването им. 

 

Капацитет на инфраструктурата за третиране на битови отпадъци – състояние 

към 2020 г. 

 

● Депо за депониране на битовите отпадъци 

Към момента на разработване на настоящата Програма битовите отпадъци от 

всички населени места в община Любимец се депонират на регионалното депо на 

Регион за управление на отпадъците Харманли  – „Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общините Харманли, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Свиленград, 

Стамболово, Маджарово. 

 

Местоположение на депото - община Харманли, е изградено в поземлени имоти 

№ 77181.8.176, № 77181.8.174, № 77181.8.182 в землището на гр. Харманли. 

Собственик и оператор на депото е Община Харманли. 

 

Съществуващото Регионално депо има 2 клетки за неопасни отпадъци. Като към 

30.06.2020г. клетка едно е с преустановена експлоатация поради достигане на 

капацитета си от  292 759.28 тона. От 01.07.2020 г. депонирането на битовите отпадъци 

започна да се извършва в клетка номер две, която е с по малък капацитет – 157 102 

тона. Прогнозно запълването на капацитета на клетка № 2, която е доста по малка от 

клетка едно е приблизително около 7-8 години. 
 

 Инсталации за биоразградими и биоотпадъци 

 

Към 2020 г. на територията на община Любимец, както и на Регионалното депо 

за неопасни отпадъци Харманли няма изградена и функционираща инсталация за 

биоразградими и биоотпадъци. 

 

За третирането на тези отпадъци предстои да бъдат изготвени предпроектни 

проучвания и проекти, като част от Интегрирана система от съоръжения за третиране 

на неопасни отпадъци от Регионалното сдружение на общините – Харманли, 

Симеоновград, Тополовград, Любимец, Свиленград, Маджарово, Стамболово. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4. АНАЛИЗ НА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ ЗА 

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ОСЪЩЕСТВЕНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

 

1. Закриване и рекултивация на общинското депо за отпадъци 

 

Общинското депо за отпадъци на община Любимец е отредено през 1987 г., 

съобразно действащата практика по отреждане на терени за депониране на отпадъци в 

страната към този период. 

 

Депото е разположено на около 3 км. северозападно от регулационната граница 

на гр. Любимец в местността „Курията”. Достъпът до депото е по асфалтов път в 

изключително лошо състояние. Няма точни данни относно общото количеството на 

депонирания отпадък, тъй като няма водена статистика. Направена е количествената 

оценка за последните 10 години. Количеството генерирани смесени отпадъци за 

периода 2003г-2008г. е 31 000 т. За периода 2009г-2012г. е 17060т. е  

 

Основното количество битови отпадъци е депонирано в имот № 000572 с площ 

11.801 дка, НТП – сметище, общинска публична собственост, съгласно АОС 

№3150/29.08.2012г. В южната част на имот № 000573 с площ 59.980 дка,  НТП – 

сметище, общинска публична собственост, съгласно АОС №3149/29.08.2012г. има 

депонирани битови отпадъци върху площ от 35.447 дка. На депото са депонирани 

битови, строителни и производствени неопасни отпадъци.  

 

Депото не отговаря на действащата нормативна база – няма изграден дънен 

изолиращ екран; не се извършва отвеждане на инфилтрата; няма изградена 

газоотвеждаща система и има пряк риск от замърсяване на въздуха, повърхностните и 

подземните води и почвите.  

 

С оглед на това и в съответствие с разпоредбите на § 5, ал. 2 от Наредба № 8 от 

24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и 

на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, 

експлоатацията на депото е преустановена през м. юли 2009 г. на основание Заповед № 

77/15.07.2009 г. на Директора на РИОСВ – Хасково. 

 

Изготвен е проект „Закриване и рекултивация на същствуващо депо за ТБО в 

община Любимец”. Дейностите предвидени в проекта, включват техническа и 

биологична рекултивация на депото на обща стойност 1 531 760,35 лв. Проектът е 

внесен в  ПУДООС за финансиране. 

 

Проекта „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо в община 

Любимец” включва следните дейности. 
 

Предлага се полагането на изравнителен слой от земни маси с височина 0.3 м за 

правилното оформяне на повърхността на отпадъчното тяло, така че полагането на 

горните пластове да е безопасно и безпроблемно. Този пласт ще се състои от земни 

маси и ще съдържа дренажен слой с ширина 1 м. За минерален запечатващ пласт е 

избрана естествена хомогенна глинеста почва с височина 0.5 м. Следващия пласт е 

рекултивиращият пласт с височина 0.5 м (подпочвен пласт 0.25 м и 0.25 м горен почвен 
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слой – хумусна почва) и той се разделя от естествената хомогенна глинеста почва с 

разделителен геотекстил с дебелина 2 мм.  

 

Проектът предвижда изграждане на система от инфилтрат. Предназначението на 

системата от дренажни тръби, която ще се полага на дъното на депото е да улавя 

образувалия се инфилтрат от филтрираните атмосферни води. 

 

Проектът предвижда изграждане на система за третиране на биогаз. Системата 

включва 4 броя газови кладенци, които ще са с дълбочина от 6 до 10м. За подобряване 

на газоулавянето се правят газови дренажи, които се заустват в газовия кладенец. 

 

Биологичната рекултивация се извършва след приключване на техническата и 

включва комплекс от агротехнически и агрохимически мероприятия за създаване на 

условия за затревяване и засаждане на храстова растителност, както и за 

възстановяване на продуктивността на рекултивираните площи за тригодишен период 

след изпълнение на техническата рекултивация.  

 

 Екологични ползи от рекултивацията на депото. 

 

Реализацията на рекултивационните дейности на съществуващото депо за 

неопасни отпадъци в местността „Курията” ще допринесат до следните крайни 

резултати:   

 Укрепване и запечатване на тялото на депото; 

 Изграждане на система за събиране и отвеждане на сметищните газове от тялото 
на депото;   

 Изграждане на дренажни системи и системи от канавки за отвеждане на 
инфилтратните и повърхностните атмосферни води от тялото на 

рекултивираното депо;   

 Озеленяване на рекултивираните терени;  

 Намаляване на частта от територията на страната, покрита със стари депа за 
битови отпадъци.  

 

Изпълнението на дейностите по закриване и рекултивация на съществуващото 

депо за неопасни (битови) отпадъци в местост „Курията” ще допринесе за:   

 намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната 

среда: почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води; 

 намаленяване на рисковете за човешкото здраве; 

 подобряване на жизнената среда на населението на територията на 

община Любимец. 
 

Следексплоатационни грижи и мониторинг на общинското депо за отпадъци - 

действащата Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за 

изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци изисква да се осъществява поддръжка и 

следексплоатационни грижи за площадката на депото след негово закриване, в т.ч. 

контрол и наблюдение на параметрите на околната среда за най-малко 30 години след 

закриване на депото или за друг срок, определен по преценка на компетентния орган, 

като се отчетат потенциалната опасност за човешкото здраве и околната среда. 

Поддръжката и следексплатационните грижи се осъществяват в съответствие с план за 

контрол и мониторинг съгласно Приложение 3 на цитираната наредба. 
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За общинското депо за отпадъци в местност „Курията“ в землището на гр. 

Любимец е изготвен План за контрол и мониторинг като част от проекта за 

рекултивация. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5. АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СХЕМИ И ФОРМИ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПЛАНИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ И ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ 

 

Настоящото приложение съдържа: 

 

• Анализ на съществуващите схеми за събиране на отпадъци и прилагане на 

принципите „Разширена отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща”. 

• Анализ на икономическите инструменти, стимули и финансиране в сектор 

„Управление на отпадъците“ на територията на община Любимец. 
 

1. Същност на принципите „Замърсителят плаща“ и „Разширена отговорност на 

производителя“ 

 

Принципът „Разширена отговорност на производителя“ е екологичен принцип, 

който се прилага като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото въздействие 

върху околната среда от даден продукт и въвежда задължения и отговорности за 

производителя на продукта по време на целия му жизнен цикъл за ограничаване на 

съдържанието на опасни вещества, предотвратяване на отпадъците, обратно приемане, 

повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, 

получени в резултат на употребата на продукта. 

 

В съответствие с този принцип, производителите на продукти трябва да поемат 

отговорност, включително финансирането за: 

 

 предотвратяване и намаляване на отпадъците, образувани при 

производството на техните продукти; 

 проектиране и разработване на продукти, които подлежат на многократна 

употреба, да са технически издръжливи, да не съдържат или да имат 

ограничено съдържание на материали и вещества, представляващи риск 

за околната среда; 

  развиване на пазари за повторна употреба и рециклиране на отпадъците, 

образувани след крайната употреба на пусканите на пазара продукти. 

 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) определя 

разширената отговорност на производителя, като подход за екологична политика, при 

който отговорността на производителя за продукта обхваща и етапа след 

потреблението от целия жизнен цикъл на продукта. Политиката за разширената 

отговорност на производителя се характеризира с: 

 

 изместването на отговорността (физически и/или икономически, напълно 

или частично) във възходящ ред към производителя и извън общините; 

 осигуряването на стимули на производителите, за да вземат предвид 

екологичните съображения при създаването на своите продукти. Докато 

други инструменти на политиката обикновено имат за цел изолирана 
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точка от веригата, разширената отговорност на производителя се стреми 

да интегрира сигналите, свързани с екологичните характеристики на 

продуктите и производствените процеси в цялата продуктова верига. 

 

2. Анализ на схемите за управление на отпадъците 

 

2.1. Схема за отговорност на домакинствата и другите лица, които генерират 

битови отпадъци 

 

Потоци отпадъци, за които се прилага схемата 

 

Схемата се прилага за битовите отпадъци от домакинствата (с изключение на 6 

групи масово разпространени отпадъци, които са разгледани в следващата схема) и за 

отпадъци, подобни на битовите, които по своя характер и състав са сравними с 

отпадъците от домакинствата, но образувани от други източници. Подобни на битовите 

отпадъци се образуват най-вече от административни сгради, образователни 

институции, социални организации, пазари, търговски обекти, хотели и ресторанти, 

ателиета за услуги. Битови отпадъци се образуват и от производствени предприятия, но 

от жизнената дейност на служителите и работниците в тези предприятия. 

 

Домакинствата и другите генератори на битови отпадъци заплащат такса битови 

отпадъци в общината, като с приходите от таксата Община Любимец  финансира и 

осигурява услуги на домакинствата и другите генератори на битови отпадъци по 

събиране, извозване и третиране на битовите отпадъци. 

 

Същност на схемата 

 

При тази схема задължени лица са домакинствата и лицата, които образуват 

битови отпадъци и подобни на битовите отпадъци. Тези лица са отговорни за 

изхвърлянето (включително разделното събиране и изхвърляне) на битовите отпадъци в 

определените за целта съдове и места и за заплащане в съответствие с принципа 

„Замърсителят плаща“ на пълните разходи за услугите по събиране, транспортиране и 

третиране на битовите отпадъци, закриване, рекултивация и последващ мониторинг на 

депата и другите съоръжения за третиране на битови отпадъци в съответствие със 

Закона за местните данъци и такси, ЗУО и общинските наредби, свързани с 

управлението на отпадъците.  

 

Задължените по схемата лица заплащат ежегодна такса за битови отпадъци, в 

размер определен от общинския съвет за всяко населено място поотделно.  Целта на 

такса битови отпадъци е прилагане на принципа „Замърсителят плаща“. Тъй като 

Община Любимец, както и другите общини в страната, има затруднения при 

определянето на размера на таксата за домакинствата и другите задължени лица да се 

включва точното количество изхвърляни битови отпадъци, принципът „Замърсителят 

плаща“ не се прилага напълно.  

 

Община Любимец, както и останалите общини в страната, определя такса 

битови отпадъци като промил от данъчната оценка на имотите на гражданите, фирмите 

и институциите, при това обичайната практика е за домакинствата да се определя по-

ниска такса като промил от данъчната оценка от тази, определяна за фирмите и другите 

юридически лица.  
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Община Любимец е една от  общините в България, която предоставя възможност 

на задължените лица да заявяват необходимия брой контейнери и честота на извозване 

на отпадъците и на тази база да се определя годишната им такса битови отпадъци, т.е. 

на база изхвърляно количество битови отпадъци. 

 

Приходите от такса битови отпадъци в общинския бюджет се изразходват 

целево за финансиране на дейности и проекти, свързани с битовите отпадъци.  

 

Дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

инсталации и съоръжения за сепариране и депонирането им на Регионално депо за 

неопасни отпадъци в гр. Харманли се извършва изцяло от звено към общинска 

администрация Любимец  „Чистота и благоустройство”.  

 

Заплащането на услугата се извършва от събраната такса битови отпадъци. 

 

Понастоящем депонирането на битовите отпадъците от всички населени места 

на територията на община Любимец се извършва на Регионалното депо за неопасни 

отпадъци, съгласно сключено  споразумение между общините  Харманли. Свиленград, 

Любимец, Симеоновград, Тополовград, Маджарово, Стамболово.  

 

Община Любимец заплаща определената сума за депониране и сепариране на 

тон отпадък на регионалното депо от събраната такса битови отпадъци в бюджета на 

общината, както и обезпеченията и отчисленията за депониране на отпадъци по чл. 60 и 

чл. 64 от ЗУО, чрез които се осигурява финансов ресурс за осъществяване на 

мониторинг на депото, рекултивация и следексплоатационни грижи. 

 

Предвид факта, че на територията на община Любимец, няма изградени 

съоръжения и инсталации за компостиране или друго третиране на зелени, хранителни 

и кухненски биоотпадъци, понастоящем не се предоставят услуги по тяхното разделно 

събиране и транспортиране. 

 

2.2. Схема за Разширена отговорност на производителя 

 

Потоци отпадъци, за които се прилага схемата 

 

Съгласно националното законодателство по управление на отпадъците 

понастоящем в схемата поетапно са включени следните 6 групи масово разпространени 

отпадъци в изпълнение на принципа „Разширена отговорност на производителя“: 

 

 Отпадъци от опаковки - от 2004 г. 

 Отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) - от 

2005 г. 

 Отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

(ИУЕЕО) – от 2006 г. 

 Отпадъчни масла и нефтопродукти - от 2006 г. 

 Отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) - от 2006 г. 

 Отпадъци от излезли от употреба гуми (ИУГ) - от 2011 г. 
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По дефинициите на ЗУО „масово разпространени отпадъци“ (МРО) са отпадъци, 

които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на 

територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално 

управление. 

 

Същност на схемата 

 

При схемата за „Разширена отговорност на производителя“ лицата (фирмите), 

пускащи на пазара продукти, които след тяхната употреба се превръщат в МРО, са 

задължените лица, които носят отговорност в съответствие с изискванията на ЗУО и 

специфичните наредби за всеки вид МРО за: 

 

 постигане на количествените цели за подготовка, за повторна употреба, 

рециклиране и оползотворяване на МРО, определени в Наредбите за всеки вид 

МРО; 

 съдържанието на опасни вещества в продуктите, които пускат на пазара; 

 етикетиране и маркировка; 

 поемане на разходите за управление на МРО, които се образуват след 

употребата на съответните продукти. 
 

Домакинствата и различните организации, предприятия и институции, които в 

резултат на употребата на продукти образуват МРО, са длъжни да спазват правилата за 

разделно събиране и изхвърляне на МРО на определените за това места. 

 

Разширената отговорност на производителя може да се осъществи по следните 

начини от задължените по схемата лица (фирми): 

 

 чрез колективна система, представлявана от организация за оползотворяване на 

съответния вид МРО; 

 чрез индивидуално изпълнение от задълженото лице (конкретна фирма), което 

пуска на пазара МРО; 

 чрез заплащане на продуктова екотакса в държавен екологичен фонд в 

ПУДООС, ако не желаят да реализират отговорността си чрез колективна 

система или индивидуално изпълнение - продуктовата такса е нарастваща в 

годините от въвеждането на схемата и надвишава разходите за постигане на 

целите за рециклиране и оползотворяване на МРО и поради това тази 

възможност не е предпочитана от задължените по схемата лица. 

 

Организациите по оползотворяване (ООп) и лицата, които изпълняват 

индивидуално задълженията си, са длъжни: 

 

 да получат разрешение по реда на ЗУО за осъществяване на дейността като ООп 

или за индивидуално изпълнение и организация на дейностите по разделно 

събиране, подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване, 

както и осъществяване на информационни кампании за обществеността; 

 да организират и финансират системи за разделно събиране, повторна употреба, 

рециклиране и/или оползотворяване на съответния вид масово разпространени 

отпадъци; 

 да разработят и изпълняват програма за управление на съответния вид МРО; 
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 да достигнат целите за подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго 

оползотворяване на МРО, поставени в съответната наредба; 

 да осъществяват информационни кампании за обществеността; 

 да обхванат определен брой жители от населението чрез системите за разделно 

събиране на отпадъците, включително чрез поставяне на контейнери за разделно 

събиране в определени брой места на територията на населените места в 

страната – тези изисквания се отнасят за отпадъци от опаковки, НУБА и 

ИУЕЕО; 

 да представят информация, доклади и отчети пред МОСВ и ИАОС. 

 

Съгласно националната нормативна уредба, задълженията на общините в 

схемата за „Разширена отговорност на производителя“ са свързани с определяне на 

местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и 

местата за предаване на МРО и оказване на съдействие на Организациите по 

оползотворяване, с които имат сключени договори. 

 

Прилагане на схемата „Разширена отговорност на производителя“ в община 

Любимец 

 

На територията на община Любимец схемата за „Разширена отговорност на 

производителя“ се прилага от за следните масово разпространени отпадъци: 

- Отпадъци от опаковки; 

- Отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА); 

- Излезли от употреба гуми (ИУГ) 

 

Съгласно сключените договори, Организациите по оползотворяване осигуряват 

цялостното финансиране и организират функционирането на системите за разделно 

събиране и последващо рециклиране и оползотворяване на съответните отпадъци, в т.ч. 

закупуване и разполагане на съдове, транспортиране и третиране на отпадъците.  

 

В договорите са включени и задълженията на ООп за провеждане на 

информационни кампании и осигуряване на информационни материали за прилаганите 

системи. Единственият разход по отношение на системите за разделно събиране на 

МРО, който се поема от Община Любимец е заплащането за обезвреждане на 

нерециклируемите отпадъци от опаковки на регионалното депо. 

 

3. Икономически инструменти и стимули в сектора на управлението на 

отпадъците 

 

Икономическите инструменти в сектора на управлението на отпадъците са 

механизми, въведени от държавата, които правят по-изгодно за населението и бизнеса 

да рециклират и оползотворяват отпадъците, вместо да ги депонират. Изследванията 

показват, че въвеждането на такива механизми в различните европейски страни е 

довело до намаляване на депонираните количества отпадъци и до преминаване към по- 

високите нива в йерархията на управлението на отпадъците. 

 

Най-общо икономическите инструменти могат да бъдат обединение в няколко 

групи: 
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 Такси за депониране и третиране. Тази група инструменти включва 

разнообразни такси за депониране на отпадъци на депа, такси за изгаряне на 

отпадъци в инсинератори, както и различни по вид забрани за депониране и 

изгаряне на отпадъци. 

 

 Схеми „Плащане при изхвърляне”. Това са инструменти, при които населението 

и бизнеса заплащат за събирането, извозването и третирането на генерираните 

от тях отпадъци. Тези схеми са пряко свързани с количеството на генерираните 

от съответните лица отпадъци, като те съответно заплащат на 

кг/чувал/контейнер и т.н. 

 

 Схеми за разширена отговорност на производителя. Това са схеми, при които 

производителите и вносителите на дадени продукти, чиято употреба създава 

масово разпространени отпадъци, се задължават да финансират и организират 

дейностите по оползотворяване на тези отпадъци. 

 

 Екологични данъци и такси върху продукти – въвеждат се с цел да се ограничи, 

намали или дори премахне употребата на определени продукти, които са вредни 

за околната среда. 

 

 Банкови гаранции и застраховки за осъществяване на определени дейности – 

въвеждат се с цел покриване на риска от извършване на определени дейности, 

например за трансграничен превоз на отпадъци. 

 

 Подпомагане на публични проекти в областта на управление на отпадъците с 

частично или напълно безвъзмездно финансиране. 

 

Анализ на икономическите инструменти, които са свързани с бюджета на 

общината: 

 

 Такса битови отпадъци (в т.ч. постъпления от таксата и разходи на общината за 

управление на отпадъците); 

 

 Обезпечения за покриване на последващи разходи за закриване на депата и 

отчисления за депониране на отпадъци (т.нар. отчисления по чл. 60 и чл.64 от 

ЗУО); 

 

 Публични проекти в областта на управлението на отпадъците. 

 

Такса битови отпадъци (в т.ч. постъпления от таксата и разходи на общината за 

управление на отпадъците) 

 

Основният финансов механизъм за акумулиране на средства за финансиране на 

дейностите по управление на битовите отпадъци, следващ принципа „замърсителят 

плаща” е регламентиран със Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. 

 

Съгласно ЗМДТ, такса „битови отпадъци” се заплаща за услугите по събирането, 

извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, 
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както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места. Таксата се заплаща по ред, определен от съответния общински съвет. 

 

В община Любимец редът за определяне и събиране на такса „битови отпадъци” 

е регламентиран с Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Любимец. 

 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и 

сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; 

чистота на териториите за обществено ползване. За имоти, намиращи се извън 

районите, в които Общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, 

се събира такса за поддържането на чистотата на териториите за общественото 

ползване. 

 

Границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, 

графиците и честотата на събиране и извозване на битовите отпадъци се определят 

ежегодно за съответната година със заповед на кмета на общината до 30 октомври на 

предходната година. Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено 

вещно право на ползване – от ползвателя. При предоставяне на особено право на 

ползване – концесия, таксата се заплаща от концесионера. За общинските имоти, наети 

от други лица, таксата се събира от общинската администрация и се внася в приход на 

общинския бюджет, а за имот - държавна или общинска собственост, задължено е 

лицето, на което имотът е предоставен за управление. 
 

Съгласно наредбата, таксата се определя в годишен размер за всяко населено 

място с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща 

необходимите разходи за всяка дейност: 

 осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 

и други; 

 

 събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

 

 проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци; 

 

 почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

 

Таксата се заплаща на две равни вноски от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на 

годината, за която е дължима. Предвидена е отстъпка от 5% от размера на таксата, 

която може да се ползва от лицата, които заплатя таксата за цялата година в срок до 30 

април. 

 

Таксата за битови отпадъци за жилищни имоти на граждани и жилищни и 

предприятия се определя по сления начин - пропорционално върху данъчната оценка на 

имота. 
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Таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти на граждани се определя по 

един от следния начин - според количеството на битовите отпадъци или 

пропорционално върху данъчната оценка на имота. 

 

Таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия се определя по 

следния начин – според количеството на битовите отпадъци или пропорционално върху 

по-високата между отчетната стойност и данъчна оценка на имота. 

За жилищни имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия в гр. 

Любимец и останалите населени места в общината, размерът на таксата е 7 промила, 

пропорционално върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:  

 

- 3 промила за сметосъбиране, сметоизвозване и осигуряване на съдове за 

съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и др.;  

- 3 промила за поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци;  

- 1 промил за поддържане чистотата на територии за обществено ползване  

 

За нежилищни имоти на граждани и предприятия на територията на гр. 

Любимец и останалите населени места в общината, в случаите на невъзможност за 

определяне количеството генерирани отпадъци, размерът на таксата за битови 

отпадъци е 13,0 промила пропорционално върху данъчната оценка на имота за 

граждани и 13,0 промила пропорционално върху по-високата между отчетната 

стойност и данъчната оценка на имота за предприятия, в т.ч.  

 

- 6,0 промила за сметосъбиране и сметоизвозване; 

- 3,0 промила за поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци;  

- 4,0 промила за поддържане чистотата на територии за обществено ползване. 
 

За имотите на задължените лица, подали декларация по образец, одобрена от 

кмета на община Любимец,  съгласно чл. 17, ал. 3, т. 3 от Наредба № 7 за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Любимец  (за определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци), 

годишният размер на таксата се определя според количеството отпадъци  събрани в 

стандартен съд (кофа за смет от 240 литра, контейнер тип „Бобър” от 1100 литра), 

посочва се вида и броя на съдовете, които ще се използват през годината, съобразно 

обявената честота на извозване на битовите отпадъци. 

 

Приходи от такса битови отпадъци 

 

Такса „битови отпадъци” е основен източник на приходи за осъществяване на 

услугите по събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци в община 

Любимец, както и за почистване на териториите за обществено ползване. 

 

В следващата таблица е представена информация за постъпленията в бюджета 

на община Любимец от такса „битови отпадъци” за периода 2018– 2020 г. 
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Таблица 5. Постъпления в бюджета на община  от такса битови отпадъци 

Година 2018 2019 2020 

Приходи от такса 

битови отпадъци 

(лева) 

 

591 647 

 

574 425 

 

671 329 

Източник: Общинска администрация Любимец 

 

Разходи за управление на битовите отпадъци 

 

Изразходваните средства за управление на битовите отпадъци за периода 2018 - 

2020 г. са както следва: 

 

Таблица 6. Разходи за управление на битовите отпадъци 

Година 2018 2019 2020 

Разходи за 

управление на 

битови отпадъци 

(лева) 

 

728 124 

 

676 598 

 

662 414 

Източник: Общинска администрация Любимец 

 

Посочените разходи за управление на отпадъците включват изразходваните 

средства за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до регионалното 

депо; за депониране на отпадъците, в т.ч. отчисленията и обезпеченията при 

депониране на отпадъци по ЗУО и за почистване на териториите за обществено 

ползване. 
 

Баланс на приходите и разходите, свързани с управлението на битовите отпадъци 

 

В следващата таблица е представена информация за баланса на приходите и 

разходите, свързани с управлението на битовите отпадъци, както и относителният дял 

на приходите от такса „битови отпадъци“ и разходите за управлението на битовите 

отпадъци към общия бюджет на общината и към собствените приходи. 

 

 

Таблица 7. Баланс на приходите и разходите, свързани с управлението на 

битовите отпадъци 

 

 

 

Година  

 

 

 

Приходи от 

такса 

„битови 

отпадъци” 

лв. 

Относителен дял на 

проходите от такса 

„битови отпадъци”, % 

Разходи за 

управление 

на битови 

отпадъци, лв. 

Относителен дял на 

разходите за 

управление на 

битовите отпадъци %  

към 

бюджета 

към 

собствени 

приходи 

към 

бюджета 

към 

собствени 

приходи 

2018 591647 6,4 31,9 728124 7,9 39,2 

2019 574425 5,6 34,7 676598 6,6 40,8 

2020 671329 5,4 32,6 662414 5,3 32,2 

Източник: Общинска администрация Любимец 
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Анализът на данните показва, че разходите за дейности по управление на 

битовите отпадъци, значително надвишават приходите от такса „битови отпадъци“ и в 

тази връзка се прибягва до разходването на допълнителни средства от собствените 

приходи на общината. 

 

Обезпечения за покриване на последващи разходи за закриване на депата и 

отчисления за депониране на отпадъци (т.нар. отчисления по чл. 60 и чл.64 от 

ЗУО);  

Законът за управление на отпадъците въвежда икономически инструменти за 

покриване на бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на 

площадката на депото и за стимулиране на превенцията и оползотворяването на 

отпадъци преди депонирането: 

 

– за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране, 

всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи 

разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото 

(чл. 60 от ЗУО); 

– за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни 

отпадъци се заплащат отчисления за всеки тон депониран отпадък. 

Отчисленията имат за цел да се намали количеството депонирани отпадъци и 

да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване (чл. 64 от ЗУО). При 

изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите 

отпадъци, отчисленията се намаляват с 50% - когато се изпълняват 

изискванията за рециклиране на битови отпадъци от хартия, метал, пластмаса 

и стъкло и с 50% - когато се изпълняват изискванията за намаляване на 

количествата депонирани биоразградими отпадъци. 
 

Редът и начинът за определяне на размера на обезпечението по чл. 60 и 

отчисленията по чл. 64 от ЗУО са регламентирани с Наредба № 7 от 19 декември 2013 

г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. 

 

В изпълнение на горепосочените нормативни документи, освен цената за 

депониране и цената за сепариране на битови отпадъци на регионалното депо 

(възлизаща на както следва 16,80 лв./тон без ДДС и 17,00 лв/тон без ДДС съгласно 

посления сключено Договор с дата 31.12.2020г. между общините в Регионалното 

сдружение на общините Харманли, Тополовград, Симеоноеград, Любимец, 

Свиленград, Маджарово, Стамболово), Община Любимец заплаща отчисления по чл. 60 

от ЗУО в размер 4,00 лв./тон, определен от собственика на депото, чрез които се 

осигурява финансов ресурс за бъдещите разходи за закриване на депото след 

изчерпване на неговия капацитет и следексплоатационните грижи на площадката на 

депото, както и отчисления по чл. 64 от ЗУО. Размерът на отчисленията е определен с 

Наредба № 7 и е както следва: 

 

– за 2016 г. – 36 лв./т; 

– изм. – ДВ, бр. 7 от 2017 г.) за 2017 г. – 40 лв./т; 

– (изм. – ДВ, бр. 7 от 2017 г.) за 2018 г. – 45 лв./т;  

– (изм. – ДВ, бр. 7 от 2017 г.) за 2019 г. – 57 лв./т; 

– (изм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2020 г. - 69 лв./т; 

– (нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2021 г. - 82 лв./т; 
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– (нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2022 г. и всяка следваща година - 95 лв./т; 

 

Съгласно последно сключения договор между община Лбимец и община 

Харманли за приемане и третиране на отпадъците са заплаща и такса от 75лв/тон без 

ДДС за оползотворяване на RDF отделен отпадък. 

 

Публични проекти в областта на управлението на отпадъците в община Любимец. 

Предпроектно, идейно и работно проектиране на пречиствателна станция за 

отпадни води в гр. Любимец. Целта на проекта е да се изготви работен проект на ПСОВ 

в гр. Любимец, който: - изяснява конкретните проектни, ситуационни решения в 

степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на строителството; - 

осигурява възможност за ползуването му като документация за договаряне и 

изпълнение на строителството 

 

След приключване на есплоатацията на общинското депо за отпадъци в местност 

„Курията“ в землището на гр. Любимец, чиято експлоатация е преустановена през м. 

юли 2009 г. на основание Заповед № 77/15.07.2009 г. на Директора на РИОСВ – 

Хасково.  

 

Закриване на общинско депо в местността „Курията”, което не отговаря на 

нормативните изисквания налага изготвянен на проект „Закриване и рекултиважия на 

общинскао депо за твърди битови отпадъци на територията на община Любимец”. 

Разходите по проектът са на общата стойност - 1 531 760,35 лв. /с ДДС/. Проектът е  

внесен в ПУДООС и очаква финансиране. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6. АНАЛИЗ НА ИНФОРМИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

Настоящият анализ разглежда практиката на Община Любимец  през последните 

години във връзка с информирането на обществеността по въпросите на управлението 

на отпадъците. 

 

Анализът е концентриран върху следните въпроси: 

 

 Наличие на стратегически подход в информационно-разяснителната 

политика на общината във връзка с дейностите по управление на 

отпадъците. 

 

 Информационни и разяснителни дейности и кампании; привличане на 

обществеността. 

 

 Използвани методи и форми за предоставяне на информация на 

гражданите и фирмите относно предоставяните от общината услуги в 

областта на управление на отпадъците. 

 

1. Планиране на действия за информиране на обществеността относно 

управлението на отпадъците 

 

https://ope.moew.government.bg/bg/projects/projectdetail/cid/8/id/59/page/6?active=1
https://ope.moew.government.bg/bg/projects/projectdetail/cid/8/id/59/page/6?active=1
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Участието на обществеността в цялостния процес на промени в сектора за 

управление на отпадъците има голямо значение. Населението е основен участник в 

процеса на управление на отпадъците, защото то е постоянен техен генератор и поради 

това трябва да бъде информирано за въздействието върху околната среда, причинено от 

депонирането на отпадъци, както и за възможностите и отговорностите си относно 

предотвратяването и оползотворяването на отпадъците. 

 

Община Любимец провежда целенасочена политика по отношение предоставяне 

на информация, свързана с различните аспекти на управлението на отпадъците. 

 

Друг подход, които се използва при планирането на действия за информиране и 

привличане на обществеността, е включването на клаузи в договорите за 

сътрудничество с организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци 

за разработване на конкретни мерки за привличане на населението като активен 

участник в разделното събиране на съответните отпадъци и провеждането на 

информационни кампании. 

 

2. Информационни и разяснителни дейности и кампании; привличане на 

обществеността 

 

Общината е наложила през годините следните кампании сред населението, 

които целят привличането на интереса към дейностите по управлението на отпадъците: 

 

 Община Любимец се включи и в обявената кампания на bTV „Да изчистим 

България заедно“ през 2019 г. На доброволците, които се включиха в 

кампанията се предоставиха ръкавици и чували. В деня на националното 

почистване ученици и доброволци граждани почистиха градския парк, района 

около училищата, главни улици в града и др. 

 

 Участие в националната кампания „За чиста околна среда“ на Министерство на 

околната среда и водите и ПУДООС, насочена към общини и кметства; училища 

и детски градини на територията на община Любимец са реализирани следните 

проекти, одобрени и финансирани в рамките на ежегодните конкурси на тема 

„Обичам природата – и аз участвам“: 

 

– „За чиста околна среда – 2016г.” -  „Реконструкция и облагородяване на 

детска площадка в гр. Любимец”; 

– „За чиста околна среда – 2016г.” - „НУ Захари Стоянов”, гр. Любимец 

Еко – кът – учебна дейност под открито небе”; 

– „За чиста околна среда – 2016г.” -  „Обновяване и подобряване на детска 

площадка в гр. Любимец”; 

–  „За чиста околна среда – 2016 г.“ – проект „Изграждане на позитивно 

отношение към природата в децата от гр. Любимец”; 

– „За чиста околна среда 2016 г.” - "Подобряване на физическата и 

жизнената среда в гр. Любимец”; 

– „За чиста околна среда – 2017г”. – „ Естетизиранена централен парк и 

обособяване на зона за отдих в гр. Любимец”; 

– „За чиста околна среда – 2017г.” – „Обновяване и подобряване на детска 

площадка в гр. Любимец”; 
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– „За чиста околна среда 2017г.” – „Подобряване на физическата и жизнена 

среда в гр. Любимец”. 

 

С оглед повишаване на обществената осведоменост и екологичното съзнание, 

както и провокиране на ангажираност сред гражданите, предприятията и 

администрациите за екологосъобразни и законосъобразни дейности с отпадъци, 

Община Любимец публикува дейностите свързани с отпадъците в общината на 

интернет страницата си.  

3. Форми за предоставяне на информация относно общинските услуги в областта 

на управление на отпадъците 

 

Основният начин на предоставяне на информация е интернет страницата на 

община Любимец  www.lyubimets.bg. 

 

На интернет страницата на Община Любимец са публикувани следните 

документи, имащи отношение към управлението на отпадъците: 

 

– Наредби на Общински съвет Любимец, регламентиращи управлението на 

отпадъците; 

 

– Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Любимец, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; 

 

– Решения на Общински съвет – Любимец, имащи отношение към 

управлението на отпадъците (за одобряване на ежегодни план – сметки за 

необходимите разходи по ЗМДТ за битовите отпадъци и определяне на такса 

за битови отпадъци; за приемане на програми за опазване на околната среда 

и за управление на отпадъците; за приемане на ежегодни отчети за 

изпълнението на програмите и др.) 
 

На интернет страницата от Община Любимец е налична следната информация 

относно управлението на отпадъците и предоставяните услуги от общината: 

– Програми и общински наредби; 

– Ежегодни отчети за изпълнение на програмите; 

– Устройствен правилник на Общинска администрация – гр. Любимец; 

– Заповеди на кмета на общината за определяне на услугите, които 

общината извършва по отношение на битовите отпадъци, в т.ч. граници 

на обслужваните райони, честота на извозване; 

– Информационни брошури относно извършваните дейности с отпадъци на 

територията на общината; 

– Оповестяване на кампании за разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци и информационни брошури за кампаниите; 

– Образци на декларации за определяне на такса битови отпадъци за 

услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите 

отпадъци на база количество отпадъци; 

– Образци на декларации за освобождаване от заплащане на такса битови 

отпадъци, поради неползване на жилищен имот; 

– Постъпили уведомления за реализация на инвестиционни предложения; 

– Решения на директора на РИОСВ – Хасково за преценка необходимостта 

от извършване на ОВОС и ЕО. 
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Горепосочената информация се предоставя в следните раздели и рубрики от 

сайта на общината: 

– Наредби на Общински съвет Любимец; 

– Обявления; 

– Публични регистри; 

–  Проекти на нормативни актове. 

 

Други форми за информиране на населението, които общината използва са: 

 

– Предоставяне на заповеди на кмета на общината и на друга информация 

на определените в общината места за обявления; 

 

– Предоставяне на информация чрез местни печатни, електронни медии и 

др. 

 

4. Участие на обществеността в процеса на вземане на решения по въпроси, 

свързани с управлението на отпадъците 

 

Община Любимец  изпълнява ангажиментите за информиране и консултации с 

обществеността, произтичащи от екологичното и друго законодателство. Проектите на 

общински нормативни и програмни документи се предоставят на интернет страницата 

на Община Любимец. Всички постъпили уведомления за реализация на инвестиционни 

предложения се оповестяват на интернет страницата на общината и чрез поставяне на 

достъпно за обществеността място. 

 

Общината е регламентирала процедура за достъп до обществена информация, 

вкл. по въпроси, свързани с управлението на отпадъците, съгласно Закона за достъп до 

обществена информация. Също така е създадена организация за приемане на сигнали и 

предложения от граждани, която регистрира молбите, сигналите и предложенията на 

гражданите, организира тяхното проучване и контролира изпълнението на решенията 

по тях. 

 

 Отчитайки факта, че наличната информация относно управлението на 

отпадъците е публикувана в различни раздели и рубрики от интернет страницата 

на общината (Проект за нормативни актове, Публични регистри, Обявления) е 

препоръчително обособяването на самостоятелен раздел на интернет страницата 

на общината, в които да се систематизира и предоставя цялостна информация 

относно управлението на отпадъците. 

 

 Община Любимец изпълнява ангажиментите за информиране и консултации с 

обществеността, произтичащи от екологичното и друго законодателство. 

Проектите на общински нормативни и програмни документи се предоставят на 

интернет страницата на Община Любимец. Всички постъпили уведомления за 

реализация на инвестиционни предложения се оповестяват на интернет 

страницата на общината. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7. АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ЗА 

ОТПАДЪЦИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИ 
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Настоящото приложение съдържа анализ на информационното обезпечаване за 

отпадъците и дейностите с отпадъци. 

 

1. Нормативни изисквания за събиране и предоставяне на информация за 

отпадъците 

 

Основните национални документи, регламентиращи изискванията за събирането 

и предоставянето на информация за отпадъците са Законът за управление на 

отпадъците и Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри. 

 

С чл. 44 от ЗУО е въведено изискване за водене на отчетни книги и предоставяне 

на годишни отчети по ред и образци, посочени в наредбата. 

 

С Наредба № 1 са определени: 

– реда и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците; 

 

– реда и образците за предоставяне на информация за дейностите по 

отпадъците; 

 

– реда за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара 

продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 

отпадъци; 

 

– реда за водене на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците; 

 

– изграждането и поддържането на национална информационна система за 

отпадъци. 

 

Задължени лица по наредбата са: 

 

 лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или 

опасни отпадъци, с изключение на отпадъците, образувани от 

домакинства, търговските и административните сгради; 

 лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или 

събиране и съхраняване и/или третиране на производствени и/или опасни 

отпадъци; 

 лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или 

събиране и съхраняване и/или третиране на битови и/или строителни 

отпадъци; 

  лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или 

събиране и съхраняване и/или третиране на масово разпространени 

отпадъци; 

 лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се 

образуват масово разпространени отпадъци; 

 организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията 

си индивидуално по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО; 
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 регионални сдружения за управление на отпадъци; 

 лицата, извършващи дейности като търговец и/или брокер на отпадъци. 

 

2. Събиране, съхраняване и обработване на информация за отпадъците в Община 

Любимец  

 

В Община Любимец е налична следната документация, свързана с управление на 

отпадъците: 

– Програмни документи, планове – програми за опазване на околната среда и 

програми за управление на отпадъците, планове за привеждане на депа в 

съответствие с нормативните изисквания, планове за мониторинг и др. 

 

–  Нормативни документи на общинско ниво – наредби, правилници и др.; 

 

– Документи във връзка с определяне на цени и такси за услугите – план –сметки 

за необходимите разходи по ЗМДТ за битови отпадъци и определяне на такса за 

битови отпадъци; 

 

– Заповеди на кмета на общината, свързани с управление на отпадъците. 

 

– Решения на общинския съвет, свързани с управлението на отпадъците; 

 

– Документация от проведени обществени поръчки за възлагане на дейности по 

отпадъците; 

 

– Договори, сключени от общината с външни фирми за изпълнение на дейности 

по отпадъците – за събиране и транспортиране на битови отпадъци, за разделно 

събиране на МРО, за рекултивация на закритото общинско депо за отпадъци; 

 

– Отчети за изпълнение на сключените договори – количества събрани и 

транспортирани отпадъци, количества отпадъци, предадени за рециклиране/ 

обезвреждане, периодични справки, съгласно клаузите на договорите; 

 

– Справки за изплатени средства по договори за услуги за събиране, 

транспортиране и депониране на отпадъци; 

 

– Протоколи от заседания на Регионалното сдружение за управление на отпадъци, 

взети решения и друга документация; 

 

– Документация по изпълнение на екологични проекти, свързани с управление на 

отпадъците; 

 

– Документи от контролната дейност, извършвана от общината; 

 

– Констативни протоколи от извършени проверки от контролни органи по 

изпълнение на задълженията на кмета на общината в областта на управление на 

отпадъците; 
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– Информационни материали – брошури, листовки, прессъобщения във връзка с 

провеждане на акции и кампании в областта на управление на отпадъците. 

 

Посочената документация се събира, съхранява и обработва от различни 

структурни звена от общинската администрация, в съответствие с функционалните им 

характеристики съгласно Устройствения правилник на Общинска администрация – гр. 

Любимец. 

 

По отношение на вида и количеството на събраните, транспортирани и 

третирани отпадъци, източници на информация са дружествата, на които е възложено 

извършването на дейностите и организациите по оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци, с които са сключени договори за сътрудничество. В 

съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по 

които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене 

на публични регистри, тези юридически лица водят текуща отчетност и представят 

годишни отчети в Изпълнителната агенция по околна среда. Също така, съгласно 

клаузите на сключените договори с Община Любимец, те предоставят информация и на 

общината. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОГНОЗИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

Важен показател за управление на отпадъците е нормата на натрупване на 

отпадъците, представена като количеството на образуваните битови отпадъци за година 

на човек от населението. През десетгодишния период 2002-2012 г. по данни на НСИ 

образуваните битови отпадъци на човек от населението в България намаляват 

значително от 601 до 446 кг/жител/година. По отношение на нормата на натрупване на 

битови отпадъци на жител спрямо средните стойности за ЕС-27, България е с по- 

благоприятни стойности през последната отчетна 2012 г. и тенденциите в динамиката 

на показателя за периода. За същия десетгодишен период образуваните битови 

отпадъци на жител средно за ЕС-27 са съответно за 2002 г. – 527 кг./жител, а за 2012 г. - 

492кг/ж. Данните на Евростат през 2011 г. показват съществени различия в страните- 

членки на ЕС, като нормата на натрупване варира от 298 кг/жител/година в Естония и 

315-320 кг/жител/година в Полша и Чехия до 719 кг/жител/година в Дания. 

 

Ако не бъдат предприети целенасочени мерки за предотвратяване на 

образуването  на битови отпадъци, може да се очаква, че количеството на образуваните 

битови отпадъци в България ще нараства в резултат на икономически растеж, 

повишаване на доходите и потреблението в домакинствата. В резултат на 

разработването обаче на Националната програма за предотвратяване на образуването 

на отпадъците 2014-2020 г. и прилагане на мерките, предвидени в нея, може да бъде 

прогнозирано стабилизиране на количеството образувани битови отпадъци, като 

България продължи да е с един от най-благоприятните показатели „образувани битови 

отпадъци на жител/година”. 

 

Тенденциите в този показател са точен измерител за предотвратяването на 

образуването на отпадъци като най-високо ниво в йерархията на управление на 

отпадъците. Много по-неблагоприятен е показателят депонирани битови отпадъци на 

жител за България спрямо средното ниво на показателя за ЕС. В България количеството 

на депонирани отпадъци намалява с по-бързи темпове от средното за ЕС, но в България 
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се депонират почти два пъти повече битови отпадъци на жител от средноевропейското 

ниво. 

С цел осигуряване на единен и аргументиран подход при осъществяването на 

прогнозите за битови отпадъци през 2012 г. МОСВ утвърди Методиката за определяне 

на морфологичния състав на битовите отпадъци.  

 

Броят на населението на община Любимец се наблюдава спад на населението 

през последните пет години. Естественият и механичният прираст са отрицателни. 

Бъдещите тенденции за броя на населението в общината ще зависят силно от 

механичното движение на населението и задълбочаващата се демографска криза. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ЧЕТИРИСЕЗОНЕН МОРФОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, 

ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  
 

План за пробовземане 

Графикът за пробовземане от битовия отпадък на Община Любимец за цeлия 

обследван период е следният: 

 

Община Сезон 
Поредност на 

проба  
Седмица 

Любимец зима проба 1 седмица 6 

Любимец пролет проба 1 седмица 14 

Любимец лято проба 1 седмица 26 

Любимец есен проба 1 седмица 36 
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Окончателния морфологичен анализ на смесен и разделно събран отпадък на територията на Община Любимец 

Вид отпадък  Количество 

смесен отпадък 

на година т/год 

Разделно събран 

отпадък на 

година т/год 

Общ отпадък на 

година т/год 

Общ отпадък на 

година % 

Хранителни  105,54т 0.00т 105.54т 4.97% 

Хартия  26.83т 2.64т 29.47т 1.39% 

Картон  46.70т 1.08т 47.78т 2.25% 

Пластмаса  115.10т 2.53т 117.63т 5.54% 

Текстил  128.46т 0.00т 128.46т 6.04% 

Гума  13.27т 0.00т 13.27т 0.62% 

Кожа  46.40т 0.00т 46.40т 2.18% 

Градински  429.35т 398.53т 827.87т 38.96% 

Дървесни  39.83т 0.00т 39.83т 1.87% 

Стъкло  51.49т 0.00т 51.49т 2.42% 

Метали  35.26т 92.06т 127.31т 5.99% 

Инертни > 4см  23.22т 0.00т 23.22т 1.09% 

Опасни  20.28т 0.00т 20.28т 0.95% 

Други  67.16т 0.00т 67.16т 3.16% 

Ситна фракция > 4см  479.35т 0.00т 479.35т 22.56% 

Общо  1 628.24т 496.83т 2 125.07т 100.00% 
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