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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ  
 
БВП Брутен вътрешен продукт 
БО Битови отпадъци 
БрБО Биоразградими битови отпадъци 
ВАС Върховен административен съд 
ГД ГРАО Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно 

обслужване” 
ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 
ДБФП Договор за безвъзмездна финансова помощ 
ДДС  Данък добавена стойност 
ДНСК Дирекция за национален строителен контрол 
ЕО Екологична оценка  
ЕАОС Европейска агенция по околна среда  
ЕЕО Електрическо и електронно оборудване 
ЕК   Европейска комисия 
ЕКАТТЕ Единен класификатор на административно-териториалните и 

териториалните единици в Република България 
ЕЖ Еквивалент жители 
ЕЗФРСР Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
ЕРИПЗ Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсителите 
ЕС  Европейски съюз 
ЕСФ Европейски социален фонд 
ЕФМДР Европейския фонд за морско дело и рибарство 
ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 
ЗБР Закон за биологичното разнообразие 
ЗВ Закон за водите 
ЗИД Закон за изменение и допълнение  
ЗМДТ Закон за местните данъци и такси 
ЗМСМА Закон за местното самоуправление и местната администрация 

ЗОВВООС  
Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху 
околната среда 

ЗОЗЗ Закон за опазване на земеделските земи  
ЗООС  Закон за опазване на околната среда 
ЗОП  Закон за обществените поръчки 
ЗРР Закон за регионалното развитие  
ЗУО  Закон за управление на отпадъците 
ЗУТ Закон за устройство на територията  
ИАОС  Изпълнителна агенция по околна среда 
ИУГ Излезли от употреба гуми 
ИУЕЕО Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
ИУМПС  Излезли от употреба моторни превозни средства 
КЕВР Комисия за енергийно и водно регулиране  
КЗЗ Комисия по земеделските земи 
КР Комплексно разрешително 
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КФ Кохезионен фонд 
ЛПСОВ Локална пречиствателна станция за отпадъчни води 
МЗ  Министерство на здравеопазването 
МЗХ Министерство на земеделието и храните  
МОСВ  Министерство на околната среда и водите 
МПС  Mоторни превозни средства 
МРО Масово разпространени отпадъци 
МРРБ  Министерство на регионалното развитие и благоустройство 
НН Норма на натрупване  

НПУДО  
Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 
2009-2013 г. 

НПУО Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. 
НСОРБ Национално сдружение на общините в Република България 
НРСБО Наредба за разделно събиране на биоотпадъците 
НСРР Националната стратегия за регионално развитие 
НСИ Национален статистически институт 
НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори 
ОВ Отпадъчни води 
ОВОС  Оценка на въздействието върху околната среда 
ОПР Общински план за развитие  
ОО Опасни отпадъци 
ООп  Организация по оползотворяване 
ОПОС Оперативна програма „Околна среда”  
ОС Оценка за съвместимост  
ОСР Отпадъци от строителство и разрушаване 
ОУП Общ устройствен план  
ПДК Пределно допустима концентрация 
ПЕВП Полиетилен висока плътност 
ПЕНП Полиетилен ниска плътност 
ПИП Прединвестиционни проучвания 
ППП Предпроектни проучвания 
ПЗР  Преходни и заключителни разпоредби 
ПМС Постановление на министерски съвет 
ПО Производствени отпадъци 
ПУО Програма за управление на отпадъците 
ПУП Подробен устройствен план 
ППЗОЗЗ Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи 
ПРЗ Препарати за растителна защита  
ПСОВ  Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПУДООС  
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда 

ПУСО План за управление на строителни отпадъци 
ПХБ  Полихлорирани бифенили 
ПХТ  Полихлорирани терфенили 
ПЧП Публично-частно партньорство 
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РИОСВ  Регионална инспекция по околна среда и водите 
РДО Рамкова директива за отпадъците 
РЗИ Регионална здравна инспекция 
РОП Разширена отговорност на производителя 
РПМ Републиканска пътна мрежа 
РПР Регионален план за развитие 
РСУО Регионално сдружение за управление на отпадъците  
СИР Североизточен район на планиране  
СМР Строително-монтажни работи 
ССМ Съоръжение за сортиране на материали 
СО Строителни отпадъци 
ТБО Такса битови отпадъци 
УО Управление на отпадъците 
УОЗ Устойчиви органични замърсители  
ФЛАГ Фонд за органите за местно самоуправление в България ФЛАГ ЕАД 
ХЗЗ Хигиенно-защитна зона 
ЕМАS Схема за за управление по околна среда и одит (Eco-Management and 

Audit Scheme) 
ISO Международна организация по стартизация (International Organization 

for Standardization) 
kg/capita/year Килограм / жител / година 
Kilograms per 
capita 

Килограми за година 

IPPC  Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 
IAS Международен счетоводен стандарт (International Accounting Standard)  
SWOT Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите  

(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

I.1. Основание за разработване на общинска програма за управление на отпадъците на 
Община Любимец и период на действие на Програмата  

Настоящата Програма за управление на отпадъците на Община Любимец е разработена 
на основание изискванията на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Тя е 
разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за 
управление на отпадъците (НПУО) и е с период на действие 2016 – 2020 година. Програмата 
за управление на отпадъците на Община Любимец е разработена съгласно Методически 
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 
включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината, 
регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО. 

Рамката, обхвата и съдържанието на общинската програма за управление на отпадъците 
са в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за 
управление на отпадъците 2014-2020 г. 

Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за 
постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй 
като анализите на съществуващата ситуация показват, че в България съществува значителен 
потенциал за подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро 
използване на ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места, като 
същевременно бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната среда.  

Програмата за управление на отпадъците на Община Любимец включва в обхвата си 
отпадъците, попадащи в приложното поле на Закона за управление на отпадъците, както 
следва: 

 Битови отпадъци; 

 Производствени отпадъци; 

 Строителни отпадъци; 

 Опасни отпадъци. 

I.2. Принципи на НПУО 2014-2020 г. и Програма за управление на отпадъците на Община 
Любимец 2016-2020 г.  

Националният план за управление на отпадъците 2014 – 2020 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 
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третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на 
защита на околната среда и човешкото здраве; 

 „Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани 
и избягвани на възможно най-ранен етап; 

 „Близост” и „самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно 
най-близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците, генерирани в 
Европейския съюз (ЕС), трябва да бъдат третирани в рамките на Съюза; 

 „Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи, както и 
широката общественост имат възможност да участват в разработването на плановете за 
управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат 
достъп до тях след разработването им.  

I.3. Участие на Община Любимец в Регионално сдружение за управление на 
отпадъците - Харманли 

С Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013 г. 
(разработена на основание чл. 28, ал.4 от отменения ЗУО) са определени регионите, включващи 
общините, които ползват общо регионално депо. 

Съгласно действащия Закон за управление на отпадъците с Националният план за 
управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. са определени регионите, включващи 
общините, които ползват общо регионално депо и/или други съоръжения за третиране на 
отпадъци (чл.49, ал.9 ЗУО). Регион Харманли включва общините Харманли, Свиленград, 
Любимец, Тополовград, Симеоновград, Стамболово и Маджарово. (Регионално депо за 
неопасни отпадъци за регион Хасково). Съгласно издаденото Комплексно разрешително № 
285-Н1/2011 за Регионално депо за неопасни отпадъци на територията на площадката е 
изградена Инсталация за сепариране на отпадъци.  

Общините, включени във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО, създават регионална 
система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други съоръжения 
за третиране на отпадъци. Регионалната система за управление на отпадъците за регион 
Хасково включва следните съоръжения за третиране на отпадъци: 

 Регионално депо за неопасни отпадъци (клетка 1 и  клетка 2 за неопасни отпадъци); 

 Инсталация за сепариране на отпадъци; 

Регионално сдружение, създадено по реда на отменения Закон за управление на 
отпадъците 

Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Харманли е учредено 
07.12.2010г. Седалище на Сдружението е гр. Харманли, област Хасково. 

Регионално сдружение, създадено по реда на действащия Закон за управление на 
отпадъците 

I.4. Административна характеристика на Община Любимец 

Територията на община Любимец заема площ от 344.27 кв.км.  
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В административно отношение общината е част от област Хасково и попада в обхвата 
на Южен централен район за планиране, определен в съответствие с изискванията на 
Регламент на ЕС 1059/2003 и Закона за регионалното развитие (обн. ДВ. бр.50 от 30 май 2008 
г., посл.изм., ДВ. бр.9 от 3 февруари 2015 г.). 

За целите на планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, 
наблюдението и оценката на регионалното развитие се обособяват райони, които се разделят на 
нива в съответствие с изискванията на общата класификация на териториалните единици за 
статистически цели, прилагана в Европейския съюз.  

Районите, които образуват ниво 2, не представляват административно-териториални 
единици и са с териториален обхват съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие 
(ЗРР). Област Хасково попада в  Южен централен район за планиране, включващ областите 
Хасково, Кърджали, Пазарджик, Пловдив и Смолян. Районите, които образуват ниво 6, 
представляват административно-териториални единици и обхващат територията на отделните 
области. 

Община Любимец се състои от десет населени места – град Любимец, с. Белица, с. 
Васково, с. Вълче поле, с. Георги Добрево, с. Дъбовец, с. Йерусалимово, с. Лозен, с. Малко 
Градище, с. Оряхово и едно ваканционно селище, което няма статус на населено място (град 
или село) - Арда. 

Административен център на общината е град Любимец, а най-близки до него са 
градовете Харманли и Свиленград. 

 

I.5. Географска, топографска и климатична характеристика на Община Любимец  

Община Любимец е разположена в източната част на Хасковска област. Общината 
граничи на изток с община Свиленград и Република Гърция, на юг - с община Ивайловград, на 
запад - с общините Маджарово и Харманли. Разстоянието до гръцката граница е 9 км., а до 
турската граница - 12 км. 

 

 
Фиг.№1 Местоположение на Община Любимец спрямо съседни на нея общини 
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Топография 

Територията на Община Любимец се отличава с изключително разнообразие на 
релефа. Наблюдава се както незинен,така и хълмист и нископланински релеф. Средната 
надморска височина на територията на общината варира от 70м. (гр.Любимец) до 
709м(вр.Св.Марина). 

Климат  

Любимец е в зона на континентално – средиземноморския климат. Средната годишна 
температура на въздуха варира от 12,2 до 12,8 градуса целзий, а за 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. 

 

Таблица Разпределение на територията на община Любимец по населени места  

Населено място Площ, км2 
Надморска 

височина, метри 
% от територията 

на общината 

град Любимец 57,374 56 16,67 

село Белица 28,132 118 8,17 

село Васково 16,273 341 4,75 

       село Вълче поле 49,961 299 14,51 

село Георги Добрево 26,574 156 7,72 

село Дъбовец 41,383 174 12,02 

село Йерусалимово 22,034 125 6,40 

село Лозен 21,962 108 6,38 

село Малко Градище 50,41 186 14,64 

село Оряхово 30,103 235 8,74 
Източник: Общинска администрация Любимец  

 
I.6. Водни рисурси, почви и полезни изкопаеми на територията на Община 

Любимец  

Водни ресурси 

Водните  ресурси  в  общината  са  под  нормалните  за  страната,  а  малкото  количество 
валежи  характерни  за  общината  (средногодишно  500  л/кв.м),  предполагат  задължително 
интензивно  напояване,  което  от  своя  страна  затруднява  питейно‐битовото  водоснабдяване  в 
някои населени места. 

Като  цяло  територията  на  общината  се  характеризира  с  малка  водоносност.  Това  са 
дължи на малката водоностност на Сакар и Хасковска хълмиста земя, които заемат значителна 



 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2016-2020 г. ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

стр. | 13 

 

част  от  нейната  територия.    Водните  ресурси  се  формират  главно  за  сметка  на  оттока  на  р. 
Марица и нейните притоци, по значителен от които е р. Бисерска. Дължината на р. Марица на 
територията  на  общината  е  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 и. Използват се за питейно и битово водоснабдяване. 

Почви 

Според Почвено‐географското райониране на България (по Нинов, 1997) територията на 
Община  Любимец  се  намира  в  Средиземноморската  почвена  област  ‐  в  Източно  Родопско‐
Сакарската провинция. 

Тя се характеризира с доминирането на плитки почви (Leptosols) – ранкери с литосоли, 
на  ранкери  с  канеленовидни  лесивирани  (chromic,  LVx)  почви.  Уникални  тук  са  червените 
канеленовидни лесивирани почви (ferric, LVf), андосолите (Andosols) и планосолите (Planosols), 
площите на които са ограничени. Почвите на провинцията са предимно от ІV бонитетна група – 
лоши. Проблем за опазване на почвите е ерозията. 

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.  

Полезни изкопаеми 

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 средата на осемдесетте години находището е детайлно проучено със сондажи и минни 
изработки. За резултатите от геологопроучвателните работи е изготвен и предаден геоложки 
доклад с изчисление на запаси. Основни полезни компоненти на рудата са олово, цинк и мед, 
съпътствани от невисоки съдържания на сребро и кадмий. Находището не е експлоатирано. В 
процеса на проучвателните работи, под формата на експериментален добив, е иззета 
незначителна част от някои по-богати рудни тела от съществуващото тогава ДМП 
"Маджарово". 
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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. 

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. 

I.7. Защитени територии и разнообразие на територията на Община Любимец  

На територията на общината са обособени защитени зони от националната екологична 
мрежа Натура 2000:  

 по Директивата за место обитаванията:  

 „Река Марица” – BG0000578 – в землището на гр. Любимец; 

  „Сакар” – BG0000212 – в землищата на с. Васково, с. Георги Добрево, с. Йерусали- 
мово и с. Оряхово;  

 „Остър камък” – BG0001034 – в землищата на гр. Любимец и с. Белица;  „Родопи-
Източни” – BG0001032 – в землищата на с. Малко градище, с. Дъбовец и с. Вълче поле.  

 по Директивата за птиците:  

 „Сакар” – BG0002012 – землищата на с. Васково и с. Георги Добрево;  

 „Радинчево” – BG0002020 – землищата на гр. Любимец, с. Йерусалимово и с. Оряхо- 
во;  

 „Язовир Ивайловград” – BG0002106 – землищата на с. Дъбовец и с. Вълче поле.  

На територията на Общината има и две защитени местности – „Бакърлия” и „Долната 
Ова”. Защитена местност „Бакърлия” е с площ 387.15 ха и заема част от територията на 
община Любимец в землището на с. Йерусалимово. Обявена е с цел дългосрочно опазване 
популациите на световно и европейско застрашени видове земноводни, влечуги, птици, 
бозайници и растения, типични за Сакар местообитания и ландшафти, както и част от ор- 
нитологично важно място. Защитена местност “Долната Ова” е в землището на гр. Любимец и 
е обявена с цел опазване на естествено находище на блатно кокиче. Това е едно от малкото 
останали на- ходища в страната с площ от 20 ха. Блатното кокиче 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. Га- 
лантамина е основен компонент за производството и на други лекарствени препарати /Нивалет, 
Ниватонин/, лекуващи редица неврологични заболявания. Регионалната инспекция по околна 
среда и водите гр. Хасково, със съдействието на специалисти от общината, работят за 
запазването и поддържането на това находище. Освен защитените зони и защитените 
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местности, на територията на община Любимец има още и две природни забележителности – 
„Птичи камък” и „Глухите камъни”. Природна забележителност „Птичи камък” представлява 
огромна скала, наподобя- ваща орел, в землището на с. Вълче поле. При археологически 
разкопки е установено, че скалата е била древен тракийски култов комплекс. Предполага се, че 
е бил ограден от крепостна стена и вероятно е бил свързан с другият такъв скален комплекс – 
„Глухите камъни”. Природна забележителност „Глухите камъни” е един от най-големите 
тракийски ска- лен култово-погребален комплекси в землището на с. Дъбовец в Източни 
Родопи. Възникнал е през ранно желязната епоха и е функционирал през античността и 
средновековието. Представлява комплекс от над 200 трапецовидни ниши, които са издълбани 
върху монолитен скален блок, изсечени в скалата две гробници и стълба водеща към 
водохранилище и тракийско селище съществувало южно от скалата. Изградена е и църква от 5-
6 в. част от монашеска обител, която вероятно е разрушена и разграбена от войниците на 
Третия кръстоносен поход. Светилището е разположено върху четири скални масива, 
разделени от дълбоки проломи.  

 

Статут и име на  
ЗТ 

Последна 
Заповед на 
МОСВ за 

обявяване на ЗТ 

Землище гр./с./ 
Площ /ха/ 

Фонд 
Стопанисвана 

от 

ЗМ „Долна ова“ 
№ 

1938803,07,1970 
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 
ОГФ - 

Любимец 

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 

 

I.8. Баланс на територията по предназначение 

Законът за устройство на територията регламентира основното предназначение на 
териториите в страната, определено с концепциите и схемите за пространствено развитие и 
общите устройствени планове:  

 урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);  

 земеделски територии;  

 горски територии;  

 защитени територии;  
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 нарушени територии за възстановяване;  

 територии, заети от води и водни обекти, и  

 територии на транспорта. 

Територии с предназначение земеделски, горски или урбанизирани територии могат да 
бъдат едновременно и с предназначение защитени територии, определени със закон.  

С Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони (обн. ДВ. бр.3 от 13 януари 2004 г., изм. 
ДВ. бр.21 от 1 март 2013 г.) са определени правилата и нормативите за устройството на 
територията. Предназначението на териториите и на поземлените имоти се определя с 
одобрените устройствени схеми и планове. За територии и поземлени имоти без одобрени 
устройствени схеми и планове като тяхно налично предназначение се счита фактическото им 
ползване, доколкото то не противоречи на забрани, установени със закон или друг нормативен 
акт. 

Балансът на територията на община Любимец по предназначение към 01.01.2016 г. е 
представен в Таблица по-долу 

 
Код Елементи на територията Брой имоти Площ (xа) % 

1 Ниви (орна земя) 37767 11259.51 32.71 
4 Изоставени ниви 3661 1218.81 3.54 
5 Овощни насаждения 519 198.49 0.58 
6 Лозови насаждения 5651 1508.9 4.38 
7 Други трайни насаждения 126 109.41 0.32 
8 Изоставени трайни насаждения 4 1.37 0.00 
9 Гори в земеделски земи 310 323.62 0.94 

10 Ливади 1105 192.38 0.56 
11 Изоставени ливади 44 15.19 0.04 
12 Мери и пасища 3000 3559.37 10.34 
13 Стопански дворове и бази 278 114.98 0.33 
14 Животновъдни ферми 1 0.45 0.00 
15 Полски пътища и прокари 3392 1002.24 2.91 
16 Гори 652 11621.31 33.76 
17 Горски пътища 17 13.52 0.04 
18 Населени места 10 874.6 2.54 
18 Жил. имоти извън НМ 270 348.28 1.01 
19 Водни течения и площи 703 1337.02 3.88 
20 Добив полезни изкопаеми 3 19.12 0.06 
21 Транспортни територии 184 216.01 0.63 
22 Територии заети от проводи 1 0.09 0.00 
24 Паметници на културата 1 1.4 0.00 
26 Територии, заети от отпадъци 8 0.61 0.00 
27 Други терени 584 490.16 1.42 

 Общо 58281 34426.84 100.00 
 

Източник: Общинска администрация Любимец  
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I.9. Пътна мрежа  

Община Любимец е включена в териториалния обхват на област Хасково, която е част 
от Южния централен район (ЮЦР) за планиране. Общата дължина на пътната мрежа в Южния 
централен район  е 9 144 км, като 3 999  км от тях са пътища от Републиканската пътна мрежа 
(РПМ), а останалите 5 145 км са общински пътища.   

Гъстотата на пътищата от висок клас (автомагистрали и пътища I клас) в ЮЦР е с по-
малък относителен дял – 14,18% - доста по-ниско от това за страната. 

Гъстотата на републиканската пътна мрежа – 0,18 км/км² е малко по-висока от средната 
за страната (0.17 км/ км²), но Южният централен район има определени проблеми в 
транспортното обслужване, тъй като първокласната пътна мрежа е с най-нисък относителен дял 
от всички райони и е разположена предимно в северната част на района. Въпреки изградените 
автомагистрали, гъстотата на пътищата от висок клас (0.029 км/ км²) е една от най-ниските в 
страната (по-ниска е само в СЗР). Южният централен район се обслужва преобладаващо от 
регионална пътна мрежа от ІІ и ІІІ клас, при това в незадоволително състояние. От особено 
значение е изграждането на т.н. „Южна хоризонтала”, както и подобряване трансграничната 
свързаност към вътрешността на страната, предвидени в приоритетите за изграждане на 
пътната инфраструктура на страната до 2020 г. 

Към 2012 г. за състоянието на общинските пътища може да се съди единствено по данни 
от общините.  
Дължината и плътността на пътната мрежа в Община Любимец са дадени в Таблица по-долу. 

Таблица Дължина и плътност на пътната мрежа в Община Любимец 

 

Източник: Общинска администрация – Любимец 
 

 
 

Фиг.№2 Пътна карта на Община Любимец 

Дължина км Плътност м/км2 

107,46 312,13 
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I.10. Демографска характеристика и прогнози 

Демографската характеристика на община Любимец е направена въз основа на следните 
източници на информация: 

 Данни на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” 
(ГД ГРАО) към министерството на регионалното развитие и благоустройството;  

 Публикуваните доклади „Население и демографски процеси” на Националния 
статистически институт (НСИ) за периода 1998 г. – 2015 г., които оценяват населението 
към 31 декември на всяка година. 

Най-достоверни се считат данните за населението, отчетени при последните официални 
преброявания през 1992 г., 2001 г. и 2011 г.  

Ежегодните данни от публикуваните доклади „Население и демографски процеси” на 
НСИ представят годишна база данни, основана на Националния регистър за населението – 
ГРАО и съчетана с допълнителни фактори за корекция, които позволяват да се намали 
разликата между Националния регистър и реалната ситуация. Характерно за данните на ГРАО 
е, че обикновено стойностите за населението са с 4-6% по високи от годишните данни на НСИ 
и от преброяванията (данните на ГРАО не отчитат процеси като емиграция със запазване на 
българското гражданство, сезонна работа в чужбина, някои вътрешни миграционни процеси). 

Към 31.12.2015 г. населението на община Любимец възлиза на 9 667 жители по данни на 
НСИ от преброявания и годишните доклади „Население и демографски процеси”. Системата за 
регистрация на гражданите ГРАО отчита по-голям брой жители за същия период (10 021 
жители за 2015 г.). Таблица по-долу представя информация за населението на общината по 
данни на НСИ и ГД ГРАО, както и за населението на страната по данни на НСИ (за периода 
1998 – 2015 г.). Данните в таблицата показват, че населението в Република България и в 
община Любимец през последните 18 години намалява. 

Таблица Демографско развитие на община Любимец за периода 1998 г. – 2015 г. 
 
 

Година 
НСИ ГРАО постоянен адрес 

България 
Община 

Любимец 
Община Любимец 

1998  - 12 006 
1999  - 11 885 
2000  11 555 11 670 
2001 7 928 901 11 464 11 664 
2002  11 317 11 521 
2003  11 156 11 310 
2004 7 761 049 11 010 11 179 
2005 7 718 750 10 900 11 036 
2006 7 679 290 10 810 10 892 
2007 7 640 238 10 685 10 394 
2008 7 606 551 10 566 10 737 
2009 7 563 710 10 455 10 610 
2010 7 504 868 10 337 10 508 
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Година 
НСИ ГРАО постоянен адрес 

България 
Община 

Любимец 
Община Любимец 

2011 7 327 224 10 163 10 448 
2012 7 284 552 10 026 10 387 
2013 7 245 677 9 922 10 251 
2014 7 202 198 9 811 10 140 
2015 7 153 784 9 667 10 021 

Източник: НСИ и ГРАО 
Към 31 декември 2015 г. населението на България е 7 153 784. В сравнение с 2014 г. 

населението на страната намалява с 48 414 души. 
Продължава процесът на остаряване на населението. Процесът на остаряване е по-силно 

изразен сред жените отколкото сред мъжете. 
В края на 2015 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 461 786, или 20.4% от 

населението на страната. В сравнение с 2014 г. делът на населението в тази възрастова група 
нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. - с 3.5 процентни пункта. 

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в 
областите Видин (28.5%), Габрово (27.5%) и Ловеч (26.1%). Общо в осемнадесет области този 
дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София 
(столица) - 16.8%, Благоевград и Варна - по 18.0%.  

Таблица по-долу представя данни на НСИ за населението по местоживеене и пол към 
31.12.2015 г. за страната, област Хасково и Община Любимец 

Таблица Население по местоживеене и пол към 31.12.2015 г. за Област Хасково 

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2015 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ 
(Брой) 

Области 
Общини 

Общо В градовете В селата 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Общо за страната 7 153 784 3 477 177 3 676 607 5 227 182 2 519 346 2 707 836 1 926 602 957 831 968 771 

Хасково 236 383 11 5779 12 0604 170 267 82 848 87 419 66 116 32 931 33 185 

Димитровград 49 846 24 223 25 623 37 064 17 936 19 128 12 782 6 287 6 495 

Ивайловград 6 123 3 064 3 059 3 469 1 734 1 735 2 654 1 330 1 324 

Любимец 9 589 4 782 4 807 7 159 3 557 3 602 2 430 1 225 1 205 

Маджарово 1 744 886 858 601 299 302 1 143 587 556 

Минерални бани 6 413 3 273 3 140 - - - 6 413 3 273 3 140 

Свиленград 22 452 11 112 11 340 17 882 8 849 9 033 4 570 2 263 2 307 

Симеоновград 8 088 3 969 4 119 6 255 3 079 3 176 1 833 890 943 

Стамболово 5 821 2 934 2 887 - - - 5 821 2 934 2 887 

Тополовград 10 625 5 308 5 317 5 088 2 521 2 567 5 537 2 787 2 750 

Харманли 26 340 13 332 13 008 20 413 10 337 10 076 5 927 2 995 2 932 

Хасково 89 342 42 896 46 446 72 336 34 536 37 800 17 006 8 360 8 646 

17.04.2015 г., Източник: НСИ 
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За периода между двете последни официални преброявания през (2001 г. и през 2011 
г.) населението на Община Любимец намалява с 1 322 души (11,5%), като прираста на 
намалението е по-висок както от този за област Хасково (-11,3%), така и за Южния централен 
район на планиране (-8,0%) и за България (-7,1%).  

 
Таблица - Население по статистически райони, области и общини 
Статистически 
район, област, 

общини 

Население към 
Прираст 

абсолютен, брой 
Прираст, % 

01.03.2001 г. 01.02.2011 г. 

България 7 928 901 7 364 570 - 564 331 -7,1 
Южен 
централен 
район  

1 608 214 1 479 373 -128 841 -8,0 

Област 
Хасково 

277 483 246 238 -31 245 -11,3 

Община 
Любимец  

11 536 10 214  -1 322 -11,5 

Източинк: НСИ 
 

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на 
населението. След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен 
естествен прираст на населението. През 2014 г. в резултат на отрицателния естествен прираст 
населението на страната е намаляло с 41 367души.  

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е 
минус 5.7‰. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 3.1‰, а в селата -минус 
12.9‰, или намалението на населението в страната в резултат на естествения прираст се дължи 
предимно на негативните демографски тенденции в селата. 

През 2014 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст.  
С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите 

София (столица) (-1.2‰), Сливен (-2.5‰) и Кърджали (-2.6‰).  
С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен 

прираст е област Видин-минус 15.2‰, следвана от областите Монтана (-12.8‰) и Габрово (-
11.6‰). Над минус 10.0‰ е и естественият прираст в областите Плевен, Враца, Ловеч, 
Кюстендил и Перник. Естественият прираст на населението през 2014 г. по области (на 1000 
души) за област Хасково е -8,0.  
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Таблица - Прогноза за населението по области (Брой) 

Области 
 

I вариант (при хипотеза за конвергентност)1 
Години 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 

Хасково 234336  222180  210105  198357  186992  175950  165242  154973  145172  135831  126957  118661 

Области 
 

II вариант (относително ускоряване)2 
Години 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 

Хасково 234713  223618  212990  202900  193297  184040  174981  166171  157727  149653  141868  134397 

Области 
 

III вариант (относително забавяне)3 
Години 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 

Хасково 234157  221469  208693  196123  183874  171945  160424  149409  138938  128966  119568  110910 
 
1   I вариант (при хипотеза за конвергентност): Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на 
Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки. 
2   II вариант (относително ускоряване): При този вариант се предполага , че демографското развитие ще протича при благоприятни социално-
икономически процеси в страната. 
3   III вариант (относително забавяне): При този вариант развитието на населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-
икономически процеси в страната. 
 
 

I.11. Икономически профил на Община Любимец 

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, 
икономическият сектор до голяма степен съответства на възможностите на общината и на 
влиянието на външните и вътрешни фактори.  

В секторната структура на икономиката водещо място, с относително по-добри тенденции в 
развитието, се нареждат първичният и третичният сектор, а във вторичния - се наблюдава 
стагнация.  

В аграрния сектор се наблюдава тенденция за все по-интензивно използване на наличния 
поземлен ресурс. Определени положителни тенденции се наблюдават в нарастване на площите, 
заети от трайни насаждения, сред които доминират лозовите масиви.  

Във вторичния сектор очертаните тенденции в развитието на промишлените отрасли също са 
засегнати от икономическата криза. Производствените структури са от типа „малки“ и 
„средни“. Използваемостта на наличните производствени мощности на промишлените отрасли 
е около една трета от капацитета им.  

Важно място в икономическия профил на община Любимец имат отраслите от третичния 
сектор - „Търговия“, „Транспорт“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“. 

 

I.12. Основни цели и основни резултати, които се очакват от изпълнението на 
програмата  

Съгласно чл. 52, ал.ал. 4 и 5 ЗУО Програмата за управление на отпадъците за 
територията на дадена община се разработва в съответствие със структурата, целите и 
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предвижданията на Националния план за управление на отпадъците. Програмата включва 
необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на община и изискванията по 
глава втора, раздел III ЗУО.  

Съгласно приетият с Решение от 22 декември 2014 г. на Министерски съвет НПУО 2014-
2020 г. Генералната стратегическа цел на страната в сферата на управление на отпадъците е: 
Общество и бизнес, които не депонират отпадъци. 

Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа цел са: 

 Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 
образуването им и насърчаване на повторното им използване; 

 Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез 
създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото 
количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната 
среда; 

 Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда; 

 Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 
управление на отпадъците. 

 

Йерархия на управлението на отпадъците 

Рамковата директива за отпадъците въвежда нова йерархия на управлението на 
отпадъците. Тя е крайъгълен камък на законодателство и политиката относно отпадъците. Тази 
последователност определя приоритетния ред на това какво представлява най-добрата 
възможност за околната среда в законодателството и в политиката относно отпадъците. 
Спазването на йерархията на управление на отпадъците от страните-членки гарантира най-
високо ниво на съответствие с европейските документи за ефективно използване на ресурсите, 
поради което следва да се насърчава по всякакъв начин. Йерархията задава пет възможни 
начина за институциите и бизнеса за справяне с отпадъците и дава приоритет на мерките в 
следната последователност:  

a) Предотвратяване на образуването на отпадъци;  

б) Подготовка за повторна употреба;  

в) Рециклиране;  

г) Друго оползотворяване, напр. оползотворяване за получаване на енергия;  

д) Обезвреждане (депониране, изгаряне без оползотворяване на енергията и др.).  

 „Предотвратяването” на отпадъци е определено в Директивата като мерки, които се 
предприемат преди веществата или предметите да се превърнат в отпадък, с което се 
намалява:  

а) генерираното количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите 
или удължаването на жизнения им цикъл (количествено предотвратяване);  
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б) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите (качествено предотвратяване 
на отпадъците). 

 „Подготовка за повторна употреба” включва почистване, проверка и поправка на 
употребявани продукти, които са станали отпадък, така че да могат да се употребяват 
повторно (например поправка на велосипеди, електрическо и електронно оборудване, 
мебели и др., които след като са поправени се продават като втора употреба). 
Подготовката за повторна употреба е вид оползотворяване на отпадъците.  

 „Рециклиране” – Подходът при рециклирането е, че един материал се преработва с цел 
да се променят неговите физикохимични свойства и да се оползотворява повторно за 
същите или за други цели. Главната цел на Рамковата директива за отпадъците е ЕС да 
стане повече от „рециклиращо общество”, което се стреми да избягва образуването на 
отпадъци и да използва отпадъците като ресурс.   

Конкретните дейности по управление на отпадъка, които се класифицират като 
рециклиране съгласно Рамковата директива за отпадъците, включват (но не се ограничават до):  

o рециклиране на материали: напр. на пластмасови продукти или компоненти в 
пластмасови материали; стопяване на отпадъчно стъкло в стъклени продукти; употреба 
на хартиени отпадъци в заводи за хартия и др. Рециклирането на материали: например 
пластмасови гранулирани и пелетизирани за екструдиране или формоване, натрошени 
отпадъци от стъкла, сортиране на отпадъци от хартия, отговарящи на критериите за края 
на отпадъка  

o Производство на компост, отговарящ на критериите за качество на продуктите. 

Рециклирането е вид оползотворяване на отпадъците.  

 „Друго оползотворяване” е всяка дейност, която отговаря на определението за 
„оползотворяване” съгласно РДО, но която не отговаря на специфичните изисквания за 
подготовка за повторна употреба или за рециклиране.  

Примери за друго оползотворяване са:  

o изгарянето или съвместното изгаряне, когато основното използване на отпадъците е като 
гориво или друг начин за получаване на енергия. Това е операция по управление на 
отпадъците с оползотворяване на енергията, класифицирана като R1 в приложение II 
към РДО. Това контрастира с изгарянето на отпадъци без оползотворяване на енергия, 
класифицирано като операция по обезвреждане D10 в приложение I към РДО.  

o насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване  

 „Обезвреждане” – депониране (дори когато сметищен газ се използва за възстановяване 
на енергия); изгаряне и съвместно изгаряне, които не отговарят на критериите, за да 
бъдат определени като оползотворяване (в случай на съоръжения, предназначени за 
изгаряне на твърди битови отпадъци, които не отговарят на определени критерии, с 
помощта на формулата за енергийна ефективност R1 в приложение II към РДО), 
насипни дейности, когато не отговарят на дефиницията за оползотворяване. 
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КЛЮЧОВИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Програмата за управление на отпадъците на Община Любимец за периода 2016-2020 г. е 
напълно съобразена с основните цели в европейското екологично право в сектор „Отпадъци” и 
съдържа ключови цели, за постигането на които в НПУО и НППОО са предвидени програми от 
мерки.   

Отпадъчни 
потоци 

Година Цел 

Оползотворяване Рециклиране Събиране 
 
 
 
 
 
 
Отпадъци от 
опаковки  

 
 
 
 
 
 
Ежегодно 
за всяка 
година от 
НПУО  

 
 
 
Не по-малко от 60 % от 
теглото на отпадъците 
от опаковки трябва да 
бъдат оползотворени 
или изгорени в 
инсталации за изгаряне 
на отпадъци с 
оползотворяване на 
енергията  

Не по-малко от 55 % и не повече от 
80 % от теглото на отпадъците от 
опаковки трябва да бъдат 
рециклирани, като се рециклира не 
по-малко от:  
а) 60 % от теглото на отпадъците от 
опаковки от стъкло;  
б) 60 % от теглото на отпадъците от 
опаковки от хартия и картон;  
в) 50 % от теглото на отпадъците от 
опаковки от метали;  
г) 22,5 % от теглото на отпадъците от 
опаковки от пластмаси, при чието 
рециклиране се получава единствено 
пластмаса;  
д) 15 % от теглото на дървесните 
отпадъци от опаковки.  

 
 
Системите за разделно 
събиране на отпадъци от 
опаковки, обхващат не 
по-малко от 6 000 000  
жители на територията 
на страната и 
задължително включват 
курортните населени 
места и всички населени 
места с население над 
5000 жители.  

 
 
Излязло от 
употреба 
електрическо 
и електронно 
оборудване 
(ИУЕЕО)  

 
 
 
 
 

  
Оползотворяване на не 
по-малко от:  

 
Подготовка за повторна употреба и 
рециклиране на не по-малко от:  

Разделно събиране на 
ИУЕЕО в общо 
количество, което се 
равнява на не по-малко 
от:  

2014  - 80 % за ИУЕЕО, 
попадащо в категории 1 
или 10 от Приложение 
№1;  
 
- 75 % за ИУЕЕО, 
попадащо в категории 3 
или 4 от Приложение 
№1;  
 
- 70 % за ИУЕЕО, 
попадащо в категории 2, 
5, 6, 7, 8 или 9 от 
Приложение №1.  

 

- 75 % за ИУЕЕО, попадащо в 
категории 1 или 10 от Приложение 
№1;  
 
- 65 % за ИУЕЕО, попадащо в 
категории 3 или 4 от Приложение 
№1;  
 
- 50 % за ИУЕЕО, попадащо в  
категории 2, 5, 6, 7, 8 или 9 от 
Приложение №1.  
- 80% за излезли от употреба 
газоразрядни лампи, попадащи в 
категория 5а от Приложение №1  

 

Лицата, които пускат на 
пазара ЕЕО, 
предназначено за 
употреба в бита, 
осигуряват разделно 
събиране на ИУЕЕО, 
образувано в бита, в 
общо количество, което 
се равнява на не по-
малко от 4 килограма на 
жител годишно, но не 
по-малко от средното  
тегло на ИУЕЕО, 
събрано през трите 
предходни години, в 
зависимост от това, коя 
от тези стойности е по-
голяма.  

 
2015 

 - 80 % за ИУЕЕО, попадащо в 
категории 1 или 10 от Приложение 
№ 1;  
 
- 70 % за ИУЕЕО, попадащо в 
категории 3 или 4 от Приложение 
№1;  
 

Лицата, които пускат на 
пазара ЕЕО, 
предназначено за 
употреба в бита, 
осигуряват разделно 
събиране на ИУЕЕО, 
образувано в бита, в 
общо количество, което 
се равнява на не по-
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Отпадъчни 
потоци 

Година Цел 

Оползотворяване Рециклиране Събиране 
- 55 % за ИУЕЕО, попадащо в 
категории 2, 5, 6, 7, 8 или 9 от 
Приложение №1.  
 
- 80% за излезли от употреба 
газоразрядни лампи, попадащи в 
категория 5а от Приложение №1  

 

малко от 4 килограма на 
жител годишно, но не 
по-малко от средното 
тегло на ИУЕЕО, 
събрано през трите 
предходни години, в 
зависимост от това, коя 
от тези стойности е по-
голяма.  

 
2016 

- 41% от средното тегло 
на пуснатото на пазара 
ЕЕО през предходните 
три години  

 
2017 

- 48% от средното тегло 
на пуснатото на пазара 
ЕЕО през предходните 
три години  

 
2018 

- Оползотворяване на не 
по-малко от 85% за 
ИУЕЕО, попадащо в 
категории 1 или 4 от 
Приложение №3;  
- Оползотворяване на не 
по-малко от 80% за 
ИУЕЕО, попадащо в 
категория 2 от  
Приложение №3;  
- Оползотворяване на не 
по-малко от 75% за 
ИУЕЕО, попадащо в 
категории 5 или 6 от 
Приложение №3.  

 

- Подготовка за повторна употреба и 
рециклиране на не по-малко от 80 % 
за ИУЕЕО, попадащо в категории 1 
или 4 от Приложение № 3;  
- Подготовка за повторна употреба и 
рециклиране на  

 
не по-малко от 70 % за ИУЕЕО, 
попадащо в категория 2 от 
Приложение №3;  
- Подготовка за повторна употреба и 
рециклиране на не по-малко от 55 % 
за ИУЕЕО, попадащо в категории 5 
или 6 от Приложение №3;  
- За ИУЕЕО, попадащо в категория 3 
от Приложение №3, се рециклират 
не по-малко от 80 %.  

- 55% от средното тегло 
на пуснатото на пазара 
ЕЕО през предходните 
три години  

  
2019 

- 60% от средното тегло 
на пуснатото на пазара 
ЕЕО през предходните 
три години  

  
2020 

 
- 65 % от средното  
тегло на пуснатото на 
пазара ЕЕО през 
предходните три години 
в Република България  

 

Излезли от 
употреба 
моторни 
превозни 
средства 
(ИУМПС)  

2015  Минимум 95% от 
теглото на всяко 
ИУМПС, прието на 
площадки за събиране и 
съхраняване или в 
центрове за 
разкомплектоване  

Минимум 85% от теглото на всяко 
ИУМПС, прието на площадки за 
събиране и съхраняване или в 
центрове за разкомплектоване  

 

Отработени 
масла  

Ежегодно 
за всяка 
година от 
НПУО  

Мин. 40% от 
количеството масла, 
пуснати на пазара през 
текущата година  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Гуми  

 

 Оползотворяване на не 
по-малко от:  

Регенериране и/или рециклиране на 
не по-малко от:  

 

2014  65% от количеството (в 
тонове) гуми, пуснати от 
тях на пазара през 
текущата година  

20% от количеството гуми, пуснати 
на пазара през текущата година  

 

2015  65% от количеството (в 
тонове) гуми, пуснати от 
тях на пазара през 
текущата година  

25% от количеството гуми, пуснати 
на пазара през текущата година  
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Отпадъчни 
потоци 

Година Цел 

Оползотворяване Рециклиране Събиране 
2016  65% от количеството (в 

тонове) гуми, пуснати от 
тях на пазара през 
текущата година  

30% от количеството гуми, пуснати 
на пазара през текущата година  

 

2017  65% от количеството  
(в тонове) гуми, пуснати 
от тях на пазара през 
текущата година  

35% от количеството  
гуми, пуснати на пазара през 
текущата година  

 

 

 
 
 
 
 
Гуми  

 

2018  65% от количеството (в 
тонове) гуми, пуснати от 
тях на пазара през 
текущата година  

40% от количеството гуми, пуснати 
на пазара през текущата година  

 

2019  65% от количеството (в 
тонове) гуми, пуснати от 
тях на пазара през 
текущата година  

45% от количеството гуми, пуснати 
на пазара през текущата година  

 

2020  65% от количеството (в 
тонове) гуми, пуснати от 
тях на пазара през 
текущата година  

50% от количеството гуми, пуснати 
на пазара през текущата година  

 

 
 
 
 
 
Портативни 
батерии и 
акумулатори 
(ПБА)  
 

2014    мин. 40% от пуснатите 
на пазара ПБА с 
изключване на ПБА, 
които са били пуснати 
на пазара, но са 
изнесени или изпратени 
от територията на 
страната  

2015 и 
всяка 
следваща 
година  

  мин. 45% от пуснатите 
на пазара ПБА с 
изключване на ПБА, 
които са били пуснати 
на пазара, но са 
изнесени или изпратени 
от територията на 
страната  

 
 
Автомобилни 
батерии и 
акумулатори  

 
 
Ежегодно 
за всяка 
година от 
НПУО  

  Количество 
автомобилни НУБА, 
отговарящо на 
коефициент на 
събираемост, не по-
малък от 100 % от 
количеството пуснати 
на пазара автомобилни 
батерии и акумулатори, 
като коефициентът на 
събираемост се 
изчислява съгласно 
приложение № 3 от 
НБАНУБА  

 
 
 
 
Индустриални 
батерии и 

 
 
 
 
Ежегодно 
за всяка 

  Количество 
индустриални НУБА 
независимо от химичния 
им състав и произход, 
отговарящо на 
коефициент на 
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Отпадъчни 
потоци 

Година Цел 

Оползотворяване Рециклиране Събиране 
акумулатори  година от 

НПУО  
събираемост, не по-
малък от 25 % от 
количеството пуснати 
на пазара индустриални 
батерии и акумулатори, 
като коефициентът на 
събираемост се 
изчислява съгласно 
приложение №3 от 
НБАНУБА 

 
 
 
 
НУБА  

 
 
 
 
 
Ежегодно 
за всяка 
година на 
НПУО  

 - Рециклиране на не по-малко от 65% 
от теглото на материалите, 
съдържащи се в оловно-киселите 
батерии и акумулатори, и възможно 
най-висока степен на рециклиране на 
оловото, което се съдържа в тях, като 
същевременно се избягват 
прекомерните разходи;  
- рециклиране на не по-малко от 75 
% от теглото на материалите, 
съдържащи се в никел-кадмиевите  
батерии и акумулатори, и възможно 
най-висока степен на рециклиране на 
кадмия, който се съдържа в тях, като 
същевременно се избягват 
прекомерните  
разходи;  
- рециклиране на 50% от теглото на 
другите НУБА.  

 

 
Биоотпадъци  
 

2016  мин. 25% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.  

2020  мин. 50% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.  

2025  мин. 75% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.  

Отклоняване 
на битови 
биоразградими 
отпадъци от 
депата  

 
2020  

до 35 % от общото количество на същите отпадъци, образувани в Р. България през 1995 г.  

Битови 
отпадъци от 
хартия, 
картон, 
пластмаси, 
метали и 
стъкло  

 
 
2016  

  
 
мин. 25% от общото 
им тегло  

 

 2018   мин. 40% от общото 
им тегло  

 

2020   мин. 50% от общото 
им тегло  

 

Строителни 
отпадъци  

2016  най-малко 35% от общото тегло на отпадъците  

 2018  най-малко 55% от общото тегло на отпадъците  

 2020  най-малко 70% от общото тегло на отпадъците  
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I.13. Кратка информация и резултати от процедурата за Екологична оценка на 
програмата и от обществените консултации при разработването на програмата 

Програмата за управлението на отпадъците на Община Любимец попада в обхвата на 
т.5.1. от Приложение №2 на Наредбата за Екологична оценка (ЕО) и във връзка с чл.2, ал.2, т.1 
от Наредбата подлежи на преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка. 
Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.2, 
ал.1, т.1 от Наредбата за оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на 
защитените зони, програмата следва да бъде подложена и на ОС.  

Спазвайки изискването на чл. 3, ал. 2, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване 
на екологична оценка на планове и програми (загл. изм. ДВ, бр. 3 от 2006 г.) екологичната 
оценка се извършва едновременно с изготвянето на плана или програмата и становището по 
нея, съответно решение, с което се преценява да не се извършва ЕО, се издава преди 
одобряването на плана или програмата.  

Разработеният проект на Програма за управление на отпадъците на Община Любимец е 
публикуван на интернет страницата на Община Любимец за срок от 14 дни с цел осигуряване 
на обществен достъп.  

За периода на осигурен обществен достъп до документа не са постъпвали мотивирани 
становища, мнения и предложения от страна на засегната общественост или други засегнати 
органи.  

След получаване на Решение по преценяване необходимостта от екологична оценка, 
издадено от Директора на РИОСВ – Хасково, проектът на Програмата ще бъде внесен в 
Общински съвет – Любимец (органът, отговорен за нейното приемане). 

I.14. Органи на разработване и одобрение на програмата и дата на одобрение 

Кметът на Община Любимец е отговорен за разработването на Програмата за 
управление на отпадъците, която ще е с обхват на действие територията на община Любимец, а 
Общински съвет – Любимец приема решение за нейното одобряване.  
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II. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА 
СЪСТОЯНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

В този раздел са представени най-важните факти и тенденции, идентифицирани в анализа на 
съществуващото състояние в сектора на управление на отпадъците, както и произтичащите от 
тях изводи и препоръки. Изложението в тази глава следва реда на изготвените анализи, пълният 
текст на които е представен в Приложенията към настоящия документ. 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 
(ПРИЛОЖЕНИЕ №VIII.1 ) 
 

Анализът на европейските и националните политики и законодателство води до следните 
основни изводи: 

 Европейските стратегически документи от последните години променят философията и 
подхода към отпадъците, и по-конкретно предлагат преход от целенасочено управление на 
отпадъците като фактор, увреждащ околната среда, към политика на предотвратяване на тяхното 
образуване и ефективното им използване като ресурси. Този подход цели прекъсване на връзката 
между икономическия растеж и генерирането на отпадъци, вредящи на околната среда и 
създаващи риск за човешкото здраве. 

 От приемането преди почти 40 г. на първата европейска рамкова директива за 
отпадъците през 1975 г., законодателството на Общността в сектора има бурно развитие през 
последните 15 години. От по-общи разпоредби през 70-те години, целящи намаляване на 
вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, днешният законодателен пакет 
съдържа конкретни изисквания и количествени цели за намаляване депонирането на отпадъци, за 
рециклиране и оползотворяване на специфични отпадъчни потоци и за предотвратяването на 
отпадъците като най-високо ниво от йерархията на управление на отпадъците. 

 Като се имат предвид предвижданията на стратегическите документи на ниво ЕС, 
очертаващи политиките по ефективно използване на ресурсите и околна среда по пътя на 
устойчивото развитие, както и работната програма на Главна дирекция „Околна среда” за 
преглед на политиките в сектор „Отпадъци”,  може да се очакват промени в европейското 
законодателство, целящи още по-висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве, 
както и преход от управление на отпадъците към устойчиво управление и по-ефективно 
използване на ресурсите, и вероятно: 

o допълнителни ограничения относно депонирането на отпадъци до 2020 г., и с по-
голяма вероятност депонирането да се ограничи само до отпадъци, които не 
могат да се рециклират и оползотворят, и по-конкретно ограничения за 
депонирането на пластмасови и/или хранителни отпадъци, а в по-далечен 
хоризонт – и повсеместна забрана за депониране на отпадъци; 

o специални разпоредби за намаляване на употребата и предотвратяване на 
отпадъци от полиетиленовите торби за еднократна употреба; 
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o ограничения за изгаряне на отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, като 
например пластмасови отпадъци, съответно въвеждане на по-високи цели за 
рециклиране на битовите отпадъци, особено на пластмасовите отпадъци; 

o въвеждане на количествени цели за предотвратяване на образуването на 
отпадъци, особено за пластмасови, битови/хранителни и за опасни отпадъци; 

o по-високи цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци 
от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли 
от употреба моторни превозни средства и най-вече на пластмасовите отпадъци от 
тях, както и за батерии. 

 Националното законодателство, уреждащо обществените отношения, свързани с 
управление на отпадъците, се развива изключително бързо и динамично. След приемане на 
първия закон през 1997 г. (ЗОВВООС) се разработва и приема пълен и систематизиран пакет от 
правни норми, които, от една страна, хармонизират националното с европейското право, а от 
друга страна, въвеждат специфични национални инструменти и механизми, които да 
подпомогнат постигане на целите и прилагане на принципите на съответните нормативни 
актове.  

 Националната правна рамка е построена в цялост като логична конструкция и 
архитектура. Дори и прогнозите за промени в европейското законодателства да се реализират, 
съществуващата национална уредба може лесно да бъде допълнена. Предизвикателство в този 
случай ще бъдат консултациите и постигането на консенсус със заинтересованите страни. 

 Нормативните актове (законови и подзаконови) в областта на управлението на 
отпадъците (в т.число изготвяне на план-сметки за финансирането на дейностите; процеси по 
проектиране и изпълнение на СМР по изграждане на инсталации и съоръжения за третиране на 
отпадъци; управление на проекти, финансирани със средства от структурните фондове на ЕС и 
др.) са многобройни и изискващи специфични компетентности на служителите на всяка 
администрация.  

 Община Любимец е предприела мерки по отношение повишаване на административния 
си капацитет като е назначила служител със съответно образование, който ще подпомага кмета 
на Община Любимец при организиране на дейностите по управление на отпадъците. Наличието 
на компетентни служители е предпоставка за своевременното отчитане на промени в 
нормативната уредба, актуализация на местни нормативни документи, и изпълнение на 
изискванията на законодателството в областта на управление на отпадъците като цяло.  

 Административният капацитет на Община Любимец в областта на управлението на 
дейностите по отпадъците е недостатъчен за да изпълни всички изисквания, произтичащи от 
нормативната уредба и стратегическите и програмни документи в областта на УО, особено след 
приемане на нови нормативни уредби в областта на биоотпадъците, рециклирането на 
строителните отпадъци, и при отчитане на предстоящите изисквания, които ще произтекат за 
общинска администрация. 
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Анализът на европейските и националните политики и законодателство води до 
следните основни препоръки: 

 Общинска администрация в най-кратки срокове да публикува изготвения проект на 
наредба по чл. 22 ЗУО, която след подлагането й на публично обсъждане да бъде внесена за 
приемане от Общински съвет – Любимец. 

 След приемането на Наредбата по чл. 22 ЗУО Община любимец и Общински съвет – 
Любимец да публикуват същата на интернет – страницата си при условията на пълна 
прозрачност. 

 Община Любимец да предприеме действия по своевременно актуализиране на 
нормативни документи, вътрешни правила и др. 

 Да се предвидят обучения на служителите, на които са възложени дейности по 
управление на отпадъците, в т.число изготвяне и отчитане на план-сметките в контекста на 
динамично променящото се законодателство и предстоящото приемане на нова Методика за 
изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които 
служат за определяне на размера на таксата за битови отпадъци. 

АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ №VIII.2) 

Наличната информация и тенденциите дават основание да се направят следните основни 
изводи относно битовите отпадъци: 

 Общото количеството на образуваните битови отпадъци в Община Любимец следва 
тенденция към запазване на нивата през последните години, като за периода 2006-2015 г. 
намалението е с около 32% (съпоставимо с намалението на БО за страната за сходен 
период);  

 В сравнителен план Община Любимец е под средното ниво на образуване на битови 
отпадъци на жител на година за 2012 г. – 140 кг/ж съпоставено с данните от Методиката 
за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци за населени места с 
подобно население (под 3 000 души) – 247,1 кг/ж/г. След направеното преизчисление на 
НН в Анализа същата е определена на за общински център Любимец – 313 кг/ж/г. за 
малките населени места до 3 000 – 268 кг/ж/г. 

 Основен източник на битовите отпадъци на територията на Община Любимец са 
домакинствата – почти 100% от битовите и приравнените на тях отпадъци; 

 По показателя образувани битови отпадъци на жител на година за Община Любимец 
през последните години се наблюдава тенденция към стабилизиране. След въвеждането 
на регионалната система за управление на отпадъците за регион Харманли отчитането 
на постъпващите за третиране в регионалната система отпадъци се извършва с ел.везна, 
като по този начин се избягва евентуалния субективизъм при отчитане количествата на 
отпадъците; 
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 Депонирането, като метод за обезвреждане на отпадъците в България, е с най-голям 
относителен дял в третирането на битовите отпадъци, независимо че намалява през 
последните години;  

 Основната част от битовите отпадъци, образувани на територията на Община Любимец 
са биоразградими.  

 Налично е общо и специфично законодателство, а също така и стратегически план за 
управление на строителните отпадъци, като са поставени конкретни количествени цели 
за поетапно достигане до 2020 г. на подготовка за повторна употреба, рециклиране и 
оползотворяване; 

 Строителните отпадъци са със сравнително малък относителен дял от образуваните 
производствени отпадъци – около 268,4т.; 

 Преобладаващата част от строителните отпадъци имат висок потенциал за рециклиране 
и оползотворяване, има достъпни технологии за рециклиране, но няма достатъчен 
капацитет за рециклиране на строителни отпадъци; 

 Все още не е изградена национална информационна система за образуваните, 
рециклираните, оползотворените и депонираните строителни отпадъци, поради което 
данните за отпадъците от строителство и разрушаване от наличните източници са 
непълни; 

 В аспекта на европейските сравнения, България е с многократно по-ниски стойности на 
показателя строителни отпадъци/жител/г. от средното за ЕС-27. За разлика от 
средноевропейските тенденции на увеличаване на количествата строителни отпадъци 
през последните години, в България те значително намаляват; 

 В периода 2004-2009 г. има увеличаване на количествата на образуваните утайки от 
пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в Р България с над 300%; 

 Образуваните годишни утайки от ПСОВ на жител в страната са едни от най-ниските в 
ЕС; 

 Способите на обезвреждането и оползотворяването на утайките от ПСОВ са се 
увеличили спрямо 2006 година, когато депонирането на утайки от отпадъчни води е 
съставлявало 60% от общото им количество. През 2012 г., депонирането на утайки от 
ПСОВ съставлява едва 11% от общото им количество. По отношение на йерархията в 
управлението на отпадъците това представлява голям напредък в оползотворяването на 
утайките; 

 След изграждане на ПСОВ управлението на утайките от ПСОВ Любимец трябва да е в 
съответствие с йерархията за управление на отпадъците; 

 Анализът на възможностите за оползотворяване на утайките от ПСОВ в земеделието 
показва, че има възможност 100% от утайките от ПСОВ да бъдат оползотворени в 
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земеделието. Друга възможност за значително оползотворяване на утайките е в 
рекултивацията на нарушени терени (50%).  

С цел запазване на положителните тенденции в йерархията за управление на битовите 
отпадъци, е целесъобразно следните препоръки да намерят място като конкретни мерки и 
действия в Програмата за управление на отпадъците на Община Любимец за периода 2016-2020 
г.: 

 Проучване от Община Любимец на най-ранен етап на основните източници на 
хранителни, зелени и други биоотпадъци и на количествата им и за специфичния подход 
за създаване на системи за разделното им събиране. 

 Провеждане на постоянни информационни програми в Община Любимец по управление 
на битовите отпадъци в съответствие с йерархията за управление на отпадъците, с 
акцент върху управление на биоразградимите отпадъци, разделно събиране и 
рециклиране и предотвратяване, извършване на проучвания за морфологичен състав на 
отпадъците. 

 Завършване на морфологичен анализ на битовите отпадъци на Община Любимец в 
съответствие с правилата, разписани в Методиката за определяне на морфологичния 
състав на битовите отпадъци на МОСВ, 2012 г., на всеки 5 години (съгласно чл.8, ал.6 от 
Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците). 

 Приближаване към принципа „замърсителят плаща” при определяне на такса битови 
отпадъци чрез заплащане на таксата на база количество генерирани отпадъци.   

 Изграждане на инфраструктура за подготовка и рециклиране на строителни материали и 
производство на рециклирани строителни материали с контролирано качество на 
регионално ниво. 

 Прилагане на стриктен контрол за изпълнение изискванията на ЗУО и Наредбата за 
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали.  

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. България продължи да е с един от най-благоприятните 
показатели „образувани битови отпадъци на жител/година”. 
 

АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В 
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ (ПРИЛОЖЕНИЕ №VIII.3) 

Анализът на съществуващото положение на инфраструктурата за управление на 
битовите отпадъци в Община Любимец позволява да се изведат няколко основни извода и 
препоръки:  
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 В населените места на територията на Община Любимец има организирано събиране и 
транспортиране на битови отпадъци; 

 Остарелите и амортизирани съдове своевременно се подменят с нови – това е 
задължение на изпълнителя по договора за обществената поръчка за дейността по 
събиране и транспортиране на битови отпадъци; 

 Собствеността на съдовете за събиране на смесени битови отпадъци в населените места 
от Община Любимец е изцяло частна – съдовете са на изпълнителя по договора за 
обществената поръчка, които осъществяват услугите по събирането и транспортирането 
на отпадъците; 

 Видът и броят на съдовете за съхраняване на битови отпадъци и специализираните 
превозни средства, при определената честота на обслужване осигуряват качествено 
предоставяне на услугата „сметосъбиране и сметоизвозване”, без да се допуска 
препълване на съдовете и да се създават предпоставки за замърсяване на прилежащите 
им площи; 

 Община Любимец следва да се предприемат мерки по закриване и рекултивация за 
общинското депо в месност „Курията“ землище на гр. Любимец. Към настоящия момент 
има изготвен инвестиционен работен проект и предстои осигуряване на финансови 
средства за изпълнение на СМР;  

 Община Любимец следва да предприеме действия по осигуряване на финансиране за 
изграждане на канализационна система за агломерация Любимец – доизграждне на 
канализационната мрежа на територията на град Любимец и пречиствателна станция за 
отпадъчни води;  

 С оглед икономическия профил на общината – земеделски район – следва да се направи 
проучване за възможността за оползотворяване на утайки от ПСОВ чрез използването 
им в земеделието. 

 

АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В СФЕРАТА НА 
УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ, С АКЦЕНТ ВЪРХУ КОНТРОЛНИТЕ 
ФУНКЦИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ №VIII.4) 

Изводи: 

 Нормативните актове (законови и подзаконови) в областта на управлението на 
отпадъците (в т.число изготвяне на план-сметки за финансирането на дейностите по 
управление на отпадъците; управление на проекти, финансирани със средства от 
структурните фондове на ЕС и др.) са многобройни и изискващи специфични 
компетентности на служителите на всяка администрация.  

 Техническият капацитет на общината при изпълнението на нейните функции е на добро 
ниво. Служителите на Община Любимец са обезпечени с компютри, принтери, скенери, 
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телефони, автомобили в изпълнение на ежедневната им дейност, в т.число контролните 
им функции.  

 Община Любимец е предприела мерки по отношение повишаване на административния 
си капацитет, като е назначила служител със съответно образование, който ще 
подпомага кмета на Община Любимец при организиране на дейностите по управление 
на отпадъците. Наличието на компетентни служители е предпоставка за своевременното 
отчитане на промени в нормативната уредба, актуализация на местни нормативни 
документи, и изпълнение на изискванията на законодателството в областта на 
управление на отпадъците като цяло.  

 Административният капацитет на Община Любимец в областта на управлението на 
дейностите по отпадъците е недостатъчен, за да изпълни всички изисквания, 
произтичащи от нормативната уредба и стратегическите и програмни документи в 
областта на УО, особено след приемане на нови нормативни уредби в областта на 
биоотпадъците, рециклирането на строителните отпадъци, и при отчитане на 
предстаощите изисквания.   

Препоръки: 

 Общинска администрация в най-кратки срокове да публикува разработения проект на 
наредба по чл. 22 ЗУО, която след подлагането й на публично обсъждане да бъде 
внесена за приемане от Общински съвет – Любимец. 

 След приемането на Наредбата по чл. 22 ЗУО Община Любимец и Общински съвет – 
Любимец да публикуват същата на интернет – страницата си при условията на пълна 
прозрачност. 

 Община Любимец да предприеме действия по своевременно актуализиране на 
нормативни документи, вътрешни правила и др. 

 Да се предвидят обучения на служителите, на които са възложени дейности по 
управление на отпадъците, в т.число изготвяне и отчитане на план-сметките в контекста 
на динамично променящото се законодателство и предстоящото приемане на нова 
Методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за 
видовете основи, които служат за определяне на размера на таксата за битови отпадъци.  

 Предвид демографска криза в региона – намаляване и застаряване на населението и 
миграция на младите хора към големите областни центрове – да се предвидят стимули и 
мотивация за запазване на работното място на служителите в общинската 
администрация. 

 Подобряване на материално-техническа и информационна обезпеченост на служителите, 
които са пряко ангажирани с управлението на отпадъците, в т.число изготвянето и 
отчитането на план-сметките. 

 



 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2016-2020 г. ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

стр. | 36 

 

АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ ЗА 
ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОСЪЩЕСТВЕНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ №VIII.5) 

Анализът на съществуващото положение дава основание за следните изводи и 
препоръки: 

Изводи: 

 На територията на гр. Любимец съществува едно депо с преустановена експлоатация 
със заповед на директора на РИОСВ Хасково от 2009г., относно чиято рекултивация са 
предприети мерки от страна на общината; 

 Община Любимец заплаща средства по чл. 60 ЗУО по банкова сметка на РИОСВ – 
Хасково, които могат да се използват за закриване и рекултивация на съществуващото 
депо за битови отпадъци; 

 На територията на Община Любимец няма налични нерегламентирани сметища; 

 Обществото не е достатъчно информирано за рисковете за околната среда, в резултат на 
неправилно третиране на отпадъците. 

Препоръки: 
 Да се предприемат постоянни мерки от страна на общинската администрация по 

осигуряване прилагането на законодателството за прекратяване на незаконното 
изхвърляне на отпадъци и за предотвратяване възникването на нови замърсявания. 

 Да се предприемат действия от страна на общинската администрация за закриване на 
общинското депо с преустановена експлоатация по реда на Наредба №6/27.08.2013 г. за 
условията и изискванията за изграждането и експлоатация на депа и на други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 
 

АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СХЕМИ И ФОРМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ, ПЛАНИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ И 
ТАКСИ НА УСЛУГИТЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ №VIII.6) 

Анализът на организационните схеми и форми на управление, прилагани в Община 
Любимец извежда следните заключения и препоръки:  

 В България и в частност в населените места от Община Любимец не съществува 
истинска система „плащане при изхвърляне”, тъй като потребителите на услугата, 
свързана с управлението на битовите отпадъци, не плащат на база количество на 
изхвърлените от тях отпадъци; 

 Заплащането на такса, чийто размер е определен на база, различна от количеството на 
изхвърлените отпадъци, на практика не създава стимул на населението да изхвърля по-
малко количество отпадъци; 

 Бизнесът заплаща повече на количество, генерирани отпадъци, в сравнение с 
населението. Това води и до натиск от страна на бизнеса и въвеждането на новите 
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нормативни промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), свързани с 
механизма за определяне размера на такса битови отпадъци; 

 Големите и много големите общини имат по-голям потенциал за генериране на приходи 
от такса битови отпадъци; 

 Към настоящия момент, средно за страната и общината, размерът на такса битови 
отпадъци е поносим за населението; 

 При планирането и определянето на ТБО Община Любимец спазва процедурите и 
сроковете, регламентирани със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Въведена е 
добра практика за обсъждане с местната общност; 

 За да бъде запазен размера на таксата за битови отпадъци (при прогресивно нарастване 
на размера на отчисленията по чл.64 ЗУО и др.) е необходимо да се докажат изпълнение 
на цели на ниво регион Харманли, което ще се реализира посредством намаляване 
количествата отпадъци, постъпващи за обезвреждане на територията на Регионално депо 
– Харманли в следствие на изградено съоръжение - инсталации за оползотворяване на 
отпадъци (сепарираща инсталация); 

 Загубата на вторични ресурси при закриването и рекултивацията на старото общинско 
депо без оползотворяване на поне част от отпадъците е също слаба страна на 
управлението на отпадъците; 
 

АНАЛИЗ НА ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ №VIII.7) 

Изводи: 
В действащите програмни документи на местно ниво са предвидени мерки за 

популяризиране на дейностите по управление на битовите отпадъци сред населението.  
 
Препоръки:  

Община Любимец да реализира информационни кампании в областта на управлението 
на битовите отпадъци, както следва: 

 Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците; 

 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци; 

 Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на разделно събрани 
отпадъци – рециклируеми, битови биоотпадъци, зелени отпадъци; 

 Финансовите ползи на населението в следствие изпълнението на целите по чл. 31, ал.1 
ЗУО.  
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АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ И 
ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИ (ПРИЛОЖЕНИЕ № VIII.8) 

Изводи: 

 Община Любимец има информационна система, която не е изградена като единна 
информацонна система, проследяваща целия процес по управление на отпадъците;  

 Структурните звена в Община Любимец, които изпълняват функции, свързани с 
управление на отпадъците, използват стандартизирана база данни, съобразно своите 
задължения. Наличната информация позволява сравнителен анализ на данните, след 
първична обработка, съобразно вида на необходимите справки/анализи/отчети и др.;  

 Система за набиране на информация за управление на отпадъците чрез мониторинг на 
процесите не е възлагана и извършвана от Община Любимец.  

Препоръки: 

 Необходимо е да бъде събрана, систематизирана и анализирана цялата информация, 
касаеща управлението на отпадъците на местно ниво като се разработят и внедрят и 
други нива на информационно обезпечаване. 
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III. SWOT АНАЛИЗ 
Главната цел на SWOT-анализа е да се извърши взаимообвързана оценка на вътрешните 

за дадена организация или регион силни (Strengths) и слаби (Weaknesses) страни, както и на 
външните за организацията или региона възможности (Opportunities) и заплахи (Threats). 
Приема се, че вътрешните страни (силните и слабите страни) могат да се контролират от 
организацията, докато външните фактори (възможности и заплахи) определят състоянието на 
средата, в която се развива организацията или региона. Резултатите от SWOT-анализа 
позволяват точно формулиране на приоритетите и целите за развитие на общината, както и 
периодична оценка на мястото й в рамките на региона. Резултатите от SWOT-анализа 
позволяват да се планират и реализират конкретни мерки за коригиране на състоянието. Сред 
елементите на анализа има взаимовръзки, които разкриват потенциала за развитие, а също и 
такива, които показват ограниченията (лимитиращите фактори) и проблемите, които предстои 
да бъдат преодолени.   

Настоящият SWOT – анализ е изготвен след преглед на: 

 Законови изисквания на национално ниво в областта на управлението на отпадъците, в 
т.число действащи програми, планове, стратегии, методики и др.; 

 Стратегически и планови документи, действащи на местно ниво, в т.число отчитане на 
изпълнението им; 

 Съществуващо състояние на изграденост на инфраструктурата на отпадъците; 
 Договор за обществени поръчки в областта на управлението на отпадъците, по които 

Община Любимец е страна;  
 Решения на Общото събрание за управление на отпадъците за регион Харманли (област 

Хасково) от момента на неговото създаване до настоящия момент, и тяхното 
изпълнение; 

 Наличие на замърсени с отпадъци площи, в т.число нерекултивирани депа/сметища за 
отпадъци на територията на общината; 

 Документи във връзка с приемането и отчитането на план-сметката за такса битови 
отпадъци, в т.число одитни доклади на Сметна палата и др.; 

 Структура на Общинска администрация Любимец, длъжностни характеристики, 
вътрешни правила и др. 

 

 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. 
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 Заплахи. Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те поставят 
най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние. 

СИЛНИ СТРАНИ (STRENGTHS) СЛАБИ СТРАНИ (WEAKNESSES) 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

1. Всички населени места на територията 
на Община Любимец са обхванати от събиране 
и транспортиране на битови отпадъци 

1. Забавяне при избора на оползотворяваща 
организация за разделно събиране на 
отпадъцище.  

2. Населението е обезпечено с достатъчен 
брой съдовете за съхраняване на смесени 
битови отпадъци, които при необходимост 
(амортизация, повреда) се подменят в кратки 
срокове. 

2. Не са постигнати целите за: 

 Подготовка за повторна употреба и 
рециклиране на отпадъчни материали, 
включващи хартия, картон, метал, 
пластмаса и стъкло от домакинствата и др. 
подобни отпадъци от други източници; 

 Ограничаване на количеството депонирани 
биоразградими битови отпадъци; 

 Заплащне на високи отчисления по чл.64 
ЗУО, които са елемент на такса битови 
отпадъци, събирана от населението. 

3. На бившите селски сметища, които са с 
преустановена експлоатация, не е 
констатирано нерегламентирано изхвърляне на 
производствени или друг вид отпадъци. Не са 
констатирани нерегламентирани замърсявания 
с отпадъци на територията на общината. 

3. Наличие на нерегламентирани сметища и 1 бр. 
общинско депо за битови отпадъци (в 
проектоплан за рекултивация). 

4. Въведени финансови механизми, 
стимулиращи оползотворяването на 
отпадъците и предотвратяване на 
депонирането им – въведени отчисления по чл. 
64 ЗУО.  

4. Липса на система за организирано събиране на 
битови биоотпадъци и рециклируеми отпадъци. 
Цялото количество събрани битови отпадъци към 
момента се обезвреждат на съществуващо 
регионано депо. 

5. Акумулирани финансови средства за 
закриване и рекултивация на преустановеното 
от експлоатация депо за неопасни (битови) 
отпадъци, след преустановяване на 
експлоатацията му. 

5. Недостатъчен административен капацитет 
(брой служители) в Община Любимец за 
прилагане изискванията на екологичното 
законодателство. 

6. Добре подготвени и компетентни кадри, 
работещи в сферата на управление на 
отпадъците в общинска администрация 
Любимец. 

6. Недостатъчно познаване на нормативната база 
в областта на управлението на отпадъците и 
задълженията, произтичащи от нея от 
населението – необходимост от 
популяризирането й сред широката 
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СИЛНИ СТРАНИ (STRENGTHS) СЛАБИ СТРАНИ (WEAKNESSES) 

общественост. 

7. Към настоящия момент, средно за страната и 
общината, размерът на такса битови отпадъци 
е поносим за населението. 

7. Необходимост от засилване на контрола върху 
третирането на битовите отпадъци и 
изхвърлянето им на неразрешени места. 

 

8. В България и в частност в населените места от 
Община Любимец не съществува истинска 
система „плащане при изхвърляне”, тъй като 
потребителите на услугата, свързана с 
управлението на битовите отпадъци, не плащат на 
база количество на изхвърлените от тях отпадъци. 
Липса на методика за изчисляване на ТБО според 
количеството генерирани битови отпадъци. 

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

1. Преобладаващата част от отпадъци от 
строителство и разрушаване (ОСР) имат висок 
потенциал за рециклиране и оползотворяване. 

1. Липса на изградено съоръжение за третирането 
на ОСР (депо или мобилна инсталация). 

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

 

1.  Затруднен контрол по отношение изхвърляне 
на опасни отпадъци в съдовете за битови 
отпадъци. 

2. Предстои да се вземе решение на ниво 
Регионалното сдружение за управление на 
отпадъците за регион Харманли за 
организиране на дейностите по разделно 
събиране на опасните отпадъци от 
домакинства на регионално ниво. 

2. Липса на организиране на дейностите по 
разделно събиране на опасните отпадъци от 
общия поток битови отпадъци извън обхвата на 
наредбите за МРО и предаването им за 
оползотворяване и/или обезвреждане; липса на 
осигурено финансиране за тези дейности към 
настоящия момент. 

МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ 

 

1. Липса на изградени и функциониращи системи 
за разделно събиране на масово 
разпространени отпадъци: отпадъци от 
опаковки, ИУЕЕО, ИУМПС, отработени масла 
и отпадъчни нефтопродукти, НУБА, ИУГ на 
територията на Община Любимец. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ (OPPORTUNITIES) ЗАПЛАХИ (THREATS) 

1. Използване на финансовите 
инструменти на ЕС за решаване на 
проблемите, свързани с ефективно управление 
на отпадъците на местно ниво, развиване на 
потенциала за ПЧП и др. 

1. Отдалеченост на  регионалната система за 
управление на отпадъците за регион Харманли от 
населените места на територията на Община 
Любимец (допълнително оскъпяване с 
транспортни разход). 

2. Потенциал за работа в насока 
справедливо формиране на такса за битови 
отпадъци – според количеството образувани 
битови отпадъци, а не според данъчната 
оценка на имота. 

2. Значително увеличение на разходите за 
управление на битовите отпадъци и 
необходимост от повишаване на такса „Битови 
отпадъци“. 

3.  Засилване на икономическите стимули 
към гражданите и бизнеса, имащи стремеж към 
увеличаване количеството на рециклируемите 
отпадъци. 

3. Невъзможност за плащане на дължимата такса, 
която покрива разходите по услугите, свързани с 
управление на отпадъците. 

4. Осигуряване на прозрачност при 
определяне на такса „Битови отпадъци“ за 
гражданите и бизнеса и въвеждане на 
принципа „заплащане според количеството на 
образуваните отпадъци”. 

4. Недостатъчна информираност на гражданите за 
нормативните изисквания за управление на 
дейностите по отпадъците.  

5. Промяна на обществените нагласи в 
полза на намаляване количеството на 
образуваните отпадъци и тяхното ефективно 
управление. 

5. Трудно осъществим  контрол върху дейностите 
по управление на СО, ПО и ОО – вид и 
количество на образуваните отпадъци; 
проследяемост на начините за третиране; 
констатиране на нарушения в момента на 
извършването им – налагане на глоби и санкции. 

6.  Постигане на целите за повторна 
употреба и рециклиране и намаляване на 
биоразградимите отпадъци, постъпващи за 
депониране и респ. незаплащане на отчисления 
по чл.64 ЗУО. 

6. Непостигнати цели на разделно събиране и 
рециклиране за съответните референтни години, 
заложени в ЗУО. 

7. Висока степен на разделно събрани 
рециклируеми фракции на регионално ниво – 
след въвеждане на системата. 

7.Ниска ефективност на предварително третиране 
на отпадъците, постъпващи в бъдещата 
регионална система за управление на отпадъците 
за регион Харманли. 

8. Повишен административен капацитет по 
отношение на дейностите, свързани с 
управление на отпадъците. 

8. Заплащането на такса, чийто размер е 
определен на база, различна от количеството на 
изхвърлените отпадъци, на практика не създава 
стимул на населението да изхвърля по-малко 
количество отпадъци. 
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СИЛНИ СТРАНИ (STRENGTHS) СЛАБИ СТРАНИ (WEAKNESSES) 

10. Увеличаване на броя на образователни 
кампании, организирани от общинска 
администрация с цел повишаване количеството 
на разделно събраните отпадъци и доверието 
на гражданите в организираната система, след 
нейното въвеждане. 
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IV. ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ И АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 

IV.1. ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА 

ОСНОВНА ЦЕЛ на настоящата програма е 

НАМАЛЯВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА ОБРАЗУВАНИТЕ И ДЕПОНИРАНИ 
ОТПАДЪЦИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОНОСИМИ 
РАЗХОДИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ В ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ 
НА ПРОГРАМАТА 

За да може да се оцени дали са постигнати целите и в рамките на планирания срок се 
формулират специфични цели, гарантиращи изпълнението на генералната програмна цел.  

Общинската програма се разработва и приема за период, който следва да съвпада с 
периода на действие на Националния план за управление на отпадъците – 2014 – 2020 година.  

Общинската програма е разработена в съответствие със структурата, целите и 
предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО), съобразена с 
Европейската стратегия за устойчиво развитие и подхода „нулеви отпадъци“: 

 При формулиране на стратегическите цели на Програмата за управление на отпадъците 
на Община Любимец са следвани стратегическите цели, поставени в действащия за периода 
Национален план за управление на отпадъците (НПУО). 

Стратегическите  и оперативни цели на настоящата програма са: 

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването 
им и насърчаване на повторното им използване. 

Оперативна цел 1: Намаляване на количеството на отпадъците;  

Оперативна цел 2: Намаляване на съдържанието на вредни вещества в материалите и  
продуктите. 

Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез 
създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество 
генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда. 

Оперативна цел 1: Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 
рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло.  

Оперативна цел 2: Достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци. 

Оперативна цел 3: Достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни 
отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради.  

Оперативна цел 4: Подобряване йерархията на управление на другите отпадъци и 
намаляване на риска за околната среда от депата за отпадъци. 



 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2016-2020 г. ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

стр. | 45 

 

Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. 

Оперативна цел 1: Подобряване на капацитета на общината по отношение управлението 
на отпадъците.  

Оперативна цел 2: Подобряване качеството на информация, подпомагаща вземането на 
информирани управленски решения. 

Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 
управление на отпадъците. 

Оперативна цел 1: Подобряване информираността и участието на населението и бизнеса 
относно дейностите по управление на отпадъците. 

В рамките на Програмата за управление на отпадъците на Община Любимец са 
разработени Подпрограми, които чрез своите дейности водят до постигане на изпълнението, 
както на конкретните програмни цели, така и на четирите стратегически цели на националния 
план.  

Изборът на конкретни мерки и тяхната комбинация във времето представляват различни 
алтернативи за достигане на набелязаните цели. За да се избере една алтернатива, която да 
залегне в основата на Общинската програма бяха използвани различни подходи, а именно:  

 за предложените в подпрограмите неинвестиционни мерки се оценява тяхната 
адекватност относно постигането на очакваният резултат с най-малко разходи и за оптимално 
време, като се отчита технологията на сбъдване на събитията свързани с предлаганите мерки. 
Така например фактори като стартирането на оперативните програми за настоящия планов 
период и тяхната насоченост бяха взети предвид при предлагането и времевото подреждане на 
различните неинвестиционни мерки.  

 Оценката на инвестиционните мерки се осъществява на основата на финанасово-
икономически анализи. Обект на анализ бяха разработените три сценария, като нулевия 
сценарий служеше за основа на анализа и за съпоставка на другите два сценария. 

На Фиг.5 е представена взаимовръзката между поставената основна програмна цел, 
специфичните цели и изготвените подпрограми към Общинската програма за управление на 
отпадъците.
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Цел 1: Намаляване на вредното 
въздействие на отпадъците чрез 
предотвратяване образуването им 
и насърчаване на повторното им 
използване 

Цел 2: Увеличаване на 
количествата на рециклираните и 
оползотворени отпадъци, чрез 
създаване на условия за 
изграждане на мрежа от 
съоръжения за третиране на 
цялото количество генерирани 
отпадъци, което да намали риска 
за населението и околната среда 

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

Цел 4: Превръщане на 
обществеността в ключов фактор 
при прилагане йерархията на 
управление на отпадъците 

V.1. Подпрограма с мерки за предотвратяване 
образуването на отпадъците 

V.2. Подпрограма  с мерки за разделно събиране и 
изпълнение на целите за подготовка за повторна 
употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от 
хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло 

V.3. Подпрограма с мерки за разделно събиране и 
постигане на целите за биоразградимите битови 
отпадъци, в т.число за биоотпадъците 

V.4. Подпрограма с мерки за изпълнение на 
изискванията и целите за рециклиране  и 
оползотворяване на строителни отпадъци 

V.5. Подпрограма с мерки за предотвратяване и 
намаляване на риска от депониране на отпадъци 

V.6. Подпрограма с мерки за информационно 
осигуряване, запазване и подобряване на 
административния капацитет на Община Любимец по 
управление на отпадъците 

V.7. Подпрограма с мерки за прилагане на 
разяснителни кампании и информиране на 
обществеността по въпросите на управление на 
отпадъците 
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IV.2. АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКАТА 
ПРОГРАМА 

Предвид специфичните особености на Община Любимец представяме следните алтернативи 
(сценария) за реализация на набелязаните цели: 

  „Управление на отпадъците на общинско ниво“; 

 „Регионален подход за управление на отпадъците“. 

Сценарий 1: „Управление на отпадъците на общинско ниво“. При този сценарий Община 
Любимец се справя самостоятелно, в това число: 

- Разделно събиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло, 
едрогабаритни отпадъци и др. чрез осигуряване на площадки за събирането им; 

- Разделно събиране на опасните отпадъци от домакинствата; 

- Осигуряване на съдове за разделно събиране на рециклируеми отпадъчни потоци от 
домакинствата; 

- Осигуряване на площадка и/или съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци; 

- Осигуряване на площадка и/или съоръжение за оползотворяване на биоотпадъците, в 
т.ч. зелените отпадъци. 

Сценарий 2: „Регионален подход за управлението на отпадъците“. Този сценарий предвижда: 

- Разделно събиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло, 
едрогабаритни отпадъци и др. чрез осигуряване на съдове за събирането им, собственост 
на Регионалното сдружение, в което участва общината; 

- Разделно събиране на опасните отпадъци от домакинствата – осигуряване на един 
мобилен пункт за територията на всички общини, участващи в Регионалното сдружение; 

- Осигуряване на съдове за разделно събиране на рециклируеми отпадъчни потоци от 
домакинствата, собственост на Регионалното сдружение, в което участва общината; 

- Осигуряване на площадка и/или съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци – 
една за целия регион Харманли; 

- Осигуряване на площадка и/или съоръжение за оползотворяване на биоотпадъците, в 
т.ч. зелените отпадъци към Регионалната система за управление на отпадъците. 
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Сценарий 1 е с най-висока икономическа стойност. При него съществува значителен риск 
поставените цели да не бъдат постигнати поради ограничени финансови възможности и 
общината да продължи да заплаща непрекъснато нарастващите отчисления по чл.64 от ЗУО. 

Сценарий 2  е оптималният сценарий за Община Любимец. С прилагането му се осигурява 
постигане на заложените целите в Общинската програма чрез сътрудничество на всички 
общини, включени към Регион Харманли. Разходите за реализация на сценария се поделят 
пропорционално между участващите общини в зависимост от големината и икономическия им 
профил. 

С реализацията на този сценарий се осигурява: 

 Рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло чрез 
прилагане на ефективни мерки за разделно събиране на отпадъците от домакинствата 
при източника, и транспортирането им до регионално съоръжение за сепариране. 

 Разделно събиране на битовите биоотпадъци и транспортирането им до регионална 
компостираща инсталация. 

 Разделно събиране на отпадъците от поддържане на зелените площи и транспортирането 
им до регионална компостираща инсталация. 

 Въвеждане на домашно компостиране на зелени отпадъци с цел намаляване на 
количеството им. 

 Оползотворяване на биоотпадъците чрез компостиране в регионалната инсталация. 

 Събиране и транспортиране на малките количества строителни отпадъци от ремонтни 
дейности в домакинствата; използване към Регионално депо. 

Формулираните сценарии следва да бъдат разглеждани единствено в контекста на 
вземане на оптимално решение за развитие на техническата инфраструктура за третиране на 
отпадъците и оценка на разходите за изпълнение на плана. 

V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОДПРОГРАМИ С МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ И 
ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НАПРЕДЪКА 

За да се изпълнят оперативните цели и да се достигнат стратегическите цели на 
програмата е необходимо да се изпълнят определен набор от дейности. 

Законът за управление на отпадъците изисква общинските програми за управление на 
отпадъците да се разработват в съответствие със структурата, целите и предвижданията на 
Националния план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г., общинската програма за 
управление на отпадъците за този период включва следните стратегически цели и програми за 
достигането им: 
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Цел Подпрограма 

Цел 1: Намаляване на вредното 
въздействие на отпадъците чрез 
предотвратяване образуването им и 
насърчаване на повторното им използване 

Подпрограма с мерки за предотвратяване 
образуването на отпадъци 

Цел 2: Увеличаване на количествата на 
рециклираните и оползотворени отпадъци, 
чрез създаване на условия за изграждане 
на мрежа от съоръжения за третиране на 
цялото количество генерирани отпадъци, 
което да намали риска за населението и 
околната среда 

Подпрограма с мерки за разделно събиране 
и изпълнение на целите за биоразградимите 
отпадъци, в това число за биоотпадъците 

Подпрограма с мерки за изпълнение на 
изискванията и целите за рециклиране и 
оползотворяване на строителни отпадъци 

Подпрограма с мерки за разделно събиране 
и изпълнение на целите за подготовка за 
повторна употреба и за рециклиране на 
битовите отпадъци от хартия и картон, 
метали, пластмаса и стъкло 

Подпрограма с мерки за предотвратяване и 
намаляване на риска от депониране на 
отпадъци 

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

Подпрограма с мерки за  информационно 
осигуряване, запазване и подобряване на 
административния капацитет на Община 
Любимец по упавление на отпадъците 

Цел 4: Превръщане на обществеността в 
ключов фактор при прилагане йерархията 
на управление на отпадъците 

Подпрограма с мерки за прилагане на 
разяснителни кампании и информиране на 
обществеността по въпросите на 
управление на отпадъците 
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V.1. ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 
ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ  

Подпрограмата набелязва конкретен план за действие за изпъленение на Специфична 
цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването 
им и насърчаване на повторното им използване 

V.1.1. ВЪВЕДЕНИЕ и основни положения  

Източници на информация 

В настоящата Подпрограма са използвани като източник на информация: 

 Национална Програма за предотвратяване на образуването на отпадъци 2014 – 2020 г.; 

 Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за 
периода 2012 – 2014 г., Агенция за обществени поръчки; 

 Наръчник за екологичен характер на обществените поръчки, Европейска комисия. 

Основание за разработване на програмата  

Рамковата директива за отпадъците задължава страните членки да разработват програми 
за предотвратяване образуването на отпадъците. Това изискване е транспонирано в Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО), в сила от 13.07.2012 г. Съгласно чл.50 на ЗУО министърът на 
околната среда и водите разработва и внася в Министерски съвет програма за предотвратяване 
образуването на отпадъци, като неразделна част от Националния план за управление на 
отпадъците. За първи път в България такава програма е разработена в рамките на Националния 
план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2014-2020 г. Мотото на националната 
програма за предотвратяване образуването на отпадъци 2014-2020 г. е „Най-полезния отпадък 
е този, който въобще не е възникнал”.  

Основни положения 

Благосъстояние при по-слабо използване на ресурси и по-малко отпадъци е не само 
възможно, а задължително. Ресурсите на земята са ограничени, а това ограничава и 
възможностите за развитие на постоянно нарастващото световно население. Отпадъците, от 
една страна, се образуват от използването на ресурси или продукти, а от друга, те имат 
негативни ефекти върху околната среда в резултат от тяхното преработване или обезвреждане. 

Прекъсването на връзката между икономическия растеж и нарастващото използване на 
ресурсите, което води до негативно влияние върху човека и природата, е основна цел в 
областта на политиката по околната среда. Този ръководен принцип за устойчиво развитие 
представлява не само ориентир за държавни действия, но е и мерило за решенията на 
икономиката и обществото.  
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Особено важно е да се подчертае, че предотвратяването на отпадъци (ПО) има най-висок 
приоритет. Най-големите натоварвания на околната среда възникват при производството на 
един продукт и именно поради това тези натоварвания се намаляват чрез мерки за 
предотвратяване на отпадъци. Освен това, по този начин се намаляват и вредните влияния при 
изгаряне, транспортиране и складиране. В крайна сметка предотвратяване на образуването на 
отпадъци означава да не възникват отпадъци, да не се произвеждат продукти, които после да 
трябва да бъдат рециклирани или обезвреждани. Различните възможности за третиране на 
отпадъците винаги са свързани с трудности и натоварвания за околната среда. Отпадъкът не 
изчезва просто така, а чрез депонирането и изгарянето само се променя като вещество. 
Например, при изгарянето, дори и чрез най-съвременните технологии, възникват емисии и/или 
остатъчни вещества, които трябва да се складират. Всяко депониране е намеса в природата, 
като при това не могат стопроцентово да се изключат вредни въздействия върху околната 
среда. В най-добрия случай отпадъците се оползотворяват, но дори и в този случай възникват 
натоварвания поради употребата на енергия и вода. Поради това единственото адекватно 
противодействие на проблематиката с отпадъците са действията преди образуването на 
отпадъци, а именно предотвратяването на образуването на отпадъци.  

 V.1.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ на мястото на предотвратяването на образуване на отпадъци 
в йерархията на управлението на отпадъците 

 Съгласно §1, т.17 от Допълнителните разпоредби на ЗУО „Отпадък”  е всяко вещество 
или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е 
длъжен да се освободи. Директива 2008/98/ЕО дефинира предотвратяване образуването на 
отпадъците като „Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане 
отпадък, с което се намалява: 

 Количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или 
удължаването на жизнения им цикъл; 

 Вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда или човешкото 
здраве, или 

 Съдържанието на вредни вещества в материалите или продуктите”. 

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.   

Определяне на целите на предотвратяване на отпадъците  

Изхождайки от Програмата за предотвратяване на отпадъците целите могат да се 
обобщят в три групи: 
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Главна цел подпомагана от оперативни цели, чието изпълнение от своя страна се 
постига чрез пакет от мерки. Както главната, така и оперативните цели са формулирани ясно, 
както в Рамковата директива за отпадъците (РДО), така и в българския ЗУО. 

Стратегическа цел (чл. 29, т. 2 последно изречение на РДО) 

Прекъсване на връзката между икономическия растеж и свързаното с това вредно влияние 
върху човека и околната среда в резултат на образуването на отпадъци. 

Оперативни цели (чл. 3, точка 12 РДО, респективно § 1, точка 28 ЗУО) 

 Намаляване на количеството на отпадъци; 

 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците; 

 Намаляване на съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите. 

Количествено и качествено предотвратяване  

Докато намаляването на количествата отпадъци се нарича количествено 
предотвратяване на отпадъци, то намаляването на съдържанието на вредни вещества в 
материалите и продуктите се нарича качествено предотвратяване на отпадъците. Двата аспекта 
са тясно свързани и не трябва да се разглеждат като независими, а по-скоро като взаимно 
допълващи се. Неправилно е да се смята, че ако отпадъкът или неговото третиране само по себе 
си няма вредно въздействие, то този отпадък не трябва да се предотвратява. По време на самото 
третиране се изразходва енергия, вода, заема се пространство. Само в случай, че даден продукт 
не бъде произведен, то той не би се превърнал в отпадък, т.е. в случай на 100% количествено 
предотвратяване няма да има нужда и от качествено предотвратяване. Тъй като обаче такива 
случаи са нереалистични или твърде малко, е ясно, че за всеки продукт трябва да се прилагат и 
двата аспекта. Когато няма количествено предотвратяване, това не означава, че не трябва да 
има качествено и обратно. 

Предотвратяване още във фазата на дизайна, тоест преди производството 

Предотвратяването е хоризонтална мярка, която обхваща всички фази на потока на 
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. Това включва не само еко-дизайн на продуктите, но и стратегическо развитие от 
гледна точка на икономически показатели, позиция на пазара, планиране на разходи и др., 
както и използване на технологии, изискващи по-малко материал, влагане на по-малко опасни 
субстанции, по-малко опаковки, по-рядко преместване и по-малко складиране. 
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Описаните по-горе цели на ПО са част от общия комплекс политики в областта на 
устойчивото развитие, като при реализиране на целите и мерките трябва да се имат предвид и 
социалните и икономически аспекти. Да се измерва количественото предотвратени отпадъци 
означава да се измерва несъществуващо количество отпадъци, а да се измерва качественото 
предотвратени отпадъци означава да се измерва вреда, която не се е състояла.  

Съгласно чл. 29, точки 3 и 4 на РДО в предотвратяването на отпадъците трябва да се 
определят „специфични качествени или количествени контролни показатели” (индикатори), 
чрез които да може да се оценява и наблюдава напредъка на изпълнението на мерките за ПО. 
Съгласно Директивата на ЕС всяка държава-членка може да изработи собствени индикатори 
като същевременно се визира и възможността индикаторите да бъдат определени и чрез 
процедурата по приемане на общоевропейските норми.  

Формулираната по този начин задача в РДО показва, че на този етап няма универсални и 
общовалидни индикатори, от което следва, че в областта на индикаторите, като доказателство 
за успех на мерките за ПО, са необходими бъдещи изследвания и проверки. Същевременно 
трябва да се отбележи, че РДО задължава държавите-членки да определят индикатори за 
оценка на успеха на мерките за ПО. Това задължение е формулирано и в българския закон (чл. 
50, ал. 1 и ал. 3, т. 4 ЗУО). Съгласно тези разпоредби министърът на околната среда и водите 
разработва и внася в МС програма за ПО, която „включва индикатори за оценка на изпълнение 
на мерките за предотвратяване образуването на отпадъци”. 

В законодателството и в политиката за предотвратяване и управление на отпадъците се 
прилага като приоритетен ред следната йерархия на отпадъците: 

а) предотвратяване; 

б) подготовка за повторна употреба; 

в) рециклиране; 

г) друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 

д) обезвреждане. 

При прилагането на посочената по-горе йерархия на отпадъците, държавите-членки 
предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които обезпечават най-благоприятните за 
околната среда резултати като цяло. 

Участници в дейностите по предотвратяване на образуването на отпадъци 

 Държава;  

 Общини (общински съвети); 

 Икономически и научни субекти, неправителствени организации; 
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 Домакинства. 

V.1.3. АНАЛИЗ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване на 
образуването на отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи мерки 
и предложение за индикатори за мерките  

В приложение № 4 към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУО, точно както и в Приложение IV към чл. 
29 на РДО са изброени 16 примерни мерки за предотвратяване на отпадъците. В настоящата 
Подпрограма са разгледани само онези от тях, за които е преценено, че са приложими към 
Община Любимец.  

Зелени обществени поръчки 

Зелените обществени поръчки се дефинират като: “процедура, чрез която публичните 
органи се стремят да получат продукти, услуги и строителни работи с намалено въздействие 
върху околната среда през целия им жизнен цикъл, вместо продукти, услуги и строителни 
работи със същата основна функция, които иначе биха били предоставяни.”.  Зелените поръчки 
като цяло са доброволен инструмент.  

Възложителите преценяват дали и доколко да използват екологичните съображения и на 
кой етап от процеса на възлагане на обществената поръчка да заложат екологични изисквания. 
Съгласно ЗОП, екологични изисквания могат да бъдат заложени на следните етапи от процеса 
на възлагане на обществената поръчка – обявяване, провеждане, подписване и изпълнение на 
договор. Със Съобщението на Комисията от 16 юли 2008 г. “Обществените поръчки, насочени 
към една по-добра околна среда” се отправя препоръка поне 50% от всички възложени 
обществени поръчки през 2010 г. да бъдат зелени. Това означава, че те следва да отговарят на 
общите “основни” критерии за зелени обществени поръчки, споменати в посочения документ. 
В съобщението се казва още, че са “необходими стимули за насърчаване на по-широкото 
използване на екологосъобразни продукти, като в същото време трябва да се избягват 
изкривявания на вътрешния пазар, каквито биха могли да последват от прилагането на чисто 
национални стимули за зелени обществени поръчки”. Ползите от възлагането на зелени 
обществени поръчки включват:  

 спестяване на материали и енергия;  

 намаляване на разходите за придобиване на продукти и услуги, като се отчита целия 
жизнен цикъл на продуктите;  

 създаване на реални стимули за разработване на екологосъобразни технологии;  

 редуциране на отпадъците и замърсяването;  

 намаляване на емисиите на парникови газове;  

 ефективно управление на околната среда.  
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Европейските обществени и административни служби изразходват годишно 
равностойността на 17% от брутния вътрешен продукт на ЕС за закупуване на стоки, преди 
всичко в сектори със сравнително високо въздействие върху околната среда. Предвид 
икономическата значимост на обществените поръчки, те могат да се използват като инструмент 
за ангажираност в национален мащаб за производство на стоки и услуги с по-висока 
екологична ефективност.  

Този вид процедури ще доведе до ограничаване на замърсяванията и увреждането на 
околната среда, както и до намаляване на разходите, които трябва да направи обществото за 
отстраняването на тези вредни ефекти и последствията от тях. Възлагането на зелени поръчки 
ще създаде предпоставки за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите 
на парникови газове, рециклирането на отпадъци от опаковки, контрола върху употребата на 
опасни химични вещества, устойчивото управление на горите и земеделските земи и др.  

V.1.4. МЕРКИ за предотвравяне образуването на отпадъци 

Включване на критерии за защита на околната среда и предотвратяване 
образуването на отпадъци в обявите за обществените поръчки и в договорите, съгласно 
Наръчник за екологичните обществени поръчки, публикуван от Комисията на 29 октомври 2004 
г. 

Същност на мярката 

В своето съобщение „Обществени поръчки, за по-добра околна среда” (COM (2008) 400) 
Европейската комисия определя зелените обществени поръчки като процедура, чрез която 
публичните органи се стремят да получат продукти, услуги и строителни работи с намалено 
въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл, вместо продукти, услуги и 
строителни работи със същата основна функция, които иначе биха били предоставяни. В 
съобщението се препоръчва определяне на общи критерии за „зелените” обществени поръчки, 
като по този начин се постигне прилагане на единен подход от страните-членки, за да не се 
нарушава конкуренцията на пазара на Общността. Комисията разработи и критерии за различни 
стоки и услуги, които тя счита за най-подходящи при възлагане на обществени поръчки за тези 
стоки и услуги. 

Според българското и европейското законодателство за обществените поръчки има две 
възможности при тяхното възлагане: офертите може да се сравняват или само на база най-ниска 
цена, или на база „икономически най-изгодна“ оферта, което означава, че ще бъдат взети 
предвид други критерии за възлагане, включително цената. Тъй като критерият „икономически 
най-изгодна оферта“ винаги се състои от два или повече подкритерия, то те могат да включват 
екологични критерии. 

Важно да са изпълнени следните условия, на които да отговарят критериите: 

 Да са свързани с предмета на договора; 
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 Да бъдат конкретни и обективно количествено измерими; 

 Да са обявени предварително; 

 Да са подчинени на правото на Общността. 

При спазване на тези условия критериите ще са правилни, а оттам и поръчката няма да е 
проблемна. Ако се приеме като база за сравнение „икономически най-изгодна оферта” трябва 
да се има предвид, че при изчисляването е целесъобразно да се приложи изчисление на база 
„стойност на жизнения цикъл”. Това означава, че остойностяването включва целия срок на 
експлоатация и обхваща следните разходи: 

 разходите за закупуване и всички свързани с това разходи (доставка, монтаж, пускане в 
експлоатация и т.н.); 

 оперативни разходи, включващи енергия, резервни части и поддръжка; 

 разходи в края на жизнения цикъл като спиране от експлоатация и отстраняване. 

На етап възлагане за всеки един от тези разходи трябва да се определи коефициент, за да 
могат да бъдат взети под внимание при определяне на икономически най-изгодната оферта. 
Това ще помогне да се получи продукт, който е не само „икономически най-изгоден”, но той 
ще има и по добри екологични показатели, тъй като в процеса на възлагане ще станат ясни и 
разходите при използване и за изхвърляне, на които, в противен случай, няма да бъде обърнато 
достатъчно внимание 

Например, да се предвиди използване на такива продукти, които се характеризират с по-
дълъг жизнен цикъл, удобни са за поправки и за повторна употреба, в сравнение с други 
продукти, водят до по-малко количество отпадъци или са произведени от рециклирани 
материали.  

Насърчаване на надеждни системи за екологично управление, включително ЕMAS и 
ISO 14001  

Същност на мярката  

ЕMAS (Eco-Management and Audit Scheme) e доброволен инструмент за екологично 
управление, приет през 1993 г. от Европейската комисия и изменен през 2001 г. (EMAС II) и 
през 2010 г. (EMAS III). Организациите които прилагат ЕMAS, автоматично отговарят и на 
изискванията на ISO 14001. В организациите, прилагащи ЕMAS и ISO 14001, могат по-лесно да 
се идентифицират причините за възникване на отпадъците, разходите за тяхното третиране и 
мерките за ПО. 

Положителните страни на тази мярка са, че не само води до намаляване на отпадъците, 
но и гарантира дългосрочно изпълнение и мониторинг на този ефект. Мярката подпомага и 
икономическия резултат на фирмата чрез по-доброто използване на ресурсите и оттам и по-
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ниските разходи, тоест тя има и положителен икономически и социален ефект. Доверието на 
потребителите от ЕС към фирми, сертифицирани по EMAS и ISO 14001, по принцип е по-
високо, което може да доведе до по-добри шансове за българските фирми, имащи сертификат, 
да реализират своята продукция на Европейския пазар. 

Досегашно прилагане и бъдещи възможности 

 България съществува възможност за стимулиране на фирмите да въведат ЕМАS и ISO 
14001, например чре ззелени обществени поръчкикато критерии за допустимост да се изисква 
регистриранепо ЕМАS или сертифициране по ISO, но тази възможност е използвана в редки 
случаи.  

Положителните страни на тази мярка са, че не само води до намаляване на отпадъците, 
но и гарантира дългосрочно изпълнение и мониторинг на този ефект. Мярката подпомага и 
икономическия резултат на фирмата чрез по-доброто използване на ресурсите и оттам и по-
ниските разходи, тоест тя има и положителен икономически и социален ефект.  

В Националният план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за 
периода 2012-2014 г. е посочено, че „В общинските програми за управление на отпадъците 
също е препоръчително да се включат мерки за изискване на регистриране по ЕМАS или 
сертифициране по ISO като критерии за допустимост при обществени поръчки.”.   

V.1.5. НАЛИЧИЕ на други дейности и мерки, включени в други Подпрограми на 
общинската ПУО, които допълват и подпомагат изпълнението на оперативата цел на 
програмата   

В настоящата Подпрограма не са включени „неинвестиционни“ мерки, които имат пряка 
връзка с постигане на набелязаните цели на настоящата Подпрограма, но тъй като имат 
хоризонтален характер и допринасят за постигането на няколко цели са описани в други 
Подпрограми, както следва: 

Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 
обществеността по въпросите на управление на отпадъците, включваща следните мерки: 

 Осъществяване на информационни кампании в областта на управлението на отпадъците 
сред населението и бизнеса, в т.число разясняване на ползите от предотвратянето на 
отпадъците. 

Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на 
административния капацитет на Община Любимец по управление на отпадъците  

 Обучение и подобряване административния капацитет за управление на отпадъците на 
общинско ниво. 
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Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови 
отпадъци, в т.число за биоотпадъците 

 Закупуване и инсталиране на компостери за домашно компостиране. 

Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците дейността по 
компостиране на място се счита за дейност по предотвратяване на образуването на 
отпадъците и не се отчита за изпълнение на целите за разделно събиране и 
оползотворяване на битовите биоотпадъци, а именно: 

1. до 31.12.2016 г. не по-малко от 25% от количеството на битовите биоотпадъци, 
образувани в региона през 2014 г.; 

2. до 31.12.2020 г. не по-малко от 50% от количеството на битовите биоотпадъци, 
образувани в региона през 2014 г.; 

3. до 31.12.2025 г. не по-малко от 70% от количеството на битовите биоотпадъци, 
образувани в региона през 2014 г. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 

Стратегическа 
цел 

Оперативна 
цел 

Дейности (мерки) 
Бюджет 
хил. лв. 

Източници 
на 

финансиране 

Срок на 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

Цел 1: 
Намаляване на 
вредното 
въздействие на 
отпадъците чрез 
предотвратяване 
образуването им 
и насърчаване 
на повторното 
им използване 

Намаляване  
на 
количеството 
на 
отпадъците;  
Намаляване  
на 
съдържанието 
на вредни  
вещества в  
материалите  
и  продуктите 

 4000,00      

  

Проучване на 
възможностите 
(и при наличие 
на 
целесъобразност 
и икономическа 
обезпеченост) –  
включване на 
критерии за 
защита на 
околната среда 
и 
предотвратяване 
образуването на 
отпадъци, в 
обявите за 
обществени 
поръчки и в 
договорите за 

2000,00 
Община 
Любимец 

2016-2020 г. 

Намаляване  
на 
количеството 
на 
отпадъците;  
 
 

Брой 
обществени 
поръчки с 
включен такъв 
критерий 

Община 
Любимец  
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Стратегическа 
цел 

Оперативна 
цел 

Дейности (мерки) 
Бюджет 
хил. лв. 

Източници 
на 

финансиране 

Срок на 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

изпълнението 
им.  (т.15 от 
Приложение №4 
ЗУО) 

  

Насърчаване на 
надеждни системи 
за екологично 
управление, 
включително 
EMAS и ISO 14001 
– Включване на 
сертификати по 
ISO 14001 и EMAS 
като критерии за 
допустимост при 
обществени 
поръчки (т.10 от 
Приложение №4 
ЗУО) 

2000,00 
Община 
Любимец 

2016-2020 г. 

Намаляване  
на  
количеството на 
отпадъците 
Устойчиво 
развитие  
 

Брой и/или 
стойност на 
„зелени” 
обществени 
поръчки 

Община 
Любимец  
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V.2. ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ДОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА 
БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ, МЕТАЛ, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО 

Подпрограмата набелязва конкретен план за действие за изпъленение на Специфична 
цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез 
създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество 
генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда 

V.2.1. Национални цели и посока на развитие в разглежданата област 

Целите за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло, 
които Р България си е поставила да постигне поетапно до 2020 г., са както следва: 

 до 1 януари 2016 г. – най-малко 25 на сто от общото им тегло;  
 до 1 януари 2018 г. – най-малко 40 на сто от общото им тегло; 
 до 1 януари 2020 г. – най-малко 50 на сто от общото им тегло. 

Целите се изпълняват от общините в регионалното сдружение за управление на 
отпадъците, в съответствие с решението, взето от Общото събрание за съответната регионална 
система.   

За периода на действие на Националния план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. 
Министерството на околната среда и водите не предвижда промяна в посочените параметри.  

Важна предпоставка за постигане на целите са и част от действията, предприети на 
национално ниво през последните години в това направление, а именно:  

 ясно е определена отговорността на общините за управление на битовите отпадъци, 
включително поставените цели за рециклиране;  

 определяни са задължителни количествени цели за подготовка за повторна употреба и 
рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, 
пластмаса и стъкло; 

 въведено е законово изискване към административните, стопанските, образователните, 
търговските и други подобни обекти, които генерират битови отпадъци, да събират 
разделно отпадъците от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал и да сключват 
договори за предаването им на оторизирани за такава дейност фирми и организации; 

 въведени са икономически инструменти, стимулиращи общините да подобрят 
показателите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, като тези от тях, 
които изпълнят посочените цели за рециклиране на битовите отпадъци се освобождават 
от 50% от дължимите отчисления за депониране; 

 въведен е икономически стимул по отношение на осигуряване от общините на площадки 
за предаване на разделно събрани отпадъци от гражданите и фирми е освобождаването 
на общините от допълнително заплащане с 15% завишение на дължимите отчисления за 
депониране, за общини, които не изпълнят задължението си за осигуряване на 
посочената инфраструктура; 
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 нормативно е осигурена възможността общините да използват натрупаните суми от 
заплатените от тях отчисления за депониране за финансиране на инвестиционни разходи 
за рециклиране и друго оползотворяване на битовите отпадъци. 

 
  

V.2.2. Най-важните резултати, които Община Любимец е постигнала и ще 
надгражда 

Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Харманли е учредено 
през декември 2010 г., когато е вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.  

Като част от регионалното сдружение Община Любимец е била партньор по проект 
изграждане на сепарираща инсталация.  

Регионалната система за управление на отпадъците за регион Харманли включва 
следните съоръжения:  

 клетка 1 и 2 за неопасни отпадъци,  
 инсталация за сепариране на отпадъците, които са изградени в землището на гр. 

Харманли.  

 
Инсталация за сепариране отпадъци  

На територията на регионалния център за третиране на отпадъци – Харманли се 
експлоатира сепариращата инсталация изградена по проект „Проектиране и строителство на 
сепарираща инсталация за битови отпадъци на регионалното депо за твърди битови отпадъци – 
град Харманли”, финансиран от ПУДООС през 2012г. Инсталацията е с максимален капацитет, 
200 т /24часа.  

В инсталацията се извършват механични процеси на пресяване на постъпващите 
отпадъци с последващо ръчно отделяне на оползотворимите материали. Битовите отпадъци се 
подават в сито, чрез което се отделя ситната фракция съставена от дребни частици като пясък, 
парчета стъкло, пластмаса и други частици. След пресяване едрата фракция на отпадъците се 
подава на лента за ръчно сортиране на оползотворимите отпадъци – хартия, стъкло, метали, 
пластмаси, горими материали. За отделянето на черните метали се използва магнитен 
сепаратор. Отделените материали от хартия и пластмаси посредством преса се балират, а 
стъклото и металите се събира в контейнери, и периодично се събират и предават за 
последващо оползотворяване. Ситната фракция и остатъкът след лентата за сортиране се 
депонират на регионалното депо. Рециклируемите материали, събирани в смесените 
контейнери, ще се сортират в инсталацията за сепариране на отпадъците (ИСО).  

Механичното разделяне на отпадъците има за цел:  
-  Отделяне на рециклируемите отпадъци;  
- Подготвяне на отпадъчния поток по-нататъшно третиране (термично, физично и 

химично);  
- Рафиниране на изходните фракции отпадъци;  
- Премахване на проблемни за последващото третиране съставки от потока на 

отпадъците. 
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Все още не е установена ефективността на инсталацията за сепариране в регионалния 
център. Предвид на технологията (пресяване и ръчно сортиране) не може да се очаква че с 
нейната експлоатация ще се осигури постигането на целите за рециклиране на битовите 
отпадъци. Освен това в инсталацията не се извършва биологично третиране на отпадъците, 
което не допринася за постигането на целите за намаляване депонирането на биоразградими 
отпадъци. В тази връзка общината ще заложи на мерки за разделно събиране на рециклируеми 
отпадъци и биоотпадъци при източника на тяхното образуване и последващо третиране 
съвместно с организациите по оползотворяване и в съоръжение за открито компостиране на 
зелените отпадъци. 

 
 V.2.3. Най-важните изводи и препоръка от анализите, съотносими към 
Подпрограмата 

 Необходимо е осигуряване на финансови средства за разделно събиране на 
рециклируеми отпадъци и специализирано превозно средство за обслужването им за 
населените места от Община Любимец.  

 Необходимо е въведената в експлоатация инсталацията за сепариране за Регионална 
център за регион Харманли да постигне максималния капацитет за да се постигнат 
националните цели за оползотворяване на биоразградимите отпадъци, което ще 
допринесе за намаляване с 50% на отчисленията по чл. 64 ЗУО и респективно до 
намаляване на финансовата тежест за населението на Община Любимец, което заплаща 
такса битови отпадъци. 

 

V.2.4. Ключови резултати, които се очаква от изпълнението на Подпрограмата и 
ще спомогнат за постигане на съответната стратегическа цел на ПУДО 2014-2020 г. 

Резултатите, които се очакват от изпълението на Подпрограмата са: 

 Намаляване количеството смесени отпадъци, постъпващи за обезвреждане; 
 Увеличаване периода на експлоатация на регионално депо за неопасни отпадъци за 

регион Харманли; 
 Намаляване на парниковите газове, отделяни в атмосферата в следствие обезвреждането 

чрез депониране на биоразградими отпадъци; 
 Постигане на целите по чл. 31, ал.1 ЗУО.  

Изпълнението на Подпрограмата ще постигне като резултат и намаляване изземването 
на суровини от природата и на замърсяването на околната среда от неконтролираното 
изхвърляне на отпадъци, създаването на нови работни места.  

Като резултат от изпълнението на Подпрограмата за населението на Община Любимец 
ще се намалят разходите за управление на отпадъците – намаляване на отчисленията по чл.64 
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ЗУО (елемент на план-сметката за приходите, от които се финнасират разходите за управление 
на битови отпадъци). 

V.2.5. Наличие на други дейности и мерки, включени в други Подпрограми на 
общинската ПУО, които допълват и подпомагат изпълнението на оперативата цел на 
програмата  

В настоящата Подпрограма не са включени „неинвестиционни“ мерки, които имат пряка 
връзка с постигане на набелязаните цели на настоящата Подпрограма, но тъй като имат 
хоризонтален характер и допринасят за постигането на няколко цели са описани в други 
Подпрограми, както следва: 

Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 
обществеността по въпросите на управление на отпадъците, включваща следните мерки: 

 Осъществяване на информационни кампании за насърчаване на населението да събира 
разделно отпадъците и за активно предоставяне на информация за битовите отпадъци; 

 Разработване (и при необходимост – актуализация) на общинска наредба по чл. 22 ЗУО 
със специални разпоредби и изисквания за разделно събиране и оползотворяване на 
рециклируемите отпадъци; 

 Разработване на общински / регионални програми за управление на отпадъците (и при 
небходимост – актуализацията им), в които да се идентифицират специфичните мерки 
на местно/регионално ниво за достигане на целите за рециклиране на битовите 
отпадъци. 
Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на 

административния капацитет на Община Любимец по управление на отпадъците  
 Обучение и подобряване административния капацитет за управление на отпадъците на 

общинско ниво; 
 Разработване и внедряване на електронни информационни системи в областта на 

управлението на отпадъците (например получаване на онлайн инфомация в реално 
време по отношение на количеството отпадъци, приети за третиране в регионалната 
сиситема; отчитане изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на 
битовите отпадъци и др.). 
Подпрограма с мерки за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани на 

отпадъци 
 Довършване на изследването и оценката на морфологичния състав на битовите отпадъци 

в Община Любимец  съгласно Методика за определяне на морфологичния състав на 
битовите отпадъци. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ 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 
 

Стратегическа 
цел 

Оперативна 
цел 

Дейности (мерки) 
Бюджет 
хил. лв. 

Източници 
на 

финансиране 

Срок на 
реализация 

Очаквани резултати 
Индикатори за 

изпълнение 
Отговорна 
институция 

Цел 2: 
Увеличаване 
на  
количествата 
рециклирани и 
оползотворени 
отпадъци и 
намаляване на 
риска за 
околната 
среда от 
депонираните 
отпадъци 

Достигане 
на целите за 
подготовка 
за повторна 
употреба и 
за 
рециклиране 
на битовите 
отпадъци от 
хартия, 
метали, 
пластмаса и 
стъкло 

 

4000,00 

     

  

Публикуване на 
интернет 
страницата на 
Община 
Любимец и 
широко 
оповестяване на 
точните 
местонахождения 
на площадките за 
безвъзмездно 
предаване на 
разделно събрани 
отпадъци, 
изградени на 
територията на 

1000,00 
Общински 
бюджет 

2016 – 2020  

Обществеността е 
информирана 
относно 
местонахождението 
на площадките за 
безвъзмездно 
предаване на 
разделно събрани 
отпадъци и вида и 
количествата на 
отпадъците, които 
могат да бъдат 
предавани 
 

Община Любимец 
е публикувала на 
интернет 
страницата си 
информация за 
местонахождението 
на площадките за 
разделно събрани 
отпадъци, налични 
на нейната 
територия, и вида и 
количествата на 
събираните 
отпадъци  
 

Община 
Любимец 
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Стратегическа 
цел 

Оперативна 
цел 

Дейности (мерки) 
Бюджет 
хил. лв. 

Източници 
на 

финансиране 

Срок на 
реализация 

Очаквани резултати 
Индикатори за 

изпълнение 
Отговорна 
институция 

Община 
Любимец, какви 
отпадъци и в 
какви количества 
могат да се 
предават на тези 
площадки. 
Периодична 
актуализация на 
информацията. 

  

Прилагане на 
икономически 
инструменти 
(отчисления за 
депониране по 
чл.64 ЗУО), 
които чрез 
стимули и 
санкции да 
доведат до 
постигане на 
набелязаните 
цели в ЗУО 

1000,00 

Общински 
бюджет 
ПУДООС 
Национален 
бюджет 

2016 – 2020  

Стимулиране на 
оползотворяването 
на битовите 
отпадъци 
Акумулиране на 
средства за 
постигане на 
целите за 
оползотворяване на 
битови отпадъци 

Надграждане на 
инсталация за 
сепариране на 
битови отпадъци  

Община 
Любимец 

  

Определяне на 
такса битови 
отпадъци в 
зависимост от 
количествата 
образувани 
отпадъци 

2000,00 
Общински 
бюджет 

2018 – срокът 
е 
индикативен 
и зависи от 
срока на 
приемане на  
методика за 
изготвяне на 
план-
сметката с 

Справедливо 
заплащане на такса 
битови отпадъци от 
населението според 
количеството 
генерирани битови 
отпадъци; 
Стимулиране на 
населението да 
събира разделно 

Определяне на ТБО 
в зависимост от 
количеството 
генерирани битови 
отпадъци 

Община 
Любимец 
(МС, 
НСОРБ) 
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Стратегическа 
цел 

Оперативна 
цел 

Дейности (мерки) 
Бюджет 
хил. лв. 

Източници 
на 

финансиране 

Срок на 
реализация 

Очаквани резултати 
Индикатори за 

изпълнение 
Отговорна 
институция 

необходимите 
разходи за 
дейностите и 
за видовете 
основи, които 
служат за 
определяне 
на размера на 
таксата за 
битови 
отпадъци 
(задължение 
на МС и 
НСОРБ) 

битовите отпадъци 
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V.3. ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ДОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛИТЕ И НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НПУО ЗА БИОРАЗГРАДИМИ И 
БИООТПАДЪЦИТЕ 

Подпрограмата набелязва конкретен план за действие за изпъленение на Специфична 
цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез 
създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество 
генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда 

 

V.3.1. Национални цели и посока на развитие в разглежданата област 

По-голямата част от битовите отпадъци от домакинствата и други организации са 
биоразградими отпадъци, които в основната си част се обезвреждат посредством депониране. 
Ето защо българското законодателство въведе конкретни количествени цели за разделно 
събиране, рециклиране и оползотворяване на битови биоотпадъци, както и цели за отклоняване 
на битови биоразградими отпадъци от депата.   

Тези цели са както следва:  

Цел за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци 

Разпоредбите на ЗУО изискват до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството 
депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите 
отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. Тази цел е в съответствие и с 
изискванията на европейската директива за депата за отпадъци.   

Цели за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци  

В допълнение към общоевропейската цел, амбициозни национални цели за 
оползотворяване на битовите биоотпадъци са поставени в Наредбата за разделно събиране на 
биоотпадъците, приета през месец декември 2013 г. Наредбата 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: 

 до 31 декември 2016 г. – не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.;  

 до 31 декември 2020 г. – не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.; 

  до 31 декември 2025 г. – не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци образувани в региона през 2014 г. 

Целите ще се изпълняват съвместно от всички общини в региона, в съответствие с 
решението, което Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за 
регион Харманли ще вземе.   
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Важна предпоставка за постигане на целите са част от действията, предприети в това 
направление до момента, а именно:  

 одобрен е Национален стратегически план за поетапното намаляване на количествата 
биоразградими отпадъци, предназначени за депониране до 2020 г.;  

 ясно е определена в ЗУО отговорността на общините за управление на отпадъците, 
включително набелязаните количествени цели за биоразградимите отпадъци и приета 
подзаконова нормативна уредба за биоотпадъците;   

 въведени са икономически инструменти, стимулиращи общините да подобрят 
показателите за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци, като тези 
от тях, които изпълнят посочените цели за ограничаване на количествата депонирани 
биоразградими отпадъци за оползотворяване на биоотпадъците се освобождават от 50% от 
дължимите отчисления за депониране.   

Реализацията на мерките от настоящата Подпрограма и други Подпрограми, включени в 
Общинска програма за управление на отпадъците на Община Любимец за периода 2016-2020 г. 
гарантират поетапното намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци и за 
насърчаване на разделното събиране на биоотпадъците с цел компостиране, както и за 
третиране на биоотпадъците по начин, който осигурява висока степен на защита на околната 
среда и за използването на безопасни за околната среда материали, произведени от 
биоотпадъци. Осъществяването на Подпрограмата има значителен принос за изпълнение и на 
целите за намаляване на парниковите газове в съответствие с Третия национален план по 
изменение на климата до 2020 г., тъй като изпълнението на мерките за биоразградимите 
отпадъци са едновременно и мерки за намаляване и предотвратяване на емисиите на сметищни 
газове (основно метан) от депата за битови отпадъци. 

 

V.3.2. Най-важните резултати, които Община Любимец ще постигне и ще 
надгражда 

В регионалния център Харманли няма изградена инсталация за компостиране на 
разделно събраните зелени и/или биоразградими отпадъци. Предстои общото събрание на 
РСУО – Харманли да вземе решение относно постигане на целите за биоразградимите 
отпадъци. През 2015г. Министерството на околната среда и водите обяви процедура за 
BG16M1OP002-2.001 - Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно 
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване 
и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци.  

В случай на взимане на решение на общото събрание на РСУО - Харманли за 
кандидатстване на сдружението по обявената процедура от ОПОС за програмния период 2014-
2020  ще се изгради  

 инсталация за компостиране;  
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 въвеждане на организирана система за разделно събиране на зелени и боораздрадими 
отпадъци. 

По-долу накратко са представени параметрите на системата за разделно събиране на 
биоразградимите битови отпадъци, в т.число биоотпадъците на територията на Община 
Любимец. 

 Инсталация за компостиране – за оползотворяване на биоразградимите отпадъци се 
предвижда на площадката на регионалното депо да бъде изградена инсталация за 
компостиране на зелени биоразградими отпадъци с капацитет около 3 000 т/годишно.  

 Домашно компостиране – за отклоняване на зелени отпадъци от депониране. Чрез 
домашното компостиране по най-евтин начин се намалява количеството на 
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране без това да доведе до разходи, 
каквито се налагат при разделното събиране и транспортиране на зелени отпадъци. 

Следва да се отбележи, че инсталацията за сепариране ще допринесе за оползотваряване 
на битовите биоотпадъци, доколкото в разделно събраните рециклируеми фракции, които ще се 
подлагат на сортиране в нея, ще се съдържат и биоразградими отпадъци (хартия, картон). 
Инсталацията за сепариране е описана в Подпрограма с мерки 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, както и в VIII.3. 
Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците на Община Любимец. 

Зелените отпадъци ще се събират разделно и след това ще се третират в инсталация за 
компостиране. В регион Харманли, поради неговия силно изразен селски характер и големите 
количества генерирани органични отпадъци в сравнение с другите потоци отпадъци, ще се 
предлага също и домашно компостиране на 40% от органичните отпадъци в селските райони с 
цел повишаване процента на рециклиране на битовите отпадъци. 

Разделно събиране на зелени отпадъци 

 Предвижда се събирането на зелени отпадъци да започне при стартиране експлоатацията 
на площадката за компостиране. При въвеждането на новата система се предвижда да бъдат 
поставени контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци. В съдове за разделно събиране 
на зелени отпадъци ще се събират: 

 - зелени отпадъци при поддържането на тревните площи за обществено ползване; 

 - отпадъци от пазари за плодове и зеленчуци; 

 - зелени отпадъци от градини.  

Транспортирането на събраните зелени отпадъци ще се извършва разделно с 
автомобилите, обслужващи съдовете за смесени битови отпадъци. 
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V.3.3. Най-важните изводи и препоръка от анализите, съотносими към Подпрограмата 

 Необходимо е осигуряване на финансови средства за изграждане на Инсталация за 
компостиране за регионалната система за управление на отпадъците за регион Харманли 
и в частност на  

 Необходимо е осигуряване на финансови средства за съдове за разделно събиране на 
рециклируеми отпадъци и специализирано превозно средство за обслужването им за 
Община Любимец. Системата за разделно събиране на рециклируеми материали ще бъде 
изградена и ще започне да фукционира след въвеждане и в експлоатация; 

 След изграждане и въвеждане в експлоатация на Инсталация за компостиране за 
Регионална система за управление на отпадъците за регион Харманли ще се постигнат 
националните цели за предотвравяне депонирането на биоразградими отпадъци на ниво 
регион, което ще допринесе за намаляване с 50% на отчисленията по чл. 64 ЗУО и 
респективно до намаляване на финансовата тежест за населението на Община Любимец, 
което заплаща такса битови отпадъци.  

 

V.3.4. Ключови резултати, които се очаква от изпълнението на Подпрограмата и 
ще спомогнат за постигане на съответната стратегическа цел на ПУДО 2014-2020 г. 

Резултатите, които се очакват от изпълението на Подпрограмата са: 

 Намаляване количеството биоразградими отпадъци, постъпващи за обезвреждане; 

 Увеличаване количеството на разделно събраните и оползотворени битови отпадъци, в 
т.число биоотпадъци;  

 Увеличаване периода на експлоатация на регионално депо за неопасни отпадъци за 
регион Харманли; 

 Намаляване на парниковите газове, отделяни в атмосферата в следствие обезвреждането 
чрез депониране на биоразградими отпадъци; 

 Постигане на целите по чл.31, ал.1 ЗУО.  

Изпълнението на Подпрограмата ще постигне като резултат и намаляване изземването 
на суровини от природата и на замърсяването на околната среда от неконтролираното 
изхвърляне на отпадъци, създаването на нови работни места и др.  

Като резултат от изпълнението на Подпрограмата за неселението на Община Любимец 
ще се намалят разходите за управление на отпадъците – намаляване на отчисленията по чл.64 
ЗУО (елемент на план-сметката за приходите, от които се финнасират разходите за управление 
на битови отпадъци). 
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V.3.5. Наличие на други дейности и мерки, включени в други Подпрограми на 
общинската ПУО, които допълват и подпомагат изпълнението на оперативата цел на 
програмата  

Съгласно текстовете на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците за 
постигане на целите за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци кметът 
на общината като неразделна част от програмата за управление на отпадъците включва мерки 
за постигане на целите по чл.31, ал.1 ЗУО. Горепосочените мерки следва да включват най-
малко: 

1. поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците, 
събирани чрез общинските системи за разделно събиране, както и изчисление на броя на 
домакинствата и на населението на всяка община, обслужвани от общинската система за 
разделно събиране; 

2. разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците от обществени зелени 
площи, паркове и градини; 

3. план за изграждане на съоръженията за оползотворяване на биоотпадъците, когато 
такива са предвидени на територията на общината, съгласно решението по на ОС на РСУО в 
т.ч. определяне на местоположението, необходимия капацитет и технология за третиране; 

4. насърчаване компостирането на място; 

5. повишаване информираността на населението за ползите и изискванията за 
разделното събиране и оползотворяване на биоотпадъците. 

В настоящата Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за 
биоразградимите битови отпадъци, в т.число биоотпадъците са предвидени мерки, които 
условно могат да бъда класифицирани като инвестиционни мерки и неинвестиционни мерки. 
Инвестиционните мерки включват изграждането на инсталациия за компостиране, която е 
елемент на регионалната система за управление на отпадъците за регион Харманли.   

В настоящата Подпрограма не са включени „неинвестиционни“ мерки, които имат пряка 
връзка с постигане на набелязаните цели на настоящата Подпрограма, но тъй като имат 
хоризонтален характер и допринасят за постигането на няколко цели са описани в други 
Подпрограми, както следва: 

Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 
обществеността по въпросите на управление на отпадъците, включваща следните мерки: 

 Осъществяване на информационни кампании за насърчаване на населението да събира 
разделно отпадъците и за активно предоставяне на информация за битовите отпадъци, в 
т.число разделното събиране и оползотворяване на биораградимите отпадъци; 

 Разработване (и при необходимост – актуализация) на общинска наредба по чл. 22 ЗУО 
със специални разпоредби и изисквания за разделно събиране и оползотворяване на 
рециклируемите отпадъци; 



 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2016-2020 г. ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

стр. | 73 

 Разработване на общинска / регионална програми за управление на отпадъците (и при 
небходимост – актуализацията им), в които да се идентифицират специфичните мерки 
на местно/регионално ниво за достигане на целите за рециклиране на битовите 
отпадъци. 

Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на 
административния капацитет на Община Любимец по управление на отпадъците  

 Обучение и подобряване административния капацитет за управление на отпадъците на 
общинско ниво; 

 Разработване и внедряване на електронни информационни системи в областта на 
управлението на отпадъците (например получаване на инфомация в реално време по 
отношение на количеството отпадъци, приети за третиране в регионалната сиситема; 
отчитане изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите 
отпадъци и др.). 

Подпрограма с мерки за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани на 
отпадъци 

 Довършване на анализа и оценката на морфологичния състав на битовите отпадъци в 
Община Любимец съгласно Методика за определяне на морфологичния състав на 
битовите отпадъци, 2012 г. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 
БИОРАЗГРАДИМИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, В Т.ЧИСЛО ЗА БИООТПАДЪЦИТЕ 
 

Стратегическа 
цел 

Оперативна цел Дейности (мерки) 
Бюджет 
хил. лв. 

Източници на 
финансиране 

Срок на 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

Цел 2: 
Увеличаване 
на 
количествата 
рециклирани  
и 
оползотворени 
отпадъци и  
намаляване на 
риска за 
околната 
среда от  
депонираните 
отпадъци 

Достигане на 
целите и 
изискванията за 
биоразградимите 
отпадъци 

 7900      

  

Изпълнение на 
проект за 
инсталация за 
компостиране 
на 
биоразградими 
отпадъци 

2200 

„ОПОС  
2014- 2020 г.” / 
бюджет на 
Община 
Любимец (и 
останалите 
общини в 
РСУО за 
регион 
Харманли)  
ПУДООС  

2018 

Инсталацият 
за 
компостиране  
на 
биоразградими 
битови 
отпадъци е 
изградена 

Изградена 
инсталация за 
компостиране  

РСУО 
Харманли 
Община 
Любимец 

  

Поетапно 
въвеждане на 
разделно 
събиране и 
оползотворяване 
на 

5500 

Общински 
бюджет (за 
финансиране 
дейностите по 
събиране и 
транспортиране 

2018 

Изградена 
система за 
разделно 
събиране на 
битови 
биоотпадъци 

Брой 
разположени 
съдове за 
разделно 
събиране на 
биоотпадъци и 

РСУО 
Харманли/  
Община 
Любимец 
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Стратегическа 
цел 

Оперативна цел Дейности (мерки) 
Бюджет 
хил. лв. 

Източници на 
финансиране 

Срок на 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

биоотпадъците, 
събирани чрез 
общинските 
системи за 
разделно 
събиране 
 

до инсталация); 
ОПОС 2014-
2020г. 

рециклируеми 
опадъци 
 

  

Закупуване и 
инсталиране на 
компостери за 
домашно 
компостиране 

0 

ОПОС 2014-
2020, 
ПУДООС, 
отчисления по 
чл.64 от ЗУО, 
общински 
бюджет 

2020 

Закупени и 
раздадени на 
гражданите 
компостери за 
домашно 
компостиране 

Количество 
биоотпадъци, 
отклонени от 
централизираното 
компостиране на 
Рег.система за 
управлене на 
отпадъците 
Харманли 

РСУО 
Харманли  
Община 
Любимец 

  

Проучване и 
съставяне на 
пълна 
информация на 
обектите на 
територията на 
гр. Любимец, 
които генерират 
по-големи 
количества 
хранителни 
биоотпадъци и на 
зелените площи в 
населените 
места, от които 
се генерират по- 
големи 
количества 
зелени отпадъци, 

2000 
Общински 
бюджет 

2017 
Изготвени 
списъци с 
информация 

Община 
Любимец 
разполага с 
информация за 
източниците и 
количествата на 
хранителни 
биоотпадъци и 
зелени отпадъци 

Община 
Любимец 
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Стратегическа 
цел 

Оперативна цел Дейности (мерки) 
Бюджет 
хил. лв. 

Източници на 
финансиране 

Срок на 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

както и за 
потенциалните 
общински площи 
(зелени системи, 
инфраструктурни 
строежи, 
кариери, гори и 
пасища др.), в 
които може да се 
използват 
произведените 
продукти от 
биоотпадъците 
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V.4. ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ЦЕЛИТЕ 
ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

Подпрограмата набелязва конкретен план за действие за изпъленение на Специфична 
цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез 
създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество 
генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда 

V.4.1. Национални цели и посока на развитие в разглежданата област 

Отпадъците от строителството и разрушаването във висока степен подлежат на 
рециклиране и повторна употреба. Така от проблем за околната среда те могат да се превърнат 
в ресурс. Това е основен подход в устойчивото управление на отпадъците, наложен от 
активната политика на ЕС в това направление.  

Според РДО до 2020 г. подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго 
оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване следва да 
се увеличи най-малко до 70% от общото им тегло, като се изключват незамърсени почви, земни 
и скални маси от изкопи в естествено състояние. Същите амбициозни цели се заложиха в 
националното законодателство, което определи поетапно по години целите за рециклиране и 
друго оползотворяване, за да се достигне крайната цел през 2020 г.: 

 до 1 януари 2016 г. – най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците; 

 до 1 януари 2018 г. – най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците; 

 до 1 януари 2020 г. – най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците. 

 

V.4.2. Най-важните резултати, които Община Любимец е постигнала и ще 
надгражда 

На територията на Община Любимец няма инсталации/съоръжения за третиране на 
строителни отпадъци (депа за инертни отпадъци, площадки за оползотворяване на строителни 
отпадъци). 

Общинска администрация Любимец ще развива дейността си по управление на 
строителните отпадъци, генерирани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за 
управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали, включваща: 

 Одобряване на Планове за управление на строителни отпадъци; 

 Осъществяване на контрол по изпълнение на ПУСО; 

 Разработване на ПУСО – за общински обекти, при принудително премахване на 
строежи; 
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 Организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на 
съответната община в съответствие с наредбата по чл. 22 ЗУО; 

 Влагане в строежите на рециклирани строителни материали или на третирани 
строителни отпадъци за материално оползотворяване в обратни насипи – в случаите, 
когато Община Любимец е възложител на СМР за проекти, финансирани с публични 
средства. 

 

V.4.3. Най-важните изводи и препоръка от анализите, съотносими към 
Подпрограмата 

 На територията на Община Любимец няма изградени мощности за третиране на 
строителни отпадъци; 

 Общинска администрация Любимец осъществява дейности по разработване, одобряване  
и контрол по изпълнението на Планове за управление на строителни отпадъци, в 
предвидените в ЗУО и Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали случаи; 

 Община Любимец е отговорна за организиране на събирането, оползотворяването и 
обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 
домакинствата на нейна територия в съответствие с наредбата по чл. 22 ЗУО; 

 Възлагането на обществени поръчки ще е съобразено с изискването за влагане в 
строежите на рециклирани строителни материали или на третирани строителни 
отпадъци за материално оползотворяване в обратни насипи.  

 

V.4.4. Ключови резултати, които се очаква от изпълнението на Подпрограмата и 
ще спомогнат за постигане на съответната стратегическа цел на ПУДО 2014-2020 г. 

Резултатите, които се очакват от изпълението на Подпрограмата са: 

 Увеличаване на дела на раздено събраните и оползотворени строителни отпадъци в 
съотвествие с йерархията на управление на отпадъците; 

 Предотвратяване образуването на замърсени със строителни отпадъци, генерирани от 
домакинствата, площи на територията на Община Любимец.  
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V.4.5. Наличие на други дейности и мерки, включени в други Подпрограми на 
общинската ПУО, които допълват и подпомагат изпълнението на оперативата цел на 
програмата  

В настоящата Подпрограма не са включени „неинвестиционни“ мерки, които имат пряка 
връзка с постигане на набелязаните цели на настоящата Подпрограма, но тъй като имат 
хоризонтален характер и допринасят за постигането на няколко цели са описани в други 
Подпрограми, както следва: 

Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 
обществеността по въпросите на управление на отпадъците, включваща следните мерки: 

 Осъществяване на информационни кампании на населението по отношение 
организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на Община 
Любимец (урежда се с текстовете на наредбата по чл. 22 ЗУО); 

 Актуализация при необходимост на общинска наредба по чл. 22 ЗУО, с която определя 
условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и 
строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово 
разпространени отпадъци, на своя територия, разработена съгласно изискванията на този 
закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за 
предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси; 

Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на 
административния капацитет на Община Любимец по управление на отпадъците  

 Обучение и подобряване административния капацитет за управление на отпадъците на 
общинско ниво. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ЦЕЛИТЕ ЗА 
РЕЦИКЛИРАНЕ  И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 
 

Стратегическа 
цел 

Оперативна цел Дейности (мерки) 
Бюджет 
хил. лв. 

Източници 
на 

финансиране 

Срок на 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

Цел 2:  
Увеличаване 
на 
количествата 
рециклирани и 
оползотворени 
отпадъци и 
намаляване на 
риска за 
околната 
среда от 
депонираните 
отпадъци 

Достигане на  
целите за 
рециклиране и 
оползотворяване 
на строителни 
отпадъци и 
отпадъци от 
разрушаване на 
сгради 
 

 6500      

  

Прилагане на 
контрол за 
изпълнение 
изискванията на 
ЗУО относно 
строителните 
отпадъци и 
Наредбата за 
строителните 
отпадъци 

2000 

Общински 
бюджет на 
Община 
Любимец  

2016 – 
2020 г.  

Осъществен 
контрол за 
изпълнение 
изискванията на  
ЗУО относно 
строителните 
отпадъци и 
Наредбата за 
строителните 
отпадъци 

Спазени са 
всички 
изисквания на 
ЗУО относно 
строителните 
отпадъци и 
Наредбата за 
строителни 
отпадъци  

Община 
Любимец 

  

Одобряване на 
Планове за 
управление на 
строителни 
отпадъци и за 
влагане на 
рециклирани 

2000 

Общински 
бюджет на 
Община 
Любимец  

2016 – 
2020 г.  

Получаване на 
информация по 
отношение на 
строителните 
отпадъци, които 
се очаква да се 
генерират на 

Брой 
изготвени и 
одобрени 
ПУСО;  
Брой 
изготвени 
отчети на 

Община 
Любимец 
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Стратегическа 
цел 

Оперативна цел Дейности (мерки) 
Бюджет 
хил. лв. 

Източници 
на 

финансиране 

Срок на 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

строителни 
материали –
(Изготвяне на 
ПУСО и отчети за 
тях – за обекти 
общинска 
собственост и при 
принудително 
премахване на 
строежи) 

територията на 
Община 
Любимец 

ПУСО 

  

Организиране на 
събирането, 
оползотворяването 
и обезвреждането 
на строителни 
отпадъци от 
ремонтна дейност, 
образувани от 
домакинствата на 
територията на 
Община Любимец 
в съотвествие с 
наредбата по чл.22 
ЗУО 

2000 

Общински 
бюджет на 
Община 
Любимец  

2016 – 
2020 г. 

Получаване на 
достоверна 
информация по 
отношение на 
генерираните 
количества 
строителни 
отпадъци от 
ремонтна 
дейност, 
образувани от 
домакинствата; 
Повишаване на 
контрола по 
отношение 
управлението на 
строителните 
отпадъци от 
домакинствата; 
Предотвратяване 
образуването на 
замърсени със 
строители 
отпадъци площи 

Количество 
строителни 
отпадъци от 
ремонтна 
дейност, 
образувани от 
домакинствата 
– 
оползотворени 
или 
обезвредени  

Община 
Любимец  
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Стратегическа 
цел 

Оперативна цел Дейности (мерки) 
Бюджет 
хил. лв. 

Източници 
на 

финансиране 

Срок на 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

  

Включване в 
тръжните 
документи за 
строителство за 
сгради, пътища и 
строителство, 
реконструкция и 
основен ремонт на 
др.строежи на 
изискването за 
влагане в 
строежите на 
рециклирани 
строителни 
материали 

500 

Общински 
бюджет на 
Община 
Любимец 

2016 – 
2020 г. 

В 
строителството 
на сгради се 
влагат 
рециклирани 
строителни 
материали 

2016 - 1% 
2017 -2019- 
1,5%, 2020 - 
2% 

Община 
Любимец 
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V.5. ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И 
НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

Подпрограмата набелязва конкретен план за действие за изпъленение на Специфична 
цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез 
създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество 
генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда 

V.5.1. Национални цели и посока на развитие в разглежданата област 

Обезвреждането на отпадъците следва да бъде извършвано без риск за човешкото здраве и 
околната среда. Настоящата част на Подпрограмата предоставя рамката за вземане на решения за 
бъдещото планиране при осъществяване на дейности по закриване и рекултивация на депа за 
отпадъци на територията на Община Любимец и за управлението на дейностите по обезвреждане 
в съответствие с възприетите в ЕС практики и стандарти.   

 

V.5.2. Най-важните резултати, които Община Любимец е постигнала и ще 
надгражда 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА РЕГИОН ХАРМАНЛИ 

Регионалната система за управление на отпадъците за регион Харманли включва 
следните съоръжения: клетка 1 и 2 за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на 
отпадъците, които изградени в землището на гр. Харманли. Регионалното депо за отпадъците 
отговаря на изискаванията на Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане 
на отпадъци. 

На депото има изградени: 

Система за събиране на инфилтрат 

Образуването на инфилтрат е неизбежна последица от практиката за обезвреждане на 
отпадъци. Той се образува от валежите които влизат в масата на отпадъците, както и от 
относителната влажност на отпадъците. Клетките са с предвидена дренажна система за улавяне 
и третиране на инфилтрата, която се състои от: - дренажни тръби, - събирателни колектори на 
дъното на клетките; - резервоар за събиране на инфилтрирани води;  

Система за събиране на Биогаз 

 Клетка 1 и 2 са предвидена система за събиране и отвеждане на биогаз, състояща се от 
следните елементи: 

 Сондажи /газови кладенци/ за събиране на газ; 

 Система за събиране и пренос на газовете включително тръби; 

 Елементи за обезводняване  

Полученият сметищен газ се изгаря в контролирани условия, за да се елиминира 
изпускането на парникови газове в атмосферата.  
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Система на управление на биогаз  

Клетките са с предвидена система за отвеждане на биогаз, състояща се от следните 
елементи: - система от вертикални газови кладенци и извеждаща система; - тръбопроводи за 
пренос на биогаза; - помпена (газова) станция и система за изгаряне на факел. Съоръжението за 
изгаряне на биогаз (високотемпературен факел) е необходимо за изгаряне на излишъка от 
биогаз, както и цялото количество газ.  

Спомагателна инфраструктура на депото  

За правилното функциониране на депото има изградени сгради и техническа 
инфраструктура, както следва: главен вход, помещение за охрана, кантар, зона за проби, 
административна сграда, сграда за поддръжка, система за измиване на гуми, зона за 
противопожарна безопасност, противопожарна система, трафопост.  

Мобилни съоръжения в депото 

За извършване на ежедневните операции в рамките на депото и други съоръжения за 
третиране има следното мобилно оборудване с дизелови двигатели: товарач, колесен товарач - 
багер, контейнери за сепарираните отпадъци. 

 

ДЕПА ЗА БИТОВИ (НЕОПАСНИ) ОТПАДЪЦИ 

На територията на Община Любимец няма рекултивирани депа за отпадъци, за които 
компетентния орган – РИОСВ – Хасково е издал документ за това, съгласно изискванията на 
чл.42, ал.2 от Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа 
и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

На територията на Община Любимец има един брой т.нар. нерегламентирано сметище, 
което е с преустановена експлоатация от месец юли 2009 г. със заповед № 77/15.07.2009 г. на 
Директора на РИОСВ-Хасково.   

Единственото депо на територията на Община Любимец, което е с преустановена 
експлоатация към момента на изготвяне на настоящата Подпрограма, е депо за битови 
(неопасни) отпадъци в местност „Курията”, землище на гр. Любимец.  

Депото в местността „Курията ” не е изградено съобразно нормативните изисквания на 
Наредба № 6 от 27.8.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 
депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
(Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 
13.09.2013 г.): 

 Липсва долен изолиращ слой и изолираща мембрана; 

 Няма съоръжения за улавяне/третиране на дъждовната вода и инфилтрата; 

 Няма съоръжения за събиране/контролиране на биогаза; 

 Депото не е оградено и няма контролно-пропускателен пункт, площадката е свободно 
достъпна от всички страни; 

 Няма осигурен денонощно персонал, който да го охранява/контролира; 
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 Липсва входящ контрол на постъпващите отпадъци; 

 Не се извършва и мониторинг; 

При последното геодезично заснемане, извършена през 2014 г. фактически заетата площ 
от отпадъците е била около 71,781 дка. На депото са депонирани основно битови отпадъци и 
незначителни количества строителни отпадъци в миналото.  

  Одобрено техническо решение за рекултивация 

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.  

Рекултивациата протича в следната последователност: 

 Вертикалната планировка оформя тялото на депото така, че да поеме изкопните 
стари отпадъци при преоткосирането.  

 Техническата рекултивация (30 см пласт от хумусен материал и 70 см пласт от земни 
маси).  

 Биологична рекултивация - подготовка на почвата за затревяване и маркиране на 
местата за храстите, засаждане на тревна и храстова растителност, поддържане на 
растителността.  

 Дренажната система се състои от площен дренаж и система от дренажни тръби.  

 Система за третиране на биогаз - предвиждат се 4 броя газови кладенци на 
дълбочина от 6 до 10 метра. 

 Общата стойност на разходите за рекултивация на преуставеновеното от експлоатация 
общинско депо в местността „Курията” е 1 531 760,35 лв. /с ДДС/. Необходими за 
реализирането на проекта 59 472 лв отделени за изготвянето на инвестиционния проет 

 

V.5.3. Най-важните изводи и препоръка от анализите, съотносими към 
Подпрограмата 

 Осигураване на финансиране и изграждане компостираща инсталация на Регионално 
депо за неопасни отпадъци за регион Харманли; 

 Общинска администрация Любимец следва да предприеме действия по осигуряване 
на средства за инвестиционен проект за рекултивация на общинското депо за неопасни 
отпадъци; 

 Община Любимец заплаща средства по чл.60 ЗУО по банкова сметка на РИОСВ – 
Хасково, които могат да се използват за закриване и рекултивация на съществуващото 
депо за битови отпадъци, след преустановяване на експлоатацията му; 

 Обществото не е достатъчно информирано за рисковете за околната среда, в резултат на 
неекологосъобразното третиране на отпадъците. 
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V.5.4. Ключови резултати, които се очаква от изпълнението на Подпрограмата и 
ще спомогнат за постигане на съответната стратегическа цел на ПУДО 2014-2020 г. 

Резултатите, които се очакват от изпълението на Подпрограмата са: 

 Минимизиране риска за околната среда по отношение на компонентите на околната 
среда, причинени от депонирането на битови отпадъци в депа, които не са изградени и 
не се експлоатират съобразно нормативните изисквания; 

 Намаляване на рисковете за човешкото здраве; 

 Подобряване на жизнената среда на населението на територията на Община Любимец. 

Изпълнението на дейностите по рекултивация на общинското 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 преустановяване образуването на 
сметищен газ (два от съдържащите се в сметищния газ компоненти са т.нар.парникови 
газове) и образуването на инфилтрат (последния е предпоставка за замърсяване на 
повърхностите води и почвите). 

Косвени резултати от изпълнението на мерките на настоящата Подпрограма са: 

 намалено използване на природни ресурси чрез оползотворените отпадъци;  

 създаването на работни места в сектора за управление на отпадъците.  

 

V.5.5. Наличие на други дейности и мерки, включени в други Подпрограми на 
общинската ПУО, които допълват и подпомагат изпълнението на оперативата цел на 
програмата  

В настоящата Подпрограма не са включени „неинвестиционни“ мерки, които имат пряка 
връзка с постигане на набелязаните цели на настоящата Подпрограма, но тъй като имат 
хоризонтален характер и допринасят за постигането на няколко цели са описани в други 
Подпрограми, както следва: 

Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 
обществеността по въпросите на управление на отпадъците, включваща следните мерки: 

 Осъществяване на информационни кампании на населението по отношение 
организирането на системата за разделно събиране и последващото оползотворяване на 
битовите отпадъци, генерирани на територията на Община Любимец, в т.число ползи за 
околната среда и финансови ползи за населението от прилагането й; 

 Актуализация при необходимост на общинска наредба по чл.22 ЗУО със специални 
разпоредби и изисквания за разделно събиране и оползотворяване на рециклируемите 
отпадъци; 

 Разработване на общинска / регионална програми за управление на отпадъците (и при 
небходимост – актуализацията им), в които да се идентифицират специфичните мерки 
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на местно/регионално ниво за достигане на целите за рециклиране на битовите 
отпадъци. 

Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на 
административния капацитет на Община Любимец по управление на отпадъците  

 Обучение и подобряване административния капацитет за управление на отпадъците на 
общинско ниво; 

 Разработване и внедряване на електронни информационни системи в областта на 
управлението на отпадъците (например получаване на онлайн инфомация в реално 
време по отношение на количеството отпадъци, приети за третиране в регионалната 
сиситема; отчитане изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на 
битовите отпадъци и др.). 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 
ДЕПОНИРАНИ НА ОТПАДЪЦИ 
 

Стратегическа 
цел 

Оперативна 
цел 

Дейности 
(мерки) 

Бюджет хил. 
лв. 

Източници 
на 

финансиране 

Срок на 
реализац

ия 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

Цел 2: 
Увеличаване 
на  
количествата 
рециклирани  
и 
оползотворени 
отпадъци и  
намаляване на 
риска за  
околната 
среда от 
депонираните 
отпадъци 

Подобряване  
йерархията 
на 
управление 
на другите 
отпадъци и 
намаляване 
на риска за 
околната 
среда от 
депата за  
отпадъци 

 8 434 980,00      

  

Изграждане на 
компостираща 
инсталацция за 
Регионално 
депо за 
неопасни 
отпадъци за 
регион 
Харманли 

0,00 
ОПОС 214-
2020  

2016-
2020 

Изградена 
компостираща 
инсталация за 
регионално депо 
за неопасни 
отпадъци за 
регион Харманли 

Намален риск 
за околната 
среда в 
резултат от 
депониране на 
отпадъци на 
депа, 
отговарящи на 
всички 
изисквания 

Община 
Любимец 
РСУО - 
Харманли 

  

Подготовка за 
закриване и 
рекултивация 
на общинско 
депо за битови 
отпадъци с 

59 472,00 

общински 
бюджет / 
ПУДООС и 
др. 

2018 

Одобреноо 
проекти за 
закриване и 
рекултивация на 
общинско депо и 
обявени поръчки 

Брой 
разработени 
проекти;  
брой обявени  
обществени 
поръчки 

Община 
Любимец 
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Стратегическа 
цел 

Оперативна 
цел 

Дейности 
(мерки) 

Бюджет хил. 
лв. 

Източници 
на 

финансиране 

Срок на 
реализац

ия 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

прекратена 
експлоатация 
където е 
възможно – с 
оползотворява
не на 
полезните 
компоненти 

  

Изпълнение на 
проекти за 
закриване и 
рекултивация 
на общински 
депа за битови 
отпадъци с 
прекратена 
експлоатация 

1 531 760,35 

Държавен 
бюджет 
/ПУДООС 
/ общински 
бюджет 

2019 

Всички депа за 
битови отпадъци с 
преустановена 
експлоатация са 
рекултивирани; 
Намалено 
използване на 
природни ресурси 
чрез 
оползотворените 
отпадъци; 
Намалени емисии 
на парникови 
газове 

Всички 
договори за 
изпълнение на  
обществените 
поръчки за  
рекултивация 
на старите  
депа са 
окончателно  
изпълнени 

Община 
Любимец 

  

Изпълнение на 
проекти за 
инсталации за 
подготовка за 
оползотворява
не и 
оползотворява
не на битови 
отпадъци и 
предотвратяван
е на емисиите 

0,00 

„ОПОС 
2014-2020 
г.” /  
Държавен 
бюджет 

2018 г. 

Изградени 
инсталации за 
подготовка за 
оползотворяване и 
оползотворяване 
на отпадъците; 
намалени емисии 
на парникови 
газове 

Договорите за  
изпълнение  
на проектите  
са 
приключили с  
въведени в 
експлоатация  
инсталации 
 

Община 
Любимец  
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Стратегическа 
цел 

Оперативна 
цел 

Дейности 
(мерки) 

Бюджет хил. 
лв. 

Източници 
на 

финансиране 

Срок на 
реализац

ия 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

на парникови 
газове 

  

Определяне на 
морфологични
я състав на 
битовите 
отпадъци в 
Община 
Любимец (и на 
ниво 
регионална 
система) 
съгласно 
Методика за 
определяне на 
морфологични
я състав на 
битовите 
отпадъци, 2012 
г. 

1 000,00 

общински 
бюджет,  
ОП 
„Околна 
среда 2014-
2020 г.”,  
ПУДООС 

2017 г. 

Придобиване на 
точна представа за 
видовете фракции 
(хранителни, 
хартия, пластмаси, 
текстил, гуми, 
дървестни, стъкло, 
метал, инертни и 
др.) отпадъци, 
съдържащи се в 
битовите 
отпадъци 

Извършен 
морфологичен 
анализ на 
битовите 
отпадъци 

РСУО 
Харманли 
Община 
Любимец 

  

Изпълнение на 
проект за 
ПСОВ, в 
т.число 
устойчиво 
решение за 
генерираните 
утайки 

6 902 521,00 

„ОПОС 
2014- 2020 
г.“, в 
рамките на 
приоритетн
а ос 1 
„Управлен
ие на 
водите“ 

2020 г. 

Изградена ПСОВ; 
Изградени 
съоръжения за 
устойчиво 
третиране на 
утайките от 
ПСОВ; Намалени 
емисии на 
парникови газове 

Всички 
договори за 
изпълнение на  
обществените 
поръчки за  
проекти за 
третиране на  
утайките от 
ПСОВ са  
приключени и  
разплатени 

Община 
Любимец, 
ВиК 
оператор 
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V.6. ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, 
ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА 
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Подпрограмата набелязва конкретен план за действие за изпъленение на Специфична 
цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда 

V.6.1. Национални цели и посока на развитие в разглежданата област 

Мерките от настоящата Подпрограма имат хоризонтален характер и водят до 
изпълнение на всички цели на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г., 
както следва:  

 Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 
образуването им и насърчаване на повторното им използване; 

 Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез 
създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото 
количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната 
среда;  

 Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда; 

 Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 
управление на отпадъците.  

 

 V.6.2. Най-важните резултати, които Община Любимец е постигнала и ще 
надгражда 

Общинска администрация Любимец подпомага изпълнението задълженията на кмета, 
произтичащи от Закона за управление на отпадъците, които се финансират от приходите от 
такса битови отпадъци – предоставяне на услуги по събиране и транспортиране на битови 
отпадъци, третиране на битовите отпадъци в инсталации/съоръжения и поддържане чистотата 
на територията на населените места.  

Общинска администрация Любимец прилага изискванията, произтичащи от наредбите за 
управление на строителните отпадъци, масово разпространенито отпадъци, финансовото 
обезпечаване при депонирането на битовите отпадъци и др. 

Общинска администрация Любимец подпомага и осигурява дейността на Регионално 
сдружение за управление на отпадъците за регион Харманли съобразно изискванията на чл.24, 
ал.7 Закона за управление на отпадъците.  

 Настоящата Подпрограма включва мярка „Разработване и внедряване на електронни 
информационни системи в областта на управлението на отпадъците (например получаване на 
онлайн инфомация в реално време по отношение на количеството отпадъци, приети за 
третиране в регионалната сиситема; отчитане изпълнението на целите за рециклиране и 
оползотворяване на битовите отпадъци и др.)”. Интегрираната информационна система е важен 
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фактор за подобряване дейностите по управление на отпадъците. Мярката способства и за 
засилване на контрола върху дейностите по управление на отпадъците (събиране и 
транспортиране на битови отпадъци, третиране на отпадъци в регионалната система), което от 
своя страна ще доведе до предоставяне на по-качествени услуги на населението на общината.  

  

 V.6.3. Най-важните изводи и препоръка от анализите, съотносими към 
Подпрограмата 

Изводи: 

 За подобряване на капацитета на общинските служители трябва да се провеждат 
обучителни програми. Като се имат предвид обаче големите предизвикателства пред 
местните власти относно целите за рециклиране на битовите отпадъци и за 
оползотворяване на биоразградимите отпадъци са необходими целенасочени и 
практически обучения, особено по прилагане на Наредбите за разделно събиране на 
биоотпадъците и за третиране на биоотпадъците, приети в края на 2013 г., за които 
общините нямат никакъв опит. Необходимостта от обучителни програми е посочена 
като най-важен фактор за подобряване на общинския капацитет по управление на 
отпадъците от голяма част от общините, включително за съставяне на констативни 
протоколи и актове при извършване на инспекции;  

 Община Любимец е предприела мерки по отношение повишаване на административния 
си капацитет, като е назначила служител със съответно образование, който ще 
подпомага кмета на Община Любимец при организиране на дейностите по управление 
на отпадъците. Наличието на компетентни служители е предпоставка за своевременното 
отчитане на промени в нормативната уредба, актуализация на местни нормативни 
документи, и изпълнение на изискванията на законодателството в областта на 
управление на отпадъците като цяло;  

 Административният капацитет на Община Любимец в областта на управлението на 
дейностите по отпадъците е недостатъчен, за да изпълни всички изисквания, 
произтичащи от нормативната уредба и стратегическите и програмни документи в 
областта на УО, особено след приемане на нови нормативни уредби в областта на 
биоотпадъците, рециклирането на строителните отпадъци, и при отчитане на 
предстоящите изисквания, които ще произтекат за общинска администрация след 
изграждане на регионална система за управление на отпадъците за регион Харманли.   

Препоръки: 

 Да се предвидят обучения на служителите, на които са възложени дейности по 
управление на отпадъците, в т.число изготвяне и отчитане на план-сметките в контекста 
на динамично променящото се законодателство и предстоящото приемане на нова 
Методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за 
видовете основи, които служат за определяне на размера на таксата за битови 
отпадъци.   
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 Предвид демографска криза в региона – намаляване и застаряване на населението и 
миграция на младите хора към големите областни центрове – да се предвидят стимули и 
мотивация за запазване на работното място на служителите в общинската 
администрация. 

 

V.6.4. Ключови резултати, които се очаква от изпълнението на Подпрограмата и 
ще спомогнат за постигане на съответната стратегическа цел на ПУДО 2014-2020 г. 

Резултатите, които се очакват от изпълението на Подпрограмата са: 

 Повишаване капацитета на Общинска администрация Любимец; 

 Предоставяне на по-качествени услуги в областта на управлението на отпадъците на 
населението;  

 Подобряване на комуникацията с външни институции – РИОСВ – Хасково, МОСВ, 
ИАОС и др. 

 

V.6.5. Наличие на други дейности и мерки, включени в други Подпрограми на 
общинската ПУО, които допълват и подпомагат изпълнението на оперативата цел на 
програмата  

Мерките от настоящата Подпрограма имат хоризонтален характер и водят до 
изпълнение на всички цели на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.  

Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 
обществеността по въпросите на управление на отпадъците, включваща следните мерки: 

 Осъществяване на информационните кампании за насърчаване на населението да събира 
разделно отпадъците и за активно предоставяне на информация за битовите отпадъци, в 
т.число разделното събиране и оползотворяване на биораградимите отпадъци; 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И 
ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ 
 

Стратегическа 
цел 

Оперативна цел Дейности (мерки) 
Бюджет 
хил. лв. 

Източници 
на 

финансиране 

Срок на 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

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

Подобряване 
информираността 
и участието на 
населението и 
бизнеса относно 
дейностите по 
управление на 
отпадъците 

 10 000,00      

  

Обучение и 
подобряване 
административния 
капацитет за 
управление на 
отпадъците на 
общинско ниво 
(управление на 
биоотпадъци, 
рециклируеми 
битови и 
строителни 
отпадъци, 
разделно 
събиране, 
рециклиране и 
предотвратяване, 
осъществяване на 
контролна 
дейност и др.) 

2 000,00 

Общински 
бюджет 
 
Оперативни 
програми  
(ОПОС 2014-
2020 г. или 
по Програма 
„Добро 
управление” 
2014-2020 г.) 

2016-
2020 г. 

Подобряване на 
административния 
капацитет на 
общинска 
администрация 
Любимец  
 
Разширяване на 
знанията и 
уменията на 
служителите на 
Община Любимец 

Брой проведени 
обучения;  
брой обучени 
служители 

Община 
Любимец  
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Стратегическа 
цел 

Оперативна цел Дейности (мерки) 
Бюджет 
хил. лв. 

Източници 
на 

финансиране 

Срок на 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

  

Разработване и 
внедряване на 
електронни 
информационни 
системи в 
областта на 
управлението на 
отпадъците 
(например 
получаване на 
инфомация в 
реално време по 
отношение на 
количеството 
отпадъци, приети 
за третиране в 
регионалната 
сиситема; 
отчитане 
изпълнението на 
целите за 
рециклиране и 
оползотворяване 
на битовите 
отпадъци и др.). 

8 000,00 

Общински 
бюджет 
Оперативни 
програми  

2016-
2020 г. 

Подобряване на 
административния 
капацитет на 
общинска 
администрация 
Любимец  

внедрени 
електронни 
информационни 
системи  

Община 
Любимец  
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V.7. ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ 
И ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ 

Подпрограмата набелязва конкретен план за действие за изпъленение на Специфична 
цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 
управление на отпадъците 

V.7.1. Национални цели и посока на развитие в разглежданата област 

Подпрограмата включва мерки за повишаване на информираността и мотивацията на 
различните социални групи и на бизнес организациите, което е от изключителна важност за 
подобряване на резултатите при управлението на отпадъците. Настоящата Подпрограма 
предвижда разширяване на обхвата на информационните дейности за обществеността и 
бизнеса, дейности, които традиционно се подценяват от компетентните институции.  

Подпрограмата за подобряване информираността и участието на населението и бизнеса 
относно дейностите по управление на отпадъците има изключително значение за общото 
подобряване на управлението на отпадъците и на практика подпомага, всички останали 
Подпрограми от Общинската програма за управление на отпдъците на Община Любимец 2016-
2020 г. чрез повдигане на съзнанието и използването на субективния фактор за подобряване 
резултатите от дейностите по управление на отпадъците.  

Същевременно редица мерки, включени в други Подпрограми от ПУО на Община 
Любимец 2016-2020 г. също допринасят за постигането на целта за превръщане на 
обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците.  

 

V.7.2. Най-важните резултати, които Община Любимец е постигнала и ще 
надгражда 

Важна предпоставка за постигане на заложената цел са и част от предприетите до 
момента мерки, като провеждането на ежегодни национални кампании за почистване от 
отпадъци чрез участие на доброволци от цялата страна и ежегодният конкурс за общини „За 
чиста околна среда”.  

Освен мерките насочени пряко в двете основни направления – информиране и 
включване на обществеността при вземане на управленски решения в областта на управление 
на отпадъците, в Подпрограмата са включени и мерки, които имат по-конкретна насоченост и 
произтичат от откритите празноти в управлението на отпадъците и тяхното преодоляване чрез 
провеждането на тематични информационни и доброволчески кампании, предоставянето на 
информация от НСИ за битовите отпадъци по общини и др.  

Община Любимец е разработила Програма за управление на отпадъците за периода 
2016-2020 г., която е съобразена с всички действащи на национално ниво планове и програми в 
областта на управлението на отпадъците, както следва: 

 Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.; 
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 Национален стратегически план за поетапно намаляване количествата на 
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.; 

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 
разрушаване на територията на Р България за периода 2011-2020 г.; 

 Трети национален план за изменение на климата 2013-2020 г. 

Общинската програма за управление на отпадъците е в координация и с основните 
местни и регионални стратегически планове и програми: 

 Регионален план за развитие на Южен централен район на планиране 2014 – 2020 г.; 

 Областна стратегия за развитие на Област Хасково за периода 2014 – 2020 г.;  

 Общински план за развитие на Община Любимец за периода 2014-2020 г.; 

 Програма за опазване на околната среда на Община Любимец 2016-2020 г. 

Община Любимец е в процес на приемане от ОС на проект на наредба по чл. 22 ЗУО, 
който ще бъде публикуван на интернет-страницата на общината и Общински съвет – Любимец 
за осигуряване на обществен достъп преди внасянето му за разглеждане и приемане от 
Общинския съвет.  

 

V.7.3. Най-важните изводи и препоръка от анализите, съотносими към 
Подпрограмата 

 Общинска администрация Любимец в най-кратки срокове да финализира публикуването 
на проекта на наредба по чл. 22 ЗУО, която след подлагането и на публично обсъждане 
да бъде внесен за приемане от Общински съвет – Любимец. 

 След приемането на Наредбата по чл. 22 ЗУО Община Любимец и Общински съвет – 
Любимец да публикуват същата на интернет-страниците си при условията на пълна 
прозрачност. 

 Община Любимец да предприеме действия по своевременно актуализиране на 
нормативни документи, вътрешни правила и др. 

 Да се предвидят обучения на служителите, на които са възложени дейности по 
управление на отпадъците, в т.число изготвяне и отчитане на план-сметките в контекста 
на динамично променящото се законодателство и предстоящото приемане на нова 
Методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за 
видовете основи, които служат за определяне на размера на таксата за битови отпадъци.  

 Предвид демографска криза в региона – намаляване и застаряване на населението и 
миграция на младите хора към големите областни центрове – да се предвидят стимули и 
мотивация за запазване на работното място на служителите в общинската 
администрация. 
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V.7.4. Ключови резултати, които се очаква от изпълнението на Подпрограмата и 
ще спомогнат за постигане на съответната стратегическа цел на ПУДО 2014-2020 г. 

 Населението на Община Любимец е запознато с изискванията за разделно събиране на 
рециклируемите отпадъци, в т.число биоотпадъци и ползите от прилагането им, 
рисковете от депониране на отпадъци и др.; 

 Гражданите и фирмите имат достъп до информация за битовите отпадъци за тяхната 
община и сравнителна информация за други общини; 

 Всички заинтересовани страни са включени в процеса на одобрение на общинската 
програма за управление на отпадъците и наредбата по чл. 22 ЗУО; 

 Повишена информираност на населението по отношение начина на формиране размера 
на такса битови отпадъци;  

 Изграждане на доверие към институциите по отношение справедливостта при 
определяне размера на такса битови отпадъци; 

 Информиране на населението на Община Любимец за всички решения на Общото 
събрание на регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Харманли. 

 

V.7.5. Наличие на други дейности и мерки, включени в други Подпрограми на 
общинската ПУО, които допълват и подпомагат изпълнението на оперативата цел на 
програмата  

Подпрограма с мерки за информационно осигуряване, запазване и подобряване на 
административния капацитет на Община Любимец по управление на отпадъците 

 Обучение и подобряване административния капацитет за управление на отпадъците на 
общинско ниво (управление на биоотпадъци, рециклируеми битови и строителни 
отпадъци, разделно събиране, рециклиране и предотвратяване, осъществяване на 
контролна дейност, справедливо формиране на такса битови отпадъци и др.)
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И ИНФОРМИРАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 

Стратегическа 
цел 

Оперативна цел Дейности (мерки) 
Бюджет 
хил. лв. 

Източници на 
финансиране 

Срок на 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

Цел 4: 
Превръщане на 
обществеността 
в ключов 
фактор а 
прилагане на 
йерархията за 
управление на 
отпадъците  

Подобряване  
информираността 
и участието  
на населението  
и бизнеса  
относно  
дейностите по  
управление на  
отпадъците 

 10 000,00      

  

Повишаване 
информираността на 
населението за 
ползите и 
изискванията за 
разделно събиране и 
оползотворяване на 
биоотпадъците 

2 000,00 

Общински 
бюджет; 
Оперативни 
програми; 
Държавен 
бюджет 

2016- 
2020 г. 

Населението на 
Община 
Любимец е 
запознато с 
изискванията за 
разделно 
събиране на 
биоотпадъци и 
ползите от 
прилагането му 

Проведени 
информационни 
кампании сред 
населението; 
Публикувани 
съобщения на 
интернет-
страницата на 
Община 
Любимец 

Община 
Любимец  

  

Предоставяне на  
информация за  
количествата битови  
отпадъци по общини 
на НСИ, която да 
бъде публикувана в  
статистическите  
годишници 

2 000,00 
Общински 
бюджет 

2016- 
2020 г. 

Гражданите и  
фирмите имат 
достъп до 
информация за 
битовите 
отпадъци за  
тяхната община 
и сравнителна  
информация за  
другите общини 

Подадена 
информация до 
НСИ, брой 

Община 
Любимец 

  
Провеждане от 
Община Любимец на 

 
 

Общински 
бюджет 

2016- 
2020 г. 

Всички  
заинтересовани  

проведени 
консултации 

РСУО 
Харманли 
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Стратегическа 
цел 

Оперативна цел Дейности (мерки) 
Бюджет 
хил. лв. 

Източници на 
финансиране 

Срок на 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

консултации с  
обществеността и 
други  
заинтересовани 
страни в процеса на 
разработване  
на общинската / 
регионалната 
програми  
за управление на  
отпадъците 

 
 
1 000,00 

страни са 
включени в  
процеса на  
разработване на  
общинската / 
регионалната 
програми  
за управление 
на отпадъците 
 

Община 
Любимец 

  

Провеждане от 
Община Любимец на 
информационни  
кампании за разделно  
събиране и 
подобряване на 
управлението на 
битовите отпадъци 
като ресурси в 
съответствие с  
мерките, предвидени 
в общинската 
(регионалната) 
програми за  
управление на 
отпадъците и 
наредбата по чл.22 
ЗУО 

500,00 
Общински 
бюджет 

2016- 
2020 г. 

Гражданите и  
фирмите са  
информирани за 
реда, начина и 
ползите от  
разделното 
събиране и 
оползотворяване 
на битовите  
отпадъци 

Ежегодно 
провеждани 
информационни  
кампании за 
разделно 
събиране и  
подобряване 
управлението 
на битовите 
отпадъци 
 

РСУО 
Харманли 
Община 
Любимец 

  

Продължаване на  
националната 
кампания  
на МОСВ „За чиста  
околна среда” 

500,00 
Общински 
бюджет 

2016- 
2020 г. 

Реализирани  
дейности по  
Националната  
кампания „За 
чиста  

Повишена  
екологична 
култура на  
населението и 
бизнеса и  

РСУО 
Харманли 
Община 
Любимец 
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Стратегическа 
цел 

Оперативна цел Дейности (мерки) 
Бюджет 
хил. лв. 

Източници на 
финансиране 

Срок на 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

 околна среда” 
на територията  
на цялата страна 

навлизане на 
съвременните  
достижения в 
управлението 
на отпадъците 

  

Публикуване на 
„зелен” телефон и е-
мейл адрес, на който 
гражданите да могат 
да подават сигнали за 
нарушения на  
нормативните  
изисквания за 
отпадъците, както и 
на предложения за 
подобрения на  
политиките по  
отпадъците 

500,00 
Общински 
бюджет 

2016- 
2020 г. 

Гражданите и 
другите  
заинтересовани  
страни 
разполагат с  
достъпен 
инструмент  
за подаване на  
сигнали и  
предложени 
 

Наличие на 
„зелен” телефон 
и ел.поща, по 
които 
гражданите да 
могат да 
подават 
сигнали по 
отношение на 
управление на 
отпадъците в 
реално време 

Община 
Любимец 

  

Публикуване на 
общинска наредба по 
чл.22 ЗУО със 
специални 
разпоредби и 
изисквания за 
разделно събиране и 
оползотворяване на 
рециклируемите 
отпадъци, в частност 
към разделното 
събиране и предаване 
на отпадъците от 
стопански, 
търговски, 
административни, 

500,00 
Общински 
бюджет /  

2016- 
2020 г.  
актуализация 
при 
необходимост 

Разработени 
програми с 
изпълними и 
ефективни 
мерки 

Разработена / 
актуализирана 
програма  

Община 
Любимец  
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Стратегическа 
цел 

Оперативна цел Дейности (мерки) 
Бюджет 
хил. лв. 

Източници на 
финансиране 

Срок на 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

образователни и 
други подобни 
обекти и др. 

  

Разработване на 
общинска/регионална 
програми за 
управление на 
отпадъците, в които 
да се идентифицират 
специфичните мерки 
на местно ниво за 
достигане на целите 
за рециклиране на 
битовите отпадъци. 
Актуализиране на 
горепосочените 
програми при 
необходимост 
 

2 000,00 

Общински 
бюджет / 
Оперативни 
програми 

2016- 
2020 г.  
актуализация 
при 
необходимост 

Разработени 
програми с 
изпълними и 
ефективни 
мерки 

Разработена / 
актуализирана 
програма  

РУСО за 
регион 
Харманли; 
Община 
Любимец  

  

Популяризиране на 
методиката за 
определяне на 
морфологичния 
състав на 
отпадъците, 
определяне на такса 
битови отпадъци в 
зависимост от 
количествата  

500,00 

Общински 
бюджет / 
Оперативни 
програми 

2016-2020 г.  
 

Повишена 
информираност 
на населението 
по отношение 
начина на 
формиране 
размера на ТБО; 
изграждане на 
доверие към 
институциите 
по отношение 
справедливостта 
при 
определянето на 
таксата 

Публикувани 
съобщения на 
интернет-
страницата; 
Проведени 
публични 
дискусии 

РУСО за 
регион 
Харманли 
Община 
Любимец  
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Стратегическа 
цел 

Оперативна цел Дейности (мерки) 
Бюджет 
хил. лв. 

Източници на 
финансиране 

Срок на 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

  

Информиране на 
населението на 
Община Любимец за 
всички решения на 
Общото събрание на 
регионалното 
сдружение за 
управление на 
отпадъците за регион 
Харманли 

500,00 
Общински 
бюджет 

2016-2020 г. 

Повишена 
информираност 
на населението 
по отношение 
на взетите 
решения на 
Общото 
събрание на 
регионалното 
сдружение 

Публикувани 
решения на ОС 
на интернет-
страницата на 
Община 
Любимец 

РСУО за 
регион 
Харманли 
Община 
Любимец 
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VI. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ОБЩИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И 
ПРОГРАМИ 

За ефективното използване на процеса на стратегическото планиране в публичния 
сектор, в т.ч. и на общинско ниво, съществено значение има връзката между отделните 
стратегически документи. Това обвързване допринася за проследяване съвместимостта на 
целите в отделните програмни документи, както и за недопускане на противоречия между 
тях. В съответствие със ЗМСМА общинският съвет определя политиката за развитие на 
общината във връзка с осъществяването на дейностите, свързани с общинското имущество 
и предприятия, общинските финанси, данъци и такси, устройството и развитието на 
територията, опазването на околната среда и устойчивото ползване на природните 
ресурси, образованието, здравеопазването, културата, социалните и комуналните дейности 
и т.н. Той одобрява стратегии, програми и планове за развитие на местните общности, 
които отразяват националните и европейски политики. 

Общинската програма за управление на отпадъците е елемент от цялостната 
система за планиране на развитието на общината, региона и страната. 

Програмата за управление на отпадъците на Община Любимец трябва да бъде в 
синхрон с предвижданията на националните програмни документи като: 

 Национален план за управление на отпадъците за периода 2014 – 2020 г.; 

 Национален стратегически план за поетапно намаляване количествата на 
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010 – 2020 г.; 

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 
разрушаване на територията на Р. България за периода 2011 – 2020 г.; 

 Трети национален план за изменение на климата 2013 – 2020 г. 

Общинската програма за управление на отпадъците е в координация и с основните 
местни и регионални стратегически планове и програми: 

 Регионален план за развитие на Юженцентролен район 2014 – 2020 г.; 

 Областна стратегия за развитие на област Хасково за периода 2014 – 2020 г.;  

 Общински план за развитие на Община Любимец за 2014 – 2020 г.; 

 Програма за опазване на околната среда за Община Любимец 2016 – 2020 г. 

В настоящата част на програмата ще бъде направен кратък преглед на всеки един 
от горепосочените планови документи, действащи на регионално и областно ниво, след 
което ще бъде направен извод дали мерките, предвидени в Програмата за управление на 
отпадците на Община Любимец с период на действие 2016 – 2020 г. ще допринесат за 
постигане на националните и регионални цели за развитие в областта на управлението на 
отпадъците.   
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Регионален план за развитие на Южен централен район 2014 – 2020 г. 
Регионалният план за развитие на Южен централен район 2014 – 2020 г. е приет с 

Решение № 462 на Министерския съвет от 01.08.2013 г. 

Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 в България са част от 
пакета документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, 
регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за неговото 
прилагане (ППЗРР). Съгласно нормативните изисквания Регионалните планове за 
развитие се изготвят за период от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС), а 
срокът за приемането им от Министерски съвет е една година преди началото на периода 
им на действие, (чл.18, ал.1 от ППЗРР). Законодателната рамка предвижда обсъждане и 
одобряване на разработените проекти от Регионалните съвети за развитие (РСР) на 
съответните райони, преди тяхното окончателно приемане от Министерски съвет. 

Регионалният план за развитие на Южния централен район се разработва в 
съответствие с постановките на Националната стратегия за регионално развитие 2012-
2022 г. и тези, заложени в Националната програма за развитие „България 2020”. В по-
широк контекст, регионалният план отчита приоритетите и целите на Стратегията „Европа 
2020” и се съобразява с еволюцията на кохезионната политика на Европейския съюз. 
Акцентът, който новата политика на ЕС поставя върху териториалното сближаване и 
сътрудничество, предопределя стриктното придържане на плана към подход, изискващ 
резултати и добавена стойност. Икономическото, социалното и териториалното 
сближаване са разгледани като равнопоставени, взаимно допълващи се и подкрепящи се 
компоненти на единната интегрирана концепция за регионално развитие, която изключва 
секторното фрагментиране. 

Регионалният план за развитие на Южния централен район от ниво 2 за периода 
2014-2020 г. е документ за стратегическо планиране, който, като отчита специфичните 
характеристики и потенциала на района, определя средносрочни цели и приоритети за 
устойчиво и интегрирано регионално и местно развитие в съответствие с предвижданията 
на Националната стратегия за регионално развитие и другите структуроопределящи 
политики. Регионалният план за развитие определя необходимостта от реализация на 
дейности в различни сектори, създаване на по-добри условия за балансирано и устойчиво 
социално-икономическо и териториално развитие и преодоляване на съществуващите 
междурегионални и вътрешнорегионални диспропорции. Регионалният план за развитие е 
съобразен с Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020” и Националната 
програма за реформи на Република България (2011-2015 г.), които определят 
националните ангажименти за изпълнение на целите на Стратегията на ЕС „Европа 2020” 
за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”.  

Съобразявайки се с Националната стратегическа референтна рамка, Регионалния 
план за развитие на Южен централен район поставя икономическото, социално и 
териториално сближаване във фокуса на стратегическите цели:  
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 Стратегическа цел 1: „Икономическо сближаване в национален и 
вътрешнорегионален план базирано на щадящо/еколосъобразно ползване на 
собствени ресурси”; 

 Стратегическа цел 2: „Социално сближаване и намаляване на междуобластните 
неравенства чрез инвестиции в човешкия капитал и социална инфраструктура”; 

 Стратегическа цел 3: „Развитие на трансгранично и транснационално 
сътрудничество в принос на икономическото и социалното развитие и 
сближаване”; 

 Стратегическа цел 4: „Балансирано териториално развитие чрез укрепване на 
градовете-центрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в 
населените места“. 

По отношение на дела на обслуженото население от системи за сметосъбиране през 
2010 г. – 98,3 %, Южен централен район е над показателя за страната – 98,2%.  

            Битови отпадъци  

Образуваните битови отпадъци за периода 2006 г. – 2010 г. в Южния централен 
район са се увеличили и от 707 хил. т. достигат до 718 хил. т., противно на тенденцията 
характерна за страната като цяло. Най-драстично е увеличението в Пловдивска област – с 
около петдесет на сто спрямо 2006 г. 

Броят на депата за битови отпадъци намалява в Южния централен район за периода 
2006 г. – 2010 г. от 113 на 33 броя. Намалението  е характерно за всички области на 
района, но отново е най-значимо в Пловдивска област – от 63 на 7 брой.Тази промяна се 
дължи най-вече на отпадането на редица депа като екологично неподходящи и насочване 
към изграждането на съвременни регионални депа 

Строителни отпадъци 

На територията на РИОСВ - Пловдив са разположени 5 депа за производствени и 1 
депо за опасни отпадъци и едно специализирано регионално депо за строителни отпадъци 
– на гр. Пловдив. В останалите общини строителните отпадъци се депонират съвместно с 
битовите, а изкопните земни маси се използват за запръстяване на депата за неопасни 
отпадъци. Липсата на специализирани депа за строителни отпадъци води до 
неконтролирано изхвърляне на строителни отпадъци от граждани и фирми и формиране 
на незаконни сметища главно на входовете и изходите на населените места, както и 
замърсяване на зелените площи в самите населени места. 

Областна стратегия за развитие на област Хасково за периода 2014 – 2020 г. 
Областната стратегия за развитие е средносрочен документ за стратегическо 

планиране на регионалното развитие на съответната област (район от ниво 3), който се 
разработва в съответствие с Регионалния план за развитие на района от ниво 2. С него се 
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определят целите и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие, като се 
отчитат специфичните характеристики и потенциала на областта. Областната стратегия за 
развитие се разработва за 7-годишен период, който съвпада с периода на действие на 
Регионалния план за развитие и на Общинските планове за развитие.  

Новата областна стратегия за развитие (ОСР) на област Хасково 2014 – 2020 е от 
второ поколение. Тя се създава по време, когато още действа стратегията на настоящия 
планов период и същевременно се оформя стратегическата рамка за новия планов период. 
Заемайки третото йерархично ниво в регионалното планиране под Националната 
стратегия за регионално развитие (НСРР) 2012-2022 и Регионалния план за развитие (РПР) 
на ЮЦР, настоящата ОСР следва хронологичния ред за определяне на „...средносрочните 
цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на 
територията на съответната област в съответствие с предвижданията на НСРР, РПР на 
ЮЦР и другите структуроопределящи политики”. Така ЮЦР навреме ще поеме и 
функциите на стратегическа рамка за низходящите в йерархията на регионалното 
планиране, общински планове за развитие.  

Визия: Визията отразява желанието за достигане на определено ниво на развитие на 
област Хасково за конкретния планов период 2014 – 2020 г., използвайки местните 
природни, социални и икономически потенциали, чрез формулиране на политическа и 
стратегическа рамка с цел устойчиво усвояване на тези потенциали и валоризация на 
предимствата на областта. 

През периода на действие на областната стратегия и особено през последните 
години се увеличиха предизвикателствата и заплахите в европейски, национален и 
регионален мащаб вследствие на глобализацията, икономическата криза, демографския 
упадък, климатичните промени, енергийната зависимост, рискът от възможната загуба на 
биоразнообразие и на природно и културно наследство. 

Независимо от новите реалности, общата представа за желаното бъдещо развитие и 
състояние на област Хасково следва да продължи да носи основните черти на позитивни 
представи и очаквания за: „динамично развитие”, „устойчиво развитие”, „оптимален 
икономически растеж и заетост”, „подобрено качество на живот”, „съхранено природно и 
културно наследство”. В такава насока е формулирана визията за развитие на област 
Хасково в периода 2014–2020 г.: Визия за развитие на област Хасково Подобряване на 
средата и качество на живот чрез оптимално използване на местния потенциал 

Във визията е заложена прогнозата, че в резултат от прилагането на Стратегията за 
развитие на Хасковска област, ще се повиши значително степента на икономическо 
развитие и ще се подобрят условия за живот в населените места в областта, като 
стремежът е към приближаване към средното ниво на социално-икономическо развитие в 
ЕС, реализирайки интелигентен, устойчив, приобщаващ и щадящ околната среда и 
нейните ресурси растеж. Ще се разчита на специфичният потенциал на областта за 
развитие на традиционните отрасли и използване на стратегическото му географско 
положение на границата на три държави. За реализирането на визията се разчита на 
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местните ресурси и потенциал, които с помощта на финансовите инструменти на ЕС, ще 
се превърнат в конкурентни предимства. Освен това се обръща внимание на запазването и 
подчертаването на регионалната идентичност на района и неговото културно богатство и 
многообразие, което би спомогнало за създаването на позитивен имидж (в съответствие с 
новата насоченост на общоевропейската политика за съхраняване и развитие на 
вътрешния потенциал, многообразието, националните и регионалните традиции и 
идентичност). 

Желаният резултат, формулиран във визията за развитие на област Хасково, ще се 
постигне чрез съчетанието на многопосочни действия, които най-общо целят сближаване 
– икономическо, социално, териториално и екологическо. 

Областната стратегия на Област Хасково 2014-2020 г. задава следните 
стратегически цели: 

 Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване на областно и регионално ниво 
чрез използване на собствения потенциал.; 

 Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на различията между 
общините и с другите области чрез инвестиции в човешкия капитал и социалната 
инфраструктура.; 

 Стратегическа цел 3: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на 
градовете-центрове, подобряване свързаността в областта и качеството на средата в 
населените места.; 

 Специфична цел 4: Развитие на трансгранично и транснационално сътрудничество 
в принос на икономическото и социалното развитие и сближаване.; 

 Специфична цел 5: Запазване и подобряване качествата на околната среда чрез 
интегриране на глобалните екологични цели и развитие на екологичната 
инфраструктура.; 

Формулираните стратегически цели са в тясно съответствие с целите на 
Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г., с 
Националната програма за развитие: България 2020, Регионалния план за развитие на 
Южен Централен район 2014-2020 г. и Националната концепция за пространствено 
развитие 2013 – 2025 г. 

Областната стратегия управлява развитието на териториалната общност, но не 
управлява пряко ресурси. Целите на стратегията ще се реализират от съвкупността на 
ресурсите, инвестирани в област Хасково по линия на национални секторни проекти, 
общински планове и частни инвестиции. На този етап се прави прогнозен разчет за общата 
финансова рамка, обхващаща обема на необходимите финансови средства, за да се 
постигнат заложените цели. Тази рамка визира средствата за целия програмен период 
2014-2020 г. Те са разпределени по приоритети и по години. 
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Определените индикативни стойности посочват само необходимите нива на 
финансиране за постигане на стратегическите цели и изпълнение на приоритетите на 
стратегията, без да имат пряко отношение към реалното разпределение на ресурсите в 
областта на регионалната политика по оперативни програми и фондове. 

Общински план за развитие на Община Любимец за периода 2014 – 2020 г. 
Съгласно чл. 13, ал.3 от Закона за регионалното развитие Общинският план за 

развитие се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

Oбщинският план за развитие на Община Любимец за периода 2014 – 2020 г. е 
приет от Общински съвет – Любимец с Решение № 490 по Протокол № 48 от 11.07.2014 г. 

Общинският план за развитие е изготвен в съответствие с „Методически указания 
за разработване на Национална стратегия за регионално развитие (2012-2022 г.), 
Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 г.), Областни стратегии 
за развитие (2014-2020 г.) и Общински планове за развитие (2014-2020 г.)”, одобрени от 
министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед №РД-02-14-
2402/22.11.2011 г., Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане, с 
Националната Концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. 

Главната цел на Общинския план за развитие на Община Любимец 2014-2020 г. е 
устойчиво и балансирано развитие на общината, при рационално ползване на ресурсите, 
подобряване качеството на живот при опазване на околната среда.  

Стратегически цели: 

 Цел 1: Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата; 
 Цел 2: Екологична обстановка, развитие на спорта и туризма; 
 Цел 3: Развитие на икономика базирана на местни суровини; 
 Цел 4: Регионално и трансгранично сътрудничество; 
 Цел 5: Устройство на територията. 

настоящия Общински план за развитие – 2014-2020, са развити запазилите се като 
актуални идеи и приоритети за подобряване на ситуацията в общината, мотивирани и от 
основните изводи, оценки и препоръки на Междинната оценка и изготвената в процеса на 
разработване Последващата оценка за изпълнението на ОПР за предходния период.  

Настоящата стратегическа рамка е хармонизирана с приоритетите и целите 
на следните местни секторни стратегически и планови документи: 

 Приоритет 1: Актуализирана стратегия за развитие на социалните услуги в община 
Любимец – 2011-2015 г.; 

 Приоритет 2: Стратегия за управление на околната среда в община Любимец – 
2012-2015 г.; 

 Приоритет 3: Общинска програма за закрила на детето- 2010-2013 г.; 
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 Приоритет 4: Програма за управление на отпадъците в община Любимец – 2009-
2013 г.; 

 Приоритет 5: Програма за развитие на читалищната дейност в община Любимец; 
 Приотитет 6: Основни програми за управление на община Любимец – 2011-2015 г. 

 

Програма за опазване на околната среда за Община Любимец 2016 – 2020 г. 
Основната цел на програмата е устойчиво решаване на екологичните проблеми на 

Община Любимец и подобряване на състоянието на околната среда.  

След направения преглед в областта на управлението на отпадъците са 
идентифицирани няколко основни задачи: 

 Рекултивация на старите сметища;  
 Въвеждане на разделно сметосъбиране на територията на общината;  
 Определяне на местата за събиране и съхранение на излезни от употреба МПС, 

излезли от употреба гуми, акумулаторни батерии, луминесцентни лампи и др. 
лампи, съдържащи живак; 

 Разработване и осъществяване на проект за рекултивация на закритите 
нерегламентирани селски сметища; 

 Разработване и осъществяване на план за премахване на съществуващите 
изоставени и незаконни сметища на територията на общината.  

С разработената Програма за периода 2016-2020 са поставени следните специфични цели: 

 Специфична цел 1: Запазване и поддържане на екологичното равновесие на 
територията на Община Любимец; 

 Специфична цел 2: Устойчиво и интегрирано управление на водните ресурси в 
Община Любимец; 

 Специфична цел 3: Подобряване административния капацитет за управление на 
околната среда и повишаване екологичната култура, информираност и активно 
участие на гражданите в решаване на екологичните проблеми.  
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Мярка Дейност Отговорник 
Начален  
и краен 

срок 

Финансиране/възможни 
източници/необходими 

средства 

Мярка 2.1. Оптимизиране 
на общинската схема за 
управление на отпадъците 
(транспорт, събиране, 
рециклиране и 
оползотворяване) 

2.1.1. Дооборудване на системата за организирано 
сметосъбиране и техника за управление на 
отпадъци в Община Любимец  

Кмет на Община 
Любимец  

2016-2017 
Общински бюджет, 
държавен бюджет 

2.1.2. Усъвършенстване на нормативната рамка за 
УО в Община Любимец  

Кмет на Община 
Любимец 
Общински съвет 
– Любимец  

2016-2017 Общински бюджет 

2.1.3. Подобряване на информационната система за 
управление на отпадъците  

Кмет на Община 
Любимец 

2016-2020 Общински бюджет 

2.1.4. Сключване на договор с ООп на отпадъци в 
общината  

Кмет на Община 
Любимец  

01.01.2016 
– 
01.12.2016 

Общински бюджет 

2.1.5. Въвеждане на домашно компостиране  
Кмет на Община 
Любимец 

2017 
Общински бюджет, 
държавен бюджет 

2.1.6. Проектиране и изграждане на площадка за 
компостиране 

Кмет на Община 
Любимец  

2017-2018 
Програми/Фондове на 
ЕС, държавен бюджет, 
общински бюджет 

Мярка 2.2. Въвеждане на 
система за разделно 
събиране на отпадъците в 
Община Любимец 

2.2. Сключване на договор с организация за 
разделно събиране на отпадъци  

Кмет на Община 
Любимец  

01.01.2016 
– 
01.12.2016 

Общински бюджет 

2.2.2. Въвеждане на разделно събиране на отпадъци 
от опаковки, както и отпадъци от хартия, пластмаса, 
стъкло и метал от бита  

Кмет на Община 
Любимец 

2016-2020 Общински бюджет 

2.3. Подготвяне и провеждане на информационни Кмет на Община 2016-2020 Общински бюджет, 
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кампании за ползата от разделното събиране на 
отпадъците  

Любимец държавен бюджет  

Мярка 2.3. Запазване на 
околната среда чрез 
изграждане на площадка 
за депониране на 
биоразградими отпадъци, 
намаляване 
нерегламентираните 
сметища и ефективно 
управление на видовете 
отпадъци, извън битовите  

2.3.1. Създаване на организация за събиране и 
обезвреждане на масово разпространени отпадъци 
(батерии, луминесцентни лампи и др.) 

Кмет на Община 
Любимец 

2016-2017 
Общински бюджет, 
държавен бюджет 

2.3.2. Въвеждане на разделно събиране на 
биоразградими отпадъци и изграждане на 
инфраструктура за компостирането им 

Кмет на Община 
Любимец 

2016-2017 
Програми/Фондове на 
ЕС, държавен бюджет, 
общински бюджет 

2.3.3. Почистване и рекултивиране на локални 
замърсявания, нерегламентирани сметища и 
замърсени терени  

Кмет на Община 
Любимец 

2016-2017 
Програми/Фондове на 
ЕС, държавен бюджет, 
общински бюджет 

2.3.4. Организиране на периодични кампании за 
събиране на рециклиращи се битови отпадъци и 
други отпадъци  

Кмет на Община 
Любимец 

2016-2020 
Държавен бюджет, 
общински бюджет 
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ИЗВОДИ: 

 Общинската програма за управление на отпадъците е в координация с основните приети 
регионални и местни стратегически планове и програми, както следва: 

o Регионален план за развитие на Южен централен район 2014 – 2020 г.; 

o Областна стратегия за развитие на Област Хасково за периода 2014 – 2020 г.;  

o Общински план за развитие на Община Любимец за 2014 – 2020 г.; 

o Програма за опазване на околната среда за Община Любимец 2016 – 2020 г. 

 Мерките, предвидени в Програмата за управление на отпадъците на Община Любимец с 
период на действие 2016 – 2020 г. допринасят за постигане на националните и 
регионални стратегически цели за развитие в областта на управлението на отпадъците.  
 
 

VII. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ 

Прилагане на система за наблюдение, отчет и оценка на Националния план за 
управление на отпадъците е предвидено като изискване в ЗУО. Съгласно чл.49, ал.4, т. 20 от 
Закона за управление на отпадъците, НПУО следва да съдържа система за отчет и контрол на 
изпълнението, а съгласно т. 21 – система за оценка на резултатите и за актуализация на плана. 
Тъй като Закона за управление на отпадъците изисква общинските програми за управление на 
отпадъците да се разработват в съответствие със структурата на НПУО, такава система трябва 
да бъде разработвана и включена и в общинската програма за управление на отпадъците. В 
допълнение, член 52 от ЗУО поставя рамкови изисквания към разработването на програми за 
управление на отпадъците от общините. Поставени са следните най-общи изисквания по 
отношение на наблюдението, отчета и контрола: 

 програмата се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия; 

 кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за 
изпълнението на програмата през предходната календарна година. 

Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците на Община 
Любимец е Общински съвет – Любимец. Кметът на общината информира ежегодно общинския 
съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година. Отчетът се 
представя в срок до 31 март и се публикува на интернет страницата на общината. Копие от 
отчета се изпраща на РИОСВ – Хасково. 

Целта на отчета за изпълнение на програмата през предходната календарна година е да 
се проследи напредъкът при изпълнението и да се идентифицират необходимите промени или 
адаптиране на програмата за текущата година. 
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Отчетът се изготвя на достъпен език и стил и е целесъобразно да включва графики, 
фигури, таблици, които да илюстрират напредъка по изпълнение на мерките и целите. Това е 
необходимо за по-добро разбиране на съдържанието от страна на неспециалисти в областта на 
отпадъците – както общински съветници, така и широката общественост. 

Целесъобразно е годишният отчет за изпълнение на Програмата за управление на 
отпадъците на Община Любимец да се изготвя в следния формат: 

 Въведение; 
 Общи условия за изпълнение и промени в социално-икономическите условия в 

общината; 
 Действия, предприети от общината за осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението: 
o Създадени механизми за събиране, обработка и анализ на данни; 
o Преглед на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение на програмата през 

съответната година, и предприетите мерки за преодоляването им; 
o Резултати от извършени оценки и тематични допитвания към края на 

съответната година; 
 Напредък по изпълнение на целите и мерките в Програмата; 
 Заключение; 
 Приложения. 

Наблюдението на общинската програма за управление на отпадъците на Община 
Любимец може да се определи като процес на системно събиране и анализ на информация 
относно хода на изпълнение на включените в програмата мерки. В приетата програма за 
управление на отпадъците за всяка мярка или група от мерки в отделните подпрограми ще са 
посочени очаквани резултати от изпълнението, както и индикатори за текущо изпълнение и 
целеви индикатори. Именно за посочените резултати и конкретно определени индикатори се 
събира необходимата информация в рамките на системата за наблюдение, отчет и контрол. В 
допълнение към изпълнението на текущите и целевите индикатори, за всяка мярка се 
наблюдава и спазването на предвидения график и степента на изразходване на ресурсите. 

Кметът на Община Любимец организира наблюдението на изпълнението на общинската 
програма за управление на отпадъците. Той трябва да определи звеното в структурата на 
общинската администрация, което ще отговаря за събиране и обобщаване на информацията за 
изпълнение на включените в програмата мерки, както и за изготвяне на годишния отчет за 
изпълнение на програмата. Такива функции обикновено са възложени на отдела в 
специализираната общинска администрация, който отговаря за управление на дейностите с 
отпадъците. Ясно трябва да са определени и отговорностите на другите вътрешните звена и на 
външните за администрацията структури, които ще предоставят информация, както и обхватът 
на данните и периодичността, с която това ще се извършва. Това става чрез вътрешни правила 
за дейностите по събиране и съхраняване на информация, свързана с подготовката и 
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изпълнението на програмата. Като административен подход е възможно кметът на общината 
да издаде заповед, в която подробно да са описани отговорностите на всички структурни звена 
в общината за набиране на съответната информация със съответните срокове, както и за 
обобщаването й и подготовката на годишния отчет пред общинския съвет за изпълнението на 
общинската програма за управление на отпадъците. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
VIII-I. АНАЛИЗИ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 
ОТПАДЪЦИТЕ 
 

VVIIIIII..11..  ААННААЛЛИИЗЗ  ННАА  ДДЕЕЙЙССТТВВААЩЩИИТТЕЕ  ННООРРММААТТИИВВННИИ  ИИ  ППРРООГГРРААММННИИ  
ДДООККУУММЕЕННТТИИ  ВВ  ККООННТТЕЕККССТТАА  ННАА  ППРРААВВААТТАА  ИИ  ЗЗААДДЪЪЛЛЖЖЕЕННИИЯЯТТАА  ННАА  

ООББЩЩИИННИИТТЕЕ  ППОО  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ООТТППААДДЪЪЦЦИИТТЕЕ  
 

Информационно осигуряване на анализа 

За осигуряване на необходимата информация за анализа са използвани следните методи: 

- Проучване на национални и местни нормативни документи, регламентиращи 
отговорностите на общината, свързани с управлението на отпадъците; 

- Проучване на стратегически и програмни документи на национално и общинско ниво 
относно управлението на отпадъците; 

- Събиране на информация и проучване за напредъка по изпълнението на програмните 
документи на Община Любимец, свързани с управление на отпадъците, в това число 
проучване за степента на изпълнение на мерките в програмата. 

АНАЛИЗ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РАМКА НА ЕС  

1. Законодателство на ЕС за управление на отпадъците  

Обхват и структура   
От приемането на първата рамкова Директива за отпадъците 75/442/ЕЕС през 1975 г. 

европейското законодателство в сектора има огромно развитие. Понастоящем 
законодателството на Общността включва три категории законодателни актове:  

 Рамково законодателство: Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви и 
Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци.  

 Законодателство относно операции и съоръжения по третиране на отпадъци: 
Директива за индустриални емисии 2010/75/ЕС (относно изгаряне на отпадъци и изисквания за 
комплексни разрешителни за определени инсталации за третиране на отпадъци) и Директива 
1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци.  

 Законодателство относно специфични потоци отпадъци и включва следните базови 
директиви: Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 
г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и за отмяна на 
Директива 91/157/ЕИО; Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване; Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 
декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки; Директива 2000/53/ЕО на 
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Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба 
моторни превозни средства; Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за 
обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили; Директива 
86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на 
почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието и Директива 78/176/ЕИО 
на Съвета от 20 февруари 1978г. относно отпадъците от производство на титанов диоксид.  

В допълнение на посочените директиви за специфични отпадъчни потоци са приети и 
редица съпътстващи към тях директиви и решения на ЕС, въвеждащи специфични технически 
изисквания и правила.  

Принципи 

Основните принципи, на които се основава секторно законодателство, предмет на 
анализа, са: 

„Предотвратяване” – образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, 
където това е възможно 

„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 висок степен на защита на околната среда и 
човешкото здраве. 

„Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани 
и избягвани на възможно най-ранен етап.  

„Близост” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до мястото 
на тяхното образуване. 

„Самодостатъчност” – отпадъците, генерирани в ЕС, трябва да бъдат третирани в 
рамките на общността.  

„Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи, както и 
широката общественост имат възможност да участват в разработването на плановете за 
управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат достъп до 
тях след разработването им.  

Йерархия на управлението на отпадъците 

Рамковата директива за отпадъците въвежда нова йерархия на управлението на 
отпадъците. Тя е крайъгълен камък на законодателство и политиката относно отпадъците. Тази 
последователност определя приоритетния ред на това какво представлява най-добрата 
възможност за околната среда в законодателството и в политиката относно отпадъците. 
Спазването на йерархията на управление на отпадъците от страните-членки гарантира най-
високо ниво на съответствие с европейските документи за ефективно използване на ресурсите, 
поради което следва да се насърчава по всякакъв начин. Йерархията задава пет възможни 
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начина за институциите и бизнеса за справяне с отпадъците и дава приоритет на мерките в 
следната последователност: 
 Предотвратяване на образуването на отпадъци; 
 Подготовка за повторна употреба; 
 Рециклиране; 
 Друго оползотворяване, напр. оползотворяване за получаване на енергия; 
 Обезвреждане (депониране, изгаряне без оползотворяване на енергията и др.). 

„Предотвратяването” на отпадъци е определено в Директивата като мерки, които се 
предприемат преди веществата или предметите да се превърнат в отпадък, с което се намалява:  

а) генерираното количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на 
продуктите или удължаването на жизнения им цикъл (количествено предотвратяване)  

б) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите (качествено 
предотвратяване на отпадъците). 

„Подготовка за повторна употреба”  включва  почистване, проверка и поправка на 
употребявани продукти, които са станали отпадък, така че да могат да се употребяват повторно 
(например поправка на велосипеди, електрическо и електронно оборудване, мебели и др., 
които след като са поправени се продават като втора употреба). Подготовката за повторна 
употреба е вид оползотворяване на отпадъците. 

„Рециклиране” – Подходът при рециклирането е, че един материал се преработва с цел 
да се променят неговите физикохимични свойства и да се оползотворява повторно за същите 
или за други цели. Главната цел на Рамковата директива за отпадъците е ЕС да стане повече от 
„рециклиращо общество”, което се стреми да избягва образуването на отпадъци и да използва 
отпадъците като ресурс. 

Конкретните дейности по управление на отпадъка, които се класифицират като 
рециклиране съгласно Рамковата директива за отпадъците, включват (но не само):  

o рециклиране на материали: напр. на пластмасови продукти или компоненти в 
пластмасови материали; стопяване на отпадъчно стъкло в стъклени продукти; употреба на 
хартиени отпадъци в заводи за хартия и др. Рециклирането на материали: например 
пластмасови гранулирани и пелетизирани за екструдиране или формоване, натрошени 
отпадъци от стъкла, сортиране на отпадъци от хартия, отговарящи на критериите за края на 
отпадъка   

o Производство на компост, отговарящ на критериите за качество на продуктите.  

Рециклирането е вид оползотворяване на отпадъците. 

„Друго оползотворяване” е всяка дейност, която отговаря на определението за 
„оползотворяване” съгласно РДО, но която не отговаря на специфичните изисквания за 
подготовка за повторна употреба или за рециклиране. 

Примери за друго оползотворяване са:  
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o изгарянето или съвместното изгаряне, когато основното използване на отпадъците е 
като гориво или друг начин за получаване на енергия. Това е операция по управление на 
отпадъците с оползотворяване на енергията, класифицирана като R1 в приложение II към РДО. 
Това контрастира с изгарянето на отпадъци без оползотворяване на енергия, класифицирано 
като операция по обезвреждане D10 в приложение I към РДО.  

o насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване. 

„Обезвреждане” – депониране (дори когато сметищен газ се използва за възстановяване 
на енергия); изгаряне и съвместно изгаряне, които не отговарят на критериите, за да бъдат 
определени като оползотворяване (в случай на съоръжения, предназначени за изгаряне на 
твърди битови отпадъци, които не отговарят на определени критерии, с помощта на формулата 
за енергийна ефективност R1 в приложение II към РДО), насипни дейности, когато не 
отговарят на дефиницията за оползотворяване. 

Рамката и структурата на европейското законодателство, уреждащо обществените 
отношения в сектор отпадъци може да се онагледи по следния начин:  

Действащо законодателство  
РДО от 2008 г. – Нови ключови разпоредби  
Рамковата директива за отпадъците, освен посочената йерархията на отпадъците, въведе 

и други ключови разпоредби за страните-членки, съответно за техните компетентни 
национални, регионални и местни власти, отговорни за съответните политики:  

 до 2020 г. да се постигне повторна употреба и рециклиране на минимум 50% от 
битовите и приравнените на битовите отпадъци; 

 до 2020 г. да се постигне рециклиране и оползотворяване на най-малко 70% от 
отпадъците от строителство и от разрушаване на сгради;  

  до 2014 г. страните-членки да разработят национални програми за предотвратяване на 
образуването на отпадъци; 

  най-късно до 2015 г. да се въведе разделно събиране минимум за битовите отпадъци и 
подобни източници от хартия, метал, пластмаса и стъкло;  

 въвежда процедура за определяне на критерии за край на отпадъка и специфицира в кои 
случаи вещества или предмети, получени в резултат от производствен процес, 
представляват странични продукти, а не отпадъци;  

 разграничава кога изгарянето на отпадъци е ефективно от енергийна гледна точка и се 
счита за операция по оползотворяване; 

  определя ясно разликата между „оползотворяване” и „обезвреждане” на отпадъци  
 въвежда „разширена отговорност на производителя” като едно от средствата за 

подпомагане на разработването и производството на стоки, при които се отчита 
напълно и се улеснява ефективното използване на ресурси по време целия им жизнен 
цикъл, включително тяхната поправка, повторна употреба, разглобяване и 
рециклиране, без да се възпрепятства свободното движение на стоки на вътрешния 
пазар.  
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Изисквания при трансграничен превоз  

Регламент (ЕО) №1013/2006 въвежда изисквания към лицата, които извършват 
трансграничен превоз, да нотифицират или да предоставят информация пред компетентните 
власти в страните-членки при трансграничен превоз на отпадъци и да предоставят финансови 
гаранции, покриващи риска от превоза. Регламентът предоставя на страните-членки 
възможност да ограничат в определени случаи вноса на отпадъци и изисква компетентните 
органи да осъществяват контрол и налагат подходящи санкции при установяване на нелегален 
превоз. Регламентът забранява износ на отпадъци за обезвреждане извън ЕС, с изключение на 
износ за страните от ЕАСТ-Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, Швейцария, когато са и страни 
по Базелската конвенция.  

Изисквания относно операции по третиране и съоръжения  
Две директиви въвеждат технически и други изисквания към съоръжения за отпадъци и 

към тяхната експлоатация: 1) Директива за индустриални емисии 2010/75/ЕС относно 
инсталациите за изгаряне и съвместно изгаряне на отпадъци и 2) Директива 1999/31/ЕО 
относно депонирането на отпадъци. Директивата за депониране въвежда и ограничения за 
депониране на биоразградими отпадъци: поетапно до 2016 г. количеството на биоразградими 
отпадъци, които се депонират да се редуцира през 2016 г. до 35% от количеството през 1995 г. 
За няколко от новите страни-членки, включително и за България, този срок е до 2020 г. 
Директивата забранява депонирането на гуми, течности и експлозиви.  

Изисквания относно специфични потоци отпадъци  
Количествени цели за подготовка за повторна употреба, рециклиране и 

оползотворяване са въведени в 4 европейски директиви относно отпадъци от опаковки, 
излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори. Специфични изисквания 
относно други потоци отпадъци: ПСБ/ПСТ, утайки от ПСОВ и отпадъци от производство на 
титанов диоксид са регламентирани в две отделни директиви. С оглед опростяване на 
законодателството, изискванията относно разделното събиране, когато е възможно 
регенерирането и обезвреждане на отработените масла, се включиха в РДО, която отмени 
стара европейска директива.  

Процес на преразглеждане на законодателството  

Пътната карта на ЕК, ГД „Околна среда” за преглед на политиките в сектор 
„Отпадъци” за 2014 г., която представя възможните законодателни инициативи, включва три 
основни елемента: 

Първо, преглед на ключови цели в Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕС; 
Директивата 94/62/ЕС относно опаковките и отпадъците от опаковки; Директива 99/31/ЕС 
относно депата за отпадъци. Целите, заложени в тези директиви, са един от инструментите за 
операционализиране на целите за ефективност на ресурсите и целите, свързани с 
Инициативата на ЕС за суровините. Предвижда се прегледът на целите да адресира по един 
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всеобхватен начин адекватността на настоящите цели в трите целеви директиви, например 
чрез поставяне на по-строги цели от текущите или чрез поставяне на нови цели, включително 
за предотвратяване на отпадъците и за намаляване на депонираните отпадъци. В същото време, 
прегледът предвижда обследване за припокриване (в т.ч. между целите за рециклиране в РДО 
и в Директивата за опаковките и отпадъците от опаковки) и, ако е необходимо, 
идентифициране на опции за опростяване на законодателството и подобри яснотата и 
съгласуваността между директивите. Законодателната инициатива е част от публикуваната 
Работна програма на ЕК за 2014 г.  

Второ, последваща (ex-post) оценка ("fitness check") на пет, приети по-отдавна 
директиви относно специфични отпадъчни потоци: утайки от ПСОВ; ПХБ/ПХТ; отпадъци от 
опаковки, ИУМПС, батерии. Ще се направи оценка на съгласуваността между изискванията на 
тези директиви с новия подход в политиката по отпадъците, в т.ч. йерархията на отпадъците, 
подхода за жизнения цикъл, и с целите на текущата политика, в т.ч. ефективност на ресурсите 
и суровините. Оценката предвижда консултации със заинтересованите страни.  

Трето, оценка на проблема с отпадъците от пластмаса в контекста на текущата рамка 
на политиката за управление на отпадъците, основана на Зелената книга за Европейска 
стратегия за пластмасовите отпадъци и околната среда, одобрена през януари 2014 г.  

 

Предложение за промяна на Директива 94/62/ЕС относно опаковките и отпадъците 
от опаковки  

През 2011 г. ЕК възложи проучване и възможни регулации относно полимерните 
торбички за еднократна употреба. Предложенията за такава регулация са вече факт чрез 
промяна на Директива 94/62/ЕС. На 4 ноември 2013 г. ЕК прие предложение за намаляване 
употребата на полимерни торбички с дебелина под 50 микрона. Съгласно проекта за промени 
на Директивата от датата на влизането й в сила страните-членки трябва да въведат в 
националното си законодателство изискванията в срок от 12 месеца, а до две години след 
влизането й в сила – да я приложат на практика. Това означава, че страните-членки трябва да 
въведат мерки, които могат да бъдат икономически инструменти, национални цели за 
намаляване на количествата или пазарни ограничения, като се спазват правилата на свободно 
движение на стоки и услуги. Целта на предложението е да се намали вредното въздействие от 
изхвърлянето на полимерните торбички върху околната среда и най-вече върху водните 
морски организми и се стимулира предотвратяването на отпадъците и по-ефективното 
използване на ресурсите.  

Други проучвания  
Европейската комисия е възложила и проучване относно възможна промяна на 

сроковете относно целите за ОЕЕО.  
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VIII.1.1. АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНАТА И ОБЩИНСКАТА НОРМАТИВНА 
РАМКА 

Съобразно Методически 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 настоящият раздел на Програмата съдържа: 

 преглед на националното законодателство в България в областта на управлението на 
дейностите по отпадъците, основните принципи и задължения на общините;   

 преглед на националните програмни документи (програми, планове, стратегии), 
определящи рамката на развитие в областта на управлението на отпадъците на 
национално ниво; 

 нормативна уредба на местно ниво в областта на управлението на дейностите по 
отпадъците и съответствието й с нормативните изисквания на национално ниво; 

 степен на изпълнение на предходната програма за управление на отпадъците и анализ 
на мрките, които не са изпълнение с анализ на причините; 

 изводи и препоръки от направения анализ. 
 

Законът за опазване на околната среда (ЗООС), Законът за управление на отпадъците 
(ЗУО) и Законът за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничното 
движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, заедно със съответните подзаконови 
нормативни актове към тях, са основните нормативни документи в областта на управление на 
отпадъците в Република България. Съществуват и други закони и подзаконови нормативни 
актове, които оказват влияние върху развитието на сектор „Управление на отпадъците”, като 
по-важните от тях са разгледани в този раздел от Програмата.  

Основните нормативни актове в областта на управлението на отпадъците са 
преиздадени след обнародването на новия Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 
от 13 юли 2012 г., посл. изм. ДВ. бр.98 от 28 ноември 2014 г.).  

Стратегическите документи в областта на управлението на отпадъците, действащи на 
национално ниво, са както следва:  

 Национален план за управление на отпадъците за периода 2014 – 2020 г., приет с 
Решение от 22 декември 2014 г. на Министерски съвет; 

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010 – 2020 г. (утвърден от 
Министъра на околната среда и водите на 28.07.2010 г.); 

 Национален стратегически план за управление на отпадъци от строителство и 
разрушаване на територията на Р България за периода 2011 – 2020 г. 
 



 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2016-2020 г. ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

стр. | 123 

 

След приемането на новия ЗУО бяха актуализирани и редица ръководства, указания и 
др. справочни документи, регламентиращи третирането на отпадъците, най-важните от които 
са както следва: 

 Ръководство за предварително третиране преди депониране на отпадъци в България 
(утвърдено със Заповед №РД-664 от 29.08.2014 г. на министъра на околната среда и 
водите); 

 Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на 
критерии за приемане на отпадъци на различните класове депа (утвърдено със Заповед 
№РД-156 от 04.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите); 

 Методи за изпитване на отпадъци с цел основно охарактеризиране и установяване на 
съответствието. Опростени процедури за изпитване на отпадъци и изисквания за 
проверка на място, включително методи за бързо изпитване на отпадъци (одобрени със 
Заповед №РД-950/13.12.2014 г. на Министъра на околната среда и водите); 

 Критерии за приемане на монолитни отпадъци на съответните класове депа за 
отпадъци, одобрени със Заповед №РД-647/26.08.2014 г. на Министъра на околната 
среда и водите); 

 Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, 2012 г. 
 
 

VIII.1.1.1. АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНАТА НОРМАТИВНА РАМКА  

1. Закон за опазване на околната среда (ЗООС) 

Общите изисквания към опазването на всички компоненти на околната среда (въздух, 
води, почви, земни недра, биоразнообразие и неговите елементи) и управлението на факторите, 
които оказват вредно въздействие върху нея (отпадъци, шум, химични вещества и 
антропогенна дейност) са въведени в ЗООС. Законът за опазване на околната среда очертава 
принципите за защита на компонентите на околната среда – като например “устойчиво 
развитие”, “предимство на предотвратяване пред обезвреждане”,  “замърсителят плаща” и 
интегрирането на политиката на опазване на околната среда в секторните и регионалните 
политики. Освен рамкови разпоредби относно принципите, които трябва да се спазват за 
опазване на околната среда (и в частност на управлението на отпадъците) и общите 
задължения на лицата и компетентните органи, в закона са регламентирани и процедурите по 
извършване на екологична оценка, оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и 
издаване на комплексни разрешителни (КР) и лицензи.  

2. Закон за управление на отпадъците  

До приемането през септември 1997 г. на Закон за ограничаване на вредното 
въздействие на отпадъците върху околната среда (ЗОВВООС) в България липсва 
специална правна уредба в тази област. ЗОВВООС за първи път урежда обществените 
отношения в сектор „Управление на отпадъците” и въвежда редица основополагащи 
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изисквания на рамкова Директива за отпадъците 75/442/ЕЕС, в т.ч. задължения на лицата, 
извършващи дейности с отпадъци, информация за дейностите с отпадъци, програмиране чрез 
национална, общински и фирмени програми за управление на отпадъците, разрешаване и 
контрол на дейностите с отпадъци; внос, износ и транзитен превоз, глоби и санкции за 
неизпълнение. За първи път се дефинират понятията „отпадък”, „причинител” и „притежател” 
на отпадъци. С този закон се въвежда и принципа за „разширена отговорност на 
производителите” чрез изискване към производителите и вносителите на продукти, които в 
процеса на тяхното производство или след крайната им употреба образуват опасни или масово 
разпространени отпадъци, да заплащат продуктови такси. За детайлизиране разпоредбите на 
закона в последствие са утвърдени редици подзаконови нормативни актове.  

Законът за управление на отпадъците, приет през септември 2003 г., доразвива 
философията на закона от 1997 г. и транспонира напълно РДО 75/442/ЕЕС и заедно с 
наредбите към закона се въвеждат изискванията на всички европейски директиви в сектор 
“Управление на отпадъците”. Към момента на приемане на България като страна член на ЕС 
през 2007 г., законодателството в сектора е хармонизирано с европейското право. С 
допълненията в закона през 2010 г. се въвеждат икономически стимули за предприемане на 
реални действия от местните власти за намаляване на депонираните отпадъци, както и за 
преминаване към регионален принцип на управление на битовите отпадъци.  

В края на 2008 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз (ЕС) приема 
нова рамкова Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците, с която са отменени Директива 
75/439/ЕИО относно обезвреждането на отработени масла, Директива 91/689/ЕИО относно 
опасните отпадъци и Директива 2006/12/ЕО относно отпадъците. Директивата изисква от 
страните членки въвеждане на съответните разпоредби в националното им законодателство не 
по-късно от 12 декември 2010 г.   

Основните изисквания на директивата, които налагат промени в националното 
законодателство, могат да бъдат обобщени, както следва:  

 Въвеждане на нови определения за „отпадък”, включително „опасни отпадъци“, 
„отработени масла“, „биоотпадъци“; „търговец“, „брокер“, „разделно събиране“, 
„предотвратяване“, „повторна употреба“, „подготовка за повторна употреба“, и 
прецизиране обхвата и приложното поле на закона. Промяна в определенията за 
“оползотворяване” и “рециклиране” с цел гарантиране на ясно разграничаване на двете 
понятия.  

 Въвеждане на понятията „странични продукти” и „край на отпадъка”, както и 
определяне на критериите и условията, при които дадено вещество или предмет могат 
да не бъдат разглеждани като отпадъци, и условията, при които определени отпадъци 
престават да бъдат отпадъци. Критериите за „край на отпадъка” са насочени основно 
към следните групи отпадъци: инертни материали от строителство и разрушаване на 
сгради, метален скрап, автомобилни гуми, текстил, компост, отпадъчна хартия и 
стъкло. 
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 Прецизиране на задълженията на притежателите на отпадъци да осигурят подходящото 
им третиране по начин, който не въздейства отрицателно върху околната среда и 
човешкото здраве.  

 Прилагането на нова петстепенна йерархия при управление на отпадъците, която 
определя предотвратяването на образуването на отпадъци като първи приоритет и 
изисква повторната употреба и рециклирането на материалите да бъдат предпочетени 
пред оползотворяване на отпадъците за получаване на енергия.  

 Разработване на програма за предотвратяване на отпадъци, в която трябва да бъдат 
поставени целите за предотвратяване на отпадъци, описват се съществуващите и 
предлаганите бъдещи мерки за предотвратяване, посочват се показателите за измерване 
на изпълнението и др.  

 Въвеждане на цели за рециклиране на битови и строителни отпадъци: 
o до 2020 г. подготовката за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни 

материали най-малко, като хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 
домакинствата и евентуално от други източници, доколкото тези потоци от 
отпадъци наподобяват домакинските отпадъци, следва да се увеличи най-малко 
до 50 на сто от общото им тегло; 

o до 2020 г. подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго 
оползотворяване на материали, включително насипни дейности с използване на 
отпадъци за заместване на други материали, на неопасни отпадъци от 
строителство и разрушаване с изключение на материали в естествено състояние 
следва да се увеличи най-малко до 70 на сто от теглото им. 

 В съответствие с йерархията на отпадъците и с цел намаляване на емисиите на 
парникови газове от депата за отпадъци е важно да се улесни разделното събиране и 
правилното третиране на биоотпадъците, за да бъде произведен безопасен за 
околната среда компост или други материали.  

 Налагане на принципа за „разширена отговорност на производителя” с цел засилване 
на предотвратяването на отпадъците, повторната употреба, рециклирането и друг вид 
оползотворяване.  

 Прилагане на принципа „замърсителят плаща“ изисква разходите за обезвреждане на 
отпадъците да бъдат поети от настоящия им притежател, предишните притежатели или 
от причинителя на отпадъка.  

Законът за управление на отпадъците, в сила от 13 юли 2012 г. въвежда 
изискванията на РДО 2008/98/ЕО, включително принципите „замърсителят плаща”, 
„разширена отговорност на производителя” и йерархията на управление на отпадъците. Той 
въвежда за първи път конкретно адресирани оперативни цели за рециклиране на битови и 
строителни отпадъци, изисквания към съоръженията и инсталациите за отпадъци, въвежда 
икономически и регулаторни механизми и инструменти за прилагане на законодателството; 
правила за управление на масово разпространените отпадъци; урежда подхода за „край на 
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отпадъка” и „странични продукти”, определя детайлно контролните функции на институциите 
и конкретните глоби и санкции за неспазване на закона. 

Ключовите разпоредби, произтичащи от ЗУО, са:   
Количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на 

отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 
домакинствата и подобни отпадъци от други източници, които да достигнат общините, в 
следните срокове и количества:  

1. до 1 януари 2016 г. – най-малко 25 на сто от общото им тегло;  
2. до 1 януари 2018 г. – най-малко 40 на сто от общото им тегло; 
3. до 1 януари 2020 г. – най-малко 50 на сто от общото им тегло.  
Въвеждане изискване най-късно до края на 2020 г. общините да ограничат 

количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество 
на същите отпадъци, образувани в България през 1995 г.  

Въвеждане на 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:  

1. до 1 януари 2016 г. – най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците;  
2. до 1 януари 2018 г. – най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците;  
3. до 1 януари 2020 г. – най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците.  
Кметовете на общини да организират системи за разделно събиране на битовите 

отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и да осигурят условия за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки за всички населени места с население, по-голямо от 5 000 
жители и за курортните населени места.  

Кметовете на общини да осигурят до 13 юли 2014 г. площадки за безвъзмездно 
предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, 
опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители 
и при необходимост в други населени места;  

Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни 
сгради в населените места с над 5 000 жители и в курортните населени места са задължени от 
началото на 2013 г. да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и 
метали в съответствие с наредбите на общините по чл.22 от ЗУО. Наредбите следва да се 
приемат от общинските съвети до 13 юли 2014 г.;  

Въвеждане на детайлни правила и изисквания за сдружаване на общините в 
регионални сдружения за решаване управлението на битовите отпадъци на регионално ниво 
чрез регионални съоръжения и организация.  

Въвеждане на 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.  
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Определяне на националните компетентни органи по Регламент (ЕО) № 1013/2006, 
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.  

3. Законът за ратификация на Базелската Конвенция за контрол на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане е приет през 
януари 1996 г (обн., ДВ, бр.8 от 1996 г.). Допълнително със Закон (обн. ДВ, бр.113 от 1999 г.) 
са ратифицирани и поправките към Конвенцията. На общоевропейско ниво конвенцията се 
прилага чрез Регламент (ЕО) №1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци.  

Действащите подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията на 
ЗУО, могат да се обособят в четири групи:  

Подзаконови нормативни актове, определящи изисквания към съоръжения и 
инсталации:  

към площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;  
за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за 

третиране на отпадъци;  
за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и за съвместно 

изгаряне на отпадъци;  
за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци;  
към инсталации, произвеждащи титанов диоксид.  

Подзаконови нормативни актове, регулиращи управлението на специфични отпадъчни 
потоци:  

утайки от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието;  
строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали;  
разделно събиране на биоотпадъците и за третиране на биоотпадъците;  
опаковки и отпадъци от опаковки;  
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; 
излезли от употреба моторни превозни средства; 
отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори;  
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;  
излезли от употреба гуми;  
полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили; 
отпадъци от лечебни заведения. 
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Подзаконови нормативни актове, съдържащи регулации по управлението на отпадъци 
чрез икономически инструменти: 

за отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и 
следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци и за отчисленията за 
депониране на отпадъци; 

за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се 
образуват масово разпространени отпадъци (ИУМПС, ИУЕЕО, гуми, опаковки, масла, негодни 
за употреба батерии и акумулатори, полимерни торбички);  

за финансова гаранция или еквивалентна застраховка при трансграничен превоз на 
отпадъци.  

Подзаконови нормативни актове с хоризонтални разпоредби спрямо всички видове 
отпадъци, инсталации и съоръжения за отпадъци в обхвата на ЗУО:  

за класификацията на отпадъците; 
за предоставяне на информация и реда за водене на публични регистри относно 

отпадъците.  

Съответствие с европейското право в сектор Отпадъци  

Към момента на приемане на Националния план за управление на отпадъците в 
България за периода 2014-2020 г. националното законодателство е в съответствие с 
европейското екологично право в сектор „Управление на отпадъците”. Констатираните от ЕК 
пропуски в националното законодателство – нетранспониране в срок на Директива 2010/75/ЕС 
относно индустриалните емисии (част „Отпадъци”) и на Директива 2011/97/ЕС за изменение 
на Директива 1999/31/ЕС по отношение на специфичните критерии за съхранение на метален 
живак, считан за отпадък са отстранени и съответните наредби са приети.  

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗУО 

В настоящата част на Анализа е направен преглед на всички подзаконови нормативни 
актове към ЗУО, действащи на национално ниво, като са посочени основни моменти от тях и е 
акцентирано върху задълженията на общинските администрации.  

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 (Обн., ДВ, бр. 111 
от 27.12.2013 г.)  

Наредбата е издадена на основание чл. 43, ал. 2 във връзка с чл. 60, ал. 6 и чл. 64, ал. 8 
от Закона за управление на отпадъците. 

Съгласно законовите изисквания, въведени с текстове на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 41от 2010 г. – отменен, ДВ, 
бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп.), считано от 01.01.2011 г., собствениците на депа са длъжни 
да правят отчисления за всеки тон депониран отпадък в банкова сметка за чужди средства на 
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съответната регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се намира 
депото. Натрупаните през експлоатационния период на депото средства се използват за 
дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото, както и за 
изграждане на нови съоръжения за оползотворяване на отпадъци.  

Считано от 01 януари 2011 г. ЗУО регламентира нов ред за финансиране 
обезвреждането на отпадъци чрез депониране. Отчисленията се определят в левове за един 
тон депониран отпадък. Размерът на отчисленията за един тон депониран отпадък се 
актуализира на всеки три години. 

В краят на 2010 г. бяха издадени първите нормативни актове, определящи редът и 
начините за изчисляване на отчисленията по ЗУО: 
 Наредба № 14 от 15 ноември 2010 г. за реда и начина за изчисляване на размера на 

отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и 
следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци (Обн. ДВ. бр.93 от 
26 Ноември 2010 г., отм. ДВ. бр. 111 от 27 Декември 2013 г.) – регламентираща реда за 
събиране и разходване на отчисления за закриване и рекултивация на депа за отпадъци;  

 Постановление №207 от 16 септември 2010 г. за определяне на размера и реда за 
отчисленията по чл. 71е от Закона за управление на отпадъците (В сила от 01.01.2011 
г., Обн. ДВ. бр.75 от 24 Септември 2010 г., отм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2014 г.) – 
регламениращо реда за събиране и разходване на отчисленията за изграждане на нови 
съоръжения за третиране на отпадъци.  

При извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки 
собственик на депо е длъжен да осигури пълния размер на средствата за закриване и 
следексплоатационни грижи на площадката на депото съобразно инвестиционния проект 
и/или проекта за рекултивация на депото чрез обезпечение по чл. 60, ал. 1 ЗУО. 
Обезпечението може да бъде под формата на: 
 месечни отчисления в банкова сметка за чужди средства на Регионалната инспекция 

по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намира депото, или  
 месечни отчисления в банкова сметка със специално предназначение, блокирана за 

периода до приключване и приемане на мерките по закриване и следексплоатационни 
грижи на площадката на депото, с изключение на случаите, когато е разрешено 
тяхното ползване от директора на съответната РИОСВ за разходване на сумите от 
сметката, или банкова гаранция в полза на съответната РИОСВ, на чиято територия се 
намира депото. 

Редът и начинът за определяне размера и предоставянето на обезпеченията, 
разходването на средствата от отчисленията и случаите, в които РИОСВ има право да иска 
усвояване на банковата гаранция, се определят с Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина 
на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и опчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци.  
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Обезпечението по чл. 60, ал. 1 ЗУО се дължи при обезвреждане на отпадъци чрез 
депониране на:  
 депа за неопасни отпадъци, в това число:  

o регионални депа за неопасни отпадъци;  
o депа за неопасни отпадъци (производствени, строителни и др.);  

 депа за опасни отпадъци.  

Обезпечението по чл. 60, ал. 1 ЗУО не се дължи при обезвреждане на отпадъци чрез 
депониране на:  

 депа за инертни отпадъци;  

 депа за отпадъци в случаите:  

o на съвместно депониране с минни отпадъци при изпълнение на изискванията по 
чл. 63, ал. 2 ЗУО;  

o когато депата са включени в програмите за отстраняване на екологични щети по 
чл. 66 ЗУО. 

Отчисленията по чл. 64 ЗУО се дължат при обезвреждане на отпадъци чрез депониране 
на следните депа:  
 регионални депа за неопасни отпадъци;  
 депа за неопасни и/или инертни отпадъци (когато отпадъците са от строителство и 

разрушаване);  
 съществуващи общински депа за неопасни отпадъци, които функционират след 2009 г., 

до въвеждане в експлоатация на съответното за общината регионално депо.  

Отчисленията по чл. 64 ЗУО не се дължат при обезвреждане на отпадъци чрез 
депониране на:  
 депа за неопасни отпадъци (производствени);  
 депа за опасни отпадъци;  

 клетки за опасни отпадъци към регионалните депа за неопасни отпадъци. 

Отчисленията по чл.64 ЗУО имат за цел да се намали количеството на депонираните 
отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване.  

Отчисленията се превеждат от собственика на депото ежемесечно по банкова сметка за 
чужди средства на РИОСВ, на чиято територия се намира депото. 

Натрупаните средства се разходват за дейности по изграждане на нови съоръжения за 
третиране на битови и строителни отпадъци, осигуряващи изпълнение от общините на 
изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Средствата 
могат да бъдат разходвани за извършването на последващи разходи, свързани с изградените 
съоръжения и инсталации за оползотворяване на битови отпадъци.  
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Размерът на отчисленията за битови отпадъци се намалява, когато целите в регион, 
определен с НПУО, са изпълнени от общините в съответствие с решението на общото 
събрание на регионално сдружение за разпределението на задълженията между отделните 
общини за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО, както следва: 

1. с 50 на сто за целите за повторна употреба и рециклиране по чл. 31, ал. 1, т. 1; 
2. с 50 на сто за целите за ограничаване на количествата депонирани битови 

биоразградими отпадъци, определени с наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО. 

Намаленията в размера на горепосочените отчисления се прилагат независимо едно от 
друго. 

Отчисленията по чл. 60 и чл. 64 ЗУО, когато се правят от общини, са елементи от 
разходите по чл. 66, ал. 1, т. 3 от Закона за местните данъци и такси. Отчисленията по 
горепосочени два члена от ЗУО постъпват в местните бюджети на общините от 01 януари 2011 
г. 

НАРЕДБА за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС №275 от 06.12.2013 г. 
(Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.) 

Наредбата е приета на основание чл.43, ал.5 от Закона за управление на отпадъците.   
С наредбата се определят: 
1. изискванията към дейностите по разделно събиране на биоотпадъците;  
2. целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците; 
3. методиките за изчисляване и докладване на целите за подготовка за повторна 

употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, 
пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници; 

4. разпределението на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на 
отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 
домакинствата и подобни отпадъци от други източници и съвместно постигане на регионални 
цели за разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци между отделните 
общини в регионите, определени с НПУО. 

Наредбата се прилага за биоотпадъците с произход: 
 от домакинствата и други обекти, които са обхванати от общинските системи за 

разделно събиране; 
 от лица, които образуват биоотпадъци, които не са обхванати от общинските системи за 

разделно събиране. 

Наредбата не се прилага за: 
 естествени неопасни материали от селското или горското стопанство съгласно чл. 2, ал. 

2, т. 6 ЗУО, включително оборски тор, слама, растителни остатъци или остатъци от 
преработка и съхранение на селскостопански продукти, които се използват в 
земеделието; 

 утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води от битови източници. 
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Притежателите на битови биоотпадъци ги предават на общинска система за разделно 
събиране или извършват компостиране на място. 

Системите за разделно събиране на биоотпадъци 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/или  
 други елементи в зависимост от вида на системата. 

Наредбата регламентира изисквания към съдовете за съхраняване на биоотпадъци за 
многократно използване по отношение на: здравина, цвят, възможност за лесно почистване и 
обслужване, надпис и др.  

Кметовете на общините във всеки от регионите, определени с НПУО, осигуряват 
съвместно постигането на следните регионални цели за разделно събиране и 
оползотворяване на битовите 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-малко от 70 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.  

Разпределението на задълженията между отделните общини в съответния регион за 
изпълнение на целите се определя с решение на общото събрание на регионалното сдружение 
на общините (РСО). Регионалното сдружение на общините координира правилното 
функциониране на общинските системи за разделно събиране и дейностите по 
оползотворяване на биоотпадъците за постигане на целите. 

Дейността по компостиране на място се счита за дейност по предотвратяване 
образуването на отпадъците и не се отчита за изпълнение на целите за разделно събиране и 
оползотворяване на битовите биоотпадъци. 

Кметът на общината осигурява разделно събиране и оползотворяване на цялото 
количество на образуваните биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и 
градини на територията на съответната община. 

За постигане на целите за разделно събиране и оползотворяване на битовите 
биоотпадъци кметът на общината като неразделна част от програмата за управление на 
отпадъците или съответно включва мерки за:  
 предотвратяване образуването на биоотпадъци,  
 разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците  
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на територията на общината, отчитайки специфичните условия на отделните видове населени 
места (големина, тип, брой жители и др.). 

Мерките за постигане на целите следва да включват най-малко: 
1. поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците, 

събирани чрез общинските системи за разделно събиране, както и изчисление на броя на 
домакинствата и на населението на всяка община, обслужвани от общинската система за 
разделно събиране; 

2. разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците от обществени зелени 
площи, паркове и градини; 

3. план за изграждане на съоръженията за оползотворяване на биоотпадъците, когато 
такива са предвидени на територията на общината, съгласно решението на общото събрание на 
РСУО в т.ч. определяне на местоположението, необходимия капацитет и технология за 
третиране; 

4. насърчаване компостирането на място; 
5. повишаване информираността на населението за ползите и изискванията за 

разделното събиране и оползотворяване на биоотпадъците. 

Кметовете на общините разработват подробен график за обслужване на съдовете за 
събиране на биоотпадъци и го оповестяват на интернет страницата на съответната община 
и/или информират населението по друг подходящ начин. 

Общи изисквания при изчисляване степента на изпълнение на целите за разделно 
събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци  

 Допустима разлика в образуването на отпадъци между отделни последователни години 
– до 20%; 

 Методът за изчисляване целите по чл.31, ал.1, т.1 ЗУО се определя със заповед на 
министъра на околната среда и водите; 

 Само разделно събраните при източника на образуване биоотпадъци от общинската 
система за разделно събиране на биоотпадъци се отчитат при изчисляване степента на 
изпълнение на целите;  

 Дейността по компостиране на място се счита за дейност по предотвратяване 
образуването на отпадъци и не се отчита за изпълнение на целите по чл.8, ал.1 от 
Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци. 

Кметът на община определя местата за разполагане на съдовете за разделно събиране и 
съхраняване на биоотпадъци от зелени площи, паркове и градини. 

Кметовете на общините от РСУО осигуряват съвместно постигане на целите за 
разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци. Разпределението на 
задълженията за изпълнение на целите се определя с решение на общото събрание на РСУО. 
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Кметовете на общините във всеки от регионите, определени с НПУО, извършват на 
всеки 5 години морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, 
образувани на територията на съответната община, съгласно методика, утвърдена със заповед 
на министъра на околната среда и водите. Морфологичният анализ на битовите отпадъци 
трябва да бъде извършен не по-късно от 10 септември 2015 г. 

Таблица VIII-1.1 Задължения за докладване за битови биоотпадъци на ниво РСУО 

Кой 
докладва 

На кого 
докладва 

Обхват и съдържание на информацията Срок 

Кметове на 
общини  

Председа-
тел на 
РСУО  

Данни за морфологичния състав на битовите отпадъци; 
Количествата образувани битови отпадъци; 
Количествата разделно събрани и рециклирани битови 

отпадъци; 
Количества на депонираните отпадъци/биоразградими; 

10 
септември  

Председател 
на РСУО  

МОСВ  
Обобщаване на данните и изчисляване на степента на постигане 
на целите  

20 
септември  

ИАОС + МОСВ + РИОСВ  

Оценка / верифициране на данните;  
Мотивиран доклад с констатации относно постигането 

на целите; 
 Заповед на Министъра на ОСВ с определяне на  

общините, които са изпълнили целите по чл.31, ал.1 ЗУО и чл.8, 
ал.1 от НРСБО за предходната година 

15 
октомври  

НАРЕДБА за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС №235 от 15.10.2013 г. (Oбн. ДВ, 
бр. 92 от 22.10.2013 г.)  

Наредбата е приета на основание чл.43, ал.5 от Закона за управление на отпадъците.   
С наредбата се определят:  

 подходящите за биологично третиране биоотпадъци и други биоразградими отпадъци;  
 условията, при които компостът и ферментационният продукт престават да бъдат 

отпадък по смисъла на ЗУО;  
 изискванията към производството и качеството на компоста, ферментационния продукт 

и др, получени от процеса на механично-биологично третиране (MБT);  
 изискванията за етикетиране, употреба и пускане на пазара на получения компост, 

ферментационен продукт, органичен почвен подобрител, стабилизирана органична 
фракция от МБТ. 

За производството на компост и ферментационен продукт се използват само:  

 разделно събрани биоотпадъци и биоразградими отпадъци (посочени в Приложение №1 
на наредбата);  

 утайки от ПСОВ, които отговарят на определени изисквания;  
 добавки в установените количества. 
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НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали, приета с ПМС №277 от 5.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., 
в сила от 13.11.2012 г.)  

Наредбата е приета на основание чл. 43, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците. 
С наредбата се регламентират:  

 предотвратяването и ограничаването на замърсяването на компоненти на околната 
среда, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат 
на третирането и транспортирането на строителните отпадъци (СО);  

 създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по 
събиране, транспортиране и третиране на СО;  

 изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството;  
 изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи.  

Целта на наредбата е:  

 да се предотврати и минимализира образуването на СО;  
 да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите по чл. 

32 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);  
 да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали;  
 да се намали количеството на депонираните СО. 

Възложителят на строителни и монтажни работи, с изключение на текущи ремонти, и 
възложителят на премахване на строежи изготвят план за управление на строителни отпадъци 
(ПУСО) в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Изискването за изготвяне на 
ПУСО не се прилага за: 

1. разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. м; 
2. реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с РЗП, 

по-малка от 500 кв. м; 
3. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м; 
4. разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, когато 

тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган.  
При извършване на СМР и премахване на строежи задължително се разделят по вид и 

се предават за последващо материално оползотворяване СО в количества не по-малки от 
посочените в Наредбата. Строителните отпадъци се събират, съхраняват, транспортират и 
подготвят за оползотворяване разделно. 

В Приложение №12 от Наредбата са посочени специфични изисквания към дейностите 
по събиране, подготовка преди оползотворяване и оползотворяване на СО, както и към 
площадките, на които се извършват тези дейности. 

НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни 
отпадъци (приета с ПМС №53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)  
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Наредбата е издадена на основание чл.23 от Закона за ограничаване на вредното 
въздействие на отпадъците върху околната среда (Обн., ДВ. бр.86/1997 г., отм. ДВ, бр. 86 от 
30.09.2003 г.). 

С наредбата се уреждат изискванията за третиране (събиране, приемане, обезвреждане) 
и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, както и изисквания към площадките, 
съоръженията и инсталациите за временно съхраняване на отпадъци.  

НАРЕДБА №2 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и 
водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.)  

Наредбата е приета на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. 
С наредбата се определят условията и редът за класификация на отпадъците по видове 

и свойства. Целта на наредбата е класифициране на отпадъците, осигуряващо 
екологосъобразното им управление в съответствие със Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

Наредбата се прилага за вещества, предмети или части от предмети, съответстващи на 
определението за отпадъци по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО. 

Притежателят на отпадъци е длъжен да класифицира отпадъците, образувани в 
резултат от дейността му, като предприеме всички необходими действия по реда на тази 
наредба. 

НАРЕДБА №1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация 
за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 
51 от 20.06.2014 г.)  

Наредбата е издадена на основание чл. 48, ал. 1 Закона за управление на отпадъците.  
С наредба са определени:  

 редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците;  
 редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците; 
 редът за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара продукти, след 

употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;  
 редът за водене на публичните регистри от ИАОС, посочени в чл.45, ал.1 от Закона за 

управление на отпадъците;  
 изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци. 

НАРЕДБА №7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната 
среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на 
земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.)  

Наредбата е издадена на основание чл.13 от отменения Закона за управление на 
отпадъците и е запазила действието си на основание §9, ал.2 от ПЗР на ЗУО.  

С наредбата се определят изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. Наредбата се отнася за площадките, 
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предназначени за разполагане на съоръжения за третиране на битови, строителни, 
производствени и опасни отпадъци чрез извършване на следните дейности и операции:  

1. събиране на отпадъци, при източника на тяхното образуване и на самостоятелни 
площадки за събиране и/или сепариране на отпадъци;  

2. временно съхраняване на отпадъците, на претоварни площадки и станции и на 
площадки за балиране, пакетиране или брикетиране на отпадъци преди или след извършване 
на основната дейност по обезвреждането им;  

3. оползотворяване на отпадъци;  
4. обезвреждане на отпадъци;  
5. депониране на отпадъци. 

Площадките за третиране на отпадъци се отреждат с влязъл в сила подробен 
устройствен план (ПУП), изработен и одобрен по реда на Закона за устройство на територията. 
С наредбата са въведени изисквания към геоложките, хидрогеоложките и хидроложките 
условия, на които трябва да отговарят площадките за третиране на отпадъци.  

НАРЕДБА №6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
(издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 
13.09.2013 г.)  

Наредбата е издадена на основание чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците. 

С наредбата се определят: 
 условията и изискванията за проектиране, изграждане, експлоатация и депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци закриване на 
депа; 

 процедурата и критериите за приемане на отпадъци на депа; 
 изискванията към проектните решения на тялото на депата; 
 общи правила при третиране на отпадъците. 

Наредбата регламентира класификацията на депата за отпадъци в класовете неопасни, 
инертни и опасни и посочва какви видове отпадъци могат да се обезвреждат в тях.  

Наредбата въвежда забрана за депонирането на: течни; експлозивни, корозивни, 
оксидиращи, леснозапалими или запалими отпадъци; болнични и други клинични отпадъци от 
хуманното и ветеринарното здравеопазване, които с наредбата са класифицирани като 
инфекциозни; излезли от употреба гуми и др. 

Посочени са критериите за приемане на отпадъци на депа, както и редът за извършване 
изпитване на отпадъците: основно охарактеризиране на отпадъците за изпитване на 
поведението на отпадъците в условията на депото, изпитване за установяване на 
съответствието и проверка на място. 

В синхрон с Наредба №7/19.12.2013 г. за отчисленията наредбата изисква цената за 
депониране на отпадъци да възстановява разходите за изграждане на депото и да покрива 
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разходите за експлоатация, мониторинг, закриване и следексплоатационни грижи за 
площадката на депото за период не по-кратък от 30 години, както и осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд на персонала, работещ с отпадъци, изискванията за 
обучение и квалификацията му.   

НАРЕДБА №4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на 
инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр. 36 
от 2013 г.)  

Наредбата е издадена на основание чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците. 

С наредбата се определят условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 
инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на твърди или течни отпадъци с 
оглед предотвратяване, намаляване и/или ограничаване в максимално възможна степен на 
замърсяването на околната среда, включително на изпусканите в резултат на изгарянето 
емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, почвите, повърхностните и подземните 
води, и произтичащия от тях риск за човешкото здраве. 

Наредбата въвежда изисквания по отношение на температурата на хомогената газова 
смес и времето й за престой.  

НАРЕДБА за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 06.11.2012 г., изм. и 
доп., бр. 76/30.08.2013 г.)  

Наредбата е приета на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. 
С наредбата се определят изискванията за пусканите на пазара опаковки и опаковъчни 

материали, както и за разделното събиране, многократна употреба, рециклиране, 
оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от опаковки, включително постигането на 
цели за рециклиране и/или оползотворяване.  

Лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, отговарят за:  
1. намаляване образуването на отпадъци от опаковки, включително за оптимизиране на 

опаковките и многократната им употреба, както и за влагането на рециклирани материали при 
производството на опаковки, когато това не противоречи на хигиенните и здравните норми;  

2. разделното събиране на образуваните от тях отпадъци от опаковки, включително 
организиране на системите;  

3. рециклирането и оползотворяването на разделно събраните отпадъци от опаковки;  
4. екологосъобразното обезвреждане на отпадъците от опаковки, които не могат да 

бъдат рециклирани и/или оползотворени. 
Системите за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от 

опаковки, организирани от организациите по оползотворяване, съответно от кметовете на 
общини, обхващат не по-малко от 6 000 000 жители на територията на страната и 
задължително включват курортните населени места и всички населени места с население над 5 
000 жители. 
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Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки включват най-малко следните 
елементи:  
 цветни (зелени, жълти и сини) съдове за събиране на отпадъци от опаковки от 

домакинствата, като за населени места с под 50 000 жители, за всеки 400 жители се 
осигурява минимален общ обем на съдовете 3 300 л;  

 цветни съдове за събиране на отпадъци от търговски, производствени и 
административни обекти;  

 площадка за извършване на дейностите по предварително третиране на разделно 
събраните отпадъци от опаковки;  

 съоръжения за предварително третиране на отпадъци от опаковки, в т.ч. инсталации за 
сепариране на отпадъци, специализирана и транспортна техника и др. 
Съгласно правната норма на чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО кметът на общината отговаря за 

организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или 
оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в 
т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно 
събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци (в частност – отпадъци от 
опаковки). 

Кметът на общината изпълнява задълженията си по отношение на отпадъците от 
опаковки, като сключва договори за изграждане на система за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки на територията на общината при минимални параметри на системата (минимален 
общ обем на цветни съдове, площадка за извършване на дейностите по предварително 
третиране на разделно събраните отпадъци от опаковки и съоръжения за предварително 
третиране на отпадъци от опаковки)  с организации по оползотворяване, и/или лица, 
притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с 
отпадъци, издаден по реда на ЗУО, и/или комплексно разрешително. 

Кметът на общината следва да определи местата за разполагане на елементите от 
системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината, в т.ч. 
разполагането на съдове за събиране на битови отпадъци и съдове за разделно събиране,  

Кметът сключва договор за изграждане на система за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки с лица, притежаващи документ за дейности с отпадъци и/или КР в случай на писмен 
отказ от всички организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки да сключат договор 
за изграждане и обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на 
територията на съответната община.  

Кметът на общината осигурява и организира прилагането на подходящи мерки за 
недопускане на посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки. Контейнерите за битови отпадъци следва да бъдат различни от тези за 
отпадъци от опаковки, в т.число и по цвят (да не бъдат в жълт, зелен или син цвят). 

Кметът на общината съдейства при подготовката и провеждането на разяснителните 
кампании на организациите по оползотворяване.  

Лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, предприемат мерки за постигане на 
цели по оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки, които се постигат поетапно 
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съгласно сроковете по §3 на преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Наредбата за 
опаковките и отпадъците от опаковки. 

НАРЕДБА за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС №11 от 
15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 
1.11.2013 г.)  

Наредбата е приета на основание чл. 13 Закона за управление на отпадъците. 
В §1, т.1 от ДР на наредбата е посочена дефиниция на ИУМПС, а именно: 
„Излязло от употреба моторно превозно средство” е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от 

допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.: 
а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено 

уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 
2000 г.;  

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед 
съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 
г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на 
техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска 
собственост; 

в) изоставено регистрирано МПС. 

С наредбата се определят изискванията за събирането, транспортирането и третирането 
на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и изискванията към пусканите 
на пазара моторни превозни средства (МПС), материали и компоненти за тях. 

Лицата, които пускат на пазара МПС, отговарят и за разделното събиране, 
съхраняването, транспортирането, предварителното третиране, рециклирането и/или 
оползотворяването на негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА), образувани в 
резултат на разкомплектуване на ИУМПС, както и за изпълнението на целите по наредбата по 
чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за батерии и акумулатори и НУБА. 

Съгласно правната норма на чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО кметът на общината отговаря за 
организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или 
оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в 
т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно 
събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци (в частност – ИУМПС).  

Кметът на общината: 
1. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно 

събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци на територията на 
общината за предаване на ИУМПС в съответствие с програмата по чл. 52, ал. 1 ЗУО (Програма 
за управление на отпадъците на съответната община) и наредбата по чл. 22 ЗУО (наредба за 
управление на отпадъците на територията на дадена община, приета с решение на съответния 
общински съвет);   
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2. организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл. 143, ал. 7 и 8 ЗДП и 
предаването им в центрове за разкомплектуване, за което уведомява звеното „Пътна полиция” 
при Столичната дирекция на вътрешните работи или областната дирекция на Министерството 
на вътрешните работи по месторегистрация на МПС. 

Местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и 
местата за предаване на масово разпространени отпадъци се отреждат с достатъчно площ, като 
се отчита броят на ИУМПС на територията на общината за година. 

Кметът на общината извършва горепосочените дейностите, като сключва договор със: 
 организации по оползотворяване на ИУМПС; 

 лица, които изпълняват задълженията си индивидуално. 

Кметът на общината контролира изпълнението на задълженията във връзка със 
сключените договори с ООп или с лица, които изпълняват задълженията си индивидуално. 

НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с 
ПМС №256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)  

Наредбата е приета на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. 

  „Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” е електрическо и 
електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на §1, т.17 от допълнителните разпоредби 
на ЗУО, включително всички компоненти, монтажни възли и резервни части, които са част от 
ЕЕО по време на освобождаване на отпадъка. § 1, т.11 от Наредбата.  

С наредбата се определят изискванията за разделното събиране, транспортирането, 
съхраняването, предварителното третиране, повторната употреба, рециклирането, 
оползотворяването и/или обезвреждането на излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване (ИУЕЕО). 

Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, отговарят за разделното събиране, 
транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, подготовката за повторна 
употреба, рециклирането, оползотворяването и обезвреждането на ИУЕЕО, образувано от 
пуснато от тях на пазара ЕЕО. Горепосочените лица осигуряват изпълнение на целите за 
разделно събиране на ИУЕЕО поетапно съгласно сроковете по §7 от преходните и 
заключителните разпоредби. 

Кметът на общината: 

1. оказва съдействие на организациите по оползотворяване и на лицата, които 
изпълняват задълженията си индивидуално, в т. ч. определя местата за разполагане на 
необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на ИУЕЕО; 

2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно 
събиране на ИУЕЕО по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО, като сключва договори със: 

а) организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или 
б) лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или 
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в) други лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО, за извършване на дейности по 
събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на 
съответната община. 

Кметът на общината изготвя и утвърждава график за събиране на ИУЕЕО, образувано в 
бита, включващ не по-малко от две дати годишно. Графикът се обявява чрез местните средства 
за масово осведомяване и по друг подходящ начин. 

Кметът на общината контролира изпълнението на задълженията във връзка със 
сключените договори с организации по оползотворяване на ИУЕЕО, лица, които изпълняват 
задълженията си индивидуално и/или лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО. 

НАРЕДБА за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори 
(приета с ПМС №351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)  

Наредбата е приета на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. 
По смисъла на §1, т. 16. от ДР на наредбата „негодна за употреба батерия или 

акумулатор” е батерия или акумулатор, която не може да бъде използвана за целите, за които е 
произведена, и е отпадък по смисъла на §1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО. 

С наредбата се определят изискванията за пускането на пазара на батерии и 
акумулатори и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното 
третиране, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на негодни за употреба 
батерии и акумулатори (НУБА). 

Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, отговарят за:  

 разделното събиране на НУБА;  
 рециклирането и оползотворяването на разделно събраните НУБА;  
 екологосъобразното обезвреждане на НУБА и отпадъците от тях, които не могат да 

бъдат рециклирани и/или оползотворени. 

Лицата, които пускат на пазара портативни батерии и акумулатори, са длъжни да 
осигурят събирането на количеството портативни НУБА, отговарящо на коефициент на 
събираемост. Събирането на количествата портативни НУБА се извършва поетапно съгласно 
сроковете по §3 от преходните и заключителните разпоредби, като коефициентът на 
събираемост се изчислява съгласно приложение №2 от наредбата. 

Кметът на общината:  
1. организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА 

и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на НУБА, в т.ч. определя 
местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и 
местата за предаване на портативни и автомобилни НУБА;  

2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно 
събиране на портативни и автомобилни НУБА по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО, като сключва договори 
със:  
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а) организации по оползотворяване на НУБА, и/или  
б) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда 

на ЗУО, и/или комплексно разрешително.  

Кметът на общината контролира изпълнението на задълженията във връзка със 
сключените договори за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА с ООп или 
лица, притежаващи документ за дейности с отпадъци, и/или комплексно разрешително. 

НАРЕДБА за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС 
№221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)  

Наредбата е приета на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.  
„Излезли от употреба гуми” са всякакъв вид гуми, които попадат в обхвата на наредбата 

и отговарят на определението за „отпадък” по смисъла на §1, т. 17 от ДР на ЗУО. 
С наредбата се определят изискванията за събирането, транспортирането, 

съхраняването, оползотворяването или обезвреждането на излезли от употреба гуми (ИУГ), 
включително целите за регенерирането и/или рециклирането и/или оползотворяването им. 

Лицата, които пускат на пазара гуми, отговарят за събирането, съхраняването, 
транспортирането, оползотворяването или обезвреждането на ИУГ. 

Горепосочените лица прилагат мерки за постигането на цели: по оползотворяване и 
регенериране и/или рециклиране. Целите по регенериране и/или рециклиране се постигат 
поетапно, съгласно сроковете по § 2 на преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на 
Наредбата. 

Когато местата за събиране на ИУГ са разположени върху общински имот кметът на 
общината определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината и информира 
обществеността за местоположението им и условията за приемане на ИУГ.  

Кметът на общината съдейства за извършване на дейностите по събиране и 
съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане когато има 
сключен договор с организация по оползотворяване на ИУГ или лица, които изпълняват 
задълженията си по наредбата индивидуално.  

НАРЕДБА за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС №352 от 
27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)  

Наредбата е приета на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. 
„Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти” са опасни и масово разпространени 

отпадъци по смисъла на § 1, т.т. 7 и 12 от допълнителните разпоредби на ЗУО (§1, т. 14 от ДР 
на Наредбата). 

С наредбата се определят изискванията за:  
1. пускането на пазара на масла;  
2. разделното събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и 

обезвреждането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 
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Лицата, които пускат на пазара масла, са отговорни за оползотворяването на отработени 
масла в количество (в тонове), не по-малко от 40 на сто от количеството (в тонове) масла, 
пуснати от тях на пазара на Република България през текущата година.  

Кметът на общината определя местата за смяна на отработени моторни масла на 
територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с 
организация по оползотворяване, и/или на лицата, които изпълняват задълженията си 
индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и за условията за 
приемане на отработените масла. Кметът изпълнява горепосочените задължения, когато 
местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху общински имот. 

Кметът на общината съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване 
на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане. Кметът 
изпълнява горепосочените си задължения, когато има сключен договор за извършване на 
дейностите по събиране на отработени масла и предаването им на инсталации за 
оползотворяване и/или обезвреждане със:  

а) организация по оползотворяване на отработени масла;  
б) лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално;  
в) други лица, притежаващи документ за дейности с отпадъци, издаден по реда на ЗУО, 

и/или комплексно разрешително. 

НАРЕДБА за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за 
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци 
(приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г., бр. 100 от 19.11.2013 г., 
в сила от 1.01.2014 г.) 

Наредбата е приета на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. 
Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на 

които се образуват масово разпространени отпадъци, както и лицата, които придобиват за 
лична употреба моторни превозни средства (МПС) в резултат на въвеждане на МПС на 
територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС), или внасяне на 
МПС от държава извън ЕС, заплащат продуктова такса по реда и в размера, определени с 
наредбата. 

Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на 
които се образуват масово разпространени отпадъци, участващи в колективни системи, 
представлявани от организация по оползотворяване, или изпълняващи задълженията си 
индивидуално, които не заплащат продуктова такса за предходната година, се определят със 
заповед на министъра на околната среда и водите. Продуктовата такса не се заплаща само при 
доказване пред министъра на околната среда и водите на изпълнение на задълженията по ЗУО 
и наредбите по чл. 24, ал. 2 ЗУО. 

Продуктовата такса се заплаща за:  
 нови, регенерирани и гуми втора употреба;  
 моторни превозни средства; 
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 опаковани стоки и/или опаковъчен материал;  
 батерии или акумулатори; 
 масло;  
 електрическо и електронно оборудване.  

Лицата, определени със заповед на министъра на околната среда и водите, изпълняващи 
задълженията си индивидуално, лицата, които са членове на колективни системи, 
представлявани от организация по оползотворяване, и не са изпълнили задълженията си към 
нея или към организациите по оползотворяване, заплащат по сметката на ПУДООС за 
предходната година продуктова такса за съответните продукти в едномесечен срок от 
издаването на заповедта на министъра на околната среда и водите.   

НАРЕДБА за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на 
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС №339 от 14.12.2004 г., 
обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.) 

Наредбата е приета на основание чл. 24, ал.2 от отменения Закон за управление на 
отпадъците.  

С наредбата се определят:  

 редът и начинът за оползотворяване на утайките от пречиствателни станции и 
пречиствателни съоръжения за отпадъчни води чрез употребата им в земеделието;   

 изискванията, на които трябва да отговарят утайките, за да се гарантира, че няма да 
имат вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда, включително върху 
почвата;  

 редът за отчитане на оползотворените утайки 

   Наредбата забранява оползотворяване на утайки чрез употребата им в земеделието, 
когато:  

 утайките представляват или съдържат опасни отпадъци; 

 концентрациите на един или повече тежки метали и арсен в почвата надвишават 
пределно допустимите концентрации; 

 концентрациите на един или повече тежки метали, арсен и устойчиви органични 
замърсители в утайките надвишават ПДК;  

 утайките не са предварително третирани;  

 почвата е с рН под 6; 

 съществува опасност от замърсяване на прилежащите повърхностни и подземни водни 
обекти. 

Не се допуска оползотворяване на утайки върху:  
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 ливади, пасища или площи, засети с фуражни култури, ако се използват за паша или 
фуражите се прибират в срок, по-кратък от 45 дни, след употребата на утайките; 

 почви, върху които се отглеждат овощни, зеленчукови култури и лозя с изключение на 
овощни дървета;  

 почви, предназначени за отглеждане на овощни, зеленчукови и други култури, които са 
в директен контакт с почвата и се консумират в сурово състояние, за период 10 месеца 
преди и по време на събиране на реколтата;  

 крайбрежни заливаеми ивици, речни русла и защитни диги;  

 пояс I и пояс II на санитарно-охранителни зони на водоизточниците и съоръженията за 
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

НАРЕДБА №3 от 05.08.2014 г. за изискванията за реда и начина за инвентаризация на 
оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, 
както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани 
бифенили (обн., ДВ, бр. 70 от 22.08.2014 г.)  

Наредбата е приета на основание чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. 
С наредбата се определят: редът и начинът за инвентаризация и маркиране на 

оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили (ПХБ); редът и начинът за почистване на 
оборудване, съдържащо ПХБ, с оглед предотвратяване на вредното му въздействие върху 
човешкото здраве и околната среда; изискванията за третиране и транспортиране на отпадъци, 
съдържащи ПХБ. 

Полихлорираните бифенили (ПХБ) са изкуствено синтезирани органични съединения, 
известни като хлорирани въглеводороди, които попадат в групата на промишлените устойчиви 
органични замърсители. ПХБ са химични и топлинно устойчиви съединения, чиито свойства 
обуславят тяхното широко използване в индустрията, най–вече като охладителни и 
диелектрични течности във високо волтови трансформатори и кондензатори. ПХБ се използват 
също и в топлопредаващи и хидравлични течности, вакуум помпи, лубриканти, восъци, бои, 
препарати за повърхностно третиране на текстил; пожароустойчиви покрития на стени, 
мебели, покриви, филтри, асфалт; пълнители при свързването на бетона; печатарски мастила; 
изолации и др. 

Наредбата се прилага за притежателите на оборудване, потенциално съдържащо ПХБ, с 
обем на работната течност над 5 dm3.  

НАРЕДБА №3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид (обн. 
ДВ, бр. 49/04.06.2013 г.) 

Наредбата е издадена на основание чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците 
С наредбата се определят изискванията за изграждането и експлоатацията на 

инсталации, произвеждащи титанов диоксид, с оглед предотвратяване, намаляване и 
ограничаване в максимално възможна степен на замърсяването на околната среда, 
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включително на изпусканите в резултат на производството емисии на опасни вещества и 
произтичащия от тях риск за човешкото здраве и замърсяване на околната среда. 

 
НАРЕДБА за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или 
еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при 
трансграничен превоз на отпадъци (Приета с ПМС №195 от 10.07.2014 г., обн., ДВ, бр. 59 от 
18.07.2014 г.)  

Наредбата е приета на основание чл. 111 ЗУО. 
С наредбата се определят редът и начинът за изчисляване на финансовата гаранция или 

еквивалентна застраховка в случаите, когато се изисква такава съгласно чл. 6 от Регламент 
(ЕО) №1013/2006, както и редът за предоставяне на годишни справки-декларации за превозите, 
за които не се изисква нотификация в съответствие с чл. 103 ЗУО. 

 

НОРМАТИВНИ документи на национално ниво, регламентиращи финансирането на 
дейностите по управление на отпадъците  

ЗАКОН за местните данъци и такси   

Механизмът за финансиране на изпълнението на задълженията на общините по 
управлението на битовите отпадъци, делегирани със Закона за управление на отпадъците е 
регламентиран със Закона за местните данъци и такси. Въведена е „такса битови отпадъци”, 
която се заплаща за услугите по събирането, транспортирането и третиране на отпадъци 
(обезвреждането или оползотворяване) в депа или други съоръжения за третиране на битовите 
отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места.  

Събирането на такса битови отпадъци и постъпването й в бюджета на общината е 
регламентирано от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Общинският съвет определя 
размера на такса „битови отпадъци” за населените места от общината при спазване на следните 
принципи: 

 възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 
 създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество; 
 постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на таксата. 

Дейностите по управление на отпадъците на територията на населените места на 
общината се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци. Таксата се определя в 
годишен размер, за всяко населено място, с решение на Общинския съвет, въз основа на 
одобрена план-сметка. План-сметката включва необходимите разходи за: 

 осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и 
други; 
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 събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до 
депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

 проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; 

 почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване. 

Размерът на таксата се определя ежегодно от общинския съвет, за всяко населено място 
въз основа на одобрена план-сметка за разходите на населеното място. Размерът на таксата се 
определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане / 
оползотворяване на битовите отпадъци в депа или в други съоръжения, чистота на териториите 
за обществено ползване. 

Ежегодно до 31 октомври със заповед на кмета на общината се определят границите на 
районите, в които се извършват дейностите, както и честотата на извършването им (чл.63, ал.2 
от ЗМДТ).  

С приетия от Народното събрание ЗИД на ЗМДТ, ДВ бр.101 от 2013 г. беше изменен 
текста на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, с което отпадна възможността общините да събират ТБО в 
размер, определен на база данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова 
стойност или пазарната им цена. Промяната следваше да влезе в сила от 01.01.2015 г. Според § 
13а от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 
местните данъци и такси (ЗМДТ) до 30 март 2015 г. Министерският съвет съвместно с НСОРБ 
разработва методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за 
видовете основи, които служат за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, и 
внася в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 67 от ЗМДТ. 

Първоначално новият метод за определяне на таксата трябваше да започне да действа от 
1 януари 2015 г., но с изменението на ЗМДТ (ДВ, бр.105 от 2014 г.) този срок беше променен 
на 1 януари 2016 г., а срокът за разработване на методика за изготвяне на план-сметката с 
необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне 
размера на таксата за битови отпадъци беше отложен до 30 март 2015 г.  

С приемането на ЗИД на ЗМДТ (обн., ДВ бр. 95 от 2015 г.) са променени сроковете за 
влизане в сила на закона, както следва: 

 по отношение определянето на размера на таксата – в левове на ползвател или 
пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде 
данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им 
цена – текстът влиза в сила от 01.01.2017 г.; 

 по отношение разработване на методика за изготвяне на план-сметката – в срок до 31 
март 2016 г.  
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НОРМАТИВНИ документи на национално ниво, регламентиращи проектирането и 
изграждането на съоръжения / инсталации за третиране на отпадъци 

ЗАКОН за устройство на територията  

Законът урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, 
изискванията към инвестиционното проектиране и строителството в страната, и определя 
ограниченията върху собствеността за устройствени цели.  

Съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци са определени като елементи 
на техническата инфраструктура. Това създава допълнителни административни бариери и 
забавяния на планирането и изграждането им, тъй като се изисква изработването на специален 
подробен устройствен план (ПУП), дори ако теренът е определен с общия устройствен план 
(ОУП) или ПУП за промишлени цели, т.е. неясен остава въпросът защо на терени, определени 
с устройствен план като промишлени, на които могат да се изграждат енергийни, химически, 
металургични и други подобни обекти, могат да стартират проекти за отпадъци, например 
компостираща или сепарираща инсталация, но след провеждане на процедура за нов ПУП. От 
гледна точка на характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация, 
тези инсталации са определени като втора категория строеж от общо осем категории, като 
първа категория са най-сложните и рискови, а осма категория – с незначителен риск и 
сложност.  

Законът за устройство на територията съдържа разпоредби във връзка с произтичащите 
от ЗУО изисквания относно строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради:  

оценката за съответствието на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите обхваща проверката на тези проекти за съответствие с редица 
изисквания, включително и с изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани 
по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на 
последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните 
количествени цели за оползотворяване и рециклиране;  

премахването на строежи се извършва след одобряване на план за управление на 
строителни отпадъци, изискван от ЗУО;  

в разрешението за строеж се вписват мерките за селективно разделяне на 
отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по 
разрушаване и осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране;  

на фаза одобрение на строеж за въвеждане в експлоатация не се допуска въвеждане 
в експлоатация, когато:  

 липсва определен размер на отчисленията за единица депониран отпадък за 
последващо закриване и експлоатация по чл.60 от ЗУО;  

 не е издадено разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, 
когато такива се изискват по реда на ЗУО.  

С приемането на Закона за устройство на територията през 2001 г. се въвежда 
разпоредба общините да осигуряват терените и изграждането на съоръженията и инсталациите 
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за третиране на битовите и строителните отпадъци. Този текст поставя значителни 
ангажименти към общините в сравнение с компетенциите им, произтичащи от ЗУО от 2012 г., 
които по отношение на строителните отпадъци и от разрушаване на сгради на територията на 
общината се свеждат до организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането 
на строителни отпадъци единствено от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на 
територията на съответната община, както и общите изисквания, валидни за всички 
възложители на инвестиционни проекти. Впоследствие изискването за осигуряване на терен за 
инсталации за строителни отпадъци е отпаднало.   
VIII.1.1.2. АНАЛИЗ НА ОБЩИНСКАТА НОРМАТИВНА РАМКА 

Основният програмен документ в областта на управлението на дейностите по 
отпадъците на местно ниво е Общинската програма за управление на отпадъците.  

Наредба по чл.22 Закона за управление на отпадъците 
Към момента на изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община 

Любимец за периода 2016-2020 г. има разработена на територията на Община Любимец 
Наредба за управление на дейностите по отпадъците, издадена на основание чл. 22, ал.1 от 
ЗУО. Общинската администрация е в процес на публикуване на проект на горепосочената 
наредба, който след публикуването му на интернет-страниците на Община Любимец и 
Общински съвет – Любимец ще бъде приет.   

Наредба по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси 

Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги. На територията на Община Любимец действа Н АР Е Д Б А № 7 от 
26.03.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Любимец /последно изменена и допълнена с Решение №37 от 
29.01.2016г/. 

Съгласно тестовете на наредбата за жилищни имоти на физически и юридически лица, 
за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа 
или други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, 
размерът на таксата се определя – пропорционално (в промил)  върху данъчната оценка. 

За нежилищни имоти таксата се определя пропорционално (в промил) върху данъчната 
оценка, върху която се определя и данъка по Глава втора, Раздел I от ЗМДТ или според 
количеството на отпадъците за услугите “Сметосъбиране и сметоизвозване” и “Обезвреждане 
на битови отпадъци” в левове за година на стандартен съд и пропорционално /в промил/ върху 
данъчната оценка на активите по чл. 20 и чл.21 от ЗМДТ за услугата “Поддържане на 
чистотата на териториите за обществено ползване”. 

Когато размерът на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци се 
подава декларация по образец в Община Любимец в срок до 30 ноември на предходната 
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година. За придобитите през годината имоти, декларацията се подава в 30 дневен срок от 
датата на придобиването им.  

В декларацията се посочват вида и броя на необходимите съдове за битови отпадъци, 
които ще се ползват през годината, съобразно обявената със заповед на Кмета на Община 
Любимец честота на извозване на битовите отпадъци.  

При определяне размера на таксата според количеството на битовите отпадъци се 
включват разходите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или 
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им и проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други 
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови 
отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците. 

Когато задълженото да заплаща ТБО лице:  собственика на имота, ползвателя (при 
учредено вещно право на ползване) или концесионера (при предоставяне на особено право на 
ползване – концесия) не е подало декларация в определения срок, декларирало е по-малко от 
необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите 
отпадъци в определените за целта съдове, годишната такса се определя – пропорционално (в 
промил) върху данъчната оценка на активите по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ. От размера на 
дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви 
съобразно сроковете за плащане.         

Осигуряването на необходимия брой съдове за битови отпадъци по декларацията е 
задължение на фирмата, на която Община Любимец възлага дейността по “Сметосъбиране, 
сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци на територията на Община 
Любимец”. 

 

 VIII.1.2. ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНО И ОБЩИНСКО НИВО 

Връзка с други национални планове НПУО е част от цялостната национална система за 
планиране. При разработване на плана са взети предвид основните постановки на 
Националния стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци, 
предназначени за депониране 2010-2020 г., Национален стратегически план за управление на 
отпадъците от строителството и разрушаване на територията на Република България за 
периода 2011- 2020 г, както и проекта на Национален план за управление на утайките от 
ПСОВ. НПУО е разработен и в тясна координация с Третия национален план за изменение на 
климата, 2013-2020 г., и по-конкретно в частта, отнасяща се до емисии на парникови газове от 
Сектор „Отпадъци”. Взети са предвид и предвижданията на Националната програма за 
реформи на Република България в изпълнение на Стратегия „Европа 2020”, Национална 
програма за развитие: България 2020, Националната стратегия за регионално развитие 2012-
2022 г. и Националния план за действие по управление на устойчивите органични замърсители 
2012-2020 г. 
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 Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.  

Националният план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. е приет с Решение от 22 
декември 2014 г. на Министерски съвет. Това е четвъртият програмен документ на национално 
ниво за управление на дейностите по отпадъците в Р България.  

Планирането в областта на управление на отпадъците стартира през 1998 г. с 
разработването и приемането на първата Национална програма за управление на 
дейностите по отпадъците за периода 1998-2002 г. През 2002-2003 г. са разработени 
национални програми за специфичните отпадъчни потоци, регулирани от няколко европейски 
директиви, в т.ч. за излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отпадъци 
от опаковки, в резултат на изпълнението на които бяха изградени солидни основи за 
управление на специфичните потоци отпадъци.  

Следващите национални програми за управление на дейностите по отпадъците са: 
 Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 

2003-2007 г., с актуализация и продължение за 2008 г.  
 третата Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за 

периода 2009-2013 г., приета с Решение №1 от 09 януари 2009 г. на Министерски съвет, 
актуализирана през м.септември 2010 г.  

НПУДО за периода 2009-2013 г. постави 10 стратегически цели, в т.ч. относно 
предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, увеличаване на количествата 
рециклирани и оползотворени отпадъци, екологосъобразно обезвреждане на отпадъците и др. 
По-голямата част от мерките за постигане на стратегическите цели са изпълнени, включително 
от мерките за подобряване на административния капацитет, въвеждането на икономически 
инструменти за стимулиране на рециклирането и предотвратяването на образуването на 
отпадъци. Значителен напредък има по отношение на подготовката и изпълнението на 
интегрираните регионални системи за управление на битовите отпадъци. Изоставане се 
констатира най-вече по отношение на сроковете за въвеждане в експлоатация на регионалните 
депа и съоръжения за битови отпадъци, но следва да се отбележат нереалистичните срокове за 
начало на експлоатация на тези съоръжения, посочени в програмата – юли 2009 г., като се има 
предвид, че в началото на 2009 г. голяма част от проектите са били на идейна фаза, не са 
осигурени площадки и е нереалистично тяхното построяване за няколко месеца.  

Националният план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. е разработен в 
съответствие с чл. 28 и чл.29 от РДО и чл. 49 и чл.50 от ЗУО.  

При разработването на НПУО за периода 2014-2020 г. са взети предвид както 
законовите изисквания, така и редица европейски и национални програмни и методически 
документи, в т.ч: 
 Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа; 
 Общата програма на ЕС за действие за околната среда до 2020 година „Благоденствие в 

рамките на нашата планета“; 
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 Зелена книга за Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в околната 
среда; 

 Европа 2020: Национална програма за реформи 2012-2020 г. и Препоръки на Съвета по 
Националната програма за реформи; 

 Методологичните бележки на ЕК, ГД „Околна среда”: „Изготвяне на план за 
управление на отпадъците“, 2012 г.; 

 Методология за стратегическо планиране в Р.България, април 2010 г., Съвет за 
административна реформа. 

Планът съдържа анализ на текущото състояние на управлението на отпадъците в 
Република България, мерките, които трябва да се предприемат за подобряване на съобразената 
с околната среда подготовка за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци, както и оценка на начина, по който планът ще подпомогне 
изпълнението на целите и прилагането на разпоредбите на закона. Планът предвижда мерки за 
насърчаване разработването на продукти, за да се намали въздействието им върху околната 
среда и образуването на отпадъци в процеса на производството и последващата употреба на 
продуктите, както и за да се гарантира, че оползотворяването и обезвреждането на продуктите, 
които са се превърнали в отпадъци. 

Прекъсването на връзката между икономическия растеж и нарастващото използване на 
ресурсите, което води до негативно влияние върху човека и природата, е основна цел в 
областта на политиката по околната среда. Съгласно чл. 29 точка 1 на РДО всяка страна членка 
на ЕС трябва да разработи Програма за предотвратяване на образуването на отпадъци. 
Предвидените в нея цели и мерки трябва да доведат до прекъсване на споменатата връзка 
между икономическия растеж и въздействието върху околната среда, свързано с образуването 
на отпадъци (чл. 29, точка 2 на РДО и чл. 50 от ЗУО). 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. 

Националният план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. включва като 
миминум: 
 анализ на състоянието и прогноза за вида, количествата и източниците на отпадъците, 

образувани на територията на страната, както и за отпадъците, които е вероятно да 
бъдат обект на трансграничен превоз от или до националната територия; 

 съществуващите схеми за събиране на отпадъци и основни инсталации и съоръжения за 
обезвреждане и оползотворяване;  

 оценка на необходимостта от нови схеми за събиране, закриване на съществуващи 
инсталации и съоръжения за отпадъци, допълнителна инфраструктура от инсталации и 
съоръжения за отпадъци, както и съотносимите към това инвестиции; 
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 информация за критериите, използвани за определяне на местоположението и 
капацитета на основните инсталации и съоръжения за обезвреждане или 
оползотворяване на отпадъци, които се предвижда да бъдат изградени;  

 мерки за подпомагане на повторната употреба на продуктите и на дейности по 
подготовка за повторна употреба; 

 мерки за насърчаване на висококачествено рециклиране чрез въвеждане на схеми за 
разделно събиране на отпадъци, когато това е технически, екологично и икономически 
приложимо, за да се гарантират необходимите стандарти за качество на съответните 
рециклиращи сектори; 

 разпределението на отговорностите между централните и териториалните 
изпълнителни органи, физическите и юридическите лица, които осъществяват 
управлението на отпадъците; 

 мерки за насърчаване на разделното събиране на биоотпадъците с цел компостиране и 
анаеробно разграждане, както и за третиране на биоотпадъците по начин, който 
осигурява висока степен на защита на околната среда, в т.ч. мерки за поетапно 
намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци; 

 управление на опаковките и отпадъците от опаковки, в т.ч. мерки за предотвратяване и 
повторна употреба;  

 национална стратегия за ограничаване на количествата биоразградими отпадъци, 
обезвреждани в депа; 

 информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и мерки 
за тяхното възстановяване; 

 мерки за прилагане на разяснителни кампании и предоставяне на информация, насочена 
към широката общественост или към специфични групи от потребители; 

 целите, етапите и сроковете за тяхното постигане; 
 оценка на финансовите средства, необходими за осъществяване на плана; 
 координация с други планове и програми, имащи връзка с дейността; 
 система за отчет и контрол на изпълнението; 
 система за оценка на резултатите и за актуализация на плана. 

Министърът на околната среда и водите разработва и внася в Министерския съвет 
Програма за предотвратяване образуването на отпадъци. Програмата е неразделна част от 
Националния план за управление на отпадъците. Програмата включва: 

 съществуващи мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци; 
 оценка на ползите от прилагане на примерните мерки за предотвратяване или от 

прилагане на други подходящи мерки; 
 определяне на подходящи специфични качествени или количествени контролни 

показатели, приети за наблюдение и оценка на напредъка в изпълнението на мерките за 
предотвратяване на отпадъци; 

 индикатори за оценка на изпълнение на мерките за предотвратяване образуването на 
отпадъци. 
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Планът и програмата се оценяват и отчитат най-малко на всеки 6 години и се 
актуализират, когато това е необходимо, и по целесъобразност.  

НПУО и НППОО като неразделна негова част са разработени за периода 2014–2020 г. 
Крайният срок на плана съвпада с периода на програмиране и ползване на европейските 
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. и крайния срока на „Европа 
2020: Националната програма за реформи”. Периодът отговаря и на изискването на ЗУО, 
според който НПУО се изготвя за период най-малко 6 години. 

Министърът на околната среда и водите внася на всеки три години отчет пред 
Министерския съвет за изпълнение на плана и доклад относно постигането на целите за 
рециклиране на битови отпадъци (отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, 
пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници) и за 
рециклиране и оползотворяване на материали от строителни отпадъци. В случай на 
непостигане на посочените цели докладът посочва причините за непостигане и мерките, които 
ще бъдат взети за осигуряване на бъдещо изпълнение. 

Националният план за управление на отпадъците е основен документ, който съдържа:  
 Основни изводи от анализа на състоянието на управлението на отпадъците;  
 SWOT анализ (анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите); 
 Цели и подцели; 

 План за действие с Програми с мерки за постигане на целите:  

 Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 
рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло;  

 Програма за достигане на целите за биоразградимите отпадъци,в т.ч. за 
биоотпадъците;  

 Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване за строителни 
отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради;  

 Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово 
разпространените отпадъци; 

 Програма за подобряване на йерархията на управление на другите потоци отпадъци 
и намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци;  

 Програма за подобряване капацитета на институциите за управление на отпадъците;  

 Програма за подобряване качеството на информацията, подпомагаща вземането на 
информирани управленски решения;  

 Програма за подобряване информираността и участието на населението и бизнеса 
относно дейностите по управление на отпадъците. 

НПУО е напълно съобразен с основните цели в европейското екологично право в сектор 
„Отпадъци” и съдържа ключови цели (събиране, оползотворяване и рециклиране) и мерки за 
тяхното постигане за всички видове масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, 
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ИУЕЕО, ИУМПС, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, НУБА, ИУГ), биоотпадъци и 
строителни отпадъци.  

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на 
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.  

В новата Рамкова директива за отпадъците 2008/98/ЕО се въвежда понятието 
биоотпадъци. Биоотпадъците са нова концепция в законодателството. Това са биоразградими 
отпадъци от паркове и градини, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, 
ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни 
отпадъци от хранително-преработвателните предприятия. Те се разделят на два основни 
потока: зелени отпадъци от паркове и градини, които съдържат около 50-60% влага и повече 
дървесина и кухненски отпадъци, при които съдържанието на влага достига до 80%. В 
биоотпадъците не се включват остатъци от горскостопанска или селскостопанска дейност, 
естествени торове, утайки от отпадъчни води или други биоразградими отпадъци като 
естествен текстил, хартия или обработена дървесина. 

Това е първият план за страната, в който систематично се осъществява задълбочен 
анализ на проблемите за околната среда в резултат на депонирането на биоразградимите 
отпадъци, дефинира проблемите и идентифицира необходими мерки (административни, 
нормативни, финансови и др.) за преодоляване на проблемите и за изпълнение на целите за 
поетапно намаляване депонирането на тези отпадъци и увеличаване на тяхното рециклиране и 
оползотворяване.  

Планът е разработен с цел подобряване на околната среда в резултат на намаленото 
депониране и производството на продукти от биоразградими битови отпадъци, които 
представляват почти две трети от генерираните битови отпадъци и най-вече ограничаване на 
емисиите на парникови газове и подобряване на качеството на почвите в страната. В 
изпълнение на европейската директива за депата за отпадъци предвидените мерки в плана 
предвиждат количествата биоразградими битови отпадъци да намалеят до 50% от 
депонираните в страната такива отпадъци през 2013 г. и до 35% от депонираните в страната 
такива отпадъци през 2020 г.  Анализите в НПУО констатират, че част от мерките в 
Националния стратегически план за поетапно намаляване количествата на биоразградимите 
отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г. вече са изпълнени: 
 изпълнени проекти за рекултивация на стари общински депа за отпадъци;  
 изпълнени и в процес на реализиране регионални инсталации за оползотворяване на 

биоразградимите битови отпадъци;  
 осъществена е мащабна обучителна програма на общините за новите нормативни 

изисквания за биоотпадъците;  
 разработена и приета е нормативна уредба за биоотпадъците, в която се установяват 

цели за оползотворяване и изисквания към качеството на компоста и другите продукти, 
произведени от биоотпадъци;  
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 създадена е нормативна основа за осигуряване на качеството на компоста, в т.ч. за 
създаване на Национална организация за осигуряване на качеството на компоста;  

 въведени са отчисления за депониране, както и обезпечения за закриване и 
следексплоатационни грижи на депа за битови отпадъци и др.; 

 НПУО включва детайлизирани мерки, които надграждат, подпомагат и продължават 
изпълнението на националния стратегически план за биоразградимите отпадъци. 

 Национален стратегически план за управление на утайките от ГПСОВ за 
периода 2014- 2020 г.  

Утайките от ПСОВ са отпадък, чието количество в България ще се увеличава поради 
изграждането на нови канализации и ПСОВ с цел подобряване на качеството на речните и 
морските води в страната. В тази връзка под координацията на МОСВ е разработен 
Национален стратегически план за управление на утайките от ГПСОВ на територията на Р 
България 2014 – 2020 г., който е одобрен от министъра на околната среда и водите. Планът 
предлага дългосрочен подход към управлението на този поток отпадъци в България. В 
частност Планът прогнозира количествата утайки, които се очаква да бъдат генерирани в 
резултат на пречистването на отпадъчни води до 2020 г., определя възможностите за 
оползотворяването им и поставя цел до 2020 г. този поток отпадъци да бъде 100% 
оползотворен по екологосъобразен начин, вместо преобладаващо да се депонира. 

Планът идентифицира недостатъците и пречките, които трябва да бъдат премахнати и 
преодолени, за да се осъществи въпросната цел. Разработен е практически възможен и 
финансово достъпен план за обезвреждане на утайките от отпадъчни води в страната в 
съответствие с европейските стандарти. Основните мерки са насочени към преодоляване на 
пречките за оползотворяване на продуктите от третираните утайки от ПСОВ, в т.ч. обучение 
на оператори на ПСОВ, земеделски производители и други потребители, осигуряване на 
качеството на продуктите и на процесите, разпространение на информация с цел подпомагане 
на реализацията на продуктите от утайки. Вече е изготвено ръководство в помощ на 
операторите на ПСОВ. Голяма част от мерките са интегрирани в НПУО с цел одобрението им 
на по-високо ниво – от МС, а не само от МОСВ, а от друга страна – с цел съвместяването им с 
други подобни мерки от НПУО, като например общи обучителни програми за земеделските 
производители за използване на продуктите от третиране на утайки от ПСОВ и от 
биоотпадъци за подобрения на почвата; проучване за поемане на функциите за осигуряване на 
качеството на утайките, използвани в земеделието от Националната организация за 
осигуряване на качеството на компоста, проектите за финансиране на бизнеса за акредитация 
по системите за управление на околната среда и др. 

Предмет на стратегическия документ е цялото очаквано количество образувани утайки 
от ГПСОВ в България до 2020 г., за което са предвидени национални цели за оползотворявне и 
пакет от мерки за тяхното постигане в кракосрочен (до 2016 г.), средносрочен (до 2018 г.) и 
дългосрочен (до 2020 г.) план. Междинните години отчитат задължителното разширяване на 
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дейностите, свързани със събирането на отпадъчни води и изграждането на пречиствателни 
съоръжения в населени места с над 2 000 жители, които трябва да бъдат завършени до края на 
2016 г. Новата инфраструктура ще увеличи необходимостта от третиране на по-големи 
количества утайки след 2016 г. Планът също така взема под внимание възможностите за 
местни инвестиции, както и ограниченията и настоящите промени в европейското 
законодателство свързано с управлението на отпадъците, по – специално на управлението на 
биоразградимите отпадъци, с цел намаляване на депонирането и насърчаване на 
оползотворяването им като ресурс. 

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от 
строителството и разрушаване на територията на Р. България за периода 
2011-2020 г.  

Основната цел на Националният стратегически план за управление на отпадъците от 
строителство и разрушаване на сгради (ОСР) на територията на Р България е да се допринесе 
за устойчивото развитие на Р. България чрез рециклиране и оползотворяване на 70% от 
строителните отпадъци към 2020 г., което да доведе до намаляване на въздействията върху 
околната среда, причинени от генерираните им, подобряване на ефективността на използване 
на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за 
управление на отпадъците. Стратегическият план е разработен в съответствие с изискванията 
на Рамковата директива 2008/98/ЕС за отпадъците и европейската Тематичната стратегия за 
предотвратяване образуването на отпадъци и рециклиране. Планът предвижда нормативни, 
административни, технически и инвестиционни мерки за поетапно достигане на 
стратегическата цел.  

Анализът на съществуващото състояние на ОСР и идентифицирането на проблемите, са 
основа за определяне на целите в Стратегическия план и свързаните с тях мерки в Плана за 
действие. В него за всяка от посочените мерки са определени отговорните институции и 
необходимите финансови средства за обезпечаване на прилагане на Стратегическия план за 
периода 2011 –2020 година. 

Част от мерките вече са изпълнени – приети са законови разпоредби и специална 
наредба за третиране на отпадъците от строителството и от разрушаването на сгради, с които 
са определени: отговорностите на всички участници в процеса – общински и държавни органи, 
строители, проектанти и консултанти в строителството; поетапните цели за оползотворяване и 
рециклиране; изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в различните 
типове строежи; контрола; изискванията към възложителите на обществени поръчки за 
строителство, за предоставяне на информация и контрол. НПУО включва детайлизирани 
мерки, които надграждат, подпомагат и продължават изпълнението на стратегическия план за 
управление на строителните отпадъци до 2020 г.  



 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2016-2020 г. ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

стр. | 159 

 

 Трети Национален план за действие по изменение на климата за периода 
2013-2020 г. 

Документът е приет с Решение №439 на Министерски съвет от 01.06.2012 г.  
Третият план за действие по изменение на климата предвижда конкретни мерки за 

намаляване на емисиите парникови газове във всички сектори, като тези мерки са съобразени с 
политиката на страната в областта на изменението на климата и съответно с потенциала на 
националната икономика за редукция на емисиите. Общият ефект от предвидените мерки ще 
гарантира изпълнение на поетите ангажименти и постигане на правно обвързващите за 
страната ни европейски цели. 

 Актуализиран национален план за действие за управление на устойчивите 
органични замърсители в Р.България 2012-2020 г. 

Документът е приет с Протокол №33.2 на Министерски съвет от 05.09.2012 г. 
Стратегическата цел на плана е намаляване на риска за човешкото здраве и околната 

среда от устойчивите органични замърсители. В плана е осъществена оценка на състоянието, 
включително наличието, пускането на пазара, производството и вноса, управлението, 
мониторинга, информационните системи и др. Част от залежалите устойчиви органични 
замърсители – пестициди, които по същество са опасни отпадъци, са предмет на подробни 
анализи и мерки в плана. Именно залежалите пестициди са пресечната точка на двата плана, 
които предвиждат идентични мерки за решаване на проблема и по-конкретно износ извън 
страната за окончателно обезвреждане. 

 Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.” 

Оперативната програма е документ, представен от държава-членка на Европейския 
съюз, и одобрен от Европейската комисия, установяващ стратегия за развитие със съгласувани 
приоритети, която да бъде реализирана с помощта на Фонд, а по отношение на цел 
„Сближаване” с помощта на КФ и ЕФРР.  

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е основният програмен документ за 
изпълнението на националната политика в областта на околната среда. Предназначението на 
подкрепата в тази рамка е защитата и запазването на природните ресурси на България и 
подобряването на състоянието на околната среда в цялата страна.  

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е естествено продължение на 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, като акцента по отношение подобряване и 
развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците в настоящия програмен период – 
2014-2020 г. – е в посока намаляване на образуването на отпадъци, рециклиране и 
оползотворяване. 

В Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 
2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за 
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развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне 
на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета са идентифицирани 11 тематични цели (чл. 9), с които държавите 
членки задължително следва да се съобразят в процеса на програмиране. ОП „Околна среда 
2014 – 2020 г.” е изцяло насочена към постигане на съответствие с изискванията на 
европейското и националното законодателство в областта на околната среда и борбата с и 
адаптацията към изменението на климата. Приоритетните оси на оперативната програма се 
насочени към изпълнението на инвестиционни приоритети, които допринасят за постигането 
на тематични цели 5 „Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенция и 
управление на риска” и 6 „Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на 
ресурсната ефективност” от регламента относно общоприложими разпоредби за Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд 
(КФ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския 
фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” е изготвена в съответствие със 
Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Тя е една от 
оперативните програми на Република България, изготвени в изпълнение на Стратегия „Европа 
2020” на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Средствата по програмата са 
разпределени в 6 приоритетни оси, една от които е Приоритетна ос 2 „Отпадъци”. За 
програмата е постановено Становище по Екологична оценка №15-9/2014 на министъра на 
околната среда и водите. Постановено е и Решение №ЕО-5/2015 г. на ревизиран вариант на 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, представляващ изменение на варианта на 
оперативната програма, който е съгласуван със Становище №15-9/2014 на министъра. 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г”. е одобрена с решение на ЕК на 15 
юни 2015 г. Периодът на допустимост на разходите по ОПОС 2014 – 2020 г. е от 01 януари 
2014 г. до 31.12.2023 г. 

Общият бюджет на програмата е близо 1,723 млрд. евро като помощта на Общността 
възлиза на 1,464 млрд. евро общо чрез ЕФРР и Кохезионния фонд.  

 

Таблица VIII-1.2 Разпределение на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони 
и тематични цели (в евро) 

Приоритетн
а ос 

Фонд 
Категори
я регион 

Тематична цел 
Подкрепа 
от Съюза 

Националн
о участие 

Обща 
стойност на 

финансиранет
о 

Води 
Кохезионен 
фонд (КФ) 

 
Опазване и защита 
на околната среда и 
насърчаване на 

1 016 870 809 
179 447 
790 

1 196 318 
599 
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Приоритетн
а ос 

Фонд 
Категори
я регион 

Тематична цел 
Подкрепа 
от Съюза 

Националн
о участие 

Обща 
стойност на 

финансиранет
о 

 ефективното 
използване на 
ресурсите 

Отпадъци  

Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР) 

По-слабо 
развити 
региони 

Опазване и защита 
на околната среда и 
насърчаване на 
ефективното 
използване на 
ресурсите 

244 616 
731 

43 167 659 287 784 390 

Натура 2000 
и биоразно 
образие 

Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР) 

По-слабо 
развити 
региони 

Опазване и защита 
на околната среда и 
насърчаване на 
ефективното 
използване на 
ресурсите 

86 181 500 15 208 500 101 390 000 

Превенция и 
управление 
на риска от 
наводнения 
и свлачища 

Кохезионен 
фонд (КФ) 

 

Насърчаване на 
адаптирането към 
последиците от 
изменението на 
климата, превенция 
и управление на 
риска 

66 749 074 11 779 249 78 528 323 

Подобряван
е качеството 
на 
атмосферния 
въздух 

Кохезионен 
фонд (КФ) 

 

Опазване и защита 
на околната среда и 
насърчаване на 
ефективното 
използване на 
ресурсите 

50 000 000 8 823 530 58 823 530 

Общо     1 464 418 258 426 1 722 844 
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Приоритетн
а ос 

Фонд 
Категори
я регион 

Тематична цел 
Подкрепа 
от Съюза 

Националн
о участие 

Обща 
стойност на 

финансиранет
о 

114 728 842 

 

Приоритетна ос 2 „Отпадъци” на ОПОС в програмен период 2014-2020 г. ще финансира 
основно дейности по изграждане на съоръжения/инсталации за третиране на битови отпадъци 
– инсталации за сортиране, компостиране, анаеробно разграждане и т.н. 

Целта на приоритетна ос 2 е постигане на съответствие с йерархията при управлението 
на отпадъците съгласно Директива 2008/98/ЕО. В резултат от изпълняваните мерки ще се 
постигне намаляване количеството на депонираните битови отпадъци (БО) чрез повторна 
употреба, рециклиране и оползотворяване. Най-голям дял от депонираните битови отпадъци са 
биоразградимите. Инвестиционните мерки ще доведат до постепенното намаляване на 
количествата на депонираните и увеличаване на количествата рециклирани/оползотворени 
биоразградими отпадъци. 

Мерките за подобряване управлението на битовите отпадъци съгласно йерархията и за 
изпълнение на законодателни изисквания са както следва:  

 Проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба, за поправка и 
подготовка за повторна употреба, вкл. осигуряване на съоръжения и техника за целите на 
дейността;  

 Проектиране и изграждане на площадки и инсталации за предварително третиране на 
битови отпадъци;  

 Oсигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно 
събиране на биоразградими и зелени отпадъци;  

 Проектиране и изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за разделно 
събрани биоразградими и /или зелени отпадъци;  

 Проектиране и изграждане на инсталации за оползотворяване на битови отпадъци – 
трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на 
Столична община;  

 Проектиране и изграждане на съпътстваща инфраструктура към описаните по-горе 
инсталации (напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само 
изгражданите обекти;  

 Дейности, свързани с изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти с цел 
събиране, синтезиране, разпространение и прилагане на нови, нетрадиционни успешни мерки, 
добри практики и/или управленски подходи в областта на управлението на отпадъците, както и 
въвеждане на нови технологии и организиране на информационни кампании, насочени към 
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предотвратяване образуването на отпадъци и формирането на общество с нулеви отпадъци 
(„zero waste“ society).  

Бенефициенти по Приоритетна ос 2 „Отпадъци” на ОПОС 2014-2020 г. са общини; 
юридически лица със стопанска цел; структури /звена в структурата на МОСВ; юридически 
лица с нестопанска цел – за дейности, свързани с изпълнение на демонстрационни/пилотни 
проекти.  

 
След направен анализ по отношение изпълнението на дейностите по управлението на 

битовите отпадъци най-важните мерки, които не са изпълнени към момента на разработване 
на Програма за управление на отпадъците на Община Любимец за периода 2016-2020 г., са 
както следва: 

 Изграждане на инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци на площадката 
на Регионално депо – Харманли; 

 Въвеждане на системи за разделно събиране на рециклируеми отпадъци (биоразградими 
отпадъци, отпадъци от опаковки, отпадъчни материали и др.); 

 Рекултивация на съществуващо депо за неопасни (битови) отпадъци, находящо се в 
местност „Курията”, землище на град Любимец; – преустановена експлоатация; 

 Наредба по чл. 22 ЗУО, приета от Общински съвет – Любимец. 

 Програма за опазване на околната среда. 

VIII.1.3. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Анализът на европейските и националните политики и законодателство води до 
следните основни изводи: 

 Европейските стратегически документи от последните години променят философията и 
подхода към отпадъците, и по-конкретно предлагат преход от целенасочено управление на 
отпадъците като фактор, увреждащ околната среда, към политика на предотвратяване на 
тяхното образуване и ефективното им използване като ресурси. Този подход цели прекъсване на 
връзката между икономическия растеж и генерирането на отпадъци, вредящи на околната среда 
и създаващи риск за човешкото здраве. 

 От приемането преди почти 40 г. на първата европейска рамкова директива за 
отпадъците през 1975 г., законодателството на Общността в сектора има бурно развитие през 
последните 15 години. От по-общи разпоредби през 70-те години, целящи намаляване на 
вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, днешният законодателен пакет 
съдържа конкретни изисквания и количествени цели за намаляване депонирането на отпадъци, 
за рециклиране и оползотворяване на специфични отпадъчни потоци и за предотвратяването на 
отпадъците като най-високо ниво от йерархията на управление на отпадъците. 
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 Като се имат предвид предвижданията на стратегическите документи на ниво ЕС, 
очертаващи политиките по ефективно използване на ресурсите и околна среда по пътя на 
устойчивото развитие, както и работната програма на ГД „Околна среда” за преглед на 
политиките в сектор „Отпадъци”, може да се очакват промени в европейското законодателство, 
целящи още по-висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве, както и преход 
от управление на отпадъците към устойчиво управление и по-ефективно използване на 
ресурсите, и вероятно: 

o допълнителни ограничения относно депонирането на отпадъци до 2020 г., и с по-
голяма вероятност депонирането да се ограничи само до отпадъци, които не 
могат да се рециклират и оползотворят, и по-конкретно ограничения за 
депонирането на пластмасови и/или хранителни отпадъци, а в по-далечен 
хоризонт – и повсеместна забрана за депониране на отпадъци; 

o специални разпоредби за намаляване на употребата и предотвратяване на 
отпадъци от полиетиленовите торби за еднократна употреба; 

o ограничения за изгаряне на отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, като 
например пластмасови отпадъци, съответно въвеждане на по-високи цели за 
рециклиране на битовите отпадъци, особено на пластмасовите отпадъци; 

o въвеждане на количествени цели за предотвратяване на образуването на 
отпадъци, особено за пластмасови, битови/хранителни и за опасни отпадъци; 

o по-високи цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци 
от опаковки, излезли от употреба електрическо и електронно оборудване, 
излезли от употреба моторни превозни средства и най-вече на пластмасовите 
отпадъци от тях, както и за батерии. 

 Националното законодателство, уреждащо обществените отношения, свързани с 
управление на отпадъците, се развива изключително бързо и динамично и то само от 18 
години. След приемане на първия закон през 1997 г. (ЗОВВООС) се разработва и приема пълен 
и систематизиран пакет от правни норми, които, от една страна, хармонизират националното с 
европейското право, а от друга страна, въвеждат специфични национални инструменти и 
механизми, които да подпомогнат постигане на целите и прилагане на принципите на 
съответните нормативни актове.  

 Националната правна рамка е построена в цялост като логична конструкция и 
архитектура. Дори и прогнозите за промени в европейското законодателства да се реализират, 
съществуващата национална уредба може лесно да бъде допълнена. Предизвикателство в този 
случай ще бъдат консултациите и постигането на консенсус със заинтересованите страни. 

 Нормативните актове (законови и подзаконови) в областта на управлението на 
отпадъците (в т.число изготвяне на план-сметки за финансирането на дейностите; процеси по 
проектиране и изпълнение на СМР по изграждане на инсталации и съоръжения за третиране на 
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отпадъци; управление на проекти, финансирани със средства от структурните фондове на ЕС и 
др.) са многобройни и изискващи специфични компетентности на служителите на всяка 
общинска администрация.  

 Община Любимец е предприела мерки по отношение повишаване на административния 
си капацитет като е назначила служител със съответно образование, който ще подпомага кмета 
на Община Любимец при организиране на дейностите по управление на отпадъците. 
Наличието на компетентни служители е предпоставка за своевременното отчитане на промени 
в нормативната уредба, актуализация на местни нормативни документи, и изпълнение на 
изискванията на законодателството в областта на управление на отпадъците като цяло.  

 Административният капацитет на Община Любимец в областта на управлението на 
дейностите по отпадъците е недостатъчен за да изпълни всички изисквания, произтичащи от 
нормативната уредба и стратегическите и програмни документи в областта на УО, особено 
след приемане на нови нормативни уредби в областта на биоотпадъците, рециклирането на 
строителните отпадъци, и при отчитане на предстаощите изисквания, които ще произтекат за 
общинска администрация след изграждане на система за разделно събиране на битови 
биоотпадъци и РСУО.   

Анализът на европейските и националните политики и законодателство води до 
следните основни препоръки: 

 Общинска администрация в най-кратки срокове да публикува проекта на наредба по чл. 
22 ЗУО, която след подлагането й за публично обсъждане да бъде внесена за приемане от 
Общински съвет – Любимец. 

 След приемането на Наредбата по чл. 22 ЗУО Община Любимец и Общински съвет – 
Любимец да публикуват същата на интернет-страницата си при условията на пълна 
прозрачност. 

 Общинска администрация в най-кратки срокове да публикува проектана програмата за 
опазване на околната среда; 

 След приемането на Програмата Община Любимец и Общински съвет – Любимец да 
публикуват същата на интернет-страницата си при условията на пълна прозрачност. 

 Община Любимец да предприеме действия по своевременно актуализиране на 
нормативни документи, вътрешни правила и др. 

 Да се предвидят обучения на служителите, на които са възложени дейности по 
управление на отпадъците, в т.число изготвяне и отчитане на план-сметките в контекста на 
динамично променящото се законодателство и предстоящото приемане на нова Методика за 
изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които 
служат за определяне на размера на таксата за битови отпадъци. 
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VVIIIIII..22..  ААННААЛЛИИЗЗ  ННАА  ООТТППААДДЪЪЦЦИИТТЕЕ  
 

Обхват на Анализа на отпадъците 

Съгласно Методическите указания за разработване на общински програми за управление 
на отпадъците настоящият анализ следва да включва: 

 Анализ на битовите отпадъци; 
 Анализ на утайките от ПСОВ; 
 Анализ на строителните отпадъци; 
 Изводи и препоръки.   

В изготвения Анализ на отпадъците към Програмата за управление на отпадъците на 
Община Любимец за периода 2016-2020 г. е направен преглед по отношение на 
горепосочените отпадъци на европейско и национално ниво, след като е направено 
сравнение с конкретните особености, касаещи дейностите по управление на тези отпадъци 
за територията на Община Любимец.  

VIII.2.1. 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).  

Количеството на генерираните отпадъци може да се разглежда като показател за това, 
колко ефективно е обществото, специално по отношение на използването на природните 
ресурси, и за избора на най-подходящи методи за третиране на отпадъците. 

Анализът на състоянието и прогнозата за количествата и източниците на битовите 
отпадъци, образувани на територията на Р България, включва следните нива на управление на 
отпадъците – община, РСУО / регион (по смисъла на чл. 49, ал. 9 от ЗУО), област и 
статистически район. Разгледани са количествата на битовите отпадъци – образувани, 
събрани, повторно използвани, рециклирани, оползотворени и обезвредени. 

Източници на информация  

Основните източници на информация за целите на анализа на отпадъците към 
Общинска програма за управление на отпадъците на Община Любимец за периода 2016-
2020 г. са както следва: 

 Общинска администрация Любимец; 
 Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Харманли; 
 Национален статистически институт; 
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 Евростат; 
 Изпълнителна агенция по околна среда; 
 НПУО 2014-2020 г. 

 
 

Наличие и достатъчност на информацията 

В България няма изградена единна интегрирана информационна система с база 
данни, в която информацията да е систематизирана и да обхваща всички аспекти, свързани 
с управлението на отпадъците както в регионален аспект, така и във времеви разрез. 
Необходимата информация за нуждите на анализа на отпадъците се съдържа в различни 
документи и информационни източници, посочени по-горе. Като цяло НСИ събира и 
обобщава информация в областта на отпадъците във формат, изискван от Евростат, а 
ИАОС събира и обобщава информация, основно свързана с изискванията за докладване до 
европейската комисия, подготовка на специфични или годишни доклади в областта на 
околната среда.  

През 2012 г. НСИ е провела пилотно наблюдение за 2012 г. за произхода и 
количествата на отпадъците, попадащи на площадките за събиране на отпадъци и 
обединяването им с данни от наблюдението за битовите отпадъци. Резултатите от тази 
разработка ще послужат за правилно определяне на количествата образувани отпадъци от 
бита, както и на количествата оползотворявани (рециклирани) отпадъци. В резултат на 
това наблюдение през месец януари 2014 г. НСИ публикува на интернет страницата си 
данните за количествата на генерираните битови отпадъци, както и количествата на 
рециклираните битови отпадъци за 2012 г. и преизчисление на тези количества за периода 
назад до 1999 г. За съжаление данните са само на национално равнище, като липсва 
дезагрегация за ниво области и общини. В тази връзка на национално равнище 
тенденциите в образуването на битови отпадъци са разгледани с преизчислените данни за 
периода 1999-2012 г. налични на национално равнище.   

VIII.2.1.1. КОЛИЧЕСТВА И ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗЛИЧНИТЕ ПОТОЦИ 
ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 Г. 

Основни тенденции в образуването на битови отпадъци    
Данните за количествата на общо образуваните битови отпадъци за 

разглеждания период в България са представени на следващата фигура: 
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Фигура - Общо образувани битови отпадъци в България (1999-2012 г.), хил.тона 

Източник: НПУО 2014-2020, Анализ битови отпадъци (НСИ – Статистически годишник) 
За периода 2004 – 2012 г. в България се наблюдава намаление от средно с около 4% 

за година в общото количество на образуваните битови отпадъци и с около 3% за година в 
количеството на депонираните отпадъци. 

Образуваните в България количества битови отпадъци намаляват след 2000 г., като 
тенденцията е прекъсната само през 2008 г. Общо образуваните отпадъци през 2012 г. 
представляват около 65% от нивото през 2000 г.   

Намалява относителният дял на битовите отпадъци в общото количество 
образувани в страната отпадъци и попадащи в обхвата на ЗУО – от почти 20% през 2006 г. 
на 16% през 2011 г. 

Дял на битовите отпадъци в общото количество образувани отпадъци в България (2005-2012 г.), в хил. 

тона 

Отпадъци 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Общо количество образувани 
отпадъци – хил. тона 

24 498 18 649 21 413 19 405 19 265 16 015 17 520 22 513 

Общо образувани битови 
отпадъци – хил. тона 

4502 4387 4172 4486 4443 4068 3572 3 249 

Дял на битовите отпадъци - % 18% 24% 19% 23% 23% 25% 20% 14% 

Източник: НПУО Анализ битови отпадъци (НСИ – Статистически годишник, собствени изчисления) 
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Таблица - Количество образувани битови отпадъци за Р България, в хил.тонове и в кг/ж/год. 

 Година  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Общо образува-
ни БО, хил. тона 4910 4998 4773 4715 4690 4619 4502 4387 4172 4486 4443 4068 3572 3249 3135 3193 

Образувани  БО 
- кг/чов./г. 599 613 605 601 601 595 583 571 546 590 587 542 488 446 434 442 

Източник: НСИ 
 

 
Фиг  - Количество образувани БО за Р България – в хил.тонове и в кг/ж/г 
 
Данните за количествата на общо образуваните битови отпадъци за разглеждания период 
на територията на Община Любимец са представени в следващите Таблици. 

Таблица - Битови отпадъци, генерирани на територията на Община Любимец за периода 2010-
2015 г.  

Година 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

количество 
БО, тон 

2465 2653 2350 2650 2850 3010 

Източник: Община Любимец 
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Фиг. - Битови отпадъци, генерирани на територията на Община Любимец за периода 2010-2015  
 
 
Сезонност на образуване на битовите отпадъци 

 

Консуматорските и потребителските навици в различните сезони на годината 
влияят върху състава на генерираните отпадъци. Влияние върху състава на образуваните 
отпадъци оказва и големината на населеното място и основния поминък на населението. 
Сезонните вариации на количествата и състава на образуваните отпадъци се обуславят от 
два основни фактора: 

 Различни местни сезонни характеристики и потребителски навици на местното 
население изразени в: 

o Натрупване на пепели и сгурия през зимните месеци; 
o Сезонно увеличение на зелените отпадъци през лятото и есента; 
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o Консумация на различни типове храни (за лятото е характерна 
консумацията на храни, при които се образуват големи количества 
отпадъци); 

 Сезонно приходящи граждани – не е съотносимо към територията на Община 
Любимец.  

 

 

Фиг. - Битови отпадъци на Община Любимец, разпределени по месеци през 2015 г. 

 

Представената графика показва, че голяма част от населението на общината е 
съсредоточено в общинския център – град Любимец. По тази причина в годишен аспект 
трайно се наблюдава тенденцията за значителна разлика в количествата образувани 
отпадъци в общинския център и тези в другите населени места. 

За общинския център се наблюдава вариране на количествата в различните месеци 
на годината, докато за малките населени места тенденцията е за относително постоянни 
стойности.   

За изчислението на системата за събиране, също и за някои от съоръженията за 
третиране, следва да се отчете сезонният характер на образуването на отпадъци, тъй като 
те се проектират за максимално възможното, а не за средногодишното натоварване. 
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Осреднено разпределение на образуваните битови отпадъци по сезони в Община 
Любимец за последните 3 години е представено в таблицата по-долу.  

Таблица - Разпределение на образуваните битови отпадъци по сезони в % 

 

Население и населени места с организирано събиране на битовите отпадъци 

Всички населени места на теритоята на Община Любимец (общо 10) са обхванати 
от организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци от месец юли 2006 г.  

НОРМА НА НАТРУПВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

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.  – 492 кг/ж.*  
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* Забележка: В НПУО 2014-2020 г. е посочена тази цифра. По актуализирани данни на Евростат към 
23.07.2015 г. нормата на натрупване за ЕС – 27 е за 2012 г. е 489 кг/ж.   

Таблица - Генерирани битови отпадъци средно за ЕС-27 и България за периода 2008-2012 г., 
кг/жител/година 

 

 

WST_OPER Waste generated / Генерирани отпадъци  
UNIT Kilograms per capita / Килограм на жител за година  
GEO/TIME 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ЕС (28 страни)   523 520 511 503 497 488 481 

ЕС (27страни) 516 522 524 521 511 504 498 489 481 

България 588 577 553 599 598 554 508 460 432 

Източник: Евростат http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do 

Таблица VIII.2-7  Съпоставка на нормата на натрупване  кг/жител/година за ЕС-27 и България  
 2008 г. 2010 г. 2012 г. 
Средно за ЕС – 27  520 506 492* 
България  599 554 460 

Източник: НПУО 2014-2020 г. (Евростат) * Забележка: вж коментар по-горе 

Данни за генерираните битови отпадъци, изразени като норма на натрупване 
(кг/ж/г) за 37 държави (членки на ЕС и такива, които не са членки), както и осреднени 
данни за ЕС-27 и ЕС-28, по данни на Евростат, за периода 2005-2013 г. са показани в 
таблиците по-долу.  

Таблица - Генерирани битови отпадъци кг/жител/година в ЕС за периода 2005-2013 г.  
Държава/Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Европейски съюз – 28    523 520 511 503 497 488 481 

Европейски съюз – 27  516 522 524 521 511 504 498 489 481 

Белгия 483 485 494 479 467 456 456 450 439 

България 588 577 553 599 598 554 508 460 432 

Република Чехия 289 297 294 306 317 318 320 308 307 

Дания 662 666 707 741 693 673 789 759 747 
Германия (until 1990 
former territory of the 
FRG) 

565 564 582 589 592 602 614 619 617 

Естония 433 398 449 392 339 305 301 280 293 

Ирландия 731 792 772 718 651 624 617 587 586 

Гърция 437 443 448 454 461 531 503 506 510 

Испания 588 590 578 551 542 510 485 468 449 

Франция  530 536 543 541 535 533 538 535 530 
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Хърватия  336 384 399 415 405 379 384 391 404 

Италия  546 559 557 552 543 547 529 504 491 

Кипър 688 694 704 728 729 696 683 670 624 

Латвия  320 343 391 345 352 324 350 301 312 

Литва 387 405 419 428 381 404 442 445 433 

Люксембург 672 683 695 697 679 679 666 652 653 

Унгария  461 468 457 454 430 403 382 402 378 

Малта 623 624 654 674 649 601 589 588 570 

Холандия 599 597 606 600 589 571 568 549 526 

Австрия 575 597 597 600 590 562 573 579 578 

Полша 319 321 322 320 316 316 319 317 297 

Португалия 452 465 471 518 520 516 490 453 440 

Румъния 383 396 391 411 381 324 268 271 272 

Словения 494 516 525 542 524 490 415 362 414 

Словакия 273 284 294 313 307 319 311 306 304 

Финландия 478 494 506 521 480 470 505 506 493 

Швеция 477 490 486 483 470 439 451 452 453 

Обединено кралство  581 583 567 541 522 509 491 477 482 

Исландия 516 563 558 495 355 306 320 338 345 

Норвегия  426 459 491 487 470 469 485 477 496 

Швейцария  661 709 720 736 702 708 689 694 702 

Черна гора        544 514 508 

Македония     349 354 351 357 381 384 

Сърбия   233 280 347 360 363 375 364 336 

Турция 435 412 433 400 419 407 416 410 406 

Босна и Херцеговина    356 328 332 340 340 311 

Косово         417  
Източник: Евростат  
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Фиг. - Генерирани битови отпадъци кг/жител/година в ЕС за периода 2005-2013 г.
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Сравнението на нормата на натрупване на битовите отпадъци за 2011 г. в България 

с този показател за другите страни в Европа е представено на следващата диаграма. 

 
Фигура  - Образувани битови отпадъци в България и други европейски страни за 2011 г. 

(кг/жител/година) Източник: НПУО 2014-2020 г. (Анализ отпадъци, Евростат) 

Докато в България (подобно на Австрия, Нидерландия, Турция и други страни) 
количествата образувани отпадъци стабилно намаляват, други страни са постигнали 
стабилизиране на количествата образувани отпадъци (Германия, Румъния, Белгия и др.), а 
в някои от страните се запазва тенденция на постоянно увеличение (Ирландия, Словакия, 
Норвегия, Швейцария, Исландия и др.).   
 

Количеството на събраните отпадъци се оценява на база броя на курсовете на 
камионите, поради липсата на везна на съществуващото депо за битови отпадъци в 
землището на Община Любимец за измерване на отпадъците, постъпващи за депониране. 
Според наличните в общината данни нормата на натрупване, изчислена на база 
отчетените количества битови отпадъци варира в границите между 107 и 214 
кг/жител/година.   

Според представително специално проучване, публикувано в Програмата за 
прилагане на Директива 99/31/EC за депониране на отпадъци, приетите стойности за 
нормата на натрупване са 161 кг/жит.год. за населени места под 3 000 жители и ~320-360 
кг/жит.год. за населени места с население от 3 000 до 50 000 жители. 
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Фиг. - Генерирани БО кг/ж/година 

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. В методиката се извеждат 5 групи 
населени места и следните референтни норми на натрупване за всяка група, приложими до 
2015 г., както е представено в таблицата по-долу.  

Таблица - Норми на натрупване по групи населени места съгласно Методиката 

Групи населени 
места 

над 150 хил. 50-150 хил. 25-50 хил. 3-25 хил. под 3 хил. 

Норма на натрупване 410.3 349.6 334.9 295.5 241.7 

Източник: НПУО 2014-2020 г., Анализ на БО, МОСВ 

Източникът на данни, който би могъл да даде реална представа за генериране на 
битови отпадъци, са електронните везни на депата.  

Значително по-ниската изчислена норма на натрупване е индикатор, че значителни 
потоци отпадъци не са обхванати статистически, като например разделно събраните 
битови отпадъци. Пълното обхващане на потоците отпадъци е изключително важно, тъй 
като те са тясно свързани с изпълнението на целите на общината. Такива потоци са: 

 разделно събрани отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаса, стъкло и 
метали;  
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 разделно събрани битови отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали, 
събрани чрез други системи за разделно събиране, вкл.площадки за изкупуване на 
вторични суровини, но който поток отпадъци се събира и отчита извън схемата за 
„разширена отговорност на производителя”; 

 разделно събрани МРО чрез схемата за „разширена отговорност на производителя”. 

 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НОРМАТА НА НАТРУПВАНЕ  

Съгласно Методическите указания за разработване на общински прогрми за 
управление на отпадъците определянето на количества битови отпадъци, които не са 
обхванати от системите за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци 
може да става по различни начини. 

С най-висока достоверност е събирането на такава информация в участниците в 
процеса, например ООп на отпадъци от опаковки, площадки за вторични суровини, 
производствени и търговски обекти, генериращи отпадъци, които предават на 
огранизации или директно на прераотвателни предприятия, производствени и търговски 
обекти, свързани с изискванията за РОП.   

Другият възможен подход е определяне на количества на базата на косвени 
индикатори, чрез които да се определи дела на общината в общите количества разделно 
събрани отпадъци на територията на страната. Такива индикатори може да са населението 
на общината (в частност Любимец) спрямо общото за страната, делът на общината в 
общия БВП или брутната добавена стойност и др. 

След направен преглед на данните, публикувани за 2013 г. от ИАОС е видно, че за 
Община Любимец липсват данни по отношение на разделно събрани отпадъци, както 
следва: 

 директно предадени за депониране биоотпадъци; 
 смесени битови отпадъци, предадени за третиране; 
 отпадъци от инсталация за третиране, предадени за рециклиране; 
 отпадъци от инсталация за третиране, предадени за оползотворяване; 
 отпадъци от инсталация за третиране, предадени за изгаряне;  
 отпадъци от инсталация за третиране, предадени за депониране; 
 разделно събрани биоотпадъци; 
 събрани битови отпадъци, предадени за оползотворяване, в т.число рециклиране.  

Община Любимец не е сключила договори за сътрудничество с ООп на МРО, нито 
с лица, притежаващи документи за дейности с отпадъци за този вид дейност, поради което 
подобни данни за разделно събрани и предадени за последващо третиране отпадъци не са 
налични.  

На територията на общината не са налични площадки за 
събиране/съхраняване/третиране на отпадъци. Предвид гореизложеното при 
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изчисляването на НН за Община Любимец в настоящия Анализ на отпадъците като 
ориентир са използвани данните от общинската администрация. В данните са посочени 
количествата отпадъци генерирани на територията на общината. 

 В група 20 Битови отпадъци /домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от 
търговски, промишлени и административни дейности/, вкл. разделно събрани фракции 
съгласно Наредба №2/2013 г. за класификация на отпадъците се включват освен 
смесените битови отпадъци с код 20 03 01 и следните отпадъци с кодове и наименования, 
както следва: 

 20 01 01 хартия и картон (различни от опаковките в група 15); 
 20 01 02 стъкло; 
 20 01 08 биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене;  
 20 01 34 батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33; 
 20 01 36 ИУЕЕО, различни от упоменатите в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35. 

Отпадъци от опаковки  

По данни на НСИ генерираните отпадъци от опаковки за периода 2004-2014 г. в 
България са както следва: 

Таблица - Генерирани отпадъци от опаковки/Потребление на опаковки, по години (Тона) 

Материал 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Пластмаси 73261 86285 89294 102093 77682 95457 81978 94963 96123 96547 102093 

Хартия/картон 
(вкл композит.) 

60584 85353 127041 106653 87077 97015 138716 110270 122270 134270 129580 

Метал 21876 20570 24123 11664 18127 13155 15744 13414 14587 15887 15998 

Дърво 21183 54183 67972 24498 6964 18905 18741 21444 20121 24725 48725 

Стъкло 113359 79706 56880 70871 109362 76038 63962 69374 70521 74017 78251 

Други 6492 7262 3634 2550 2997 3313 2055 5174 5174 4597 4021 

Общо 296756 333359 368943 318328 302208 303883 321197 314639 328797 350043 380682 

Източинк: НСИ 
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Фиг. - Генерирани отпадъци от опаковки / Потребление на опаковки, по години (Тона) 
 
Таблица - Образувани отпадъци от опаковки кг/жител/година 
 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2011 г. 
Средно за ЕС – 27  160,4 163,8 153,1 159,4 
България  67,2 41,6 40,1 42,8 

Източник: НПУО 2014-2020 г.  
През 2013 г. в страната са образувани 350 043 т. отпадъци от опаковки, което е 48 

кг./жит., норма на образуване (при постоянно население към 31.12.2012 г.– 7 245 
677души). От тях: 

 96 547 т. са пластмасови отпадъци от опаковки; 

 134 270 т. са хартиени и картонени (вкл. композитни) отпадъци от опаковки; 

 5 887 т. са метални отпадъци от опаковки; 

 24 725 т. са дървените отпадъци от опаковки; 

 74 017 т. са стъклени отпадъци от опаковки; 

 4 597 т. попадат в категорията „други”. 

Източник Доклад на ИАОС съгласно чл.53 от Наредбата за ООО за 2013 г.  

През 2014 г. в страната са образувани 380 682 т. отпадъци от опаковки, което е 53 
кг./жит., норма на образуване (при постоянно население към 31.12.2014 г.– 7 202 198 
души).  
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Потреблението на опаковки в страната нараства през първите години от 
разглеждания период и достига своя максимум през 2006 г., след което се запазва 
относително постоянно на нива малко над 300 000 тона. Ясно изразена е тенденцията на 
намаляване на опаковките от стъкло и увеличаване на опаковките от хартия и картон.  

Следва да се отбележи, че в докладите на НСИ и ИАОС не е изследвана НН за 
отпадъци от опаковки съобразно населението, типа, големината и др. на населеното място.  

Предвид гореизложеното приемаме, че общото количество на отпадъците от 
опаковки на територията на населените места от Община Любимец за една година за 
жител е 95 кг.  
Отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

Тенденциите са посочени в следващата таблица:  
 
Таблица - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) 

 2007* 2008* 2009 2010 2011 
Събрано ИУЕЕО, тон 22165,8 40373,5 33422,8 45056,4 38228,0 
Оползотворени материали от ИУЕЕО 
(в т.ч. рециклирани), тон 

14259,8 26405,2 26488,8 36173,2 34559,6 

Рециклирани материали от ИУЕЕО, 
тон 

14134,0 26295,4 25503,4 35304,9 34038,9 

Обезвредени материали от ИУЕЕО, тон 3100,5 6255,6 4475,3 4060,9 7263,3 
Предадено цяло ИУЕЕО за повторна 
употреба, тон 

0,0 0,0 41,2 0,7 56,5 

*в третираните количества не са включени тези третирани извън Р България и Категория 8 
Източник: НСИ, ИАОС 

За периода 2007-2011 г. повече от два пъти нарастват количествата събрани, 
оползотворени и рециклирани отпадъци от ЕЕО. Данните показват, че основното 
количество разделно събрано ИУЕЕО през 2010 г. е събрано от домакинствата. 

Събирането на ИУЕЕО е в зависимост от неговия произход и маркировка – от бита 
или извън бита, маркирано или немаркирано. Както през предходните години, така и през 
2012 г. основното количество на събраното ИУЕЕО е от бита и не е маркирано – 37 479,43 
т. Тенденцията най – голямото количество събрано ИУЕЕО от бита да е от категорията 
големите домакински уреди се запазва и през 2012 г.   

През 2012 г. количеството събрано ИУЕЕО от бита, което е маркирано е едва 0.2% 
основно от категории големи домакински уреди и информационно и телекомуникационно 
оборудване. Тази голяма разлика между събраното ИУЕЕО, което е маркирано и това 
което не е маркирано може да се дължи на различния експлоатационния срок на уредите. 
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Таблица -  Пуснато на пазара ЕЕО от бита и извън бита за 2014 г., тон 

Справка за пуснатото на пазара ЕЕО  

Категория ЕЕО съгласно 
Приложение №1 

Пуснато на пазара ЕЕО 
за бита (тон) 

Пуснато на пазара ЕЕО 
извън бита (тон) 

1 44090.420 2000.893 

2 4652.092 46.956 

3 3683.011 450.837 

4 6356.858 72.257 

5 492.322  134.454 

5a 340.470  39.557 

6 1715.635 158.928 

7 420.565  197.403 

8 128.704  96.974 

9 193.267  40.007 

10 39.537  244.127 

 
Таблица -  Събрано ИУЕЕО от бита за 2014 г., тон 

Справка за събраното излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) от бита (1) 

Категории електрическо и 
електронно оборудване 

Събрано ИУЕЕО от бита (тон) 

1 36428.875 

2 4186.255 

3 3278.359 

4 4542.334 

5 439.947 

5a 337.424 

6 1390.017 

7 583.806 

8 113.604 

9 197.453 

10 105.765 

Източник: ИАОС 
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Таблица - Обобщена справка за пуснатото на пазара ЕЕО за бита и събраното ИУЕЕО от бита, 
тон, за 2014 г. 

Категория ЕЕО съгласно 
Приложение №1 

Пуснато на пазара ЕЕО за 
бита (тон) 

Събрано ИУЕЕО от бита 
(тон) 

 62 112,881 51 603,839 

Източник: ИАОС 
При население на Р България 7 202 198 към 31.12.2014 г. по данни на НСИ 

количеството на генерираните отпадъци от ЕЕО от бита възлиза на 7,17 кг/ж/г.  

Предвид гореизложеното приемаме, че общото количество ИУЕЕО от бита на 
територията на населените места от Община Любимец за една година за жител е 7,2 кг.  

Отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори 

В следващата таблица са представени данни за тенденциите по отношение на 
събраните НУБА и на достигната степен на рециклиране:  

Таблица - Събрани и рециклирани негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Събрани Портативни НУБА, тон 0,000 0,09 13,0 53,7 108,1 261,4 

Събрани Автомобилни НУБА, тон 16754,4 7370,0 20249,7 20676,5 14332,5 10795,6 

Събрани Индустриални НУБА, тон 7,7 236,4 845,2 578,0 606,4 969,8 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Степен на рециклиране, тон 13146 15028 23789 32410 24195  

Ефективност на рециклирането, % 87% 96% 95% 97% 96% 97% 

Коефициент на събираемост, %     1,4% 6,7% 14,8% 34,41% 

Източник: НСИ, ИАОС 

Наблюдава се значително увеличение на количеството на събраните негодни за 
употреба портативни батерии и акумулатори след 2008 г. Една от основните причини за 
активиране на тяхното разделно събиране е стартиране на дейността на ООп, водеща до 
значително разпространение на системите за разделно събиране на НУПБА, подобрена 
информираност на населението и активност от страна на задължените лица. 

 
По данни от годишните отчети за събрани НУБА с произход физически лица са 

50.5 % от събраните НУБА през 2011 г. 
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Таблица - Батерии и акумулатори, пуснати на пазара в Р България за 2013 г. 

Пуснати на пазара на Република България батерии и акумулатори (1)  

Вид на батериите и акумулаторите Количество /т/ Период 

Портативни 683.491 

01.01 – 31.12.2013 Автомобилни 9 252.623 

Индустриални 1 719.051 

Таблица -  Портативни БА, пуснати на пазара, но изнесени извън България, за 2013 г. 

Портативни батерии и акумулатори, пуснати на пазара, но изнесени или изпратени от 
страната, преди да са придобити от краен потребител (1)  

Вид на батериите и акумулаторите Количество /т/ Период 

Портативни 6.853 01.01 – 31.12.2013 

 (1)Информацията се предоставя съгласно  чл. 58, ал. 11 от Наредба за БАНУБА 

Таблица - Събрани НУБА в Р България за 2013 г. 

Справка за събраните НУБА (1) 

Вид на негодните за употреба  
батерии и акумулатори 

Количество /т/ Период 

Портативни 291,744 

01.01 – 31.12.2013 Автомобилни 10 954,164 

Индустриални 1 103,987 

Източник: ИАОС, http://eea.government.bg/bg/prev_nsmos/waste/ba/index.html  

При население на Р България 7 202 198 към 31.12.2014 г. по данни на НСИ 
количеството на събраните портативни НУБА от бита възлиза на 0,0405 кг/ж/г.  

Предвид гореизложеното приемаме, че общото количество на портативни 
батерии от бита на територията на населените места от Община Любимец за една година 
за жител е 0,04 кг.  

 Част от масово разпространените отпадъци – отпадъци от опаковки, портативни 
батерии и акумулатори, ИУЕЕО (особено големите ел.уреди) са обхванати от разделно 
събиране от този вид, но се отчитат от ООп, а не от общинската администрация. 
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Таблица - Преизчислена норма на натрупване на битови отпадъци в Община Любимец 
 

 

          

Битови отпадъци по общини 

Съществуват значителни различия в отчетените абсолютни количества образувани 
и събрани битови отпадъци между различните общини, което е обяснимо поради 
различния брой население, доходи и ниво на развитие на икономическите дейности. 
Големи разлики се констатират обаче и при сравнението на образуваните количества 
отпадъци на жител между общини от приблизително еднакъв тип. Например, някои 
общини отчитат повече от два пъти над средното за страната количество на жител, а други 
с повече от три пъти по-малко от средното за страната. При ограничен брой общини 
значителни вариации има и в тенденциите за количествата отпадъци в последователни 
години. Горното се отнася и за Община Любимец, която все още транспортира битовите 
си отпадъци до общинско депо поради липсата на изградена и функционираща регионална 
система.  

Източници на образуваните битови отпадъци 

Попълнената от общините информация в специално разработените за целта 
въпросници през 2013 г. дава основание да се направи извод, че преобладаващата част от 
битовите отпадъци се генерира от домакинствата – между 80 и 90%, и между 10% и 20% – 
от търговски, административни, социални, фирмени и други подобни обекти. Вариацията 
на тези проценти е в зависимост от големината на населените места. 

За Община Любимец (с населени места под 3 000 жители) е предложено 
съотношение 2,1 между образуваните битови отпадъци от бизнеса и домакинствата за 
малките населени места и 4,2 за общинския център. 

Битови отпадъци по региони 

Разпределението на количествата образувани и събрани битови отпадъци през 2011 
г. в рамките на шестте района от ниво 2 показва, че почти 30% от битовите отпадъци в 
страната се образуват в Югозападния район, който включва столицата град София и е с 
най-голям брой население, следван от Южния централен район с почти 20% и 
Югоизточния – с 15%. Следователно почти 65% от битовите отпадъци се образуват в 
Южна България в края на анализирания период (вж. следващата таблица).  

Отпадъци  кг/ж/г 
20 03 01  141 
15 01  53 
20 01 36 7,2 
20 01 34 0,04 
биоразградими от дворове 30,2 
общо  231,44 
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Таблица - Разпределение на количествата БО по статистически региони (2005-2011 г.) 

Район 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

  хил.т. % хил.т. % хил.т. % хил.т. % хил.т. % хил.т. % хил.т. % 

България 3679,6 100,0 3548,2 100,0 3314,4 100,0 3615,3 100,0 3561,1 100,0 3091,1 100,0 2752,9 100,0 

Северозападен 434,8 11,8 415,0 11,7 435,3 13,1 454,5 12,6 391,8 11,0 327,7 10,6 327,9 11,9 
Северен 
Централен 638,0 17,3 538,7 15,2 444,6 13,4 441,6 12,2 405,5 11,4 359,3 11,6 344,3 12,5 

Североизточен 479,8 13,0 503,4 14,2 489,7 14,8 516,2 14,3 458,6 12,9 387,2 12,5 328,0 11,9 

Югоизточен 513,1 13,9 531,8 15,0 537,2 16,2 517,5 14,3 471,2 13,2 436,3 14,1 416,8 15,1 

Югозападен 915,4 24,9 851,8 24,0 506,7 15,3 951,3 26,3 1115,3 31,3 862,7 27,9 790,5 28,7 
Южен 
Централен 698,4 19,0 707,4 19,9 901,0 27,2 734,1 20,3 719,0 20,2 717,9 23,2 545,4 19,8 

Източник: Евростат  и НСИ 
Количеството на образуваните строителни отпадъци и отпадъци от опаковки е 

много по-ниско от средноевропейското ниво. Благоприятна спрямо средните стойности за 
ЕС е и статистиката за количеството производствени отпадъци. Това обаче, подобно на 
случая с битовите отпадъци, е свързано с по-ниския жизнен стандарт, респективно с по-
малкия обем производство и с кризата в строителния бранш в последните няколко години, 
а не в резултат на целенасочени политики за ПО. Независимо от причините, е важно и при 
промяна на тези фактори да не се увеличава количеството на генерираните отпадъци на 
единица БВП. Отново трябва да се подчертае, че най-подходящият начин за това е 
предприемането на  своевременни и ефективни мерки за ПО.  

 

VIII.2.1.2. МОРФОЛОГИЧЕН СЪСТАВ НА ОБРАЗУВАНИТЕ БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

Информацията от общините, предоставили данни за състава на битовите отпадъци, 
се различава значително. В повечето случаи тази информация не е основана на извършени 
морфологични проучвания, а представлява експертна (субективна) преценка за 
съществуващия състав на БО от общинските служители. Въпреки това, данните от 
общините позволяват да се направят определени изводи: 

 Не се използва единна методика за оценка на състава на битовите отпадъци, 
основаваща се на точно определени видове. Използвани са повече от 30 различни 
подхода.   

 Стойностите за определени видове битови отпадъци се различат значително между 
общини от приблизително еднакъв тип. С малки изключения, общините представят 
състава на битовите отпадъци обобщен за цялата община, без да се прави 
разграничение между различни типове населени места.  
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За уточняване на състава на битовите отпадъци през последните години в редица 
общини обаче са извършени и целенасочени проучвания на състава на БО.  

С цел унифициране на подхода на общините за осъществяване на анализ на състава 
на отпадъците през 2012 г. МОСВ утвърди Методиката за определяне на морфологичния 
състав на битовите отпадъци. В методиката е направен задълбочен  анализ на тенденциите 
в развитието на образуване на отпадъците, както и на тенденциите в развитието на 
материалите и връзката им с образуване на различните фракции. Определени са и 
основните параметри, влияещи върху нормата на натрупване и морфологичния състав на 
отпадъците. Морфологичният състав, предложен като референтни стойности в 
Методиката на основата на задълбочени проучвания, е представен по групи населени 
места в таблицата по-долу. 

Таблица - Морфологичен състав на БО съобразно населението на населените места, % 
Населени места под 3 хиляди 3-25 хиляди 25-50 хиляди 50-150 хиляди над 150 хиляди 

Хранителни 15.60% 23.20% 28.00% 30.60% 28.90% 
Хартия 6.10% 8.50% 8.10% 9.40% 11.40% 
Картон 4.00% 5.50% 6.90% 8.20% 9.40% 
Пластмаса 10.30% 10.10% 12.80% 15.40% 11.30% 
Текстил 2.00% 3.70% 2.90% 2.90% 2.80% 
Гума 1.00% 0.90% 1.00% 1.00% 0.90% 
Кожа 1.00% 0.90% 1.00% 1.00% 0.90% 
Градински 30.90% 21.70% 13.10% 11.00% 11.00% 
Дървесни 2.90% 2.00% 2.90% 2.10% 2.00% 
Стъкло 2.40% 6.10% 7.00% 7.80% 9.20% 
Метали 1.90% 2.00% 2.00% 2.00% 1.90% 
Инертни 21.30% 14.80% 13.70% 8.00% 9.70% 
Опасни 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 
общо 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Източник: Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, МОСВ, 2012 г.   

Таблица - Морфологичен състав на БО съобразно населението на населените места, кг/ж/г. 
2012-2015 г. под 3 хиляди 3-25 хиляди 25-50 хиляди 50-150 хиляди над 150 хиляди 

Хранителни 37,3 68.7 93.8 107.0 118.7 
Хартия 14,7 25.0 27.0 33.0 46.9 
Картон 9,7 16.3 23.1 28.7 38.6 
Пластмаса 25,0 29.7 42.9 54.0 46.4 
Текстил 4,8 11.0 9.7 10.3 11,5 
Гума 2,3 2.8 3.2 3.4 3.8 
Кожа 2,3 2.8 3.2 3.4 3.8 
Градински 74,6 64.0 44.2 38.2 44,7 
Дървесни 7,1 6.0 9.7 7.2 8,1 
Стъкло 5,7 18.0 23.6 27.4 37,8 
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2012-2015 г. под 3 хиляди 3-25 хиляди 25-50 хиляди 50-150 хиляди над 150 хиляди 

Метали 4,7 5.8 6.6 7.0 7,8 
Инертни 51,6 43.6 45.9 27.8 39,8 
Опасни 1,5 1.8 2.0 2.2 2,4 
общо 241.7 295.5 334.9 349.6 410,3 

Източник: Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, МОСВ, 2012 г.   

http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Municipal_Waste/Metodika-2012.pdf 

  В малките населени места под 3 хил. ж. и от 3 до 25 хил. ж. с най-голям 
относителен дял са биоразградимите отпадъци – около 60%, като градинските са водещи с 
относителен дял 30% в най-малките населени места, а хранителните – с малък превес над 
градинските в групата на населените места от 3 до 25 хил. ж. С увеличаване на броя 
жители нараства и съдържанието на хартия и картон в битовите отпадъци – от 10% на 
20%, както и на хранителни отпадъци – от около 15% на около 30%.  

Във връзка с изчисленията, които общините е необходимо да изготвят с цел 
доказване пред МОСВ на изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на 
битовите отпадъци, общините са задължени на определена периодичност да извършват 
морфологичен анализ на битовите си отпадъци, като използват методиката, утвърдена 
през 2012 г. Това ще даде възможност за съпоставимост на данните и проследяване на 
тенденциите за промените в морфологията на битовите отпадъци. 

Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци 
включва анализ на увеличаването на нормата на натрупване в резултат на различното 
нарастване на отделните фракции. При отчитане на националните специфики и 
тенденциите за промяна на състава на битовите отпадъци в страните от ЕС, са направени 
следните допускания за промени в състава на битовите отпадъци в страната:  

 Запазване ръста на хранителните отпадъци при населени места до 50 хиляди 
жители и евентуален ръст в населени места над 50 хиляди жители. 

 Хартия – тенденция към запазване на количеството – увеличеното потребление на 
опаковки се компенсира от навлизането на електронни носители, изместващи 
печатните издания и офис хартията. 

 Тенденция към увеличаване на количествата картон вследствие на увеличено 
потребление на опаковки. 

 При пластмасата се предвижда тенденция към леко увеличаване вследствие на 
повишаване на общото потребление на пластмасовите бутилки. 

 Разделното събиране и третиране на отпадъците от зелените площи се очаква да 
доведе до повишение в количествата на градинските отпадъци. Същевременно, 
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очаква се повишението да не е голямо поради мерките, предприети в малките 
населени места за въвеждане на домашно компостиране. 

 Леко повишаване се очаква при дървесните отпадъци, стъклото и металите.  

 Има отпадъци, при които се очаква тенденция на леко намаляване. Това са 
инертните и опасните домакински отпадъци. Причините за това са намалената 
употреба на твърди горива за отопление, разделното събиране и третиране на 
строителни отпадъци, както и въвеждането на центрове за приемане на опасни 
отпадъци от домакинствата. 

 При текстила, гумата и кожата не се очакват промени. 

Във връзка с изчисленията, които общините е необходимо да изготвят с цел 
доказване пред МОСВ на изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на 
битовите отпадъци, общините са задължени на определена периодичност да извършват 
морфологичен анализ на битовите си отпадъци, като използват методиката, утвърдена 
през 2012 г. Това ще даде възможност за съпоставимост на данните и проследяване на 
тенденциите за промените в морфологията на битовите отпадъци. 

Към момента на изготвяне на Програмата Община Любимец извършвала 
морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията й. Към настоящия 
момент са изготвени анализите за сезон зима и пролет. 

 Съгласно Методически указания за разработване на общински програми за 
управление на отпадъците, утвърдени със Заповед №РД-211/31.03.2015 г. на министъра на 
околната среда и водите „Определянето на морфологичния състав следва да се базира на 
действително осъществен актуален проект за оценка на морфологията на генерираните 
отпадъци в общината. До осъществяването на проекта обаче за целите на изготвянето на 
общинската програма ще се използват данни от проведените до настоящия момент 
анализ и оценка на отпадъците.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2016-2020 г. ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

стр. | 190 

 

 

 
 



 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2016-2020 г. ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

стр. | 191 

 

 Община Любимец 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

В малките населени места с 

жители до 3000  жители 2 422 2 414 2 405 2 395 2 385 2 374 2 363 2 352 2 340 2 328 2 317 2 305 2 293 2 281 2 268 2 256 2 243 2 230 2 217 2 204

В общински център Любимец жители 7245 7 223 7 195 7 165 7 133 7 101 7 069 7 035 6 999 6 964 6 930 6 894 6 858 6 822 6 785 6 748 6 710 6 672 6 633 6 593

Общо количестви на 

отпадъците 3 092,0

Ръст на отпадъците ‐0,50% ‐0,60% ‐0,70% ‐0,80% ‐0,90% ‐1,00% ‐1,10% ‐1,20% ‐1,30% ‐1,40% ‐1,50% ‐1,60% ‐1,70% ‐1,80% ‐1,90% ‐2,00% ‐2,10% ‐2,20% ‐2,30%

Състав на генерираните 

отпадъци 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Хранителни  7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66%

Хартия 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77%

Картон 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31%

Пластмаса  8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96%

Текстил  2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21%

Гума 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Кожа  0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Градински  21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60%

Дървесни 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62%

Стъкло  6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78%

Метали  1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92%

Инертни, сгурия, пепел, пръст, 

пясък и други 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78%

Строителни отпадъци 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70%

Опасни 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%

Общо образувани отпадъци тона 677,0 673,6 669,6 664,9 659,6 653,6 647,1 640,0 632,3 624,1 615,3 606,1 596,4 586,3 575,7 564,8 553,5 541,9 529,9 517,8

Хранителни  тона 51,9 51,6 51,3 50,9 50,5 50,1 49,6 49,0 48,4 47,8 47,1 46,4 45,7 44,9 44,1 43,3 42,4 41,5 40,6 39,7

Хартия тона 45,8 45,6 45,3 45,0 44,7 44,3 43,8 43,3 42,8 42,3 41,7 41,0 40,4 39,7 39,0 38,2 37,5 36,7 35,9 35,1

Картон тона 29,2 29,0 28,9 28,7 28,4 28,2 27,9 27,6 27,3 26,9 26,5 26,1 25,7 25,3 24,8 24,3 23,9 23,4 22,8 22,3

Пластмаса  тона 60,7 60,4 60,0 59,6 59,1 58,6 58,0 57,3 56,7 55,9 55,1 54,3 53,4 52,5 51,6 50,6 49,6 48,6 47,5 46,4

Текстил  тона 15,0 14,9 14,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,1 14,0 13,8 13,6 13,4 13,2 13,0 12,7 12,5 12,2 12,0 11,7 11,4

Гума тона 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 4,9 4,8 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1

Кожа  тона 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 4,9 4,8 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1

Градински  тона 146,2 145,5 144,6 143,6 142,5 141,2 139,8 138,2 136,6 134,8 132,9 130,9 128,8 126,6 124,4 122,0 119,6 117,0 114,5 111,8

Дървесни тона 38,0 37,9 37,6 37,4 37,1 36,7 36,4 36,0 35,5 35,1 34,6 34,1 33,5 32,9 32,4 31,7 31,1 30,5 29,8 29,1

Стъкло  тона 45,9 45,7 45,4 45,1 44,7 44,3 43,9 43,4 42,9 42,3 41,7 41,1 40,4 39,7 39,0 38,3 37,5 36,7 35,9 35,1

Метали  тона 13,0 12,9 12,9 12,8 12,7 12,5 12,4 12,3 12,1 12,0 11,8 11,6 11,5 11,3 11,1 10,8 10,6 10,4 10,2 9,9

Инертни, сгурия, пепел, пръст, 

пясък и други тона 181,3 180,4 179,3 178,1 176,6 175,0 173,3 171,4 169,3 167,1 164,8 162,3 159,7 157,0 154,2 151,2 148,2 145,1 141,9 138,7

Строителни отпадъци тона 38,6 38,4 38,2 37,9 37,6 37,3 36,9 36,5 36,0 35,6 35,1 34,5 34,0 33,4 32,8 32,2 31,5 30,9 30,2 29,5

Опасни тона 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

13,7 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1 12,9 12,8 12,6 12,4 12,2 12,0 11,8 11,6 11,4 11,2 10,9 10,7 10,5
Хранителни  тона 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8
Хартия тона 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
Картон тона 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Пластмаса  тона 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9
Текстил  тона 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Гума тона 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Кожа  тона 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Градински  тона 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3
Дървесни тона 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
С 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 7 0 7 0 7

Общо образувани отпадъци, бизнес

В малките населени места с жители до 3000 
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100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Хранителни  7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66%

Хартия 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77%

Картон 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31%

Пластмаса  8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96%

Текстил  2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21%

Гума 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Кожа  0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Градински  21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60%

Дървесни 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62%

Стъкло  6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78%

Метали  1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92%

Инертни, сгурия, пепел, пръст, 

пясък и други 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78%

Строителни отпадъци 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70%

Опасни 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%

663,3 660,0 656,1 651,5 646,3 640,4 634,0 627,1 619,5 611,5 602,9 593,9 584,4 574,4 564,1 553,4 542,3 530,9 519,2 507,3

Хранителни  тона 50,8 50,6 50,3 49,9 49,5 49,1 48,6 48,0 47,5 46,8 46,2 45,5 44,8 44,0 43,2 42,4 41,5 40,7 39,8 38,9

Хартия тона 44,9 44,7 44,4 44,1 43,8 43,4 42,9 42,5 41,9 41,4 40,8 40,2 39,6 38,9 38,2 37,5 36,7 35,9 35,2 34,3

Картон тона 28,6 28,4 28,3 28,1 27,9 27,6 27,3 27,0 26,7 26,4 26,0 25,6 25,2 24,8 24,3 23,9 23,4 22,9 22,4 21,9

Пластмаса  тона 59,4 59,1 58,8 58,4 57,9 57,4 56,8 56,2 55,5 54,8 54,0 53,2 52,4 51,5 50,5 49,6 48,6 47,6 46,5 45,5

Текстил  тона 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,0 13,9 13,7 13,5 13,3 13,1 12,9 12,7 12,5 12,2 12,0 11,7 11,5 11,2

Гума тона 5,3 5,3 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 4,9 4,8 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1

Кожа  тона 5,3 5,3 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 4,9 4,8 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1

Градински  тона 143,3 142,6 141,7 140,7 139,6 138,3 137,0 135,4 133,8 132,1 130,2 128,3 126,2 124,1 121,8 119,5 117,1 114,7 112,2 109,6

Дървесни тона 37,3 37,1 36,9 36,6 36,3 36,0 35,6 35,2 34,8 34,4 33,9 33,4 32,8 32,3 31,7 31,1 30,5 29,8 29,2 28,5

Стъкло  тона 45,0 44,7 44,5 44,2 43,8 43,4 43,0 42,5 42,0 41,5 40,9 40,3 39,6 38,9 38,2 37,5 36,8 36,0 35,2 34,4

Метали  тона 12,7 12,7 12,6 12,5 12,4 12,3 12,2 12,0 11,9 11,7 11,6 11,4 11,2 11,0 10,8 10,6 10,4 10,2 10,0 9,7

Инертни, сгурия, пепел, пръст, 

пясък и други тона 177,6 176,8 175,7 174,5 173,1 171,5 169,8 167,9 165,9 163,8 161,5 159,0 156,5 153,8 151,1 148,2 145,2 142,2 139,1 135,9

Строителни отпадъци тона 37,8 37,6 37,4 37,1 36,8 36,5 36,1 35,7 35,3 34,9 34,4 33,9 33,3 32,7 32,2 31,5 30,9 30,3 29,6 28,9

Опасни тона 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Състав на генерираните 

отпадъци от населението 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Хранителни  7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66%

Хартия 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77%

Картон 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31%

Пластмаса  8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96%

Текстил  2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21%

Гума 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Кожа  0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Градински  21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60%

Дървесни 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62%

Стъкло  6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78%

Метали  1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92%

Инертни, сгурия, пепел, пръст, 

пясък и други 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78%

Строителни отпадъци 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70%

Опасни 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%

Общо образувани отпадъци, домакинства, 

тона/год

Състав на генерираните отпадъци от бизнес 

субекти
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НН домакинства  kg/жител/год  273,88 273,36 272,75 271,99 271,00 269,78 268,31 266,64 264,77 262,64 260,26 257,67 254,87 251,88 248,69 245,31 241,76 238,04 234,18 230,18

Хранителни  kg/жител/год  20,98 20,94 20,89 20,83 20,76 20,66 20,55 20,42 20,28 20,12 19,94 19,74 19,52 19,29 19,05 18,79 18,52 18,23 17,94 17,63

Хартия kg/жител/год  18,54 18,51 18,47 18,41 18,35 18,26 18,16 18,05 17,92 17,78 17,62 17,44 17,25 17,05 16,84 16,61 16,37 16,12 15,85 15,58

Картон kg/жител/год  11,80 11,78 11,76 11,72 11,68 11,63 11,56 11,49 11,41 11,32 11,22 11,11 10,99 10,86 10,72 10,57 10,42 10,26 10,09 9,92

Пластмаса  kg/жител/год  24,54 24,49 24,44 24,37 24,28 24,17 24,04 23,89 23,72 23,53 23,32 23,09 22,84 22,57 22,28 21,98 21,66 21,33 20,98 20,62

Текстил  kg/жител/год  6,05 6,04 6,03 6,01 5,99 5,96 5,93 5,89 5,85 5,80 5,75 5,69 5,63 5,57 5,50 5,42 5,34 5,26 5,18 5,09

Гума kg/жител/год  2,19 2,19 2,18 2,18 2,17 2,16 2,15 2,13 2,12 2,10 2,08 2,06 2,04 2,02 1,99 1,96 1,93 1,90 1,87 1,84

Кожа  kg/жител/год  2,19 2,19 2,18 2,18 2,17 2,16 2,15 2,13 2,12 2,10 2,08 2,06 2,04 2,02 1,99 1,96 1,93 1,90 1,87 1,84

Градински  kg/жител/год  59,16 59,04 58,91 58,75 58,54 58,27 57,96 57,59 57,19 56,73 56,22 55,66 55,05 54,41 53,72 52,99 52,22 51,42 50,58 49,72

Дървесни kg/жител/год  15,39 15,36 15,33 15,29 15,23 15,16 15,08 14,99 14,88 14,76 14,63 14,48 14,32 14,16 13,98 13,79 13,59 13,38 13,16 12,94

Стъкло  kg/жител/год  18,57 18,53 18,49 18,44 18,37 18,29 18,19 18,08 17,95 17,81 17,65 17,47 17,28 17,08 16,86 16,63 16,39 16,14 15,88 15,61

Метали  kg/жител/год  5,26 5,25 5,24 5,22 5,20 5,18 5,15 5,12 5,08 5,04 5,00 4,95 4,89 4,84 4,77 4,71 4,64 4,57 4,50 4,42

Инертни, сгурия, пепел, пръст, 

пясък и други kg/жител/год  73,34 73,20 73,04 72,84 72,57 72,25 71,85 71,41 70,90 70,33 69,70 69,00 68,26 67,45 66,60 65,69 64,74 63,75 62,71 61,64

Строителни отпадъци kg/жител/год  15,61 15,58 15,55 15,50 15,45 15,38 15,29 15,20 15,09 14,97 14,83 14,69 14,53 14,36 14,18 13,98 13,78 13,57 13,35 13,12

Опасни kg/жител/год  0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21

Съотношение 

бизнес/домакинства 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1%

Състав на генерираните 

отпадъци 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Хранителни  12,28% 12,28% 12,28% 12,28% 12,28% 12,28% 12,28% 12,28% 12,28% 12,28% 12,28% 12,28% 12,28% 12,28% 12,28% 12,28% 12,28% 12,28% 12,28% 12,28%

Хартия 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16%

Картон 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94%

Пластмаса  15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97%

Текстил  2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42%

Гума 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Кожа  0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Градински  16,41% 16,41% 16,41% 16,41% 16,41% 16,41% 16,41% 16,41% 16,41% 16,41% 16,41% 16,41% 16,41% 16,41% 16,41% 16,41% 16,41% 16,41% 16,41% 16,41%

Дървесни 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54%

Стъкло  9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38%

Метали  2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11%

Инертни, сгурия, пепел, пръст, 

пясък и други 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31%

Строителни отпадъци 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52%

Опасни 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35%

В общински център Любимец
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Общо образувани отпадъци тона 2 415,0 2 402,9 2 388,5 2 371,8 2 352,8 2 331,6 2 308,3 2 282,9 2 255,5 2 226,2 2 195,0 2 162,1 2 127,5 2 091,4 2 053,7 2 014,7 1 974,4 1 932,9 1 890,4 1 846,9

Хранителни  тона 296,5 295,0 293,3 291,2 288,9 286,3 283,4 280,3 276,9 273,3 269,5 265,5 261,2 256,8 252,2 247,4 242,4 237,3 232,1 226,8

Хартия тона 245,3 244,1 242,6 240,9 239,0 236,8 234,5 231,9 229,1 226,1 223,0 219,6 216,1 212,4 208,6 204,7 200,6 196,3 192,0 187,6

Картон тона 191,7 190,7 189,6 188,2 186,7 185,1 183,2 181,2 179,0 176,7 174,2 171,6 168,9 166,0 163,0 159,9 156,7 153,4 150,0 146,6

Пластмаса  тона 385,8 383,9 381,6 378,9 375,9 372,5 368,7 364,7 360,3 355,6 350,7 345,4 339,9 334,1 328,1 321,8 315,4 308,8 302,0 295,0

Текстил  тона 58,6 58,3 57,9 57,5 57,0 56,5 56,0 55,4 54,7 54,0 53,2 52,4 51,6 50,7 49,8 48,9 47,9 46,9 45,8 44,8

Гума тона 19,3 19,2 19,1 19,0 18,8 18,7 18,5 18,3 18,0 17,8 17,6 17,3 17,0 16,7 16,4 16,1 15,8 15,5 15,1 14,8

Кожа  тона 19,3 19,2 19,1 19,0 18,8 18,7 18,5 18,3 18,0 17,8 17,6 17,3 17,0 16,7 16,4 16,1 15,8 15,5 15,1 14,8

Градински  тона 396,3 394,3 391,9 389,2 386,1 382,6 378,8 374,6 370,1 365,3 360,2 354,8 349,1 343,2 337,0 330,6 324,0 317,2 310,2 303,1

Дървесни тона 85,6 85,2 84,7 84,1 83,4 82,6 81,8 80,9 79,9 78,9 77,8 76,6 75,4 74,1 72,8 71,4 70,0 68,5 67,0 65,5

Стъкло  тона 226,5 225,4 224,1 222,5 220,7 218,7 216,5 214,2 211,6 208,8 205,9 202,8 199,6 196,2 192,7 189,0 185,2 181,3 177,3 173,3

Метали  тона 51,0 50,7 50,4 50,1 49,7 49,2 48,7 48,2 47,6 47,0 46,3 45,6 44,9 44,1 43,4 42,5 41,7 40,8 39,9 39,0

Инертни, сгурия, пепел, пръст, 

пясък и други тона 200,8 199,7 198,6 197,2 195,6 193,8 191,9 189,8 187,5 185,1 182,5 179,7 176,9 173,8 170,7 167,5 164,1 160,7 157,1 153,5

Строителни отпадъци тона 229,8 228,7 227,3 225,7 223,9 221,9 219,7 217,3 214,7 211,9 208,9 205,8 202,5 199,0 195,5 191,7 187,9 184,0 179,9 175,8

Опасни тона 8,5 8,5 8,4 8,4 8,3 8,2 8,1 8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,2 7,1 7,0 6,8 6,7 6,5

97,8 97,3 96,7 96,0 95,2 94,4 93,4 92,4 91,3 90,1 88,8 87,5 86,1 84,7 83,1 81,5 79,9 78,2 76,5 74,8
Хранителни  тона 13,9 13,8 13,7 13,6 13,5 13,4 13,3 13,1 13,0 12,8 12,6 12,4 12,2 12,0 11,8 11,6 11,3 11,1 10,9 10,6
Хартия тона 9,9 9,9 9,8 9,8 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 9,0 8,9 8,7 8,6 8,4 8,3 8,1 7,9 7,8 7,6
Картон тона 7,8 7,7 7,7 7,6 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,2 7,1 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,3 6,2 6,1 5,9
Пластмаса  тона 15,6 15,5 15,4 15,3 15,2 15,1 14,9 14,8 14,6 14,4 14,2 14,0 13,8 13,5 13,3 13,0 12,8 12,5 12,2 11,9
Текстил  тона 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8
Гума тона 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
Кожа  тона 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
Градински  тона 14,2 14,1 14,0 13,9 13,8 13,7 13,5 13,4 13,2 13,1 12,9 12,7 12,5 12,3 12,0 11,8 11,6 11,3 11,1 10,8
Дървесни тона 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6
Стъкло  тона 9,2 9,1 9,1 9,0 8,9 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,3 8,2 8,1 7,9 7,8 7,6 7,5 7,3 7,2 7,0
Метали  тона 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6
Инертни, сгурия, пепел, пръст,  тона 8,1 8,1 8,0 8,0 7,9 7,8 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,0 6,9 6,8 6,6 6,5 6,4 6,2
Строителни отпадъци тона 9,3 9,3 9,2 9,1 9,1 9,0 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,3 8,2 8,1 7,9 7,8 7,6 7,4 7,3 7,1
Опасни тона 0,345 0,343 0,341 0,338 0,336 0,333 0,329 0,326 0,322 0,318 0,313 0,308 0,304 0,298 0,293 0,287 0,282 0,276 0,270 0,263

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Хранителни  14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20%

Хартия 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16%

Картон 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94%

Пластмаса  15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97%

Текстил  2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42%

Гума 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Кожа  0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Градински  14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49%

Дървесни 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54%

Стъкло  9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38%

Метали  2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11%

Инертни, сгурия, пепел, пръст, 

пясък и други 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31%

Строителни отпадъци 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52%

Опасни 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35%

Състав на генерираните отпадъци от бизнес 

субекти

Общо образувани отпадъци, бизнес ‐ тона
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2 317,3 2 305,7 2 291,8 2 275,8 2 257,6 2 237,3 2 214,9 2 190,5 2 164,2 2 136,1 2 106,2 2 074,6 2 041,4 2 006,7 1 970,6 1 933,1 1 894,5 1 854,7 1 813,9 1 772,2

Хранителни  тона 282,6 281,2 279,5 277,6 275,4 272,9 270,2 267,2 264,0 260,6 256,9 253,1 249,0 244,8 240,4 235,8 231,1 226,2 221,2 216,2

Хартия тона 235,4 234,2 232,8 231,2 229,3 227,3 225,0 222,5 219,8 217,0 213,9 210,7 207,4 203,8 200,2 196,4 192,4 188,4 184,3 180,0

Картон тона 183,9 183,0 181,9 180,6 179,2 177,6 175,8 173,9 171,8 169,5 167,2 164,7 162,0 159,3 156,4 153,4 150,4 147,2 144,0 140,7

Пластмаса  тона 370,2 368,3 366,1 363,5 360,6 357,4 353,8 349,9 345,7 341,2 336,5 331,4 326,1 320,6 314,8 308,8 302,6 296,3 289,8 283,1

Текстил  тона 56,2 55,9 55,6 55,2 54,7 54,2 53,7 53,1 52,5 51,8 51,1 50,3 49,5 48,7 47,8 46,9 45,9 45,0 44,0 43,0

Гума тона 18,5 18,4 18,3 18,2 18,1 17,9 17,7 17,5 17,3 17,1 16,8 16,6 16,3 16,1 15,8 15,5 15,2 14,8 14,5 14,2

Кожа  тона 18,5 18,4 18,3 18,2 18,1 17,9 17,7 17,5 17,3 17,1 16,8 16,6 16,3 16,1 15,8 15,5 15,2 14,8 14,5 14,2

Градински  тона 382,1 380,2 377,9 375,3 372,3 368,9 365,2 361,2 356,9 352,2 347,3 342,1 336,6 330,9 324,9 318,8 312,4 305,8 299,1 292,2

Дървесни тона 82,1 81,7 81,2 80,7 80,0 79,3 78,5 77,6 76,7 75,7 74,6 73,5 72,4 71,1 69,8 68,5 67,1 65,7 64,3 62,8

Стъкло  тона 217,4 216,3 215,0 213,5 211,8 209,9 207,8 205,5 203,0 200,4 197,6 194,6 191,5 188,2 184,9 181,3 177,7 174,0 170,2 166,2

Метали  тона 48,9 48,7 48,4 48,0 47,7 47,2 46,8 46,2 45,7 45,1 44,5 43,8 43,1 42,4 41,6 40,8 40,0 39,2 38,3 37,4

Инертни, сгурия, пепел, пръст, 

пясък и други тона 192,6 191,7 190,5 189,2 187,7 186,0 184,1 182,1 179,9 177,6 175,1 172,5 169,7 166,8 163,8 160,7 157,5 154,2 150,8 147,3

Строителни отпадъци тона 220,5 219,4 218,1 216,6 214,9 212,9 210,8 208,5 206,0 203,3 200,5 197,5 194,3 191,0 187,6 184,0 180,3 176,5 172,6 168,7

Опасни тона 8,2 8,1 8,1 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 6,9 6,8 6,7 6,5 6,4 6,2

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Хранителни  12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20%

Хартия 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16%

Картон 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94%

Пластмаса  15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97%

Текстил  2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42%

Гума 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Кожа  0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Градински  16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49%

Дървесни 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54%

Стъкло  9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38%

Метали  2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11%

Инертни, сгурия, пепел, пръст, 

пясък и други 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31%

Строителни отпадъци 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52%

Опасни 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35%

НН домакинства, кг/ж/г kg/жител/год  319,8 319,2 318,5 317,6 316,5 315,1 313,3 311,4 309,2 306,7 303,9 300,9 297,6 294,1 290,4 286,5 282,3 278,0 273,5 268,8

Хранителни  kg/жител/год  39,0 38,9 38,9 38,7 38,6 38,4 38,2 38,0 37,7 37,4 37,1 36,7 36,3 35,9 35,4 34,9 34,4 33,9 33,4 32,8

Хартия kg/жител/год  32,5 32,4 32,4 32,3 32,1 32,0 31,8 31,6 31,4 31,2 30,9 30,6 30,2 29,9 29,5 29,1 28,7 28,2 27,8 27,3

Картон kg/жител/год  25,4 25,3 25,3 25,2 25,1 25,0 24,9 24,7 24,5 24,3 24,1 23,9 23,6 23,3 23,0 22,7 22,4 22,1 21,7 21,3

Пластмаса  kg/жител/год  51,1 51,0 50,9 50,7 50,6 50,3 50,1 49,7 49,4 49,0 48,6 48,1 47,5 47,0 46,4 45,8 45,1 44,4 43,7 42,9

Текстил  kg/жител/год  7,8 7,7 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6 7,6 7,5 7,4 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5

Гума kg/жител/год  2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2

Кожа  kg/жител/год  2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2

Градински  kg/жител/год  52,7 52,6 52,5 52,4 52,2 52,0 51,7 51,3 51,0 50,6 50,1 49,6 49,1 48,5 47,9 47,2 46,6 45,8 45,1 44,3

Дървесни kg/жител/год  11,3 11,3 11,3 11,3 11,2 11,2 11,1 11,0 11,0 10,9 10,8 10,7 10,5 10,4 10,3 10,2 10,0 9,9 9,7 9,5

Стъкло  kg/жител/год  30,0 29,9 29,9 29,8 29,7 29,6 29,4 29,2 29,0 28,8 28,5 28,2 27,9 27,6 27,2 26,9 26,5 26,1 25,7 25,2

Метали  kg/жител/год  6,8 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 6,5 6,5 6,4 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 6,0 5,9 5,8 5,7

Инертни, сгурия, пепел, пръст, 

пясък и други kg/жител/год  26,6 26,5 26,5 26,4 26,3 26,2 26,0 25,9 25,7 25,5 25,3 25,0 24,7 24,5 24,1 23,8 23,5 23,1 22,7 22,3

Строителни отпадъци kg/жител/год  30,4 30,4 30,3 30,2 30,1 30,0 29,8 29,6 29,4 29,2 28,9 28,6 28,3 28,0 27,6 27,3 26,9 26,5 26,0 25,6

Опасни kg/жител/год  1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9

Състав на генерираните отпадъци от бизнеса

Общо образувани отпадъци, домакинства
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Общо образувани отпадъци тона 3 092 3 077 3 058 3 037 3 012 2 985 2 955 2 923 2 888 2 850 2 810 2 768 2 724 2 678 2 629 2 579 2 528 2 475 2 420 2 365

Хранителни  тона 348,4 346,6 344,6 342,1 339,4 336,4 333,0 329,3 325,4 321,1 316,7 311,9 306,9 301,7 296,3 290,6 284,8 278,8 272,7 266,4

Хартия тона 291,1 289,7 288,0 285,9 283,7 281,1 278,3 275,2 271,9 268,4 264,6 260,7 256,5 252,1 247,6 242,9 238,0 233,0 227,9 222,7

Картон тона 220,8 219,7 218,4 216,9 215,2 213,2 211,1 208,8 206,3 203,6 200,7 197,7 194,6 191,3 187,8 184,2 180,6 176,8 172,9 168,9

Пластмаса  тона 446,4 444,2 441,6 438,5 435,0 431,0 426,7 422,0 417,0 411,5 405,8 399,7 393,3 386,6 379,7 372,4 365,0 357,3 349,5 341,4

Текстил  тона 73,5 73,2 72,7 72,2 71,6 71,0 70,3 69,5 68,7 67,8 66,8 65,8 64,8 63,7 62,5 61,3 60,1 58,8 57,5 56,2

Гума тона 24,7 24,6 24,5 24,3 24,1 23,9 23,6 23,4 23,1 22,8 22,5 22,1 21,8 21,4 21,0 20,6 20,2 19,8 19,4 18,9

Кожа  тона 24,7 24,6 24,5 24,3 24,1 23,9 23,6 23,4 23,1 22,8 22,5 22,1 21,8 21,4 21,0 20,6 20,2 19,8 19,4 18,9

Градински  тона 542,5 539,8 536,6 532,8 528,5 523,8 518,5 512,8 506,7 500,1 493,1 485,7 477,9 469,8 461,3 452,6 443,5 434,2 424,7 414,9

Дървесни тона 123,6 123,0 122,3 121,4 120,5 119,4 118,2 116,9 115,5 114,0 112,4 110,7 108,9 107,1 105,1 103,1 101,1 99,0 96,8 94,6

Стъкло  тона 272,4 271,1 269,5 267,6 265,4 263,0 260,4 257,5 254,5 251,1 247,6 243,9 240,0 235,9 231,7 227,3 222,7 218,1 213,3 208,4

Метали  тона 64,0 63,7 63,3 62,8 62,3 61,8 61,2 60,5 59,8 59,0 58,1 57,3 56,4 55,4 54,4 53,4 52,3 51,2 50,1 48,9

Инертни, сгурия, пепел, пръст, 

пясък и други тона 382,1 380,1 377,9 375,2 372,2 368,9 365,2 361,2 356,8 352,2 347,3 342,0 336,6 330,9 324,9 318,7 312,4 305,8 299,1 292,2

Строителни отпадъци тона 268,4 267,1 265,5 263,6 261,5 259,2 256,6 253,8 250,7 247,5 244,0 240,3 236,5 232,5 228,3 223,9 219,5 214,9 210,1 205,3

Опасни тона 9,1 9,1 9,0 9,0 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 8,2 8,0 7,9 7,8 7,6 7,5 7,3 7,1 7,0

Общо за община Любимец
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VIII.2.1.2. СТЕПЕН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ Н ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 31, АЛ.1 ЗУО  

Законови положения по отношение изпълнение на целите по чл. 31, ал.1 ЗУО  

Съгласно чл. 26, ал.1, т.6 Общото събрание на Регионалното сдружение за управление 
на отпадъците за даден регион взема решения за разпределението на задълженията между 
отделните общини за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО.  

Във всеки от регионите, определени с НПУО 2014-2020 г. системите за разделно 
събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци осигуряват 
като минимум изпълнението на следните цели: 

1. най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и рециклиране на 
отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 
домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от общото 
тегло на тези отпадъци; 

2. най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани 
биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, 
образувани в Република България през 1995 г. 

Във всеки от регионите целите се постигат поетапно и се изпълняват съвместно от 
всички общини в региона, в съответствие с решението по чл. 26, ал. 1, т. 6. 

Целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 за подготовка за повторна употреба и рециклиране на 
отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 
домакинствата и подобни отпадъци от други източници, се прилагат, както следва: 

1. до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло;  

2. до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло;  

3. до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло. 

Кметовете на общините във всеки от регионите, определени с НПУО, осигуряват 
съвместно постигането на следните регионални цели за разделно събиране и 
оползотворяване на битовите 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-малко от 70 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.  

Размерът на отчисленията по чл.64 ЗУО за битови отпадъци се намалява, когато целите 
в регион, определен с НПУО, са изпълнени от общините в съответствие с решението на 
общото събрание на регионално сдружение за разпределението на задълженията между 
отделните общини за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО, както следва: 

1. с 50 на сто за целите за повторна употреба и рециклиране по чл. 31, ал. 1, т. 1; 
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2. с 50 на сто за целите за ограничаване на количествата депонирани битови 
биоразградими отпадъци, определени с Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. 

Намаленията в размера на горепосочените отчисления се прилагат независимо едно от 
друго. 

Кметовете на общините от регион Харманли следва да извършват на всеки 5 години 
морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на 
територията на съответната община, съгласно методика, утвърдена със заповед на министъра 
на околната среда и водите. Морфологичният анализ на битовите отпадъци трябва да бъде 
извършен не по-късно от 10 септември 2015 г. 

Таблица - Задължения за докладване за битови биоотпадъци 
Кой 

докладва 
На кого 

докладва 
Обхват и съдържание на информацията Срок 

Кметове на 
общини  

Председател 
на РСУО  

Данни за морфологичния състав на битовите 
отпадъци; 

Количествата образувани битови отпадъци; 
Количествата разделно събрани и рециклирани 

битови отпадъци; 
Количества на депонираните 

отпадъци/биоразградими; 

10 
септември 

Председател 
на РСУО  

МОСВ  Обобщаване на данните и изчисляване на степента на 
постигане на целите  

20 
септември 

ИАОС + МОСВ + РИОСВ  

Оценка / верифициране на данните;  
Мотивиран доклад с констатации относно 

постигането на целите; 
 Заповед на Министъра на ОСВ с определяне на  

общините, които са изпълнили целите по чл.31, ал.1 ЗУО и 
чл.8, ал.1 от НРСБО за предходната година 

15 
октомври 

 
 
Степен на изпълнение н целите, които са поставени пред общината Любимец в съответствие с 
националното законодателство и разпределението на ангажиментите между общините и 
Регионално сдружение за управление на отпадъците за регин Харманли  

 

Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Харманли е учредено 
през м.декември 2010 г. и е вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

С новия ЗУО бе даден преходен период регионални сдружения създадени по реда на чл. 
19а от отменения Закон за управление на отпадъците преди 23 май 2010 г., да прекратят 
дейността си в срок до 31 декември 2014 г. Действащото Регионално сдружение за управление 
на отпадъците за регион Харманли е учредено на  07.12.2010 г.  
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Дял на рециклиране на отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло 

 На територията на община Любимец се предвижда въвеждане на разделно събиране на 
отпадъците от хартия, картон, пластмаса, стъкло и метали в точката на образуване – чрез 
„жълт и зелен“ контейнер. По тази причина данните за тези отпадъци от територията на 
Община Любимец се представят като общо количество. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Община Любимец

Входни данни за отпадъци 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2 022

Отпадъци общо за община  Любимец 2 606 2 593 2 577 2 559 2 539 2 516 2 491

В малките населени места с жители до 3000 

Общо образувани отпадъци, домакинства, 

тона/год 607,3 604,3 600,7 596,5 591,7 586,4 580,5
Състав на генерираните отпадъци от 

населението

Хранителни  7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66%

Хартия 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77%

Картон 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31%

Пластмаса  8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96%

Текстил  2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21%

Гума 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Кожа  0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Градински  21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60%

Дървесни 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62%

Стъкло  6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78%

Метали  1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92%

Инертни, сгурия, пепел, пръст, пясък и други 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78%

Строителни отпадъци 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70%

Опасни 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Общо образувани отпадъци, бизнес,  тона/год 13,7 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1

Състав на генерираните отпадъци от бизнеса

Хранителни  7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66%

Хартия 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77%

Картон 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31%

Пластмаса  8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96% 8,96%

Текстил  2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 2,21%

Гума 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Кожа  0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Градински  21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60% 21,60%

Дървесни 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62%

Стъкло  6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78% 6,78%

Метали  1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92% 1,92%

Инертни, сгурия, пепел, пръст, пясък и други 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78% 26,78%

Строителни отпадъци 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70%

Опасни 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Разделно събиране

Цели за рециклиране за обхванатото 

население

Хранителни  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Хартия 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Картон 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Пластмаса  75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Градински  85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Стъкло  87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%

Метали  97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%

Процент събрани със съдове за разделно 

събиране отпадъци от бизнес субекти

Хартия 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Картон 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Пластмаса  75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Стъкло  87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%

Метали  97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%

Градински  95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Дял на опаковките

Хартия 20%

Картон 95%

Пластмаса  95%

Стъкло  100%

Метали  90%  
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Общински център Любимец

Общо образувани отпадъци, домакинства, 

тона/год 1 887,3 1 877,8 1 866,5 1 853,5 1 838,7 1 822,1 1 803,9

Състав на генерираните отпадъци от 

населението

Хранителни  12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20% 12,20%

Хартия 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16%

Картон 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94%

Пластмаса  15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97%

Текстил  2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42%

Гума 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Кожа  0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Градински  16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49% 16,49%

Дървесни 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54%

Стъкло  9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38%

Метали  2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11%

Инертни, сгурия, пепел, пръст, пясък и 

други 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31%

Строителни отпадъци 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52%

Опасни 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Общо образувани отпадъци, бизнес,  тона/год 97,8 97,3 96,7 96,0 95,2 94,4 93,4

Състав на генерираните отпадъци от бизнес 

субекти

Хранителни  14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20%

Хартия 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16% 10,16%

Картон 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94%

Пластмаса  15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97% 15,97%

Текстил  2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42%

Гума 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Кожа  0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%

Градински  14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 14,49%

Дървесни 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 3,54%

Стъкло  9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38% 9,38%

Метали  2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11% 2,11%

Инертни, сгурия, пепел, пръст, пясък и други 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31% 8,31%

Строителни отпадъци 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 9,52%

Опасни 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
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Разделно събиране

Цели за рециклиране за обхванатото 

население

Хранителни  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Хартия 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Картон 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Пластмаса   75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Градински  85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Стъкло  87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%

Метали  97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%

Процент събрани със съдове за разделно 

събиране отпадъци от бизнес субекти

Хартия 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Картон 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Пластмаса   75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Стъкло  87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%

Метали  97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%

Градински  95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%  
 
 

Очаквано изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на 
отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 
домакинствата и подобни отпадъци от други източници: 

- Към 1 януари 2016 година – не са изпълнени, поради забавяне на сключване на 
договор с оползатворяваща организация;  

- Към 2018 година – до 40% на събраните в „жълт и зелен“ контейнер отпадъци. 
Очакваното рециклирано количество за 2018 година представлява средно 80% от 
количеството на тези отпадъци, образувани през 2015 година; 

- Към 2020 година – до 50% на събраните в „жълт и зелен“ контейнер отпадъци. 
Очакваното рециклирано количество за 2020 година представлява средно 85,5% от 
количеството отпадъци през 2015 година. 

 
Дял на разделно събраните рециклирани/оползотворени битови биоотпадъци 

Кметовете на общините във всеки от регионите, определени с НПУО, осигуряват 
съвместно постигането на следните регионални цели за разделно събиране и 
оползотворяване на битовите биоотпадъци, като до 31 декември 2016 г. не по-малко от 25 на 
сто от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2015 г. следва да са 
разделно събрани и оползотворени. През 2020 г. този процент следва да е не по-малко от 50. 

Към момента на изготвяне на настоящата програма на територията на Община 
Любимец не са изградени системи за разделно събиране на битови биоотпадъци.  

Независимо от факта, че няма техника и оборудване за разделно събиране на 
рециклируеми отпадъци не е икономически целесъобразно същите да се доставят преди да 
бъде изградена инсталация за компостиране. Изграждане на система за разделно събиране на 
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рециклируеми отпадъци и обслужване на нейните елементи, преди наличие на въведено в 
експлоатация съоръжение за тяхното оползотворяване, би довело до увеличаване на разходите 
за събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населените места на територията на 
Община Любимец, т.е. до увеличаване на такса битови отпадъци, без да бъдат намалени 
количествата на депонираните битови отпадъци.  

Количеството на разделно събраните битови биоотпадъци (зелени отпадъци) може да се 
раздели на 2 групи: 

 Отпадъци, които ще се подлагат на домашно компостиране;  
 Отпадъци, които ще се събират разделно и ще се третират в Инсталация за 

компостиране. 
 

По данни на ДОВОС количеството на градинските отпадъци и броят на необходимите 
компостери за населените места от Община Любимец е както следва: 

 

 
Съгласно Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС №275 от 

06.12.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.) дейността по компостиране на място се счита 
за дейност по предотвратяване образуването на отпадъците и не се отчита за изпълнение на 
целите за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци. 
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От общо 260 тона разделно събрани зелени отпадъци от населените места от Община 
Любимец 134,81 тона ще са компост, 112,81 тона влага (загуби в процеса на компостиране) и 
12,38 тона неоползотворима фракция (за депониране).  

Загубите при биологичното третиране възлизат на около ~ 35-40 % от постъпващите 
отпадъци. 

Регионалната цел за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци 
до 31 декември 2016 г. (не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите биоотпадъци, 
образувани в региона през 2015 г. следва да са разделно събрани и оползотворени) няма да 
бъде изпълнена предвид факта, че се очаква да бъде изградена инсталация за компостирана на 
РСУО – Харманли. 

Очаквано изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на 
отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 
домакинствата и подобни отпадъци от други източници: 

- Към 1 януари 2016 година – не са изпълнени, поради забавяне в екслпоатацията на 
инсталацията за сепарриране, която започна да работи през 2015г.; 

- Към 2020 година – до 55% от събраните градински отпадъци чрез системата за 
разделно събиране ще бъдат рецилирани като компост. Очакваното рециклирано 
количество за 2020 година представлява 95% от количеството отпадъци през 2015 
година. 

Регионалната цел за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци до 
31 декември 2020 г. (не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите биоотпадъци, 
образувани в региона през 2015 г. следва да са разделно събрани и оползотворени) ще бъде 
достигната.  

 
VIII.2.2. АНАЛИЗ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

Определение 

Съгласно ЗУО „строителни отпадъци” са отпадъците от строителство и разрушаване, 
съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО 
на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на 
отпадъците в съответствие с член 1, буква "а)" от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно 
отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в 
съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните 
отпадъци и следващите му изменения. 

Източници на информация 

За целите на настоящият анализ е използвана информация от НСИ, Националния 
стратегически план за управление на строителни отпадъци до 2020 г., Наредбата за управление 
на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и НПУО 2014-
2020 г. 
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Национален стратегически план за управление на отпадъци от строителство и 
разрушаване на територията на Р. България за периода 2011-2020 г. 

Основната стратегическа цел, която е поставена в Национален стратегически план за 
управление на отпадъци от строителство и разрушаване на територията на Р. България за 
периода 2011-2020 г., е до 2020 г. в България да бъде изградена развита система за управление 
на отпадъците от строителство и разрушаване (ОСР), която да осигури не по-малко от 70% 
икономически целесъобразно рециклиране на отпадъците, образувани в резултат на 
строителните дейности. По този начин България ще отговори на изискванията, съгласно 
Рамковата Директива за отпадъците.  

В Националния стратегически план за управление на отпадъци от строителство и 
разрушаване са определени конкретни цели за оползотворяване и рециклиране на 
строителните отпадъци по години.  
Европейски и национални цели за оползотворяване и рециклиране на строителни 
отпадъци 

Според Рамковата Директива за отпадъци до 2020 г. подготовката за повторна употреба, 
рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от строителство и 
разрушаване следва да се увеличи най-малко до 70% от общото им тегло, като се изключват 
незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в естествено състояние. Същите цели са 
залегнали в ЗУО, който определя поетапно по години целите, за да се достигне крайната цел 
през 2020 г.: 
 - до 1 януари 2016 г. - най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците; 
 - до 1 януари 2018 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците; 
 - до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците. 

За осигуряване постигането на целите за материално оползотворяване е въведен 
механизъм за отчитане на количествата на образуваните строителни отпадъци, а също така и 
на отделените и предадени за рециклиране отпадъци от етапа на проектиране на строително-
монтажните работи до оползотворяването, повторната употреба, влагането на рециклирани 
строителни материали и депонирането на ОСР. По-подробно националните механизми и 
инструменти за постигане на количествените цели за рециклиране и оползотворяване са 
представени в анализа на прилаганите схемите за отпадъците. 
Образувани и оползотворени строителни отпадъци 

В следващата таблица са представени данни относно количествата образувани, 
обезопасени и оползотворени отпадъци от сектор строителство. 

Таблица - Строителни отпадъци, 2004-2011 г., тона 

Отпадъци от 
строителство 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Образувани общо 5425624 3502737 1602662 5413788 1827808 1020610 76803 282716 

Предадени за 22662 152455 330480 146114 218533 313143 7947 72939 



 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2016-2020 г. ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

стр. | 206 

 

оползотворяване 

Предадени за 
обезвреждане 

599517 2126452 650083 1700021 929452 259725 33855 44788 

Източник: НСИ, Заб.: Посочените количества се отнасят само за сектор „Строителство“ 
 
Таблица - Строителни отпадъци кг/жител/година 
 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 

Средно за ЕС – 27  1563 1692 1717 1713 

България  385 133 240 10 

Източник: НПУО 2014-2020 г.  
 

Като цяло се отчита намаление в количествата образувани отпадъци от строителство 
през периода от 2007-2011 г. Това до голяма степен се дължи на големия спад в сектор 
„Строителство“ поради икономическата криза.   

Строителните отпадъци са с относително малък относителен дял в общо образуваните 
производствени отпадъци в страната. Средно за четиригодишния период 2008-2011 г. 
строителните отпадъци представляват 6% от общо образуваните производствени отпадъци. 

През същият период се наблюдава увеличение на предадените за оползотворяване 
строителните отпадъци спрямо общото количество образувани строителни  отпадъци, като 
през 2009 г. и 2011 г. предадените за оползотворяване отпадъци надвишават предадените за 
обезвреждане строителни отпадъци (вж. следващата фигура).  
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Пазарът за рециклирани строителни отпадъци в България не е достатъчно развит и 
използването на рециклирани строителни материали в строителството е слабо разпространено. 
Не се прилагат административни и икономически стимули за насърчаване на рециклирането на 
отпадъците от строителство и разрушаване. Това в голяма степен допринася за ниските нива на 
оползотворяване и рециклиране, които се наблюдават в страната през този период. 

Морфология на строителните отпадъци 

Както е посочено по-горе, съгласно Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали са определени специфични 
цели за оползотворяване на някои видове строителни отпадъци, а именно: 

 Отпадъци от черни и цветни метали; 
 Полимерни строителни материали (пластмаси); 
 Строителни отпадъци от стъкло; 
 Строителни отпадъци от дървесина; 
 Строителна керамика; 
 Строителни отпадъци от бетон; 
 Строителни отпадъци от асфалт; 
 Строителни отпадъци от строителство и ремонт на железопътна инфраструктура. 

Най-разпространените видове строителни отпадъци са земни маси и скални материали 
(33%), бетон и стоманобетон (28%), също така керамика  и асфалтобетон. Обобщените данни 
за морфологията на строителните отпадъци са представени на фигурата по-долу. 

Фигура - Обобщени данни за морфологията на строителните отпадъци през 2009 г. 

 
Източник: НСИ 

Произход на строителните отпадъци според източника 

Пътният сектор е основен генератор на строителни отпадъци, които възникват в процеса на 
строителство, реконструкция, рехабилитация и поддръжка на пътната инфраструктура. По данни 
от 2009 г. пътният сектор е източник на около 33% от общото количество ОСР, като 
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тенденцията е неговият дял в общото количество ОСР да се запазва и дори да нараства. Друг голям 
генератор на строителни отпадъци са индустриалните предприятия, като от този сектор през 
същата година са образувани 26% от общото количество ОСР.  

Сравнително голям  дял от ОСР имат строителните отпадъци от разрушаване на сгради и от 
ново строителство, които често са свързани чрез разрушаване на дадена сграда и строителство на 
нова на нейно място и от ремонт и поддръжка. Най-малък е делът на ОСР от ремонтни дейности и 
от железопътната инфраструктура, тъй като както по-горе се посочи, че от години се прилага 
ведомствена норматива уредба за оползотворяване на отпадъците от железопътния отрасъл. 
Данните за дяловото разпределение на ОСР са представени на фигурата по-долу. 

3%

33%

26%
12%

3%

23%

От железопътна 
инфраструктура – общо

От сектор пътища – общо

От индустриални предприятия 

От бита: Ново строителство

От бита: Ремонт и поддръжка 
на сгради

От бита: Разрушаване на 
сгради

 

Строителни отпадъци на глава от населението в България и страните от ЕС 

Важен показател, характеризиращ отпадъците от строителство и разрушаване, са 
строителните отпадъци на глава от населението. Като цяло за периода 2004-2010 г. 
стойностите на показателя „строителните отпадъци в килограми на глава от населението за 
България” са значително по-ниски от средните за Европейския съюз, като най-високата 
отчетена стойност е 385 кг/на глава от населението и е достигната през 2004 г., а средната 
стойност за ЕС през същата година е била 1563. През следващите години стойността на този 
показател за България намалява значително, като през 2010 г. достига минималната стойност 
от 10 кг/на глава от населението. Това се дължи основно на големия спад в сектора на 
строителството през тази година поради икономическата криза. Показателят варира между 
различните европейски страни, като неговата стойност зависи от традициите в строителството 
и от практиките, които са възприети, а също така и от методологията на отчитане на 
строителните отпадъци във всяка страна. 

Инфраструктура за третиране на отпадъците от строителство и разрушаване на 
територията на Община Любимец 

На територията на Община Любимец няма инсталации/съоръжения за третиране на 
строителни отпадъци.  



 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2016-2020 г. ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

стр. | 209 

 

Не са предприети или планирани действия от страна на общината или частния бизнес 
относно въвеждане на алтернативни на депонирането, специализирани технологии, инсталации 
и съоръжения за преработване и/или рециклиране на строителни отпадъци с цел тяхното 
оползотворяване посредством повторното им влагане в строителството. 

Общината не разполага с данни за количеството на строителни отпадъци, депонирани 
на общинското депо за периода на неговата експлоатация. Няма данни за количества 
строителни отпадъци, депонирани на територията на Община Любимец, както и данни за 
количество генерирани строителни отпадъци от територията на населените места в общината.   

Отчитайки икономическия профил на общината, както и годишните количества битови 
отпадъци, образувани от територията й, очакваните строителни отпадъци в годишен аспект ще 
са минимални. В този смисъл изграждането на инфраструктура за третиране/рециклиране/ на 
строителните отпадъци, генерирани от територията на Община Любимец, е икономически 
неизгодно. 

От влизане в сила на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г.  в Община Любимец не 
са постъпвали за съгласуване Планове за управление на строителни отпадъци самостоятелно 
или като част от инвестиционни проекти.  

На национално ниво липсват данни за количеството на строителните отпадъци, 
генерирани от домакинствата. Член 19, ал.3, т.5 от ЗУО регламентира задълженията на кмета 
да организира дейностите по събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната 
община. В общия случай делът на строителните отпадъци, генерирани от домакинствата, към 
общия дял на генерираните отпадъци е незначителен – около 5%. При липса на мощности за 
оползотворяване на строителни отпадъци определени видове строителни отпадъци могат да 
бъдат използвани за оползотворяване с цел междинно запръстяване на отделните работни 
хоризонти на депото.  

За да се приложи успешно практиката за повторно използване и рециклиране на 
строителните отпадъци на територията на общината, трябва да се създадат подходящи пазарни 
условия за изграждане и експлоатация на рециклиращо съоръжение. Не само сложни 
високотехнологични съоръжения за рециклиране, но дори опростени в технически аспект 
методи не могат да се конкурират с депонирането, ако не са спазени следните условия: 

 За притежателя на отпадъците трябва да е по-скъпо да депонира отпадъците си в 
сравнение с рециклирането им и цената на рециклираните продукти трябва да е поне 
съизмерима с цената на природните суровини. Въвеждането на икономически 
инструменти при управлението на строителните отпадъци, напр. специфични такси (с 
нормативен акт) би могло да стимулира разделното събиране, предотвратяването, 
рециклирането и повторното използване на строителните отпадъци. 

 Ползвателите на продукта от рециклирането трябва да са убедени, че той притежава 
не по-лоши качества от природните суровини. За целта е необходимо въвеждането на 
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национални стандарти за качеството на продуктите от рециклираните строителни 
отпадъци. Тези норми трябва бъдат включени в договорите между преработвателя и 
строителната фирма и да гарантират, че готовият продукт притежава необходимите 
качества за съответното строителство. 

 В страната, и в частност в региона, трябва да съществува търсене на продукти от 
рециклиране на строителни отпадъци. 

 Съществуващите депа за инертни отпадъци трябва да се експлоатират при спазване 
на законодателството по управление на отпадъците и по-конкретно – приемането 
единствено на инертни отпадъци, спазване на изискванията към долния изолиращ 
екран, мониторинг и пробовземане и др. Необходим е строг контрол и санкциониране 
на нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци. 

Към момента по-голяма част от гореспоменатите условия не са изпълнени в региона и в 
Община Любимец. Общината може да влияе донякъде единствено върху последното условие, 
но без подкрепата на законодателни мерки и структурни реформи на национално ниво, тя не 
може да осигури подходящите условия за създаване на инфраструктура за рециклиране на 
строителните отпадъци. 

Решението за осигуряване на съоръжения за третиране на строителни отпдъци на 
регионално ниво е удачно и икономически изгодно, както за Община Любимец, така и за 
частните инвеститори. 

VIII.2.3. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  

Наличната информация и тенденциите дават основание да се направят следните 
основни изводи относно битовите отпадъци: 

 Общото количеството на образуваните битови отпадъци в Община Любимец следва 
тенденция към запазване на нивата през последните години, като за периода 2006-2014 
г. намалението е с около 32% (съпоставимо с намалението на БО за страната за сходен 
период);  

 В сравнителен план Община Любимец е под средното ниво на образуване на битови 
отпадъци на жител на година за 2012 г. – 140 кг/ж съпоставено с данните от Методиката 
за определяне на морфорогичния състав на битовите отпадъци за населени места с 
подобно население (под 3 000 души) – 247,1 кг/ж. След направеното преизчисление на 
НН в настоящия Анализ същата е определена за малките населени места под 3 000 
257,90 кг/ж/г. и за общински център Любимец 301,2 кг/ж/г.  

 Основен източник на битовите отпадъци на територията на Община Любимец са 
домакинствата – почти 100% от битовите и приравнените на тях отпадъци; 

 По показателя образувани битови отпадъци на жител на година за Община Любимец 
през последните години се наблюдава тенденция към стабилизиране. След въвеждането 
на регионалната система за управление на отпадъците за регион Харманли отчитането 
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на постъпващите за третиране в регионалната система отпадъци се извършва с кантар и 
ще се избегне евентуалния субективизъм при отчитане количествата на отпадъците; 

 Депонирането, като метод за обезвреждане на отпадъците в България, е с най-голям 
относителен дял в третирането на битовите отпадъци, независимо че намалява през 
последните години. Делът на оползотворените битови отпадъци за Община Любимец и 
за регион Харманли ще се увеличи след достигането на капацитета на инсталацията за 
сепариране и изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталацията за компостиране.  

 Основната част от битовите отпадъци, образувани на територията на Община Любимец 
са биоразградими;  

 Към момента на изготвяне на програмата липсва разпределение на задълженията между 
отделните общини за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО – задължение на 
Общото събрание на РСУО за регион Харманли.;  

 Налично е общо и специфично законодателство, а също така и стратегически план за 
управление на строителните отпадъци, като са поставени конкретни количествени цели 
за поетапно достигане до 2020 г. на подготовка за повторна употреба, рециклиране и 
оползотворяване; 

 Строителните отпадъци са със сравнително малък относителен дял от образуваните 
производствени отпадъци – около 9%; 

 Преобладаващата част от строителните отпадъци имат висок потенциал за рециклиране 
и оползотворяване, има достъпни технологии за рециклиране, но няма достатъчен 
капацитет за рециклиране на строителни отпадъци; 

 Все още не е изградена национална информационна система за образуваните, 
рециклираните, оползотворените и депонираните строителни отпадъци, поради което 
данните за отпадъците от строителство и разрушаване от наличните източници са 
непълни; 

 В аспекта на европейските сравнения, България е с многократно по-ниски стойности на 
показателя СО/жител/г. от средното за ЕС-27. За разлика от средноевропейските 
тенденции на увеличаване на количествата строителни отпадъци през последните 
години, в България те значително намаляват; 

 В периода 2004-2009 г. има увеличаване на количествата на образуваните утайки от 
ПСОВ в Р България с над 300%; 

 Образуваните годишни утайки от ПСОВ на жител в страната са едни от най-ниските в 
ЕС; 

 Способите на обезвреждането и оползотворяването на утайките от ПСОВ са се 
увеличили спрямо 2006 година, когато депонирането на утайки от отпадъчни води е 
съставлявало 60% от общото им количество. През 2012 г., депонирането на утайки от 
ПСОВ съставлява едва 11% от общото им количество. По отношение на йерархията в 
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управлението на отпадъците това представлява голям напредък в оползотворяването на 
утайките;  

 Управлението на утайките от ПСОВ Любимец трябва да бъдат съответствие с 
йерархията за управление на отпадъците;  

 Анализът на възможностите за оползотворяване на утайките от ПСОВ в земеделието 
показва, че има възможност 100% от утайките от ПСОВ да бъдат оползотворени в 
земеделието. Друга възможност за значително оползотворяване на утайките е в 
рекултивацията на нарушени терени (50%).  

С цел запазване на положителните тенденции в йерархията за управление на битовите 
отпадъци, е целесъобразно следните препоръки да намерят място като конкретни мерки и 
действия в Общинската програма за управление на отпадъците на Община Любимец за 
периода 2016-2020 г.: 

 Проучване от Община Любимец на най-ранен етап на основните източници на 
хранителни, зелени и други биоотпадъци и на количествата им и за специфичния 
подход на всяка община за създаване на системи за разделното им събиране; 

 Провеждане на постоянни информационни програми в Община Любимец по 
управление на битовите отпадъци в съответствие с йерархията за управление на 
отпадъците, с акцент върху управление на биоразградимите отпадъци, разделно 
събиране и рециклиране и предотвратяване, извършване на проучвания за 
морфологичен състав на отпадъците; 

 Довършване на морфологичения анализ на битовите отпадъци на територията на 
Община Любимец в съответствие с правилата, разписани в Методиката за определяне 
на морфологичния състав на битовите отпадъци на МОСВ, 2012 г., на всеки 5 години 
(съгласно чл.8, ал.6 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците); 

 Приближаване към принципа „замърсителят плаща” при определяне на такса битови 
отпадъци чрез измерване на количеството;  

 Изграждане на инфраструктура за подготовка и рециклиране на строителни материали и 
производство на рециклирани строителни материали с контролирано качество на 
регионално ниво (регион Харманли); 

 Прилагане на стриктен контрол за изпълнение изискванията на ЗУО и Наредбата за 
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали.  

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. България продължи да е с един от най-благоприятните 
показатели „образувани битови отпадъци на жител/година”.  
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VVIIIIII..33..  ААННААЛЛИИЗЗ  ННАА  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРААТТАА  ЗЗАА  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  
ООТТППААДДЪЪЦЦИИТТЕЕ  ВВ  ООББЩЩИИННАА  ЛЛЮЮББИИММЕЕЦЦ  

 
Въведение  

Анализът на инфраструктурата по управление на битовите отпадъци на територията на 
Община Любимец е структуриран по пътя на отпадъка в следния ред: 

 Инфраструктура за битови отпадъци, включваща: 

 Инфраструктура за събиране и транспортиране на битовите отпадъци – съдове за 
събиране на битови отпадъци и специализирани превозни средства за 
транспортирането им до инсталации/съоръжения за последващото им третиране; 

 Съоръжение за оползотворяване на битовите отпадъци за регион Харманли – 
инсталация за сепариране; 

 Депо за неопасни отпадъци за регион Харманли.  

 Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване; 

 Инсталации и съоръжения за третиране на отпадъци от ПСОВ.  

При разглеждането на всяка инфраструктура е спазвана следната последователност на 
изложението: 

1. представяне на съществуващата ситуация към момента, включително наблюдавани 
тенденции;  

2. изградената инфраструктура от гледна точка на достатъчност за постигане на целите на 
страната в областта на управление на отпадъците; 

3. изграждани към момента и предстоящите за изграждане инфраструктурни съоръжения; 

4. преценка за необходимостта от допълнителна инфраструктура през следващите години, 
която да гарантира постигане на заложените цели. 

Източници на информация 

Основните източници от информация за целите на анализа са: 

 Доклад по ОВОС за „Регионално депо за ТБО за регион Харманли; 

 Комплексно разрешително за Регионалното депо  – Харманли; 

 Министерство на околната среда и водите; 

 Изпълнителна агенция по околна среда; 

 Национален статистически институт; 
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 Евростат; 

 Община Любимец. 

Наличие и достатъчност на информацията 

Необходимата информация за нуждите на анализа на инфраструктурата за управление на 
отпадъците се съдържа в различни документи и информационни източници. На практика няма 
изградена цялостната информационна база данни, в която информацията да е систематизирана 
и да обхваща всички аспекти на инфраструктурата, както във регионален, така и във времеви 
разрез. Поради тази причина за целите на анализа бе компилирана информация от различни 
източници. 

VIII.3.1. ИНФРАСТРУКТУРА ЗА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ 

 

VIII.3.1.1. РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ 
НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ 

С Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013 г. 
(разработена на основание чл.28, ал.4 от отменения ЗУО) са определени регионите, включващи 
общините, които ползват общо регионално депо. 

Общините, включени във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО, създават регионална 
система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други 
съоръжения за третиране на отпадъци. Регионалната система за управление на отпадъците за 
регион Харманли включва следните съоръжения за третиране на отпадъци: 

 Регионалното депо за неопасни отпадъци; 

 Инсталацията за сепариране на отпадъци; 

Регионалната система за управление на отпадъците за регион Харманли включва 
общините: Харманли, Свиленград, Любимец, Маджарово, Симеоновград и Стамболово 
Изграденото регионално депо за ТБО е разположено на територията на община Харманли и се 
състой от две клетки. Общия капацитет на двете клетките е 392 000 куб.м или 300 729 т. 
Очаква се капацитета на клетка 1 да се запълни в края на 2016г. и ще започне да се депонира в 
клетка 2. На площадката на регионалното депо има изградена сепарираща инсталация. 
Капацитета на сепариращата инсталация е 200т/24часа. 

Регионално депо - Харманли се експлоатира съгласно изискванията на Наредба № 6 за 
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.  

На територията на Регионалното депо за неопасни отпадъци - Харманли се извършва 
приемане и депониране на неопасни отпадъци. 
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За осигуряване отчитане на постъпващите количества отпадъци на депото, както и на 
количеството отпадъци, е монтирана везна. 

Везната е разположена непосредствено след входа, с което е осигурен и визуален 
контрол от страна на оператора на везната. 

Входящият контрол от оператора на депото включва : 

- проверка на документацията, придружаваща отпадъците; 

- претегляне с везна и регистрация по електронен път на количеството постъпващи 
отпадъци; 

- визуална проверка на отпадъците на входа на сепариращата инсталация и на мястото 
на депониране за определяне на съответствието на отпадъците с описанието в придружаващите 
ги документи, представени от притежателя на отпадъците; 

С цел спазване на оптимална технология за депониране на отпадъци, се извършват и 
следните наблюдения: 

- площ, обем и състав (постоянно); 

- хода и начина за разпределяне, разстилане и уплътняване на депонираните отпадъци 
на пластове с проектна дебелина (постоянно); 

- контрол на уплътняването (чрез реперни марки и геодезическо следене на слягането) с 
цел достигане на проектната плътност на отпадъците (ежедневно); 

- контрол за разпределение на отпадъците по хоризонти към откосите на депото 
(ежедневно, визуално); 

- контрол за недопускане на опасни и на течни отпадъци; 

- продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото; 

- деформации на билото и откосите; 

- наклон на външните и вътрешните откоси – по геодезически път. 

На регионалното депо се води отчетна книга. Всички дейности по управление на 
отпадъците се документират, съхраняват и докладват съгласно изискванията. 

На територията на Регионалното депо за неопасни отпадъци се формират следните 
потоци отпадъчни води – инфилтрат, битово-фекални води и дъждовни води. Има изградена 
система за отвеждане на водните потоци включваща ограждащи диги и охранителни канавки. 
За предпазване района на депото от повърхностни атмосферни води са изградени охранителни 
канавки. Една част от тях улавят водите от околните терени извън охранителната ограда, а 
други – пътните канавки улавят скатните води вътре в депото като също ги отвеждат извън 
площадката. По този начин депото е защитено от наводняване и натоварване на дренажната 
система, охранителните и пътните канавки са облицовани. 

Инфилтратни отпадъчни води: 
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- инфилтрат от клетките – изградена дренажна система за отвеждане на инфилтриралите 
води през тялото на отпадъците. 

Дъното на клетката е с наклон към помпени шахти за отвеждане с тласкател на 
инфилтрата към рецинзионен резервоар с помпена станция. Част от инфилтратните води чрез 
помпената станция се използват за оросяване на депото при необходимост. 

Оросяването на депото с инфилтрат се извършва по време на експлоатация и след 
рекултивация. 

- отпадъчни води от автомивката от измиване на гумите на сметоизвозните автомобили. 
За измиването на автомивката се използват оборотни води като периодично оборотната водата 
от резервоара се изпомпва към смесената канализация в стопанския двор и се отвежда към 
водоплътна яма; 

- повърхностни атмосферни води от околните терени, скатни води – условно чисти 
води, които се заустват в дерето без пречистване. 

- дъждовни води от стопанския двор, се включват към потока за битови води във 
водоплътна яма. 

- битово-фекални отпадъчни води, постъпват във водоплътна яма с последващо черпене. 

Площадковата канализация е с PVC тръби. На всички чупки и включвания в 
канализацията има ревизионни шахти от сглобяеми стоманобетонови елементи. 

Отпадъчните производствени води от стопанския двор, от инсталацията за сепариране, 
от инсталацията за измиване на колите заедно с отпадъчни битови води постъпват във 
водоплътна яма, с последващо черпене, в която се заустват и отпадъчните води от измиване на 
колите, след пречистване с каломаслоуловители. 

Начина на депониране на ТБО и неопасни отпадъци е смесен. 

Технологията на депониране включва: 

• разтоварване 

• разстилане с булдозер 

• уплътняване с компактор 

• запръстяване 

След претегляне в стопанския двор сметоизвозните коли навлизат в района на 
сепариращата инсталация. След сепариране остатъчния отпадък се извозва в клетките за 
депониране. 

Редът в който се усвоява терена е определен с номера на клетката. 

Клетка № 1 и 2 са оградени от земно насипни диги. Във всяка от клетките се навлиза по 
вътрешен експлоатационен път, който завършва с обръщателна площадка. 
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След разтоварването на отпадъците се пристъпва към разстилане и уплътняването им на 
пластове от 20 ÷ 30 cm. тези процеси се извършват върху определен за деня работен участък. С 
разриването на отпадъците за деня се оформя пресечна пирамида с височина 1.80 m и 
странични откоси с наклон 1:3. 

Регионалното депо е оградено и сигнализирано с табели в съответствие с 
инфраструктурата на обекта. 

Ограда – плътни бетонови панели върху бетонова основа с контролно – пропускателен 
пункт – и се заключва в извън работно време. Охраната е денонощна. Дневния участък от 
депонирани отпадъци се запръстява с пръст с дебелина 0.20 m 

Размерите на дневния работен участък са в зависимост от дневното количество 
постъпващи отпадъци и уплътняващата техника (компактор). По този начин се оформят 
хоризонтите депонирани, запръстени и уплътнени отпадъци с височина 2.00 m. 

На всеки хоризонт се обособява площадка за временно съхранение на пръст за 
запръстяване на следващ участък. Същата се доставя със самосвал от площадката за 
съхранение на спомагателния материал – пръст за запръстяване по хоризонти разположена в 
югозападната част на площадката, непосредствено до стопанския двор. 

Изпитването на пробите при контролните и мониторинговите процедури се извършва 
всеки месец от независима изпитвателна лаборатории, акредитирани от Изпълнителната 
агенция “Българска служба за акредитация”. 

Площадки за предаване на разделно събрани битови отпадъци, които общината е 
осигурила за населени места над 10 000 души  

Съгласно чл.19, ал.3, т 11. от ЗУО кметът на община има задължение за осигуряването 
на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. 
едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-
голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени 
места. 

Всички населени места на територията на община Любимец са с население под 
10 000 души, поради което такива площадки не са изграждани и не се предвижда да 
бъдат изградени.  
 

Площадки за изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и 
стъкло   

На територията на община Любимец няма Площадки за изкупуване на битови отпадъци 
от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло.  

Площадки / места за предаване на ИУЕЕО, излезли от употреба гуми, негодни за 
употреба акумулатори, отработени масла, включени в системата на организации за 
оползотворяване на МРО или индивидуално изпълняващи цели за МРО     
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Община Любимец няма сключени договори за сътрудничество с организации за 
оползотворяване на МРО и договори с лица, притежаващи документи за дейности с отпадъци 
по реда на чл.35 ЗУО за разделно събиране на всички видове масово разпространени отпадъци, 
както следва:  

 Отпадъци от опаковки;  
 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; 
 Излезли от употреба моторни превозни средства; 
 Отпадъчни масла и нефтопродукти; 
 Негодни за употреба батерии и акумулатори; 
 Излезли от употреба гуми. 

На територията на община Любимец няма обособени площадки / места за предаване на 
ИУЕЕО, излезли от употреба гуми, негодни за употреба акумулатори, отработени масла, 
включени в системата на организации за оползотворяване на МРО или индивидуално 
изпълняващи цели за МРО.  

Съдове и техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци 

Съдове за съхраняване на смесени битови отпадъци в Община Любимец 

Съществуваща ситуация  
 

В таблица по-долу е посочен вида и броя на съдовете за съхраняване на битови отпадъци, за 
всяко едно от населените места в Община Любимец.  

Таблица - Вид на контейнерния парк към 2011-2015г.  

№ Населено място 
Брой 

домакинства 

Контейнерен парк 
към 2011 г. 

Контейнерен парк 
към 30.12.2015 г. 

1.1 м3 0.11 м3 1,1 м 3 0,11 м3 
1. 

ГР.ЛЮБИМЕЦ 3061 144 1704 145 1800 
2. С.БЕЛИЦА 

130 16 - 21 - 

3. С.ВАСКОВО 
37 3 - 4 - 

4. С.ВЪЛЧЕ ПОЛЕ 
121 15 - 20 - 

5. С.ГЕОРГИ ДОБРЕВО 
106 14 - 20 - 

6. С.ДЪБОВЕЦ 
21 6 - 8 - 

7. С.ЙЕРУСАЛИМОВО 
47 9 - 12 - 

8 С.ЛОЗЕН 
182 24 - 31 - 

9. С.МАЛКО ГРАДИЩЕ 
258 32 - 39 - 

10. С.ОРЯХОВО 
123 14 - 20 - 

ОБЩО 4086 277 1704 320 1800 
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Практиката във времето е показала, че 1 бр. контейнер с вместимост 1,1 м3 обслужва 10 

броя домакинства и е съобразен с годишната норма на натрупване на битови отпадъци от 
жител за година за община Любимец. 

  Честотата на обслужване на съдовете за събиране на битовите отпадъци и 
транспортирането им до съоръжение за последващото им третиране се определя ежегодно със 
Заповед на Кмета на Община Любимец за определяне границите и вида на предлаганите 
услуги по чл.62 от ЗМДТ.  

Периодичността на обслужване на съдовете за съхраняване на смесени битови отпадъци 
в населените места на територията на община Любимец е както следва: 

 за гр. Любимец – ежедневно; 
 за всички останали населени места – ежеседмично; 

Вместимостта и честотата на обслужване на наличните към момента съдове за 
съхраняване на смесени битови отпадъци осигуряват събиране на генерираните количества 
битови отпадъци от населените места на територията на Община Любимец, без да се допуска 
препълване на съдовете и да се създават предпоставки за замърсяване на прилежащите им 
площи. Представените данни  в таблицата по-долу показват, че броят на съдовете за 
съхраняване на битови отпадъци по населени места е оптимизиран за период от 7 години, като 
оптимизирането се изразява в увеличаване на броя им във всички населени места на 
територията на общината.  

Транспортна техника за събиране на битови отпадъци 

Съществуваща ситуация на специалираната техника  

Видът и броя на специализираните превозни средства, с които към момента се 
изпълняват дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на 
населените места от Община Любимец е какво следва: 

Таблица - Специализирани превозни средства, с който се изпълняват дейности по събиране и 
транспортиране на битови отпадъци в Община Любимец 

№ по 
ред 

Предназначение Вид 
Стандарт 

ЕВРО 
брой 

1. 
събиране и транспортиране 
на битови отпадъци  

Мерцедес 
еконик 

3 1 

2. 
измиване и дезинфекция на 
съдовете за отпадъци 

 2 1 

3. 
събиране и транспортиране 
на едрогабаритни отпадъци, 
зелени отпадъци, клони и др. 

Мерцедес 
самосвал 

2 1 

 
Броят и видът на специализираната техника, с която към момента на изготвяне на 

Програмата се изпълняват дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци на 
територията на населените места в община Любимец, е достатъчен.  
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VIII.3.2. ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И 
РАЗРУШАВАНЕ 

На територията на Община Любимец няма изградени съоръжения за третиране на 
строителни отпадъци. 

 

VIII.3.3. ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ 
ПСОВ 

Всички населени места в общината са водоснабдени. Водоснабдяването се осигурява от 
16 подземни водоизточника. Енергоемкостта на водопроизводството в района е доста висока, 
като цялото количество вода се подава за потребление помпажно. Припомпването на водата 
увеличава нейната себестойност. Водопреносната мрежа се състои от вътрешни (62%) и 
външни (38%) водопроводи. В община Любимец няма населени места с целогодишен режим на 
ползване на водата. Със сезонен режим са селата Вълче поле, Георги Добрево, Дъбовец и 
Йерусалимово. Относителният дял на населението в населените места с целогодишен режим е 
нулев, а в тези със сезонен режим – 10%. Изградеността на водопреносната система е на 
сравнително добро ниво в общинския център, но в голямата си част тя е амортизирана и има 
нужда от рехабилитация. Дължината й е 101 км, като през последните няколко години не са 
правени инвестиции за ней- ното подновяване и разширяване. Над 80% от външната 
водопроводна мрежа, е изпълне- на с етернитови тръби и се нуждае от реконструкция. Като 
цяло водите отговарят на изискванията на БДС за “вода за пиене”.  

Водоснабдяването на селищата от община Любимец се извършва посредством плитко 
изградени тръбни и шахтови кладенци. С течение на годините се наблюдава увеличение 
количеството на мангана в добиваната вода за питейни нужди. Това намалява количествата на 
питейна вода, а също така затруднява експлоатацията на съществуващите водопроводни мрежи 
и съоръжения. Полезно използваната вода за общината е близо 500 хил. куб.м., като 76% от 
нея се употребява от населението. С най-високо водопотребление са общинския център (около 
300 хил.м3) и големите села Лозен (170 хил.м3), Белица (14 хил.м3) и Малко Градище (16 
хил.м3) Общото водопотребление възлиза на 99 литра на ден за един жител от население- то на 
общината. Водоснабдяването на промишлеността в общината се осъществява от същите 
водоизточници и от същата водопреносна мрежа, които се използват за питейни нужди. 
Ползваните количества вода от промишлеността възлизат на 5.5 хил. куб. м. месечно и се раз- 
ходват за промишлени нужди от предприятията в града. За нуждите на земеделието, вода се 
разходва в населените места, където съществуват благоприятни условия за развитие на 
отрасъла.  

От направени изследвания на водата не е необходимо изграждане на пречиствателна 
станция за питейни води. 

Канализационни системи има само в град Любимец, а в много от населените места 
отпадъчните води се събират в септични ями и попивни кладенци, или свободно се заустват. 
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Дължината на каналната мрежа в района възлиза на 14 км., След 1991 год. няма из- градени 
нови канализационни сегменти, което е негативна предпоставка за замърсяване на населените 
места и околната среда. Дължината на отводнителния колектор е 1 км., а броят на 
канализационните отклонения е 681. Съотношението между каналната и уличната мрежа на 
общината е 29,55%. Количеството на отведените непречистени води е 250 хил. куб.м., което е 
още един сериозен показател за необходимостта от предприемане на сериозни инвестиционни 
мерки. Канализационната система в града е остаряла и амортизирана и на много места 
предизвиква запушвания на канализационните отклонения и отвежданата вода трудно дос- 
тига до главните отводни канали. В тази насока е необходимо да се предприемат сериозни 
инвестиционни мерки. Проблемът с отвеждането и пречистването на отпадъчните води, 
особено на тези от производствените предприятия е важна задача за общината. Тази задача е 
свързана с желанието да се подобри качеството на живота, да се развива туризма и да се 
опазват качествата на околната среда. Изградената канализация в общината показва, че тя се 
намира под средното равнище за страната по обхванатите от канализация води. Тя покрива 
само 30% от градската територия. Селата в общината нямат канализация. Поетапното 
решаване на констатираните проблеми в община Любимец, в унисон с регламентите на 
Европейския съюз за работата с Оперативните програми за 2014-2020 г. , е предвидено в 
мерките на „Приоритет 1”. В ход е проектната реализация на „Водния цикъл с ПСОВ”, същото 
се отнася и за по-големите населени места в общината. 

VIII.3.4. ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА 
ОТПАДЪЦИ 

Не се предвижда проектиране/изграждане на други инсталации/съоръжения освен 
гореизброените. На територията на община Любимец не са идентифицирани сериозни 
проблеми с производствени или други отпадъци по смисъла на ЗУО. 

 
VIII.3.5. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ  

Анализът на съществуващото положение на инфраструктурата за управление на битовите 
отпадъци в Община Любимец позволява да се изведат няколко основни извода и препоръки: 

 Организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци в населените места на 
територията на община Любимец се извършва от м. юли 2006 г.; 

 Остарелите и амортизирани съдове своевременно се подменят с нови – това е 
задължение на изпълните по договори за обществени поръчки за дейността по събиране 
и транспортиране на битови отпадъци; 

 Собствеността на съдовете за събиране на смесени битови отпадъци в населените места 
от Община Любимец е изцяло частна – съдовете са на изпълнителя по договор за 
обществената поръчка, който осъществява услугите по събирането и транспортирането 
на отпадъците; 
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 Видът и броят на съдовете за съхраняване на битови отпадъци и специализираните 
превозни средства, при определената честота на обслужване осигуряват качествено 
предоставяне на услугата „сметосъбиране и сметоизвозване”, без да се допуска 
препълване на съдовете и да се създават предпоставки за замърсяване на прилежащите 
им площи; 

 Необходимо е осигуряване на финансови средства за рекултивация на старото 
общинско депо; 

 Община Любимец следва да предприеме действия по осигуряване на финансиране за 
изграждане на канализационна система за агломерация Любимец –изграждне на 
канализационната мрежа на територията на град Любимец и Градска пречиствателна 
станция за пречистване на отпадъчните води. 

 Следва да се търсят начини за ополозтовряване на утайки от ПСОВ чрез изпозването им 
за рекултивация на нарушени терени, особено в контекста на съществуващи нарушени 
терени на територията на общината – закритото депо за неопасни отпадъци. 

 С оглед икономическия профил на общината – следва да се направи проучване за 
възможността за оползотворяване на утайки от ПСОВ чрез използването им в 
земеделието. 
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VVIIIIII..44..  ААННААЛЛИИЗЗ  ННАА  ИИННССТТИИТТУУЦЦИИООННААЛЛННИИЯЯ  ККААППААЦЦИИТТЕЕТТ  ВВ  ССФФЕЕРРААТТАА  
ННАА  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕТТОО  ННАА  ООТТППААДДЪЪЦЦИИТТЕЕ,,  СС  ААККЦЦЕЕННТТ  ВВЪЪРРХХУУ  

ККООННТТРРООЛЛННИИТТЕЕ  ФФУУННККЦЦИИИИ  

Този анализ има за цел да установи евентуални недостатъци и несъответствия в 
капацитета на общината в сферата на управление на отпадъците. С анализа се извеждат 
препоръки за оптимизиране и подобряване на институционалния капацитет във връзка 
с изпълнение на общинските правомощия и фукции. 

Източници на информация 

За осигуряване на необходимата информация за анализа са използвани: 

 Нормативни документи в областта на управлението на отпадъците на 
национално и местно ниво – закони, подзаконови нормативни актове и др.; 

 Административни документи, действащи на местно ниво – Вътрешни правила за 
работа в администрацията, Устройствен правилник на Общинска администрация 
на Община Любимец, заповеди на кмета на Община Любимец за 
оправомощаване и др. 

 Стратегически и програмни документи на национално и местно ниво в областта 
на управлението на дейностите по отпадъците и произтичащите от тях 
задължения на местната администрация; 

 Одобрени План-сметки за разходите по дейностите, които ще се финансират 
през годината от приходите от таксата за битови отпадъци и определяне размера 
на таксата; 

 Доклади на контролни органи:  
 Одитен доклад № 0400300314 за извършен одит за съответствие при 

финансовото управление на Община Любимец за периода от януари 2013 г. 
до декември 2013 г. на Сметна палата; 

 Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по 
одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото 
управление на Община Любимец за периода от януари 2013 г. до декември 
2013 г. 

Общинската администрация има ключова роля в планирането и организирането на 
дейностите по управление на битовите и строителните отпадъци на територията на 
общината, на база на задълженията, вменени им от националното законодателство. 

 
Нормативни изисквания в областта на управлението на отпадъците 

Приетият през 2012 г. Закон за управление на отпадъците показва трайна 
тенденция към делегиране на разширена отговорност на местната власт в лицето на 
кметовете на общини, което неминеумо е свързано с необходимостта от достатъчен, 
квалифициран и мотивиран персонал, който да прилага ефективно изискванията на 
законодателството на местно ниво.  

Законът за управление на отпадъците, приет през юли 2012 г. прецизира 
задълженията на кметовете на общини за управление на отпадъците, като въвежда 
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нови задължения към местната власт и изисквания за постигане на цели за рециклиране 
и оползотворяване на битови отпадъци. Кметовете на общините се задължават да 
осигурят площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, строителни отпадъци, 
отпадъци от черни и цветни метали и други, във всички населени места с население, 
по-голямо от 10 000 жители на територията на общината.  

Считано от 01 януари 2011 г. са въведени отчисления при депониране на 
отпадъци.  

В края на 2013 г. влизат в сила подзаконови нормативни актове по прилагането 
на ЗУО в областта на биоотпадъците – Наредба за разделно събиране на 
биоотпадъците и Наредба за третиране на биоотпадъците.  

 Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците регламентира задълженията 
към общините за прилагане на системи за разделно събиране и рециклиране на 
биоотпадъците (хранителните и зелените отпадъци, като част от потока битови 
отпадъци), които да осигурят поетапно постигането на цели по оползотворяване на 
битовите биоотпадъци със срокове на постигането им до края на 2016 г., 2020 г. и 2025 
г.  

  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 до министъра 
на околната среда и водите за изготвяне на мотивиран доклад за вземане на 
окончателно решение за изпълнение на целите.  

 Със заповед на министъра на околната среда и водите ежегодно се създава 
комисия, която предоставя мотивиран доклад за изпълнение на целите на национално 
ниво, който включва списък на регионите за управление на отпадъците в страната, 
които са постигнали целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на 
битовите отпадъци и целите за ограничаване на количеството депонирани 
биоразградими отпадъци, с цел намаляване или освобождаване от заплащане на 
отчисленията за депониране на отпадъци в съответствие със ЗУО. 

Със ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали са въведени и нови изисквания към управлението 
на строителни отпадъци. 

На общинската администрация е вменено задължението за изготвяне на Планове 
за управление на строителни отпадъци при принудително премахване на строежи. 

В правомощията на общината са включени и функциите за одобрение на 
изготвените от генераторите Планове за управление на строителни отпадъци, в т.ч. като 
част и от инвестиционните проекти. 

Предвид всичко гореизложено се налага извода, че задълженията на органите на 
местно самоуправление, произтичащи от нормативната уредба в областта на управлението 
на отпадъците, стратегически и програмни документи, действащи на национално ниво и 
необходимостта от тяхното спазване и прилагане, се разширяват в изпълнение целите за 
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повишаване на ефективността на централизирана система на държавно управление чрез 
реформата за децентрализация. За да посрещне тези предизвикателства Общинска 
администрация Любимец следва да разполага с добре подготвен административен 
капацитет – служители с подходящо образование, които са мотивирани да подпомагат 
кмета на общината при осъществяване на неговите правомощия и задължения, 
произтичащи от нормативната уредба.  

 
 
 

VIII.4.1. ФУНКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ   

 
Задължения на органите на местното самоуправление по отношение 
управлението на дейности с отпадъци 

Закон за управление на отпадъците 

Задължения на органите на местното самоуправление и местната 
администрация по отношение управлението на дейности с отпадъци са делегирани в 
чл. 19 от Закона за управление на отпадъците. Кметът на общината организира 
управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на нейна територия, 
съобразно изискванията на този закон и наредбата по чл. 22 ЗУО. 

Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови 
отпадъци се обслужва от лица, притежаващи документ за дейности с отпадъци, на 
които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, 
транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане. 

Кметът на общината отговаря за:  

1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, 
кофи и други; 

2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или 
други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им; 

3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 

4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за 
оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци; 

5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 
строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на 
територията на съответната община;  

6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-
малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло; 
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7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово 
разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за 
оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за 
разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за 
предаване на масово разпространени отпадъци; 

8. изпълнението на решенията на общото събрание на регионалните сдружения 
и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за 
повторна употреба; 

9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън 
обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/или 
обезвреждане; 

10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в 
т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за 
разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно 
разграждане; 

11. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други 
във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на 
общината, и при необходимост в други населени места; 

12. почистването от отпадъци на общинските пътища; 

13. осигуряването на информация на обществеността чрез интернет страницата 
на общината, както и по друг подходящ начин; 

14. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от 
пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община; 

15. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това 
места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им. 

Кметът на Община Любимец има задължения, свързани  и с участието на 
общината в регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Харманли. 
Общото събрание на регионалното сдружение се състои от кметовете на участващите в 
него общини (чл. 25, ал.1 ЗУО). Дейността на регионалното сдружение се подпомага и 
осигурява от съответните общински администрации (чл. 25, ал.7, изречение второ).  

Контролните функции на кмета на община (и в частност на Община 
Любимец) са разписани в Глава пета Разрешаване и контрол на дейностите по 
отпадъците Раздел V. Контрол по управлението на отпадъците. Съгласно разпоредбите 
на ЗУО кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира: 

1. дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, 
съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци; 

2. дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на 
общински и/или регионални депа; 
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3. площадките за дейностите с ОЧЦМ; 

4. спазването на други изисквания, определени с наредбата по чл. 22 ЗУО. 

Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на 
терените и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на 
територията на съответната община. 

В качеството си на контролен орган оправомощените лица от общинска 
администрация Любимец седва да извършват проверки по документи и/или проверки 
на място съобразно своята компетентност. При извършване на проверките контролните 
органи съставят констативни протоколи и/или актове за установяване на 
административни нарушения. При констатирани нарушения контролните органи дават 
задължително предписание и определят срок за отстраняване на нарушенията. 

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Любимец 

Съгласно текста на чл. 22, ал.1 от ЗУО Общинският съвет приема наредба, с 
която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително 
разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането 
на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, 
масово разпространени отпадъци, на своя територия, разработена съгласно 
изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, 
както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за 
местните данъци и такси. 

С наредбата се уреждат и изискванията към площадките за предаване на 
отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на 
площадките, както и условията за предаване на отпадъци на площадките по чл. 19, ал. 
3, т. 11 ЗУО. 

Общинският съвет публикува на своята интернет страница и подлага на 
обществено обсъждане проекта за наредба по ал. 1. В обсъждането могат да участват 
всички заинтересовани лица, органи и неправителствени организации. 

Към момента на изготвяне на настоящата Програма Община Любимец има 
изготвена  наредба по чл. 22 ЗУО, и се очаква да бъде приета от Общински съвет – 
Любимец.  

VIII.4.2. СЪСТОЯНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ С ВЪЗЛОЖЕНИ 
ФУНКЦИИ ЗА ОТПАДЪЦИ   

 

Устройствен правилник на общинската администрация на Община 
Любимец 

Основните въпроси, свързани с дейността, организацията на работа, структурата и 
функциите на общинската администрация на Община Любимец, на нейните 
организационни структури и административни звена се  уреждат с Устройствен 
правилник. Устройственият правилник на общинската администрация на Община 
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Любимец е утвърден на основание чл.44, ал. 1, т. 17 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11 от Закона за 
администрацията. Устройственият правилник на общинската администрация е  утвърден  
със заповед № РД-09-016/12.01.2012г. на  Кмета на общината; променен и допълнен със 
Заповед № РД-09-649/03.09.2012 г.; променен и допълнен със Заповед № РД-09-
211/07.04.2014г. променен и допълнен със Заповед № РД-09-785/09.12.2015г. променен и 
допълнен със Заповед № РД-09-823/23.12.2015г. 

Правилникът има за цел да осигури ефективна дейност на местната изпълнителна 
власт в съответствие с действащото законодателство в Република България. 

При осъществяване на своята дейност кметът на Община Любимец се подпомага 
от два заместника. Към настоящия момент има две дирекции: 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ - Дирекция “Административно  и счетоводно 
обслужване, инвестиционни дейности и обществени поръчки“ в т.ч. 

Отдел “ Административно обслужване“ 
Отдел “Счетоводство,финанси и бюджет” 
Отдел „Инвестиционни дейности, обществени поръчки, устойчивост и 

управление на проекти” 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ – Дирекция “Управление на 
територията, общинска собственост, местни данъци и такси, стопански и хуманитарни 
дейности, екология и управление на отпадъците” в т.ч.  

Отдел: „Местни данъци и такси“ 

Отдел: „Управление на територията“ 

Отдел „Общинска собственост, стопански и хуманитарни дейности, екология и 
управление на отпадъците” 

Дирекция “Административно и счетоводно обслужване,  инвестиционни 
дейности и обществени поръчки" - /23 щата/ 

(1) Отдел „Административно обслужване“ - /9 щата/. 

1.1. Подготвят и съгласуват документите, свързани с възникването, изменението 
и прекратяването на трудовите и служебните провоотношения; изготвят длъжностното 
и поименното щатно разписание на общинската администрация; осъществяват и други 
действия по Кодекса на труда и Закона за държавния служител, свързани с човешките 
ресурси;  

1.2. Изготвя, оформя и съхранява служебните досиета на държавните служители, 
на служителите по трудово правоотношение, на кметовете на кметства и кметските 
наместници, на служителите в звената на ОбА; Издава и нанася необходимите данни, 
въз основа на официални документи и заверява служебните и трудовите книжки; 

1.3. Контролира изпълнението на  решенията по жалби, предложения и сигнали 
на гражданите; Организира приема на гражданите от Кмета на общината. 
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1.4. Отговаря за воденето и съхраняването на архива от заповеди на кмета, 
изпълнява и други задължения, свързани с дейностите в канцелария на кмета. 

1.5. Осигурява в организационно – техническо и деловодно отношение 
дейността на ОбС и неговите комисии, написването, размножаването и съхраняването 
на документите на ОбС и ОбА. 

1.6. Отговаря за уведомяването на заинтересованите лица и населението за 
решенията на ОбС и  упражнява напомнителен контрол по изпълнението им; Осигурява 
предоставянето на достъп до обществена информация, в изпълнение на ЗДОИ. 

1.7. Осигурява организационно  – техническата подготовка при произвеждането 
на изборите и местните референдуми; Редовно актуализира  избирателните списъци и 
каталозите на улиците на територията на общината; 

1.8. Води единната система за гражданска регистрация на населението в 
общината; 

1.9. Поддържа на актуализирано ниво масивите на локална база данни и 
национална база данни в системата “ЕСГРАОН”; 

1.10.Приема молби и заявления на граждани и издава документи, в съответствие 
с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и 
личността на гражданите; 

1.11. Оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на 
кметовете на кметства и кметските наместници; 

1.12.  Съставя актове по Закона за гражданската регистрация и отговаря за 
законосъобразността им; Издава всички документи, свързани с гражданското състояние 
на населението; Извършва административното обслужване на населението и 
юридическите лица;  

1.13. Организира дейността по гражданските ритуали; 

1.14. Осигуряват информационните връзки и комуникации на администрацията 
и информационното обслужване на населението; Организират, осигуряват и 
осъществяват връзките на общината с правителствени, политически, обществени и 
граждански организации; 

1.15.Провеждат постоянна информационна политика с гражданите и 
специфични групи от населението, по всички въпроси от техен интерес; Създават  
условия  за  активна  обратна  връзка  с  гражданите,  с  цел  коригиране  и 
усъвършенстване на взаимодействието на общинската администрация с тях; 

1.16.Поддържат постоянна връзка с медиите, за своевременно информиране на 
обществеността по политиката на общината и изграждане на коректен образ на кмета и 
общинската администрация и общинския съвет; 

1.17. Разработват и разпространяват информационни и рекламни материали за 
общината (печатни, графични, фото, аудиовизуални и други); 
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1.18.Организират  пресконференции,  брифинги,  изложби  и  презентации,  
кампании  за донорство и спонсорство; 

1.19. Организират и осигуряват спазването на протокола в общината; 
Осъществяват контакти с неправителствени организации от страната и чужбина и 
осигуряват взаимен обмен на информация, знания и опит; 

1.20. Осъществява деловодното обслужване на общинска администрация, 
получаване, обработване, регистриране, разпределение и предаване на входящата 
кореспонденция, обработването и изпращането  на изходящата кореспонденция; 

1.21. Регистрира жалби, предложенията, искания, заявления и сигнали на 
гражданите. Организира текущото архивиране на материалите в Общинска 
администрация. 

1.22. Разработва плана за привеждане на общината от мирно във военно 
положение и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време; 
Организира подготовката на ръководния състав за привеждане на общината от мирно 
във военно положение 

1.23. Разработва военновременния план на общината и го актуализира 
периодично, в съответствие с методологията за военновременно планиране; 
Координира и контролира изпълнението на задачите по подготовката за работа във 
военно време; Поддържа пунктовете за военновременно управление на общината в 
техническа изправност; 

1.24. Организира  денонощно  дежурство  за  поддържане  готовността  на  
общината  за оповесяване при привеждане на страната от мирно във военно положение; 

1.25. Планира, организира и осъществява общинското участие в учения по 
отбранително-мобилизационната подготовка; Контролира изпълнението на 
нормативните актове по формиране, съхранение и обновление на военновременните 
запаси;  

1.26. Изпълнява дейности и задачи, възложени със Закона за управление при 
кризи и с подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 

1.27. Организира и контролира охранителния и пропускателелен режим в 
сградата на общинската администрация; 

(2) Отдел „Счетоводство, финанси и бюджет”/6 щата/ 

2.1. Организира разработването на бюджета на общината и разпределението му  
в годишен и тримесечен план; 

2.2. Оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на 
всички бюджетни дейности и кметства на общината; 

2.3. Изготвя периодични и годишни отчети по изпълнението на бюджета; 

2.4. Съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите 
при определяне на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината; 
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2.5. Изготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху 
заплатите на служителите от общинска администрация и дейностите към нея; 

2.6. Извършва касови операции по предварително оформени приходно-разходни 
документи; 

2.7. Осъществява контрол по: 

а/ изготвянето и оформянето на първичните счетоводни документи; 

б/ издаването, събирането и осчетоводяването на съответната документация; 

в/ по приходите в бюджета на общината по всички пера; 

г/ по достоверното и своевременно отразяване на приходите и  разходите; 

2.8. Организира и контролира законосъобразността, целесъобразността и 
приоритетите на разходване на финансовите средства на бюджета на общината; 

2.9. Организира и участва в годишната инвентаризация. Организира отчетността 
на дълготрайните активи на общинската администрация;  

2.10. Отговарят за управлението на общинската собственост. 

2.11. Разработва проекто- бюджета на общината за бъдещ период; 

2.12. Организира и контролира събирането и отчитането на таксите в общинска 
администрация, кметствата и населените места; 

2.13. Изготвя периодичните и годишните счетоводни отчети за статистиката; 

2.14. Обслужва финансирането на разходите за бюджетни дейности и 
капиталните вложения за обекти с общинско значение; 

2.15. Организира съхранението на счетоводната информация и ползването й 
съгл. чл. 42-45 от Закона за счетоводството; 

2.16. Подпомага Кмета на общината за правилното и законосъобразно 
използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за 
предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-
материални ценности; 

 

 (3) Отдел „Инвестиционни дейности, обществени поръчки, управление и 
устойчивост на проекти“ - /7 щата/. 

3.1. Подпомагат дейността на кмета, зам. кмета и секретаря на общината при 
подготовката на проекти за решения, внасяни в ОбС; 

3.2. Разработват проекти за вътрешно-нормативни актове /правилници, наредби, 
вътрешни правила, решения и др./; Участват в анализирането и подготовката на 
предложенията за актуализация на действащите наредби, правилници, правила и др. на 
ОбС и на Общината; 
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3.3. Осъществяват процесуално представителство на общината по дела от 
различен характер като защитават интересите й, включително процесуално 
представителство и правна защита на актовете на кмета, зам-кметовете и секретаря 
пред всички съдебни инстанции по дела; 

3.4. Организират и поддържат картотека на документацията по съдебните дела, 
страна, по които е Община Любимец, както и правната информация в администрацията 
на Общината; 

3.5. Осигуряват съответствието със законите и оформят правно-технически 
проектите за заповеди на кмета на общината; дават становище по законосъобразността 
на проектите на индивидуалните административни актове на кмета като договори, 
споразумения, разпоредби и други; 

3.6. Осъществяват методическа и правна помощ на служителите от общинската 
администрация, с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции, както и 
координация по отношение на правното обслужване на дейностите на дирекциите и 
отделите на администрацията на Общината, включително и на кметствата; 

3.7. Участват в работата по обществени поръчки и носят отговорност за 
правилното и законосъобразно прилагане на процедурите по възлагане на обществени 
поръчки; 

3.8. Участват в комисии за провеждане на конкурсни процедури по Закона за 
държавния служител и за провеждането на конкурси по Кодекса на труда, както и 
следят за законо- съобразността на актовете, свързани с възникването, изменението и 
прекратяването на трудови правоотношения на служителите в общинската 
администрация; 

3.9. Дават правни становища по постъпили жалби, сигнали и предложения; 

3.10. Подпомагат кмета на общината при формулирането и разработването на 
решения за реализиране на общинската политика, в сферата на неговите правомощия и 
компетенции, както и представянето й пред обществеността; 

3.11. Извършват проучване и анализ на общественото мнение и разработват 
проекти, програми и прогнози за усъвършенстване на местното самоуправление; 

3.12. Организира процедурите по възлагане на обществени поръчки по ЗОП; 
Отговаря за подготовката на всички необходими документи за откриване на процедури 
по ЗОП и Наредбата за възлагане на обществени поръчки по ЗОП; 

3.13. Организира и контролира дейността на конкурсните комисии по класиране 
на оферти и подготовката на протоколи на конкурсната комисия; 

3.14. Следи за подготовката на тръжната документация за възлагане на 
строителни и ремонтни работи, проектиране, участие в търгове, конкурси и процедури 
по ЗОП; 

3.15. Осъществява контрол по изпълнението на сключени договори за външни 
услуги. 
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3.16. Отговарят за изготвяне на проектни предложения за кандидатстване за 
безвъзмездно финансиране по Оперативните програми и Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на ЕС. Ефективно управление на одобрените за финансиране 
проекти на община Любимец. 

3.17. Събират информация от служителите в Общинска администрация, 
кметовете и кметските наместници за различните инициативи, които Общината не е в 
състояние да финансира изцяло. 

3.18. Участиe в организирането на различни мероприятия свързани с 
промотиране и информиране на обществото за възможностите за кандидатстване. 
Подготовка и организация на  срещи.      

 Дирекция “Управление на територията, общинска собственост, местни данъци и 
такси, стопански и хуманитарни дейности, екология и управление на отпадъците“ 
/27 щата/ 

(1) Отдел „Местни данъци и такси” /6 щата/ 

1.1.Осъществява дейности по събирането на приходи по Закона за местни 
данъци и такси, Наредбата за местните данъци в Община Любимец и Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Любимец; 

1.2. Организира и контролира връчването на актове, наказателни постановления, 
покани за доброволно плащане и др.; Установява административни нарушения по 
Закона за местните данъци и такси и съставя актове при констатирани нарушения; 

1.3. Осъществява събирането на такси, съгласно Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на  територията на Община 
Любимец; 

1.4. Приема събраните от кметовете и кметските наместници суми по ЗМДТ и 
разнася платените задължения по партидите на данъчнозадължените лица; 

1.5. Осчетоводява постъпилите касово и с платежни документи приходи по 
данъчни декларации, данъчни актове, наказателни постановления и месни такси по 
видове; 

1.6. Създава и поддържа в актуално състояние досиетата на данъчно 
задължените лица; 

1.7. Изготвя  платежни  документи  за  внасяне,  възстановяване,  прихващане  на  
суми, както и коригиране на погрешно насочени приходи; 

1.8. Извършва проверки за просрочени данъчни задължения. Олихвява 
задълженията; 

1.9. Въвежда данни в информационната система – данъчно ревизионни актове, 
данъчните   актове за прихващане и връщане, решения на окръжния съд, върховния 
апелативен съд  и други документи; 
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1.10. Извършва месечно, тримесечно и годишно отчитане и приключване по 
видове местни данъци и такси и други плащания; 

1.11. Изготвя справки, свързани с изпълнението на бюджета /касово и 
безкасово/; 

1.12. Изготвя и връчва разпечатки и покани за доброволно плащане на 
задължения на данъкоплатци; Оказва методична помощ на данъкоплатците; 

1.13. Изготвя справки по искане на държавни служби, съгласно нормативните 
изисквания; 

1.14. Изготвя справки и известия за дължимите суми за такса смет  от наематели 
на общински имоти; 

1.15. Води дневници и регистри, свързани с администрирането на местните 
данъци и такси по ЗМДТ; 

1.16. Извършва проверки по сигнали на граждани, свързани със събирането на 
местни данъци и такси и други приходи; Извършва данъчни проверки при съмнения за 
невярно подадени декларации; 

 (2) Отдел „Управление на територията“ /7 щата/ 

2.1. Разработва предложения за развитието на териториалното устройство на 
общината и на населените места в нея; 

2.2. Разработва задания за проектиране на общите и подробните 
градоустройствени планове и за единната инфраструктура; координира и контролира 
изготвянето и поддържането на градоустройствените планове на общината; 

2.3. Предлага квартално-застроителни силуетни планове и частични изменения 
на подробни градоустройствени планове на общината; 

2.4. Контролира изработването, прилагането и поддържането на единния 
кадастър; 

2.5. Издава разрешения за индивидуално, групово и фирмено строителство и за 
аварийни разкопавания на улици и други площи; 

2.6. Организира дейностите по изпълнение задълженията на общината във 
връзка с възстановяване собствеността върху земеделските земи в строителните 
граници на населените места и други реституционни закони; 

2.7. Отговаря за организацията по провеждане заседанията на общинския 
експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/. 

2.8.  Подпомага гл. архитект при упражняване правомощията му, съобразно 
различните нормативни актове; 

2.9. Извършва административно - технически услуги на населението и 
юридически лица; Създава и съхранява техническия архив; 
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2.10. Изготвя предложения за разкриване обекти на капиталното строителство в 
общината и упражнява инвеститорски контрол в процеса на изпълнение на обектите на 
капиталното строителство; 

2.11. Осъществява контрол по предотвратяването на незаконното строителство;   

(3) Отдел „Общинска собственост, стопански и хуманитарни дейности, екология 
и управление на отпадъците ” /13 щата/ 

3.1. Отговаря за придобиването, управлението, разпореждането и 
стопанисването  на общинската собственост; Изготвя документи, справки и технически 
описания на общински имоти; 

3.2. Издирва, проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на 
общината и  съставя актове за общинска собственост на недвижимите имоти по реда 
Закона за общинската собственост (ЗОС). Подготвя отписването на имотите, 
неправилно актувани като общинска собственост, както и тези, основанието на които е 
отпаднало. 

3.3. Подготвя искания за безвъзмездно или възмездно предоставяне на общината 
на имоти – държавна собственост или собственост на частни лица, при необходимост. 

3.4. Обработва  и  докладва преписки за отдаване под наем и за  учредяване на 
възмездно право на ползване върху имоти – частна общинска собственост и подготвя 
документите, свързани с тях. Изготвя споразумения към договори и предизветствия за 
прекратяването им. 

3.5. Обработва молби за разполагане на временни търговски обекти /ВТО/ и 
рекламно- информационни елементи на територията на общината. 

3.6.  Организира провеждането на процедури по разпореждане с общинска 
собственост в съответствие с Наредбата по чл.8 от ЗОС. Извършва контрол по 
стопанисване на общински имоти, извършва огледи  и изготвя констативни протоколи 
за състоятието им. 

3.7. Подготвя  справки  за  редовността  на  плащанията  по  договорите  за  наем  
на общински имоти, както и информация за просрочени плащания. Следи за 
състоянието на общинските имоти. 

3.8. Изготвя и води картотеката и списъците на гражданите по жилищното 
настаняване. Организира  изпълнението  на задълженията  на  общината,  във  връзка 
със ЗУПГМЖСВ. 

3.9. Анализира и формира предложения по икономическата политика на 
общината. Разработва стратегия за управлението на общинската собственост, 
определяща политиката за развитие на собствеността и стопанската дейност на 
общината. Разработва ежегодни програми за управление и разпореждане с общинска 
собственост по реда на ЗОС. 

3.10. Организира разработването и изпълнението на програми и проекти, 
отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на 
инфраструктурата. 
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3.11. Наблюдава, контролира и подпомага дейността на общинските фирми и 
тези с дялово участие на общината. 

3.12. Провежда търгове за отдаване под наем или концесия и води регистър  за 
концесиите. 

3.13. Отговаря  за  цялостната  организация  по  предоставянето  за  
стопанисване  под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на физически 
и юридически лица. Изпълнява задълженията на общината по чл. 33 ал.4 от Правилника 
за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Следи и 
контролира своевременното заплащане на наемните вноски от наемателите на земи от 
общински поземлен фонд. 

3.14. Контролира стопанисването на общинския поземлен и горски фонд и 
водните обкти на територията на общината. 

3.15. Осигурява съдействие на ветеринарномедицинските органи при 
изпълнението на зооветеринарните мероприятия в общината. 

3.16. Осигурява изпълнението на общинската политика в областта на 
образованието и културата, опазването на културните, историческите и архитектурни 
паметници. 

3.17. Ръководи, координира и насочва дейността на учебните заведения и 
културните институти в общината. Осигурява обхвата на децата в детските градини и 
училищата. 

3.18. Координира връзките на общината и съответните държавни органи в 
системата на образованието. Планира образователната дейност, прогнозира очакваните 
резултати, разработва училищната мрежа в общината. 

3.19.  Осигурява, организира и контролира отдиха на  учениците,  спазването  на 
здравно – хигиенните норми в учебните заведения. Работи активно за развитието на 
спорта сред подрастващите и учащите се. 

3.20. Провежда общинската здравна политика на територията на общината. 
Организира детското и ученическото здравеопазване в общината. Координира и 
контролира дейността на общинските здравни заведения, детските ясли и млечните 
кухни. 

3.21. Организира дейността на Домашния социален патронаж, клубовете на 
пенсионера и инвалида и други  местни дейности по социалните грижи. Организира 
изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекцията за 
социално подпомагане. 

3.22.  Организира  и  координира,  съвместно  с  Бюрото  по  труда  
изпълнението  на общинската програма за временна заетост. 

3.23. Поддържа връзки със специализираните заведения и се информира за 
развитието на проблемните деца, настанени в тях от местната комисия. Организира, 
координира, планира и отчита дейността на общинската комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН).  
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3.24. Подготвя и участва в разглеждането на възпитателните дела на 
малолетните и непълнолетните. Привежда в изпълнение Закона за борба срещу 
противообществените прояви  на  малолетни  и  непълнолетни. Подпомага дейността на 
педагогическите съветници; 

3.25. Подпомага  организирането  на  национални  кампании  и  програми,  
свързани  с превенцията на алкохолна и наркотична зависимост, опазване живота и 
здравето на децата и  младежите,  с  престъпността,  противообществените  прояви,  
агресията  и  насилието  в училище и на обществени места и др. 

3.26. Отговаря за стопанисването на сградния фонд и имуществото в него, 
организира текущите ремонти, осигурява и контролира нормалното функциониране и 
техническата изправност на ел. захранването, осветлението, комуникации и 
ведомствените моторни превозни средства. 

3.27. Организира и осъществява материално-техническото  снабдяване,  
снабдяването с канцеларски материали, оборудване, резервни части и консумативи и 
контролира целесъобразното им разходване; 

3.28. Организира и контролира спазването на нормативните и технически 
изисквания за противопожарна защита в сградите на общинската администрация. 

3.29. Организира и ръководи екологичната политика на общината; Разработва 
предложения за решения на екологични проблеми, подготвя проекти на актове и дава 
експертни становища; 

3.30. Координира и контролира дейността на фирмите и техните поделения по 
опазване на природната среда; Съгласува план – програмите на промишлените и 
селскостопанските обекти в частта им по екологичната закрила; 

3.31. Налага санкции при нарушаване на Наредбите на МОСВ и Наредбите  на 
Общинския съвет; 

3.32. Осъществява прием на граждани по екологични въпроси, организира 
компетентното проучване и решаване на постъпили молби, сигнали, жалби и 
предложения от същите;              

VIII.4.3. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  

Изводи: 

 Нормативните актове (законови и подзаконови) в областта на управлението на 
отпадъците (в т.число изготвяне на план-сметки за финансирането на дейностите 
по управление на отпадъци; процеси по проектиране и изпълнение на СМР по 
изграждане на инсталации и съоръжения за третиране на отпадъци; управление 
на проекти, финансирани със средства от структурните фондове на ЕС и др.) са 
многобройни и изискващи специфични компетентности на служителите на всяка 
администрация.  

 За подобряване на капацитета на общинските служители трябва да се провеждат 
обучителни програми. Като се имат предвид обаче големите предизвикателства 
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пред местните власти относно целите за рециклиране на битовите отпадъци и за 
оползотворяване на биоразградимите отпадъци са необходими целенасочени и 
практически обучения, особено по прилагане на Наредбите за разделно събиране 
на биоотпадъците и за третиране на биоотпадъците, приети в края на 2013 г., за 
които общините нямат никакъв опит. Необходимостта от обучителни програми е 
посочена като най-важен фактор за подобряване на общинския капацитет по 
управление на отпадъците от голяма част от общините, включително за 
съставяне на констативни протоколи и актове при извършване на инспекции.  

 Техническият капацитет на общината при изпълнението на нейните функции е 
на добро ниво. Служителите на Община Любимец са обезпечени с компютри, 
принтери, скенери, телефони, автомобили в изпълнение на ежедневната им 
дейност, в т.число контролните им функции.  

 Община Любимец е предприела мерки по отношение повишаване на 
административния си капацитет, като е назначила служител със съответно 
образование, който ще подпомага кмета на Община Любимец при организиране 
на дейностите по управление на отпадъците. Наличието на компетентни 
служители е предпоставка за своевременното отчитане на промени в 
нормативната уредба, актуализация на местни нормативни документи, и 
изпълнение на изискванията на законодателството в областта на управление на 
отпадъците като цяло.  

 Административният капацитет на Община Любимец в областта на управлението 
на дейностите по отпадъците е достатъчен, за да изпълни всички изисквания, 
произтичащи от нормативната уредба и стратегическите и програмни документи 
в областта на УО, особено след приемане на нови нормативни уредби в областта 
на биоотпадъците, рециклирането на строителните отпадъци.  

Препоръки: 

 След приемането на Наредбата по чл.22 ЗУО Община Любимец и Общински 
съвет – Любимец да публикуват същата на интернет-страницата си при 
условията на пълна прозрачност. 

 Община Любимец да предприеме действия по своевременно актуализиране на 
нормативни документи, вътрешни правила и др. 

 Да се предвидят обучения на служителите, на които са възложени дейности по 
управление на отпадъците, в т.число изготвяне и отчитане на план-сметките в 
контекста на динамично променящото се законодателство и предстоящото 
приемане на нова Методика за изготвяне на план-сметката с необходимите 
разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на 
размера на таксата за битови отпадъци. Повишаване на институционалния 
капацитет и ефективността на общинска администрация Любимец е в 
съответствие с Областна стратегия за развитие на Област Хасково 2014-2020 г.  

 Предвид демографска криза в региона – намаляване и застаряване на 
населението и миграция на младите хора към големите областни центрове – да 
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се предвидят стимули и мотивация за запазване на работното място на 
служителите в общинската администрация. 

 Подобряване на материално-техническа и информационна обезпеченост на 
служителите, които са пряко ангажирани с управлението на отпадъците, в 
т.число изготвянето и отчитането на план-сметките. 

 

VVIIIIII..55..  ААННААЛЛИИЗЗ  ИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ЗЗАА  ЗЗААММЪЪРРССЕЕННИИ  ВВ  ММИИННААЛЛООТТОО  
ППЛЛООЩЩААДДККИИ  ЗЗАА  ООББЕЕЗЗВВРРЕЕЖЖДДААННЕЕ  ННАА  ООТТППААДДЪЪЦЦИИТТЕЕ  ИИ  

ООССЪЪЩЩЕЕССТТВВЕЕННИИ  ММЕЕРРККИИ  ЗЗАА  ТТЯЯХХННООТТОО  ВВЪЪЗЗССТТААННООВВЯЯВВААННЕЕ  

Информационно обезпечаване на анализа 

Направеният анализ се основава на възприета на eвропейско ниво категория 
„локални почвени замърсявания”, която включва и площадките за 
депониране/обезвреждане на отпадъците. Въпросите, на които се цели да се даде 
отговор, са свързани с цялостния процес по управление на замърсените места: 
идентификация – проучване – ремедиация. 

По дефиниция, приета в страните членки на ЕС, “почвени замърсявания с вредни 
субстанции от локални източници са такива места (територии), където в следствие 
на човешка дейност околната среда е замърсена с последствия за човешко здраве”. 
Това са две групи – стари отлагания и стари промишлени площадки.   

Управлението на локалните почвени замърсявания (замърсени места) е поетапен 
процес и се финализира с ремедиация (очистване) на местата, когато негативни ефекти 
към околната среда и човешкото здраве са отстранени и потенциалните увреждания са 
минимизирани. 

Източници на информация за анализа и анализ на достатъчността и качеството 
на информацията 

Източник на информация е Изпълнителната агенция по околна среда и 
направените от нея анализи и оценки, публикувани в Годишните доклади за 
състоянието на околната среда за периода 2003-2007 г., респективно докладванията до 
Европейската агенция по околна среда, в качеството й на Национален референтен 
център за докладване. 

Поддържа се информация само за депата за отпадъци, подробно изложена в част 
II „Анализ на инфраструктурата по управление на отпадъците” във връзка с изграждане 
на регионалните системи за управление на отпадъците. 

Казано накратко, информацията, публикувана до 2007 г., е въз основа на 
собствени проучвания на ИАОС, следвайки указания/ръководства на ЕАОС, като 
същата е непълна и неверифицирана. 

Това е анализ на общинските депа за битови и строителни отпадъци с 
прекратена експлоатация или чиято експлоатация предстои да се преустанови до края 
на периода на действие на програмата. 
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За осигуряване на необходимата информация за анализа в тази част на 
Програмата са използвани: 

 Програма за управление на отпадъците на Община Любимец за периода 2009-
2013г., приета с решение на Общински съвет – Любимец; 

 Отчети на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община 
Любимец, представяни до Общински съвет – Любимец;  

 Кореспонденция с РИОСВ – Хасково;  

 Заповед за прекратяване на експлоатацията на депа (сметища) за отпадъци от 
2009г. на директора на РИОСВ – Хасково; 

 Наличие на Заповеди за определяне граници и размер на терени, подлежащи на 
рекултивация, заповеди за приемане на изпълнената техническа и биологична 
рекултивация, издадени от кмета на Община Любимец; 

 Одобрени План-сметки за разходите по дейностите, които ще се финансират 
през годината от приходите от таксата за битови отпадъци и определяне размера 
на таксата за периода – 2016 г.; 

 Работен инвестиционен проект за закриване и рекултивация на депо за неопасни 
отпадъци общинско депо - Любимец;  

 Общински план за развитие на Община Любимец за периода 2014-2020 г.  

 

Информация за замърсени в миналото площадки (по видове отпадъци) и по степен 
на опасност за околната среда и човешкото здраве (в обхвата на замърсените в 
миналото площадки се включват и депата, които наскоро е преустановена 
експлоатацията), създаване и поддържане на регистри  

Идентификация и инвентаризация на локалните почвени замърсявания на 
територията на община Любимец е направена според източниците на замърсяване.  

Категории потенциални замърсители 

Съгласно методология на Европейската агенция по околна среда 
категоризацията  на локалните източници се извършва според икономическите сектори 
и дейности: 

1. Индустрия: инциденти, прах, хвостохранилища, съхранение; 

2. Минна промишленост: рискът най-често се свързва със съхранението или 
преместването на суровината, дренаж с киселини при използването на 
различни химични елементи. Замърсяването на подземни води е свързано най-
често с тези процеси; 

3. Управление на отпадъците; 

4. Трафик: чрез емисии (петрол, газ, гуми от ТИР, загуби, инциденти и 
други частици); 
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5. Други: продукти, използвани върху или в почвата, частни и търговски 
обекти, системи за отпадни води и др.; 

Обекти за наблюдение 

Извършва се наблюдение както на източниците, така и на самите замърсени 
места и съответните замърсители, като: 

1. Разливи на горива – (главно въглеводороди) 
2. Индустриални разливи 

 Разтворители – хлорирани въглеводороди; 
 Петролни производни – бензин, толуол, ксилен, етилен; 
 Полимеризация – феноли; 

3. Минно-добивни дейности и преработка; 
4. Пречистващи инсталации; 
5. Транспорт – тежки метали; 
6. Рафинерии и преработващи заводи – РАН; 
7. Остатъци от военната промишленост – експлозиви. 

Обхват на Националния регистър 

През 2003 г. в ИАОС започва изграждане на Национален регистър на локалните 
замърсявания и източниците на тези замърсявания (в 2007 г. се преустановява с оглед 
привеждане на дейностите съгласно Закона за почвите и Наредбата за инвентаризация 
и проучване на площите с увредени почви). 

Следвайки изискванията на ЕАОС и съобразно с българските условия, 
законодателство и наличния опит в управлението на замърсените места, като предмет 
на националния регистър са определени следните обекти: 

 депа и хранилища за съхранение на битови и строителни отпадъци; 
 депа и хранилища за съхранение на производствени и опасни отпадъци; 
 обекти за добив на ПБ, депа и хранилища за съхранение на отпадъци при 

разкриване, добив и преработка на ПБ; 
 производствени дейности, в обхвата на IPPC и Директивата Севезо;  
 замърсени места от аварии и инциденти; 
 складовете за забранени и с изминал срок на годност продукти за 

растителна защита (складове за пестициди). 
Основни понятия 

Предполагаем случай на локално замърсяване. Депа или площадки, за които има 
съмнение, че в момента или в бъдеще могат да представляват опасност за човешкото 
здраве, обществената сигурност и ред или околната среда, и/или съществува съмнение, 
че могат съществено да нарушат функциите на защитаваните обекти почва, вода и 
въздух като природни обекти или като жизнена среда.  

Депа. Действащи или закрити съоръжения за обезвреждане на отпадъци чрез 
депониране или намиване, насипища от добив и преработване на природни богатства, 
както и нерегламентирани складирания от всякакъв вид, които могат да предизвикат 
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вредни изменения в околната среда или да създадат опасности за хората, растителния и 
животинския свят. 

Площадки: 

- Производствени площи или земи, върху които има или е имало закрити 
инсталации и съоръжения за работа с вещества, способни да предизвикат трайни 
изменения в качествата на околната среда. Изключват се площадки за работа с 
радиоактивни вещества. 

- Производствени площи или земи, върху които е извършвана дейност със 
застрашаващи околната среда вещества. Изключват се площадки за работа с 
радиоактивни вещества, събирането на отпадъчни води, наслоявания (наноси) от 
повърхностни води, както и събирането и използването на торове и препарати за 
растителна защита. 

- Производствени площи и земи, върху които се намират далекопроводни и 
канализационни системи, които вече не се използват. 

Управлението (инвентаризацията) на локалните почвени замърсявания (площи 
със замърсена почва) е поетапен процес и приключва с предприемане на релевантни 
мерки за въздействие, при които негативни ефекти върху околната среда и човешкото 
здраве са отстранени и потенциалните увреждания са минимизирани.   

Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 10 от Закона за управление на отпадъците, законът не се 
прилага за „отпадъци, получени от проучването, добива, преработването и 
съхраняването на минерални суровини и при експлоатация на кариери по Закона за 
подземните богатства и класифицирани като „минни отпадъци”. В тази връзка, 
посоченият по-долу брой на площи със съмнения за замърсяване и анализите не 
включват обекти за добив на подземни богатства, депа и хранилища за съхранение на 
отпадъци при разкриване, добив и преработка на подземни богатства (минни 
отпадъци). 

Към 31.12.2007 г. са определени около 1 130 площи със съмнение за 
замърсяване, на етап „Предварителен преглед”. Незначителна част са преминали 
пълния цикъл на проучване (приватизирани обекти/обекти в процес на приватизация). 
Точна статистика ще бъде възможна след разработка и прилагане на Методика за 
инвентаризация, съгласно чл.13 на Наредбата за инвентаризацията и проучванията на 
площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и 
поддържането на реализираните възстановителни мероприятия (Обн., ДВ №15/2007). 

Фиг.- Разпределение на площи със съмнение за 
замърсяване според категории идентифицирани 
потенциални източници за замърсяване на почвите, 
2007 г. 

Фиг. - Разпределение на източниците за локално 
почвено замърсяване според категория промишлена 

дейност, 2007 г. 
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По данни от аерофотоснимки 2011 г. в 54 общини са заснети 1 762 площадки с 
обща площ 11 097 402.73 ха, но не е извършено последващо проучване за тяхното 
класифицира според Наредбата за инвентаризация.  

 
Анализ на прилагане на законодателството относно замърсени в миналото 
площадки 

Националното законодателството в областта на закриването и рекултивацията 
на нарушени терени (в частност депа за отпадъци) е непълно и противоречиво.  

В настоящата част от Анализа е направен кратък преглед на приложимите 
нормативни документи при осъществяване на дейностите по рекултивация на депа за 
отпадъци и тяхната взаимообвързаност и последователност при изпълнението им.  

 Законови изисквания  

Законовите изисквания, свързани с извършване на дейности по рекултивация на 
депа за отпадъци са регламентирани основно в три закона (и съответните подзаконови 
нормативни актове към тях – наредби, правилници), както следва: 
 Закон за устройство на територията; 
 Закон за управление на отпадъците; 
 Закон за опазване на земеделските земи.  

Съгласно чл.137, ал.1, т.2, буква „г” от Закона за устройство на територията 
закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран 
се явяват строежи втора кагетория. Предвид горното за проектната документация 
задължително се изготвя доклад за оценка съответствието й преди да бъде издадено 
разрешение за строеж от главния архитект. Етапите на изпълнение на строителните и 
монтажните работи се изпълняват съобразно изискванията на Наредба №3 за 
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съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а обектът подлежи на 
въвеждане в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от ДНСК.  

Законът за управление на отпадъците и Наредба № 6 / 27.08.2013 г. за условията 
и изискванията за изграждането и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци също определят ред, по 
който се приемат рекултивираните площи – съгласно чл.42, ал.2 от горепосочената 
наредба „Депото или участък или клетка от него се считат за закрити единствено след 
писмено потвърждение от компетентния орган до оператора въз основа на извършена 
проверка на място и оценка на изпълнението на плана за закриване на депото...”.  

Депата за отпадъци са обекти, подлежащи на рекултивация, съгласно друг 
нормативен акт – Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ – изискване на чл.11, 
ал.1) и Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, поддържане на 
слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворява на хумусния пласт (чл.2, ал.1 от 
наредбата).  

Съгласно чл.11, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи на 
рекултивация подлежат: сгуроотвали, хвостохранилища, сметища и други депа за 
отпадъци. Рекултивацията се извършва въз основа на предварително изготвен, 
съгласуван и одобрен проект, който е неразделна част от проекта за изграждането на 
обекта. Съгласуването на проекта за рекултивация се извършва от министъра на 
околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице, а когато с 
проекта се предвижда рекултивация на земя за земеделски нужди и/или за 
рекултивиране на нарушени терени в горски територии – и от министъра на 
земеделието и храните. 

За депото, което подлежи на рекултивация, следва да има одобрен 
инвестиционен проект, изготвен е окончателен доклад за оценка съответствието на 
проектната документация и има влязло в сила Разрешение за строеж, издадено от 
главния архитект на съответната община. 

Съгласно разпоредбите на Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, 
поддържане на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворява на хумусния пласт 
Рекултивацията на нарушени терени обхваща комплекс от инженерни, мелиоративни, 
селскостопански, горскостопански и други дейности, изпълнението на които води до 
възстановяване на нарушените терени и до подобряване на ландшафта. С 
рекултивацията се възстановява годността на земята за земеделско или 
горскостопанско ползване. При невъзможност се създава друг вид ползване, като се 
оформя подходящ ландшафт.  

В Наредба № 26 и в Правилника за прилагане на закона за опазване на 
земеделските земи (ППЗОЗЗ) са разписани правилата и етапите, по които се 
осъществяват рекултивационните дейности.  

Когато възникне необходимост за рекултивация на нарушен терен, се отправя 
искане за назначаване на комисия за определяне на размера и границите на терена. 
Когато предлаганата за рекултивация земя е общинска собственост, собственост на 
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физическо или юридическо лице и когато рекултивацията ще се извършва със средства 
от общинския бюджет комисията се назначава от кмета на общината.   

Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Общината извършва оглед на място 
на терена, подлежащ на рекултивация  и след запознаване с документацията (скици и 
актове за собственост на имотите) изготвя протокол. С протокола се определя размер на 
терена, подлежащ на рекултивация. 

Извършената техническа рекултивация се приема от комисия, която се назначава 
от кмета на общината – когато рекултивираният терен е общинска собственост или е 
собственост на физически или юридически лица (чл. 23, ал.1, т.1 от ППЗОЗЗ). Съставът 
на комисията за приемане на техническата рекултивация е същият, както комисията 
определила границите и размера на терена, подлежащ на рекултивация, като в състава й 
се включва и представител на изпълнителя на техническата рекултивация. 

След приемане на техническата рекултивация и одобряване на протокола от 
кмета на Общината се съставя акт Образец 15 (на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ). Акт 
Образец 15 се подписва от възложителя, проектантите по всички части на проекта, 
строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните 
физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части. Този акт 
е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен 
надзор. С този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация 
от строителя на възложителя.  

Комисия, назначена със заповед от кмета на Общината (на снование чл. 23, ал.1, 
т.1 от ППЗОЗЗ) приема биологичната рекултивация, като преди приемането на 
биологичната рекултивация се представя одобрен протокол от приетата техническа 
такава за обекта.  

Съгласно правната норма на чл.178, ал.3, т.2 от ЗУТ строежите не се въвеждат в 
експлоатация, когато не е реализирано озеленяване по одобрения проект.  

Въвеждането на обекта в експлоатация се осъществява след изпълнение на 
залесителните мероприятия през първата година, след изпъленение на биологична 
рекултивация (мероприятия, придвиждащи затревяване, торене, поливане и косене без 
изнасяне на откосите).  

Лицето, упражняващо строителен надзор по време на строителството, изготвя 
окончателен доклад до Възложителя и технически паспорти. 

Приемане на изпълнената биологична рекултивация се извършва от комисията, 
приела техническата рекултивация.  

Протокол за установяване годността за ползване на строежа (Протокол Образец 
16) се съставя от определените лица от началника на Дирекцията за национален 
строителен контрол (ДНСК) или от упълномощено от него лице със заповедта за 
назначаване на Държавна приемателна комисия по реда на Наредба №2 от 2003 г. за 
разрешаване ползването на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти. 
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Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице в срок до 5 работни дни 
от представянето на Протокол Образец 16 на Държавната приемателна комисия издава 
разрешение за ползване (или отказва издаване на разрешение за ползване на строежа с 
мотивиран писмен отказ). 

 Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти са  съгласно Наредба №2 от 31 юли 2003 г.  за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., посл. изм. ДВ бр.98 от 11.12.2012 
г. (чл. 160, ал. 3 от ЗУТ „За осигуряване нормалното функциониране и ползване на 
завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането 
им и въвеждане в експлоатация (ползване) с наредба на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството се определят минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”.). 
Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект 
в експлоатация (издаване на разрешение за ползване на обекта) – чл.20, ал.3 от Наредба 
№2/2003 г.   

Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти за пречиствателни съоръжения и депа за 
твърди битови отпадъци – 5 години (чл.20, ал.4, т.6 от Наредба №2/31.07.2003 г.). 

Появата на дефекти се установява и същите се отстраняват по реда на раздел V 
на Наредба №26/1996 г. – чл.19, ал.2 и ал.3. 

Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2002 г.) Техническата рекултивация, 
подобряването на земи и оползотворяването на хумусния пласт се приемат 
едновременно с приемането на съответния обект или като самостоятелен етап по 
реда, посочен в Правилника за прилагане на Закона за опазване на околната среда; 

(2) Появилите се дефекти в техническата рекултивация се установяват от 
комисията, приела рекултивираната площ. 

(3) През първите 5 години дефектите се отстраняват от инвеститора на 
обекта, респ. изпълнителя на техническата рекултивация. 

Съгласно Закона за почвите, глава IV и Наредбата за инвентаризация и 
проучване на площите с увредени почви, възстановяване на нарушени функции на 
почвите, рекултивация на нарушени терени (Обн. ДВ. бр.15 от 16 февруари 2007 г.) 
ИАОС следва да разработи Методика и поддържа регистър на площите с увредени 
почви, който съдържа информация за местоположението, източника на увреждане, 
вида и площта на увреждането, оценката на риска и изразходваните средства за 
проучването и възстановяването им (чл.21 от ЗП). Това до момента не е направено и в 
резултат не се извършват проучвания и публикуват данни. 

Етапите на приемане на рекултивираните площи, от момента на приключване 
изпълнението на техническата рекултивация, се извършват в следната 
последователност:  
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1. Издава се заповед на кмета на Общината за назначаване на комисия, която да 
приеме техническата рекултивация. Изготвя се протокол за приемане на техническата 
рекултивация, който се подписва от членовете на комисията и се одобрява от кмета на 
Общината. 

2. Съставя се Акт Образец №15 по реда на ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството. 

3. Приемане на изпълнената биологична рекултивация – Комисия, определена със 
заповед на кмета (да приеме техническата рекултивация) приема изпълнената 
биологична рекултивация. Изготвя се протокол, същия се подписва от членовете на 
комисията и се одобрява от кмета на Общината. 

 4. Издаване на технически паспорт (задължение на лицето, осъществяващо 
строителен надзор). 

5. Назначаване на Държавна приемателна комисия от Дирекция национален 
строителен контрол за подписване на Акт Образец №16; 

6. Съставяне на Акт Образец №16 по реда на ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството. 

7. Издаване на разрешение за ползване за обекта от началника на ДНСК (или 
упълнено от него длъжностно лице).  

8. Стартиране на процедура по закриване на депото по реда на чл.42, ал.2 от 
Наредба №6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и 
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци. Регионална инспекция по околна среда и водите извършва 
проверка на място и писмено потвърждава със свое решение, че депото се счита за 
закрито.  

9. Отстраняване на дефекти – за срок от 5 (пет) години, при необходимост. 

10. Поддържане на биологичната рекултивация – обичайно за срок от 3 (три) 
години.  

След приключване на рекултивационните дейности оператора на депото 
(собственика на депото или друго лице, на което е възложена дейността по 
стопанисване и експлоатацита му) ще извършва мониторинг съобразно изготвен План 
за контрол и мониторинг на депото, който ще бъде представен за одобрение от 
РИОСВ – Хасково. Периодът на изпълнение на мониторинга е 30-годишен.  

VIII.5.1. ОПИСАНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕПА / ПЛОЩАДКИ В 
ОБХВАТА НА АНАЛИЗА 

В обхвата на този анализ ще бъдат разгледани всички общински депа и сметища, 
независимо дали отговарят или не на нормативните изисквания, а именно: 

 Депа, които са закрити и рекултивирани; 
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 Депа, които са с преустановена експлоатация, за които все още няма писмено 
потвърждение от компетентия орган за закриването им;  

 Депа, които се използват по предназначение, но експлоатацията им ще бъде 
преустановена в рамките на програмния период или първите една-две години 
след изтичане на програмния период.   

 

VIII.5.1.1. ДЕПА, КОИТО СА ЗАКРИТИ И РЕКУЛТИВИРАНИ 

На територията на община Любимец няма депа/сметища, които да са 
рекултивирани и за които компетентния орган – РИОСВ – Хасково – да е извършил 
проверка на място и писмено да е потвърдил със свое решение, че депото е закрито – 
изискване на чл. 42, ал. 2 от Наредба №6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за 
изграждането и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.  

VIII.5.1.2. ДЕПА, КОИТО СА С ПРЕУСТАНОВЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗА 
КОИТО ВСЕ ОЩЕ НЯМА ПИСМЕНО ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ 
КОМПЕТЕНТИЯ ОРГАН ЗА ЗАКРИВАНЕТО ИМ 

Съществуващите депа трябва да се приведат в съответствие с изискванията на 
Наредба №8/2004 г. (отм.) в срок до 16 юли 2009 г., като за съществуващите депа, които 
бъдат закрити до 31 декември 2006 г., могат да не се прилагат изцяло изискванията за 
на Наредба №8/2004 г., при условие че не се застрашава човешкото здраве и околната 
среда. 

Параграф 5, ал.1 от Наредба №8 от 24 август 2004 г. (отм.) регламентира, че за 
съществуващите депа, които в срок до 30 септември 2005 г. нямат утвърден от 
компетентния орган по чл. 37 от ЗУО план за привеждане на депото в съответствие с 
изискванията на Наредба №8/2004 г. експлоатацията им ще бъде преустановена. 

Операторите на съществуващите депа към влизането в сила на Наредба №8/2004 
г., в срок до 31 март 2005 г. са били задължени да изготвят и представят на директора 
на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия е 
разположено депото, план за привеждане на депото в съответствие с изискванията на 
наредбата §5, т. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби. 

Предвид горното през 2014 г. Община Любимец е изготвила и представила 
планове за привеждане в съответствие с нормативните изисквания за 
нерегламентираните сметища. Плановете предвиждат мерки за преустановяване на 
експлоатацията, закриване и/или привеждане на съществуващите депа за отпадъци на 
територията на община Любимец в съответствие с изискванията на Наредба №8/2004 г. 
– за депа за инертни и неопасни (битови, строителни и производствени) отпадъци  

Плановете за привеждане на депата/сметищата на територията на Община 
Любимец в съответствие с нормативните изисквания са утвърдени с от РИОСВ – 
Хасково на основание §5, ал. 5, във връзка с ал. 3, т.1 от Наредба №8 от 24.08.2004 г., с 
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което се поставят условия и предписват мерки и срокове за тяхното изпълнение, които 
въз основа на преценка на риска за човешкото здраве и околната среда. 

Съгласно разпоредбите на §5, ал. 6 от Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за 
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (отм. с §6 
на ПЗР на Наредба №6 от 27.08.2013 г., обн.ДВ, бр.80 от 2013 г.) крайният срок за 
преустановяване на експлоатацията на съществуващи депа за битови отпадъци е до 
въвеждане в експлоатация на съответното за общината регионално депо, което е 
предвидено с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците.   

Към момента на изготвяне на настоящата Програма на територията на община 
Любимец има общинско депо в месност „Курията“, землището на гр. Любимец), които 
не е в експлоатация от 15.07.2009 година, съгласно заповед № 77/15.07.2009г. на 
директора на РИОСВ – Хасково.  

 Контролните функции от страна на Общинска администрация Любимец следва 
да бъдат засилени. Това важи особено по отношение на забраните за изхвърляне на 
отпадъци на непозволени места и при налагането на адекватни санкции. 

Независимо че общината е в регионалната система за управление на отпадъците 
за регион Харманли нови нерегламентирани сметища могат да възникнат или старите 
такива да бъдат замърсени отново.  

Ето защо следва да бъдат предприети необходимите мерки за осигуряване 
спазване на законодателството. Предвижда се засилване на активността на 
контролните органи и по-специално за осигуряване на контрол при прилагане на 
забраните за изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места и налагане на 
адекватни санкции. Сумата от наложените глоби и санкции трябва най-малко да 
покрива разходите за закриване на нововъзникналите сметища. Административно-
наказателните клаузи на ЗУО позволяват налагането на глоби с необходимия размер, 
които да послужат като превантивна мярка срещу нарушаването на законодателството. 

Одобрено техническо решение 

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 
слой – хумусна почва) и той се разделя от естествената хомогенна глинеста почва с 
разделителен геотекстил с дебелина 2 мм.  

Техническото решение за рекултивационни пластове е с обща височина около 
1.3 м, както е показано на по-долу и е в съответствие с изискванията на 
законодателството, и по-конкретно на „Минимални изисквания за Рекултивация на 
съществуващите общински депа за неопасни отпадъци”. 
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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; 
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 подобряване на жизнената среда на населението на територията на община 
Любимец. 

   
Стойност на рекултивационните дейности. Осигуряване на финансиране  
  Общата стойност на разходите за закриване на общинско депо в местността 
„Курията”, което не отговаря на нормативните изисквания възлиза на 1 531 760,35 лв. 
/с ДДС/. 
   

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” не предвижда финансиране 
на дейности по закриване и рекултивация на общински депа.   

Предвид гореизложеното дейностите по закриване, рекултивация и 30-годишен 
мониторинг на депо за неопасни (битови) отпадъци в местност „Курията” ще се 
осигурят от акумулираните и преведените по банкова сметка на РИОСВ – Хасково 
отчисления по чл. 60 ЗУО, а при недостинг на последните ще се дофинансират от 
приходите от такса битови отпадъци и/или ще се търсят други източници на 
финансиране или ще се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС. 

VIII.5.2 ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Анализът на съществуващото положение дава основание за следните изводи и 
препоръки: 

Изводи: 

 На територията на общината съществува само едно сметище с преустановена 
експлоатация; 

 На територията на Община Любимец не се експлоатира депо за неопасни 
отпадъци; 

 На територията на община Любимец липсват закрити депа за отпадъци; 

 Община Любимец заплаща средства по чл. 60 ЗУО по банкова сметка на 
РИОСВ – Хасково, които могат да се използват за закриване и рекултивация на 
депо за битови отпадъци; 

 На територията на община Любимец не са налични нови нерегламентирани 
сметища извън идентифицираните в настоящия. 

 Обществото не е достатъчно информирано за рисковете за околната среда, в 
резултат на неправилно третиране на отпадъците. 

 
Препоръки: 

 Да се предприемат постоянни мерки от страна на общинската администрация по 
осигуряване прилагането на законодателството за прекратяване на незаконното 
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изхвърляне на отпадъци и за предотвратяване възникването на нови 
замърсявания; 

 Да се предприемат действия от страна на общинската администрация за 
закриване на 1 брой сметище с преустановена експлоатация по реда на Наредба 
№ 6 /27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатация 
на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане 
на отпадъци; 

VVIIIIII..66..  ААННААЛЛИИЗЗ  ННАА  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННИИТТЕЕ  ССХХЕЕММИИ  ИИ  ФФООРРММИИ  ЗЗАА  
УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ООТТППААДДЪЪЦЦИИТТЕЕ,,  ППЛЛААННИИРРААННЕЕ,,  ФФИИННААННССИИРРААННЕЕ  ИИ  

ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЯЯННЕЕ  ННАА  ЦЦЕЕННИИ  ИИ  ТТААККССИИ  ННАА  УУССЛЛУУГГИИТТЕЕ  

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

При разработването на настоящата част от Програмата са използвани следните 
източници на информация: 

 Данни от анализите на НПУО за периода 2014-2020 г.; 
 Данни от Национален стратегически план за поетапно намаляване на 

биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране, 2011-2020 г.; 
 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Любимец, приета от Общински съвет – 
Любимец; 

 Програма за управление на дейностите с отпадъци на Община Любимец за 
периода 2010-2014 г. и отчети на програмата до Общински съвет – Любимец за 
нейното изпълнение;  

 План-сметки за разходите, които ще се финансират от приходите от таксата за 
битови отпадъци, одобрени от Общински съвет – Любимец за периода 2012 г. – 
2016 г.; 

 Договори между Община Любимец и изпълнители на дейности по управление 
на битови отпадъци. 

VIII.6.1. АНАЛИЗ НА СХЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Същност на общоевропейските принципи „Замърсителят плаща“ и 
„Разширена отговорност на производителя“  

Рамковата директива за отпадъците (2008/98), съответно ЗУО, оперират както с 
принципа „Замърсителят плаща” (член 14), така и с принципа за „Разширена 
отговорност на производителя” (член 8), които са взаимно свързани.  

Политиката на Общността в областта на околната среда (чл.174 от Договора за 
създаване на Европейската общност) способства за постигането на следните цели:  

 съхраняване, защита и подобряване на качеството на околната среда;  
 опазване на човешкото здраве;  
 разумно и рационално използване на природните ресурси;  
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 насърчаване на мерки на международно равнище за справяне с регионалните и 
световни проблеми на околната среда.  
Политиката на Общността по отношение на околната среда има за цел висока 

степен на защита, отчитайки разнообразието на състоянието в различните региони на 
Общността. Тя се основава на предохранителния принцип и на принципите за 
необходимостта от предприемане на превантивни действия, за приоритета на 
отстраняване на причините за увреждане на околната среда при източника и за 
задължението на причинителя на замърсяването да плати.  

Принципът „Замърсителят плаща” е включен в Договора за създаване на 
Европейската общност (чл.174). Този принцип във връзка с отпадъците изисква: 

 причинителят и притежателят на отпадъци да ги управляват по начин, който 
гарантира висока степен на защита за околната среда и човешкото здраве; 

 причинителите на отпадъци да поемат отговорност за отпадъците си; 

 разходите за опазване на околната среда и човешкото здраве, свързани с 
образуването и третирането на отпадъците, трябва да бъдат отчитани при 
определяне цената на продуктите и услугите; 

 разходите за третиране и транспортиране на отпадъците са за сметка на 
причинителите и притежателите на отпадъците. 

Принципът „Разширена отговорност на производителя” (РОП) 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, 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 отпадъци, образувани при производството на 
техните продукти; 

 проектиране и разработване на продукти, които подлежат на многократна 
употреба, са технически издръжливи, не съдържат или имат ограничено 
съдържание на материали и вещества, представляващи риск за околната среда; 

 развиване на пазари за повторната употреба и рециклирането 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:  
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(1) изместването на отговорността (физически и/или икономически, напълно или 
частично) във възходящ ред към производителя и извън общините;  

(2) 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 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.  

Схема за отговорност на домакинствата и на 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) 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.  В схемата попадат и строителните отпадъци от 
ремонтни дейности и от разрушаване на сгради, генерирани от домакинствата и други 
обекти в малки количества. 

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 на разходите за услугите по временно съхраняване, събиране, 
транспортиране и третиране на отпадъците в съответствие със Закона за местните 
данъци и такси, ЗУО и наредбите на общините за управление на отпадъците. 
Задължените в схемата лица заплащат ежегодна такса за битови отпадъци, в размер 
определен от общинския съвет за всяко населено място поотделно. Целта на таксата 
битови отпадъци е прилагане на принципа „замърсителят плаща”. Тъй като общините 
имат затруднения в определянето на размера на таксата за домакинствата и другите 
задължени лица, принципът „замърсителят плаща” не се прилага напълно. До края на 
2014 г. почти без изключение общините определяха таксата битови отпадъци като 
процент от данъчната оценка на имотите на гражданите, фирмите и институциите, при 
това обичайната практика е за домакинствата да се определя по-ниска такса като 
процент от данъчната оценка от тази, определяна за фирмите и другите юридически 
лица. След промяната на ЗМДТ в края на 2013 г. законът регламентира, че основата, на 
която се определя такса битови отпадъци не може да бъде данъчната оценка на 
недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. От 
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изменението на закона в тази му част същият беше ежегодно променян, а датата, от 
която влиза в сила ограничението за основата, на която да се изчислява ТБО – отлагана. 
Съгласно действият закон забраната за определяне на размера на таксата на база 
данъчна оценка на имота ще е валидна от началото на 2017 г. 

Другите лица, които участват в схемата, са общините, регионалните сдружения на 
общини за управление на отпадъците (РУСО) и фирмите или общински предприятия, на 
които общините възлагат една или повече дейности, свързани със събиране, 
транспортиране и третиране на битовите отпадъци.  

В анализираната схема общините имат традиционно големи отговорности, които 
нарастват особено в последните години, във връзка с новите изисквания за прилагане на 
йерархията на управление на отпадъците. Основните задължения на общините са: 

 разработване на общинска наредба и на общинска програма за управление на 
отпадъците; 

 осигуряването на всички елементи на системата за събиране, транспортиране и 
последващо третиране в инсталации и съоръжения на битовите отпадъци в съответствие 
със ЗУО и наредбите към него; 

 закриване и рекултивация на депата за битови отпадъци с преустановена 
експлоатация; 

 организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 
строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на 
територията на съответната община; 

 оказване на съдействие на организациите за оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци, например чрез определяне на местата за разполагане на 
контейнерите за разделно събиране на отпадъците от опаковки, както и на други 
елементи от системите за събиране на масово разпространени отпадъци; 

 общинските системи за разделно събиране на отпадъците от хартия, метал, 
пластмаса и стъкло, включително отпадъците от опаковки от хартия, метал, пластмаса 
и стъкло, трябва да обхванат  задължително всички населени места с население по-
голямо от 5 000 жители и курортните населени места. За тези населени места законът 
изисква битовите отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метал, образувани 
от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, да се 
събират разделно в съответствие с реда и условията, регламентирани с наредбите на 
общините за управление на отпадъците; 

 разделно събиране и съхраняване на битови биоразградими отпадъци и 
биоотпадъци, в т.ч. за определянето на местата за разполагане на необходимите 
елементи на системата за разделно събиране на тези отпадъци и предаването им за 
компостиране или анаеробно разграждане – от момента на въвеждане в експлоатация 
на съоръжения или инсталации за третиране на биоотпадъците. Общините са длъжни да 
осигурят разделно събиране и оползотворяване на цялото количество на образуваните 
биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и градини на 
територията на съответната община. Кметовете на общините трябва да разработят 
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подробен график за обслужване на съдовете за събиране на биоотпадъци и да го 
оповестяват на интернет страницата на съответната община и/или информират 
населението и обхванатите фирми по друг подходящ начин; 

 осигуряване до средата на 2014 г. на площадки за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни 
отпадъци от бита и от ремонтна дейност на домакинствата и др.отпадъци във всички 
населени места с население над 10 000 жители на територията на общината, и при 
необходимост в други населени места. В населените места с районно деление тези 
площадки следва да съответстват най-малко на броя на районите, така че предлаганите 
услуги да бъдат достъпни за жителите на общината. Тези изисквания са нови за 
общините и целят подобряване на условията за потребителите на услуги за разделно 
събиране на отпадъците в населените места и подпомагане на общините за постигане н 
целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците; 

 определяне на изискванията към площадките за пунктовете за предаване на 
отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло и създаване и поддържане на 
регистър на пунктовете за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон 
на територията на съответната община и на площадките, осигурени от общините за 
безвъзмездно предаване на битови отпадъци; 

 определяне на размера на таксите за услугите, свързани с битовите отпадъци и 
събирането на приходите от таксите; 

 осъществяване на контрол за спазване на изискванията от домакинствата и другите 
задължени лица в схемата; 

 осъществяване на контрол за изпълнението на договорите от лицата, на които 
общината е възложила  различни дейности, свързани с изпълнение на услуги по събиране и 
третиране на битовите отпадъци, за строителството на съоръжения за третиране на битови 
отпадъци, доставката на машини и съоръжения и др. 

В изпълнение на задълженията си, поизтичащи от ЗУО във връзка с 
организиране на дейности по събиране и транспортиране и последващо третиране 
(депониране – към момента на изготвяне на Програмата) на битовите отпадъци, 
Община Любимец е сключила договори, както следва:  

 По реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) – за дейностите по: 
o събиране и транспортиране на битови отпадъци до 

съоръжения/инсталации за третирането им,  
o поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

Съгласно Методическите указания за разработването на общински програми за 
управление на отпадъците настоящия анализ следва да съдържа информация относно 
видовете предоставяни услуги на гражданите и бизнеса относно отпадъците, 
финансовите потоци и формите на възлагане на услугите (външни изпълнители по 
ЗОП, общинско предприятие, административна структура на общината). Съобразно 
указанията на методиката по-долу е направен преглед на видовете услуги по 
управление на отпадъците, които се предоставят на гражданите, живущи в населените 
места на територията на Община Любимец.  
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Услуги по събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци до депа 
и съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци 

Съгласно чл.19, ал.3, т.т.1, 2 и 3 от ЗУО кметът на общината е отговорен за: 

1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, 
кофи и други; 

2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или 
други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им; 

3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

Разходите за осъществяване на горепосочените дейности се финансират от 
приходите от таксата за битови отпадъци съгласно чл.66, ал.1, т.т. 1-4 на Закона за 
местните данъци и такси.  

След проведена процедура по реда на ЗОП Община Любимец има подписан 
договор за възлагане на обществена поръчка от 17.07.2006 г. с фирма „Титан-
Клинър“ООД, гр.Кърджали, с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на 
териториите за обществено ползване при нормални и зимни условия, снегопочистване 
и опесъчаване на територията на община Любимец“. Към момента на изготвяне на 
програмата община Любимец е подала заявление до ПУДООС с вх.№СТК-4/25.05.2016 
г. за отпускане на възмездна финансова полощ и е обявела открита процедура за избор 
на изпълнител за доставка на специализиран автомобил и контейнери за смесени 
битови отпадъци. 

 
Услуги по разделно събиране и транспортиране на хранителни и кухненски 

биоотпадъци от търговски обекти, детски градини и други подобни 

Съгласно чл.19, ал.3, т.10 от ЗУО кметът на общината е отговорен за 
разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. 
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно 
събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане. 

Разходите за осъществяване на горепосочените дейности се финансират от 
приходите от таксата за битови отпадъци съгласно чл.66, ал.1, т.1 и т.2 Закона за 
местните данъци и такси.  

Към момента на изготвяне на настоящата Програма на територията община 
Любимец няма изграден пункт за временно съхранение на биоразградими отпадъци и 
последващото и третиране в инсталация за компостиране. Очаква се към 2018г. да бъде 
изградена такава за обсужване на РСУО – Харманли. 

Въвеждането на системи за разделно събиране и транспортиране на битови 
биоразградими отпадъци от търговски обекти, детски градини и други подобни е 
нецелесъобразно преди окончателното изграждане и въвеждане в експлоатация на 
инсталация за компостиране.  

 Услуги по разделно събиране и транспортиране на зелени биоотпадъци 
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Съгласно чл. 34, ал.1 ЗУО (в сила от 01.01.2013 г.) биоотпадъците от 
поддържане на обществени площи, паркове и градини се събират разделно и същите се 
третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява 
висока степен на защита на околната среда. 

Дейностите по разделно събиране и транспортиране на зелени биоотпадъци 
следва да се финансират от дейност „Озеленяване”, а не от Дейност „Чистота” 
(приходи от такса битови отпадъци), тъй като същите не фигурират в обхвата на чл.66, 
ал.1, т.т.1-4 на ЗМДТ.  

Въвеждането на системи за разделно събиране и транспоритане на зелени 
биоотпадъци ще се организира след изграждане на Инсталация за компостиране. Преди 
изграждането на Регионалната система е нецелесъобразно организирането на този вид 
дейности поради липсата на съоръжение/инсталация, на която да се предават за 
последващо третиране. В случай, че се въведе разделно събиране на отпадъците това 
ще увеличи значително разходите на домакинствата за такса битови отпадъци без да 
доведе до краен резултат – оползотворяването им.   

Услуги по разделно събиране, транспортиране и екологосъобразно 
обезвреждане на опасните битови отпадъци 

Съгласно чл.19, ал.3, т.9 от ЗУО кметът на общината отговаря за организирането 
на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 
13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане. 

Разходите за осъществяване на горепосочените дейности се финансират от 
приходите от таксата за битови отпадъци съгласно чл.66, ал.1, т.2 Закона за местните 
данъци и такси.  

За да бъде една системата достатъчно ефективна, населението трябва да бъде 
запознато не само със съществуването на тази системата, но също и с важността от 
опазване на околната среда. Кампаниите за повишаване на информираността на 
населението са много важен аспект за ползотворното функциониране на системата, 
като тези кампании трябва да бъдат периодично повтаряни. 

Въвеждането на системи за разделно събиране и транспортиране на опасни 
отпадъци от бита ще се организира от община Любимец.  

Услуги по разделно събиране и транспортиране на други битови отпадъци 
(например рециклируеми отпадъци, пепел и сгурия, текстилни и други потоци 
битови отпадъци) 

Съгласно чл.19, ал.3, т.т.6 и 7 от ЗУО кметът на общината отговаря за: 

 разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко 
за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло; 

 организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 
отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на 
масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на 
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необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за 
предаване на масово разпространени отпадъци. 

Съгласно правната норма на чл.33, ал.1 ЗУО системите за разделно събиране на 
отпадъчни материали и за разделно събиране на отпадъци от опаковки включват всички 
населени места с население, по-голямо от 5 000 жители, и курортните населени места. 
Считано от 01.01.2013 г. ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански 
и административни сгради в горепосочените населени места са длъжни да събират 
разделно освен отпадъците от опаковки и отпадъчните материали и да ги предават на 
лица, притежаващи съответни документи, издадени по реда на ЗУО и ЗООС.  

Разделно събиране на рециклируеми отпадъци 

 Община Любимец няма изградена система за разделно събиране на 
рециклируеми отпадъци. Предстой обявяване на обществена поръчка за избор на 
изпълнител за извършване на тази дейност. Системата на която община Любимец се е 
спряла разделното събиране на рецуклируемите отпадъци да бъде в жълт и зелен 
контейнер.  

Система за разделно събиране и транспортиране на други битови отпадъци 
(отпадъчни материали от хартия, картон и др.) ще се организира след провеждането и 
избора на изпълнител. 

Услуги по предварително третиране – сортиране/сепариране на 
оползотворимите битови отпадъци от събраните смесени битови отпадъци преди 
обезвреждането им 

Към момента на изотвяне на програмата на територията на регионалния център в 
Харманли има изградена инсталация за сепариране на отпадъците.  

В инсталацията се извършват механични процеси на пресяване на постъпващите 
отпадъци с последващо ръчно отделяне на оползотворимите материали. Битовите 
отпадъци се подават в сито, чрез което се отделя ситната фракция съставена от дребни 
частици като пясък, парчета стъкло, пластмаса и други частици. След пресяване едрата 
фракция на отпадъците се подава на лента за ръчно сортиране на оползотворимите 
отпадъци – хартия, стъкло, метали, пластмаси, горими материали. За отделянето на 
черните метали се използва магнитен сепаратор. Отделените материали от хартия и 
пластмаси посредством преса се балират, а стъклото и металите се събира в 
контейнери, и периодично се събират и предават за последващо оползотворяване. 
Ситната фракция и остатъкът след лентата за сортиране се депонират на регионалното 
депо.  

В инсталацията не се извършва биологично третиране на отпадъците, поради 
което биологичните процеси в остатъчната фракция не са прекратени и следователно тя 
не допринася за изпълнение на целите за ограничаване на депонирането на 
биоразградими отпадъци. 

Капацитет на инсталация за ССМ 

Капацитет се равнява на 200 тона/час.  
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Подробна информация за инсталацията за сепариране е дадена в Раздело 
Инсталации за предварително третиране/сепариране, сортиране и за други битови 
отпадъци от VIII.3. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците в 
Община Любимец.  

Услуги по предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и 
обезвреждане на битови отпадъци за постигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци 

Съгласно чл.19, ал.3, т.4 от ЗУО кметът на общината отговаря за избора на 
площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 
отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или 
обезвреждане на битови отпадъци.  

Съгласно чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО кметът на общината отговаря за осигуряването 
на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички 
населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и 
при необходимост в други населени места.  

Оползотворяване на биоразградими отпадъци 

За оползотворяване на биоразградимите отпадъци се предвижда да се изгради 
инсталация за компостиране. 

Повече информация по отношение на оползотворяването на биоразградимите 
отпадъци е посочена в раздел Инсталации за биоразградими и биоотпадъци от Анализ 
на инфраструктурата за управление на отпадъците в Община Любимец. 

Осъществяване на мониторинг, рекултивация и следексплоатационни 
грижи на съоръженията за третиране и обезвреждане на битови отпадъци 

Към момента на изготвяне на настоящата Програма на територията на община 
Любимец не се експлоатира общинско депо за битови (неопасни) отпадъци. 
Депонирането на битовите отпадъци се извършва на територията на съществуващо 
регионално депо за отпадъци.  

Към момента на изготвяне на програмата мониторинг на преустановеното от 
експлоатация депо не се извършва, има изготвен работен проект за закриването му.   

Разходите за осъществяване на горепосочените дейности се финансират от 
приходите от таксата за битови отпадъци съгласно чл. 66, ал.1, т.3 от Закона за 
местните данъци и такси. От 2011 г. Община Любимец периодично превежда 
финансови средства по чл. 60 ЗУО по банкова сметка на РИОСВ – Хасково. Целта е да 
се акумулират средства за закриване на депото и последващия мониторинг.  

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” няма да финансира дейности 
по закриване и рекултивация на съществуващи общински депа за битови (неопасни) 
отпадъци.  

Повече информация по отношение на съществуващото общинско депо за 
неопасни (битови) отпадъци е посочена в VIII.5. Анализ и информация на замърсени в 
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миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и осъществени мерки за тяхното 
възстановяване.  

Други услуги, свързани с отпадъците, предоставяни от общината.  

Съгласно чл.19, ал.3, т.5 кметът на общината отговаря за организирането на 
събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна 
дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община. 

Към момента на изготвяне на настоящата Програма на територията на община 
Любимец няма изградени мощности за третиране на строителни отпадъци – депо за 
инертни отпадъци, площадки за оползотворяване на строителни отпадъци, мобилни 
инсталации и др.    

Съгласно чл.19, ал.3, т.12 кметът на общината отговаря за почистването от 
отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 ЗУО.  

Дейностите по почистване от отпадъци на общинските пътища не следва да се 
финансират от дейност „Чистота” (приходи от такса битови отпадъци), тъй като същите 
не фигурират в обхвата на чл. 66, ал.1, т.т.1-4 на ЗМДТ. Обезпечаването на финансови 
средства за горепосочената дейност следва да е чрез общия бюджет на общината, а не 
чрез приходите от ТБО.  

Услуги чрез прилагане на схемата за „Разширена отговорност на 
производителя“ 

Съгласно Методическите указания за разработване на общински програми за 
управление на отпадъци в настоящия раздел следва да се анализират обхванати 
населени места, основни задължения по договорите, времеви хоризонт, финансиране на 
схемата, съвместяване с общинските системи за разделно събиране на отпадъци; 
постигнатите и очакваните резултати от изпълнението на договорите по отношение на 
управление на съответните потоци отпадъци и приноса им към постигане на целите на 
общината за рециклиране и оползотворяване и намаляване на депонираните отпадъци. 

В настоящия раздел следва да се анализирана схемата и сключените договори на 
община Любимец с организации за оползотворяване на следните видове специфични 
отпадъчни потоци категоризирани като такива в Националния план за управление на 
отпадъците: отпадъци от опаковки; ИУМПС; ИУЕЕО; отпадъчни масла и 
нефтопродукти; негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба 
гуми. 

Същност на схемата  

При схема за „Разширена отговорност на производителя” лицата, пускащи на 
пазара продукти, които след употреба се превръщат в масово разпространени отпадъци, 
са задължените по схемата лица и 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 
масово разпространен отпадък; 
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 съдържанието на опасни вещества в продуктите, които пускат на пазара; 
 етикетиране и маркировка; 
 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 
определените за това места МРО.  
Разширената отговорност на производителя може да се осъществи по два начина 

от задължените лица: 

 Чрез колективна система, представлявана от организация за оползотворяване на 
съответните МРО. 

 Индивидуално от задълженото лице (конкретна фирма), което пуска на пазара 
МРО.  
Законодателството предоставя и възможност на задължените в схемата лица да 

заплатят продуктова такса в ПУДООС, вместо да реализират отговорността си чрез 
колективна система или индивидуално изпълнение. Продуктовата такса е нарастваща в 
годините от въвеждането на схемата и много по-висока от реалните разходи за 
постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО.   

Съгласно ЗУО „Пускане на пазара” е първото предоставяне на продукта на 
разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, с цел той да бъде 
разпространен и/или използван на територията на Република България, както и 
внасянето и въвеждането на територията на Република България на продукта от дадено 
лице за негова собствена търговска, производствена или професионална дейност.  

Организациите по оползотворяване и лицата, които изпълняват индивидуално 
задълженията си, са длъжни: 

 да получат разрешително по реда на ЗУО за осъществяване на дейността като 
организации за оползотворяване 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 създават системи за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране 
и/или оползотворяване на съответния вид масово разпространени отпадъци на 
територията на Република България в съответствие с изискванията на 
нормативната уредба. Въвеждането на депозитни системи е доброволен 
инструмент, както за схемата за РОП така и за всички схеми за управление на 
отпадъците, които се прилагат в страната. Депозитни системи в страната се 
прилагат основно за бутилки от бира, пластмасови касетки за транспортиране на 
напитки и палети. 

 да изпълняват програмата за управление на МРО, която са представили в МОСВ 
като условие за получаване на разрешителното и осъществяване впоследствие на 
дейността и да достигнат целите за подготовка за повторна употреба, 
рециклиране и друго оползотворяване; 

 да осъществяват информационни кампании за обществеността; 
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 да представят информация, доклади и отчети пред МОСВ и ИАОС; 
 да обхванат определен брой население чрез системите за разделно събиране на 

отпадъците, включително чрез поставяне на контейнери за разделно събиране в 
населените места.  
Организациите по оползотворяване могат да извършват сами дейностите по 

разделно събиране, оползотворяване и рециклиране на МРО и/или да сключват 
договори за осъществяване на тези дейности с лица, които притежават площадки, 
техника и инсталации, както и оторизация по закон да извършват такива дейности.   

Задължените лица в схемата могат да бъдат съдружници или акционери в ООп и 
да сключват договори с ООп, която да изпълнява от тяхно име задълженията за 
постигане на целите за подготовка за повторна употреба, рециклиране и 
оползотворяване на съответния МРО, който е в резултат на крайната употреба на 
продукта, който са пуснали на пазара.  

Община Любимец няма сключени договори за сътрудничество с организации за 
оползотворяване на МРО и договори с лица, притежаващи документи за дейности с 
отпадъци по реда на чл.35 ЗУО за разделно събиране на всички видове масово 
разпространени отпадъци, както следва:  

 Отпадъци от опаковки;  
 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; 
 Излезли от употреба моторни превозни средства; 
 Отпадъчни масла и нефтопродукти; 
 Негодни за употреба батерии и акумулатори; 
 Излезли от употреба гуми. 

След направена справка в публичен регистър на лицата, притежаващи 
документи за извършване на дейности с отпадъци, поддържан от ИАОС към МОСВ, е 
установено че на територията на Община Любимец, няма лица, извършващи дейности с 
отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, ИУМПС, отпадъчни масла и нефтопродукти, НУБА и 
ИУГ.  

Липсата на интерес от страна на частния бизнес е основателна, т.к. 
икономическия профил на общината показва за преобладаващо присъствие на фирми, 
занимаващи се със земеделие. Липсват значителни промишлени източници, които биха 
могли да генерират МРО. 

Най-близко разположени площадки на юридически лица, извършващи дейности 
по събиране/предварително третиране на МРО са разположени на териториите на 
съседни общини. 

В публичните регистри, поддържани от ИАОС към МОСВ, за: 

- Лица, които пускат на пазара батерии и акумулатори; 

- Лица, които пускат на пазата електрическо и електронно оборудване; 

- Лица, които пускат на пазара масла; 

- Лица, които пускат на пазара гуми; 
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- Лица, които пускат на пазара полимерни торбички, 

Не фигурират юридически лица, регистрирани или извършващи дейност на 
територията на община Любимец. 

От гореизложеното може да заключим, че липсва интерес към събиране на МРО 
от територията на община Любимец на организациите за оползотворяване и частния 
бизнес в лицето на фирми, извършващи дейности по събиране и предварително 
третиране на МРО. 

По тази причина община Любимец, като член на Регионално сдружение, е взела 
решение разделното събиране на МРО да се извършва на регионално ниво чрез 
въвеждане на: 

- система за събиране на опасните отпадъци от домакинствата чрез 
мобилен събирателен пункт (специализиран камион), който да покрива и територията 
на община Любимец; 

- Подробна информация за предвижданията на община Любимец за 
разделно събиране на битовите отпадъци е представена в VIII.3. Анализ на 
инфраструктурата за управление на отпадъците в Община Любимец. 

 

Схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които генерират 
утайки от ПСОВ, в резултат на отвеждането и пречистването на битови 
отпадъчни води 

В настоящия документ е анализирана схемата, която се прилага за отпадъците 
утайки от ПСОВ, генерирани в резултат от отвеждането и пречистването на битови 
отпадъчни води от домакинствата и от други източници - юридически лица. 

Специфично за утайките от ПСОВ е регулацията на цените на ВиК услугите от 
независим национален регулатор – Комисия за енергийно и водно регулиране, поради 
естествения монопол на тази услуга.   

Цената на услугата, предмет на регулация, включва и разходите, свързани с 
транспортиране и третиране на утайките от ПСОВ. Гражданите имат право на участие 
при обсъждането от КЕВР на цените на ВиК услугите. Освен това при ползване на 
външни услуги, свързани с третиране на утайките от ПСОВ на населени места, ВиК 
операторите са длъжни да избират изпълнители по реда на европейското и съответното 
национално законодателство за обществени поръчки.  

Генерираните и обезводнени утайки от ПСОВ предварително се съхраняват на 
отредени площадки на територията на станцията.  

Цените на услугите, свързани със съхранение, транспортиране и третиране на 
отпадъци, се формират изцяло на пазарен принцип при наличната конкуренция на 
национално ниво, в рамките на ЕС и Световната търговска организация.  

На национално ниво способите за обезвреждане и оползотворяване на утайките 
от ПСОВ са се разширили спрямо 2006 г., когато депонирането на утайки от отпадъчни 
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води е съставлявало 60% от общото им количество. През 2012 г. този процент е 
намалял на 11% от общото им количество.  

Националният план за управление на утайките от отпадъчни води в България 
включва набор от мерки за обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ до 
2020 г.  

Съществува известна колизия между проектите за управление на утайките при 
изграждането и модернизацията на ПСОВ и предложенията в Националния план за 
управление на утайките, като в първите е включена възможността за депониране, 
докато в Националния план този способ не се насърчава.   

Анализът на възможностите за оползотворяване на утайките от ПСОВ показва, 
че има възможност близо 100% от утайките от ПСОВ да бъдат оползотворени в 
земеделието и при рекултивацията на нарушени терени. 

На територията на община Любимец не е изградена и не функционира ПСОВ, 
източник на утайки в резултат на отвеждане и пречистване на битови отпадъчни води. 

 

VIII.6.2. ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И СТИМУЛИ В СЕКТОРА НА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 

Подход при определяне на размера на цените и на таксите за услугите в сектора на 
управление на отпадъците 

Механизмът за финансиране изпълнението на задълженията на общините по 
управлението на битовите отпадъци, възложени със Закона за управление на 
отпадъците, е регламентиран със Закона за местните данъци и такси.  

Събирането на такса битови отпадъци и постъпването й в бюджета на общината 
е регламентирано от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Общинският съвет 
определя размера на такса “битови отпадъци” за населените места от общината при 
спазване на следните принципи: 

 възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 

 създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 
тяхното качество; 

 постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на таксата. 
  

Дейности, финансирани от приходите от такса за битови отпадъци 

Таксата за битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и 
обезвреждането или оползотворяването в депа или други съоръжения на битовите 
отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено 
ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 от 
Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за всяка услуга поотделно – сметосъбиране 



 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2016-2020 г. ОБЩИНА 

ЛЮБИМЕЦ 

стр. | 266 

 

и сметоизвозване; обезвреждане/оползотворяване на битовите отпадъци в депа или 
други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване (чл.62 ЗМДТ). 

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 
общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща 
необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, 
кофи и други; 

2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането 
им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; 

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

Независимо, че отговорностите на кмета на общината, посочени по-горе, 
произтичат от чл.19, ал.3 от Закона за управление на отпадъците, видът на услугите, 
които могат се финансират от приходите от такса битови отпадъци, е регламентиран в 
чл. 62, ал.1 на Глава трета Местни такси, Раздел I.Такса за битови отпадъци на Закона 
за местните данъци и такси. Одобрената план-сметка за определяне разходите на 
общините за всяко населено място за всяка от дейностите по чл.62, ал.1 подлежи на 
проверка от Сметната палата (чл.66, ал.5 ЗМДТ).  

 

Отчисления по чл.60 и чл.64 ЗУО като елемент на такса за битови отпадъци 

 Отчисленията за депониране на отпадъци по чл.60 и чл.64 ЗУО са елемент на 
план-сметките за таксата за битови отпадъци на общините считано от 01 януари 2011 г. 
От момента на въвеждането им до изготвянето на настоящата Програма размерът на 
отчисленията по чл. 64 ЗУО (за акумулиране на средства за изграждане на нови 
инсталации за третиране на отпадъци) се е увеличил значително – от 3 лв./тон (2011 г.), 
9 лв./тон (2012 г.), 15 лв./тон (2013 г.), 22 лв./тон (2014 г.), 28 лв./тон (за 2015 т.) и 36 
лв./тон (за 2016 т.). В Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и 
определяне размера на обезпеченията и опчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци размерът на отчисленията по чл.64 ЗУО е нормативно определен до 2020 г., 
като тенденцията е той да нараства (с оглед насърчаване оползотворяването на 
отпадъците и намаляване на количествата депонирани отпадъци). Нормативната уредба 
дава възможност да не се заплащат отчисления по чл.64 ЗУО при изпълнение на т.нар. 
цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъци и биоотпадъци, които се отчитат 
общо за регион. 
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Изпълнение на цели по чл. 31, ал.1 ЗУО и намаляване и/или освобождаване от 
заплащане на отчисленията по чл.64 ЗУО като елемент на такса за битови 
отпадъци 

Във всеки от регионите (определени с НПУО 2014-2020 г.) системите за 
разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови 
отпадъци осигуряват като минимум изпълнението на следните цели: 

1. най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и рециклиране 
на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 
домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от 
общото тегло на тези отпадъци; 

2. най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани 
биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите 
отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. 

Целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни 
материали (хартия, картон, пластмаси, метал, стъкло) и биоотпадъци се постигат 
поетапно съгласно сроковете, определени в § 15 от преходните и заключителните 
разпоредби и наредбата по чл. 43, ал. 5 от ЗУО (Наредба за разделно събиране на 
биоотпадъците). 

Методите за изчисляване на изпълнението на целите се определят с Наредбата 
за разделно събиране на биоотпадъците. 

Във всеки от регионите, определени с НПУО, целите се изпълняват съвместно 
от всички общини в региона, в съответствие с решението на Регионалното сдружение 
(чл.26, ал.1, т.6 ЗУО).  

За обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни 
отпадъци се правят отчисления, които: 

• имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се 
насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване;  

• се определят в левове за един тон депониран отпадъци и се превеждат от 
собственика на депото ежемесечно по банкова сметка за чужди средства на 
РИОСВ, на чиято територия се намира депото. 

 

Таблица - Количествени цели за оползотворяване на биоотпадъците 

Година Цел 

До 31.12.2016 г.  
Не по-малко от 25% от количеството на битовите биоотпадъци, 
образувани в региона през 2014 г. 

До 31.12.2020 г. 
Не по-малко от 50% от количеството на битовите биоотпадъци, 
образувани в региона през 2014 г. 

До 31.12.2025 г. 
Не по-малко от 70% от количеството на битовите биоотпадъци, 
образувани в региона през 2014 г. 

 

 
Целите се постигат съвместно от Регионалното сдружение. Кметовете на 

общините от РСУО за регион Харманли осигуряват съвместно постигане на целите за 
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разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци. Разпределението на 
задълженията за изпълнение на целите се определя с решение на общото събрание на 
РСУО. 

В срок до 10 септември председателят на РСУО за регион Харманли следва да 
представя на МОСВ следната информация: 

• Данни за морфологичния състав на битовите отпадъци; 

• Количествата образувани битови отпадъци; 

• Количествата разделно събрани и рециклирани битови отпадъци; 

• Количества на депонираните отпадъци/биоразградими, 

които се обобщават от експерти на министерството в срок до 20 септември. 

В срок до 15 октомври експерти на МОСВ, ИАОС и РИОСВ следва да извършат: 

• Оценка / верифициране на данните;  

• Мотивиран доклад с констатации относно постигането на целите  

и въз основа на анализа на данните се издава Заповед на Министъра на околната среда 
и водите с определяне на общините, които са изпълнили целите по чл.31, ал.1 ЗУО и 
чл.8, ал.1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците за предходната 
година. 

 Ежегодно Общинските съвети приемат план-сметки за приходите, от които ще 
се финансират разходите за всяка от дейностите през следващата година, като размерът 
не може да бъде променян през годината. Видно от горното е, че необходимите 
финансови средства за управление на дейностите по отпадъците зависи от размера на 
отчисленията по чл.64 ЗУО, респективно от количеството на депонираните отпадъци. 
От друга страна общинските администрации са заинтересовани да постигнат и докажат 
пред МОСВ изпълнението на целите, като по този начин една част от елементите на 
таксата да се намали, респективно няма да се събира от населението на всички общини, 
ползващи бъдещата регионална система за управление на отпадъците за регион 
Харманли. Определянето на висок размер на таксата за битови отпадъци би довело и до 
увеличаване на дела на несъбираемост от населението и бизнеса.   

 

Определяне на такса за битови отпадъци според количеството генерирани 
отпадъци. Методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за 
дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на размера на 
таксата за битови отпадъци 

С изменението на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 119 от 2002 г., в 
сила от 01.01.2004 г.) е регламентирано, че размерът на таксата се определя в левове 
според количеството на битовите отпадъци. Вече повече от десет години нееднократно 
е бил повдиган въпроса за правомерното и законосъобразно определяне на този вид 
местна такса по изключението, предвидено в ал.2 на чл.67 от ЗМДТ. В съдебната 
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система също има практика, която понякога е противоречива по отношение на начина 
на определяне на ТБО.  

На 23.09.2013 г. Омбудсманът на Република България е сезирал Общото 
събрание на колегиите на ВАС с искане за приемане на тълкувателно решение по 
въпроса дали определянето на размера на ТБО пропорционално на данъчната оценка на 
имота по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ променя нейния характер, превръщайки я в 
скрит имуществен данък. В искането си Омбудсманът се позовава на противоречивата 
съдебна практика и на различните тълкувания относно определянето на ТБО по реда на 
чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ.  

Срокът за приемане и обявяване на тълкувателните решения е тримесечен, 
считано от датата на постъпване на искането (съгласно чл.130, ал.1 от Закона за 
съдебната власт), но до момента такова няма.  

Съгласно чл. 141, ал. 4 от Конституцията, общинският съвет определя размера 
на местните такси по ред, установен със закон. В чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ, законодателят е 
въвел принципа, че размерът на таксата се определя в левове според количеството на 
битовите отпадъци. Изключение се допуска, когато не може да се установи 
количеството на битовите отпадъци и размерът на таксата се определя в левове на 
ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет (чл. 67, 
ал. 2 от ЗМДТ). Изключението, което под условие законът допуска обаче, се възприема 
като възможност за алтернативен избор от страна на общинските съвети и без да се 
посочват обективни причини, които водят до невъзможност да се установи 
количеството на битови отпадъци, таксата се определя дори не на ползвател, а директно 
върху основа, определена от общинския съвет, най-често в промили върху данъчната 
оценка на имотите. Според националният омбудсман подобен подход нарушава и 
основни принципи при определяне размера на таксите, заложени в чл. 8 от ЗМДТ – 
възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата и 
постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. 

Освен това се констатира, че общинските съвети, при определяне размера на 
таксата, правят разграничение в зависимост от това дали имотите са на граждани или 
предприятия, както и за какво се използват от предприятията – за жилищни или 
нежилищни нужди. Основание за подобно разграничение не се съдържа в ЗМДТ. 
Качеството на лицето – собственик или ползвател на имота, както и предназначението 
на имота не оказва влияние върху разходите за извършване на услугата.  

До м.ноември 2013 г. ЗМДТ изискваше размерът на таксата да се определя 
според количеството на битовите отпадъци, а когато то не може да се установи, 
размерът на таксата да се определя върху основа, определена от общинския съвет. Тази 
формулировка доведе до практиката в страната размерът на такса битови отпадъци да 
се определя на база данъчната оценка на недвижимите имоти. 

С приетият от Народното събрание ЗИД на ЗМДТ, ДВ бр.101 от 2013 г. беше 
изменен текста на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, с което отпадна възможността общините да 
събират ТБО в размер, определен на база данъчната оценка на недвижимите имоти, 
тяхната балансова стойност или пазарната им цена. Промяната следваше да влезе в 
сила от 01.01.2015 г. Според  §13а от Заключителните разпоредби към  Закона за 
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изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) до 30 март 2015 
г. Министерският съвет съвместно с НСОРБ разработва методика за изготвяне на план-
сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за 
определяне на размера на таксата за битови отпадъци, и внася в Народното събрание 
проект за изменение на чл. 66 и чл. 67 от ЗМДТ. 

Първоначално новият метод за определяне на таксата трябваше да започне да 
действа от 1 януари 2015 г., но с изменението на ЗМДТ (ДВ, бр.105 от 2014 г.) този 
срок беше променен на 1 януари 2016 г., а срокът за разработване на методика за 
изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете 
основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци беше 
отложен до 30 март 2015 г.  

С приемането на ЗИД на ЗМДТ (обн., ДВ бр. 95 от 2015 г.) са променени 
сроковете за влизане в сила на закона, както следва: 

 по отношение определянето на размера на таксата – в левове на ползвател или 
пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може 
да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност 
или пазарната им цена – текстът влиза в сила от 01.01.2017 г.; 

 по отношение разработване на методика за изготвяне на план-сметката – в срок 
до 31 март 2016 г.  
Предвид гореизложеното не може да се твърди, че към момента в България има 

система „плащане при изхвърляне”, тъй като потребителите на услугата, свързана с 
управлението на битовите отпадъци, не плащат на база количество на изхвърлените от 
тях отпадъци.   

Според ЗМДТ общинският съвет може да освобождава отделни категории лица 
изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен в 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (чл. 9 
от ЗМДТ). Този текст от Закона е основание общините да стимулират домакинствата и 
фирмите, които участват в различни форми на разделно събиране на различните групи 
отпадъци.   

 

Правомерност при събиране и разходване на такса битови отпадъци  

Член 66, ал.5 от ЗМДТ регламентира, че одобрената план-сметка за определяне 
разходите на общините подлежи на проверка от Сметната палата. 

Сметната палата осъществява контрол за изпълнението на бюджета и на други 
публични средства и дейности съгласно Закона за сметна палата и международно 
признатите одитни стандарти. 

Сметна палата одитира бюджетите на общините. Процесът на осъществяване на 
контролната дейност на сметна палата в дадена организация завършва с изготвяне на 
одитен доклад, в който се съдържат изводи, оценки и препоръки. Сметна палата 
изпраща на ръководителя на одитираната организация окончателния одитен доклад в 7-
дневен срок от приемането му. 
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Ръководителят на одитираната организация е длъжен да предприеме мерки за 
изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това председателя на Сметна 
палата в определен в доклада срок, който трябва да бъде съобразен с характера на 
препоръките. 

Поради противоречивата праткика в много общини по отношение разходването 
на средства от приходите от таксата за битови отпадъци по-долу е представена Позиция 
на Сметната палата по въпросите за събирането и разходването на средства от 
таксата за битови отпадъци от общините в Република България 

Съгласно чл. 66, ал. 5 от ЗМДТ, Сметната палата проверява одобрените от 
общинските съвети план-сметки по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ. Проверки относно 
законосъобразността на формирането на план-сметките и начина на разходване на 
събраните средства от таксата за битови отпадъци се извършват от Сметната палата 
като част от одитите за съответствие при финансовото управление в общините, а също 
и при тематични одити в тази област.  

1. В контролната си практика, на база на действащото законодателство, 
Сметната палата категорично възприема становището, че средствата от таксата за 
битови отпадъци имат целеви характер, т.е. те могат да се събират и разходват само 
и единствено за дейностите, посочени в чл. 62 и 66 от ЗМДТ.    

Тъй като таксата за битови отпадъци е вид местна такса, то за нея е приложимо 
правилото на чл. 7, ал.1 от ЗМДТ, че размерът на същата се определя въз основа на 
необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на 
услугата.  

2. Сметната палата приема, че средствата от таксата за битови отпадъци имат 
целеви характер както към момента на събирането им, така и към момента на 
разходването им.       

Както беше посочено по-горе, в чл. 62 от ЗМДТ са указани услугите, за 
предоставяне на които се събира таксата за битови отпадъци. Прогнозата за очакваните 
приходи от таксата за битови отпадъци формира приходната част на план-сметката по 
чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, а в чл. 66, ал.1, т.1-4 от ЗМДТ са изброени дейностите, за които 
могат да се правят разходи с тези средства. Налице е пълно съвпадение между целите, 
за които се събира таксата за битови отпадъци по чл. 62 от ЗМДТ и кръга на 
подлежащи на финансиране дейности по план-сметката по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ.  

3. Категорично е становището на Сметната палата и по въпроса, че 
задълженията от такса за битови отпадъци, които се погасяват не в годината, за 
която се дължат, не водят до загубване на целевия характер на набраните 
средства. Събраните след срока за плащане средства от таксата за битови отпадъци 
следва да се използват  от общината само и единствено за дейностите по чл. 62 от 
ЗМДТ. Събраните, но неразходвани средства от таксата за битови отпадъци за текущата 
година, както и от предходни години следва да формират преходен остатък. Той трябва 
да бъде отразен в приходната част на план-сметката по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ.  
Наличието на преходен остатък може да бъде основание за намаляване на дължимата 
такса за битови отпадъци през следващата година. 
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Единственото изключение от целевия характер на средствата от таксата за битови 
отпадъци е приложимо по отношение на лихвите за забава, начислявани върху 
просрочените задължения. Събраните лихви нямат целеви характер.  

4. Нецелевото разходване на средства от таксата за битови отпадъци обикновено 
е свързано с насочване на средствата за финансиране на разходи, извън тези по чл. 62 
от ЗМДТ (напр. за капиталови разходи, разходи за издръжка и др.).  
Причините за нецелево разходване на средствата от таксата за битови отпадъци, 
констатирани при одитите на Сметната палата могат да бъдат обобщени по следния 
начин:  

 неправилно разбиране на местните власти за същността и предназначението на 
средствата от таксата за битови отпадъци като средства с целево 
предназначение; 

 невключване на преходен остатък в приходната част на план-сметката по чл. 66, 
ал.1 от ЗМДТ, който да бъде разходван за финансиране на дейностите по чл. 62 
от ЗМДТ през следващата година. 

По този начин не се използва възможността за намаляване на размера на таксата или 
дори до освобождаване от задължението за заплащането й за определен период от 
време. 

 включване на дейности, извън посочените в чл. 62 от ЗМДТ в разходната част на 
план-сметката за чистота (напр. озеленяване) и разходване на средства от 
таксата за битови отпадъци за финансирането им.  

5. В контролната си практика Сметната палата установи поредица от случаи на 
разходване на средства от таксата за битови отпадъци за финансиране на дейности, 
които не попадат в обхвата на чл. 62 от ЗМДТ.   

Подобни хипотези последователно се третират като нецелево разходване на 
средства с целеви характер и се подвеждат под състава на чл. 254а от 
Наказателния кодекс. На основание чл. 56 от Закона за Сметната палата при 
констатиране на разходване на средства от таксата за битови отпадъци не по 
предназначение са сезирани органите на прокуратурата за преценка относно наличието 
на извършено престъпление по чл. 254а от НК.   

6. Наблюдаваната негативна тенденция за пренасочване от страна на местните 
власти на средства от таксата за битови отпадъци за финансиране на други дейности 
води до:  

 снижаване на качеството на предлаганите услуги; 

 невъзможност за проследяване и граждански контрол върху начина на 
разходване на целево събраните средства; 

 непрекъснато нарастване на размера на таксата за битови отпадъци, което не е 
обвързано с нарастване на разходите за дейностите по чл. 62 от ЗМДТ, а цели 
осигуряване на средства за други дейности, които не са финансирани в 
достатъчна степен.  
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Изразената по-горе позиция се основава на констатации от одитни доклади на 
Сметната палата, издадени в периода 2011 – 2012 г. и относими към периода 2008 – 
2011 г. 

Справедливост при определяне на такса битови отпадъци  

 В рамките на проект ISWA Как да се формира правилно такса битови отпадъци е 
издадено Ръководство „Принципи, практики и приложение на такса битови отпадъци”, 
2011 г., което е публикувано на интернет-страницата на МОСВ.  

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Biowaste/Stage_XI/XI-
II_Waste_fee_BG.pdf 

 По-долу са представени основни моменти и изводи при определянето на таксата.  

 Такса битови отпадъци представлява важен компонент от всяка съвременна 
система за управление на отпадъците. Въпреки това понякога не се обръща достатъчно 
внимание на този елемент и такса битови отпадъци не се прилага по начин, който 
спомага за постигане на желаните ефекти не само по отношение на финансирането на 
цялата система, но също така и за да се осигури цялостно управление за насърчаване на 
генераторите на отпадъци да се възползват напълно от цялата система, по-специално 
възможностите за осигуряване на подсистеми за разделно събиране на подходящи 
отпадъчни потоци, които да се предоставят от цялостен системен оператор.  

 В ръководството са разгледани следните ефекти: справедливост, социални 
ефекти, взаимозависимост между различните модели на ТБО и системата за събиране 
на отпадъците, разходите, които следва да бъдат обхванати – постоянни и променливи 
разходи, поведение на населението / управленчески ефекти, административни разходи, 
влияние на компетентните органи при управление на битови отпадъци.  

 Степента на справедливост на таксата за битови отпадъци, налагана на 
потребителите, е един от най-дискутираните аспекти по време на въвеждане или 
промяна на таксата. Почти е невъзможно да се въведе такса битови отпадъци с 
единодушно съгласие и тя да се възприема като справедлива от всички заинтересовани 
страни. Задачата на лицата, вземащи решения по управление на отпадъците, е да се 
намери точният баланс. Всеки модел на такса битови отпадъци притежава своя 
специфична степен на несправедливост в зависимост от съответните заинтересовани 
страни. Освен това трябва да се отчита факта, че някои данни, необходими за оценка на 
справедливостта на такса битови отпадъци са трудно достъпни. Всяко допълнително 
измерване на количеството (теглото) на отпдъците, обема на отпадъците струва толкова 
повече, колкото е по-малка единицата, с която ще се измерва. Количеството на 
отпадъците, образувани в една община, може да се измери лесно чрез претегляне на 
превозното средство за събиране на отпадъците на съоръжението за третиране на 
отпадъци. Измерването на количеството на отпадъците от един контейнер за събиране 
изисква много повече усилия. Измерването на количеството на отпадъците от различни 
потребители (например жителите на многоетажна сграда), които изхвърлят отпадъците 
си в един контейнер, също изисква много допълнителни изисквания.  
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 Препоръчително е общините да прилагат такса битови отпадъци на основа на 
един имот (сграда) и да не практикуват допълнително разделяне на таксата за 
отделните домакинства / собственици.  В случай, че се изисква такова разделяне от 
жителите това е задача на домоуправителя на сградата, като всички детайли (поделяне 
на разходите въз основа на площта на имота или броя на членовете на отделните 
домакинства и т.н.) се решават от собствениците на общото събрание.  

 Изчисляване и абсолютно сигурно измерване на отпадъците от всеки отделен 
източник на образуване е възможно, само ако не се осъществява събиране на отпадъци 
на обществени места и само когато на всеки генератор на отпадъци е предоставен 
индивидуален контейнер. От няколко години на пазара се предлагат и „технически” 
решения за преодоляване на тази тенденция (събиране на битови отпадъци в 
контейнери със заключващи се капаци) обаче при непропорционално висока цена в 
комбинация с вероятността, че някои от участниците в системата изхвърлят своите 
отпадъци до контейнера, но не и вътре в него.  

 Едно практическо решение е, отчитайки количеството на отпадъците е такса 
битови отпадъци, таксата да е формирана в зависимост от големината на контейнера и 
честотата на събиране на отпадъците. Ако таксата трябва да отчита реалното тегло или 
обема на отпадъците в контейнера, по време на изпразване е необходимо да се 
извършат допълнителни измервания. Опитът показва, че това допълнително измерване 
оскъпява услугата по събиране на отпадъците.  

 Разходите за събиране на отпадъците се увеличават с 10 до 15% в случай, че се 
извършва измерване на обема и/или теглото на всеки контейнер за събиране на 
отпадъците.  

 Счита се, че само променливите разходи могат да бъдат променяни с 
количеството на отпадъците и че променливите разходи са само определна (малка) 
част. Фиксираните разходи като разходи за превозно средство за събиране на 
отпадъците, разходи за гориво, персонал, не зависят от количеството на отпадъците 
(т.е. дали контейнера е пълен или пълен само на 60%). 

 Фиксирани разходи са разходите, които не зависят от количеството на 
изхвърлените отпадъци в определен набор от контейнери, които следва да бъдат 
обслужени. Фиксираните разходи са разходите за събиране, всички административни 
разходи, всички разходи за връзки с обществеността и разходите за събиране на 
рециклируеми отпадъци, които са обхванати от такса битови отпадъци. Единствените 
променливи разходи са тези, свързани с третирането на отпадъците и малка част от 
разходите за събиране.  

 Опитът показва, че 2/3 от всички разходи за изхвърляне на отпадъците, или дори 
повече, са фиксирани разходи и във всеки случай са значително по-високи от 
променливите разходи. Колкото по-ниска е цената за третиране на отпадъците по-
голямо е съотношението на увеличение на фиксираните разходи. Изчислението показва 
колко ограничен може да бъде ефекта от прилагане на такса битови отпадъци в 
зависимост от количеството, когато се отчита реалното изражение. Например 
фиксираните разходи се приемат за 70% от общите разходи, даден имот притежава 
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контейнер напълнен наполовина, съседният имот притежава същият контейнер но 
пълен. Разходите за събирането на контейнерите от тези два адреса се различават само 
с 15% – делът на променливите разходи (= 30%), разделен на две (половината 
количество), но не 50%, както обикновено се възприема.   

 Понякога фиксирани и променливи разходи се таксуват отделно, като основна 
такса и допълнителна такса.  

 

Икономически инструменти при формирането на такса битови отпадъци  

Икономическите инструменти в сектора за управление 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.   

Практиката в различните европейски страни включва разнообразни 
икономически инструменти и стимули, свързани с управлението на отпадъците, които 
могат най-общо да бъдат сведени доследните групи: 

 Отчисления 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. Тази група икономически инструменти 
имат за цел да стимулират по-високо ниво в йерархията на управление на отпадъците, 
като налагат по-високи такси за третираните отпадъци, които не съответстват на тази 
йерархия, например върху депонираните отпадъци.  

 Схеми „Плащане при изхвърляне” (“Pay-as-you-throw” schemes–PAYT) . 
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. Системи, при които е налице 
заплащане за услугата по управление на отпадъците на базата на фиксирана ставка на 
домакинство или потребител, не могат да се причислят към схемите „Плащане при 
изхвърляне”. 

 Схеми за отговорност на производителя и вносителя.   
Това са схеми, при които производителите и вносителите на дадени продукти, 

чиято употреба създава масово разпространени отпадъци, се задължават за 
финансиране и организиране на дейностите по оползотворяване на тези отпадъци. Тази 
схема се прилага в България относно 6 групи масово разпространени отпадъци и е 
представена детайлно в предходната точка.  

 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;  
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 Банкови гаранции и застраховки за осъществяване на определени дейности –
въвеждат се с цел покриване на риска от извършване на определени дейности, 
които не съответстват на екологичното законодателство, например за 
трансграничен превоз на отпадъци; 

 Подпомагане на публични проекти в областта на управление на отпадъците с 
частично или напълно безвъзмездно финансиране. Прилага се широко чрез 
подкрепа от еврофондовете и от националните бюджети на проекти за 
управление на отпадъците, най-вече инфраструктурни общински проекти.  
Почти без изключение общините в България определят таксата битови отпадъци  

като процент от данъчната оценка на имотите на гражданите, фирмите и институциите, 
при това обичайната практика е за домакинствата да се определя по-ниска такса като 
процент от данъчната оценка от тази, определяна за фирмите и другите юридически 
лица.  

 Икономически инструменти за управление на биоразградимите отпадъци  

 Един от ефективните инструменти за управление на биоразградимите отпадъци 
и намаляване на количеството им, предназначено за депониране е въвеждането на 
допълнителни средства, които се заплащат за всеки тон депониран отпадък от една 
страна и въвеждане на стимули за използване на образувания компост от друга. По този 
начин от една страна ще се стимулира намаляване количествата на образуваните 
биоразградими отпадъци постъпващи на депа и от друга ще се стимулира изграждането 
на инсталации за компостиране на регионално и местно ниво. Събраните средства 
могат да се използват за:  

 • популяризиране на различни дейности по управление на отпадъците (PR, 
финансово подпомагане за изграждане на техническата инфраструктура за третиране, 
вкл. и предварително, на разделно събрани биоразградими материали);  

 • рекултивация на нерегламентирани сметища; 

 • закриване и след експлоатационни грижи за депата – част от екологичната 
такса за депониране трябва да се събира частично и за да покрива необходимите 
разходи по закриване на депата след изчерпване на техния капацитет, включително за 
периода на мониторинг (около 30 години), третиране на газовете и инфилтрата. Това 
често се пренебрегва при изчисляване на таксата битови отпадъци, в резултат – 10 или 
20 години след затваряне на дадено депо гражданите заплащат не само за 
съществуващата в момента система за събиране и третиране на отпадъците, но и за 
закритото депо, тъй като всички разходи за неговото експлоатиране не са били взети 
предвид;  

 • финансови стимули за производителите на компост. 

Обезпечения (отчисления) по чл.60 от ЗУО  

Отчисленията се правят от собственика на депото, за всеки тон отпадък 
депониран на общинско депо за битови (неопасни) отпадъци. Целта на обезпеченията е 
в периода на експлоатация на съответното депо да се акумулират финансови средства, 
които собственикът на депото да използва за неговото закриване и рекултивация след 
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изчерпване на капацитета му, както и извършване на 30-годишен мониторинг на 
компонентите на околната среда.   

Размерът на обезпеченията на тон отпадък се актуализира от собственика на 
депото на всеки три години,в съответствие с индекса на потребителските цени, 
публикуван от НСИ, и/или при промяна в параметрите за определянето му, която води 
до изменение от над 15% от първоначално определения размер на отчисленията за тон 
депониран отпадък 

Обезпеченията могат да бъдат под формата на: 

 Месечни отчисления в банкова сметка за чужди средства на РИОСВ, на чиято  
територия се намира депото, или 

 Месечни отчисления със специално предназначение, блокирани за периода до  
приключване и приемане на мерките по закриване и следексплоатационни 
грижи на площадката на депото, с изключение на случаите, когато е разрешено 
тяхното ползване от директора на РИОСВ, или 

 Банкова гаранция в полза на съответната РИОСВ на територията, на която се 
намира депото. 
Нормативната уредба, регламентираща реда и начина за определяне на 

обезпеченията стартира с приемането на Наредба №14 от 15.11.2010 г. за реда и 
начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните 
средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките 
на депата за отпадъци, одобрена от министъра на финансите и министъра на околната 
среда и водите, а след нейната отмяна – в съответствие с Наредба №7 от 19 декември 
2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 
отчисленията, изискван при депониране на отпадъци. 

Към момента на изготвяне на програмата община Любимец е собственик на 
общинско депо за неопасни битови отпадъци, намиращо се в землището на гр. 
Любимец, местност „Курията”.  

Финансовите средства, акумулирани като отчисления по чл.60 ЗУО за периода 
2012 г. – 2015 г., са както следва:  

Таблица - Финансови средства заплатени от Община Любимец по чл.60 ЗУО, лв. 

 
В случай, че събраните средства в сметката в РИОСВ – Хасково са недостатъчни 

за приключване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на 
площадката на депото, общината осигурява остатъка от средствата. Когато след 
приключване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката 

Година 
Количество 

депонирани битови 
отпадъци, тон 

Размер на 
отчислението по 

чл.60 ЗУО 

Дължима 
сума, лв. 

Заплатена 
сума, лв. 

2012 390,94 1,91 746,69 746,69 

2013 910,28 1,91 1738,63 1738,63 

2014 1343,38 1,91 2565,85 2565,85 

2015 1444,87 1,91 2759,70 2759,70 

Общо  7810,87 7810,87 
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на депото останат средства на общината в сметката в РИОСВ, същите подлежат на 
възстановяване на общината за извършване на дейности по управление на отпадъците. 

Отчисления по чл. 64 от ЗУО  

Тези отчисления се правят за всеки тон депониран отпадък с цел акумулиране на 
финансови средства, както за изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и 
строителни отпадъци, осигуряващи изпълнение от общините на нормативните 
изисквания, така и за извършването на последващи експлоатационни разходи, свързани 
с изградените съоръжения и инсталации за рециклиране и оползотворяване на битови 
отпадъци.  

Целта на отчисленията като икономически инструмент е да стимулира община 
Любимец да се намалят количествата на депонираните отпадъци за сметка на 
рециклираните и оползотворени отпадъци и да се натрупат средства за изграждане на 
инфраструктура за третиране на отпадъците.  

Размерът на отчисленията по чл.64 ЗУО, които Община Любимец заплаща по 
банкова сметка на община Харманли за обезвреждане на битовите отпадъци, 
генерирани на територията на населените места от общината, на регионалното депо за 
неопасни отпадъци са както следва: 

 За 2011 г. – 6 лв./тон; 
 За 2012 г. – 18 лв./тон; 
 За 2013 г. –30 лв./тон; 
 За 2014 г. – 44 лв./тон; 
 За 2015 г. – 56лв./тон.  

Финансовите средства, акумулирани като отчисления по чл. 64 ЗУО за периода 
2012 г. – 2015 г., са както следва:  
Таблица - Финансови средства, заплатени от Община Любимец по чл.64 ЗУО, лв 

Година 

Количество 
депонирани 

битови 
отпадъци, тон 

Размер на 
отчислението 
по чл.60 ЗУО 

Дължима сума, 
лв. 

Заплатена сума, 
лв. 

2012 390,94  9,00  3518,46  3518,46 

2013 910,28  15,00  13654,20  13654,20 

2014 1343,38  22,00  29554,36  29554,36 

2015 1444,87  28,00  40456,36  40456,36 

Общо  87183,38 87183,38 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2016-2020 г. ОБЩИНА 

ЛЮБИМЕЦ 

стр. | 279 

 

Стимули в сектора на управление на отпадъците  

ЗУО предвижда съществени финансови стимули за общините, ако посочените 
количествени цели за определените потоци битови отпадъци бъдат изпълнени поетапно 
до 2020 г. от всеки от регионите: 

 при изпълнение на целите за отпадъците от хартия, метал, пластмаса и стъкло, 
общините се освобождават от заплащане на 50% от финансовите отчисления за 
депониране (отчисленията за депониране на битови отпадъци) 

 при изпълнение на целите за намаляване на депонирането и оползотворяването 
на биоразгарадими битови отпадъци, общините се освобождават от заплащане 
на 50% от финансовите отчисления за депониране на отпадъци (отчисленията за 
депониране на битови отпадъци) общините могат да се освободят авансово от 
заплащане на отчисленията за депониране, ако отговарят на определи условия, 
регламентирани с Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците. 
Следователно, ако общините изпълнят двете горепосочени цели, те се 

освобождават 100% от заплащане на отчисленията по реда на чл.64 ЗУО.  

Съществен стимул за общините да преминат към регионален принцип на 
управление на отпадъците е разпоредбата на ЗУО, приета през 2010 г., съгласно която 
общините могат да получат финансиране на проекти в областта на управление на 
отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, ПУДООС или други 
национални публични източници на финансиране само след създаването на регионално 
сдружение.  

 Рисковете, свързани с недостатъчната събираемост на такса битови отпадъци от 
населението и фирмите, е проблем, който стои пред много общини. Предвид горното 
въпросът с отчисленията е бил поставян за обсъждане неведнъж на национално ниво 
чрез Националното сдружение на общините в Р България (НСОРБ), което има 
законодателна инициатива. НСОРБ е изразило становище по проекта на Наредбата за 
реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци (преди същата да бъде приета), че заложените 
размери на отчисленията за депониране ще имат по-скоро обратен, антистимулиращ 
ефект. Необходимостта от повишаване на такса “битови отпадъци” (ТБО) заради 
нарастващите стойности на отчисленията ще я направят социално неприемлива, което 
ще доведе до неплащане от страна на гражданите. За да избегнат този процес общините 
ще бъдат принудени да задържат максимално дълго настоящите размери на ТБО, което 
заедно с нарастващия размер на отчисленията като процент от общите разходи за 
управление на отпадъците ще стане причина за намаляване на качеството на останалите 
услуги, финансирани от този ресурс (сметосъбиране, почистване на публични 
пространства и т. н.).  

Постигането на целите за рециклиране, поставени от европейските директиви са 
важен приоритет за българската държава, който обаче, трябва да бъде реализиран с 
усилията на всички участници в процеса – производители на опаковки, държава, 
общини и граждани при това при отчитане на всички обстоятелства и особеностите на 
ситуацията в България. В тази връзка НСОРБ е изразило увереност, че при 
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разработването на Наредбата за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци трябва да 
бъдат взети под внимание възможностите на общините и на гражданите да поемат 
тежестта на увеличената ТБО в резултат на нарастващите обеми на отчисленията. 
Единствено по този начин този икономически механизъм би могъл да ускори процеса 
на умно оползотворяване на отпадъците и приемането им като ресурс, а не да доведе до 
блокиране на нормалното функциониране на системата за управление на отпадъците, 
която се финансира от ТБО. [Източник: НСОРБ] 

 

Поносимост на такса битови отпадъци 

Друга важна характеристика на такса битови отпадъци е нейната поносимостта 
за населението на страната. За разлика от отрасъл „ВиК”, където в Закона за регулиране 
на водоснабдителните и канализационни услуги се регламентира равнището на 
поносимост на разходите, които населението трябва да заплаща за ВиК услуги, 
българското законодателство не съдържа подобна регламентация по отношение на 
поносимост на разходите за населението, свързани с управлението на отпадъците.  

По правило критерий за способността за плащане (платежоспособността) е 
някакъв обществено приет праг на дела на разходите за такса битови отпадъци в 
домакинския бюджет. По отношение прага за определяне на социалната поносимост на 
такса битови отпадъци в ЕС се приема, че такава е налице, когато стойността на таксата 
не надхвърля 1% от средния годишен доход на домакинство в съответния регион.  

Съгласно изготвения от МОСВ документ Насоки за анализ на разходите и 
ползите на проектите, таксата за битови отпадъците не трябва да надвишава 1% от 
средномесечния доход на домакинствата. Тази граница може да се увеличи временно 
до достигане на максимум 1.5%, в случай че финансовата устойчивост на проекта е 
застрашена по друг начин. 

Налице е значителна разлика в таксата за отпадъците от двете потребителски групи – 
домакинства и юридически лица, като икономическите субекти, плащайки значително 
по-висока цена на практика субсидират населението. Това не е в съответствие с принципа 
„замърсителят плаща”.  

 За изчисляване на възможностите за финансиране на инвестициите от събраните 
средства от населението и бизнеса в рамките на разработавнето на НПУО за периода 
2014-2020 г. са изготвени финансови анализи, които отчитат „възможността за плащане 
от населението“. За целта на базата на прогнозираните средни годишни доходи на 
домакинство е изчислена възможността за плащане спрямо средния доход на 
домакинство, който може да бъде отделен за услуги по управлението на отпадъците. За 
горна граница на поносимост са тествани 2 възможности:  

 (1) поносимост на разходите за управление на отпадъците при дял 1% от 
средните годишни доходи на домакинството;  

 (2) поносимост на разходите за управление на отпадъците при дял 1,2% от 
средните годишни доходи на домакинството.   
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 При праг на поносимост от 1,2% (само в изключителни случаи се допуска 
повишаването на разходите за управление на отпадъците в диапазона 1-1,5% от 
средните годишни доходи на домакинствата) и при 100% събираемост на такса битови 
отпадъци за периода до 2020 г., постъпленията от такса битови отпадъци покриват 
оперативните разходи за всяка една година от прогнозния период, като остават 
определен размер средства, които могат да се използват за инвестиционни цели. При 
това допускане сумарно за целия програмен период 2014-2020 г. постъпленията от 
такса битови отпадъци ще покрият 27% от прогнозните инвестиции (т.е. 354,5 млн.лв.).   

 Поради очакваният нисък прогнозен бюджет от ОПОС 2014-2020 г. за 
приоритетната ос, свързана с управлението на отпадъци, се налага разработването на 
различни възможности за осигуряване на финансиране на инвестиционната програма. 
Възможни решения следва да се търсят и по линията на ПЧП, като например 
възможността да се насочат частни инвестиции в изграждането на сепариращи 
инсталации и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци с цел 
оползотворяване на битовите отпадъци и предотвратяване на емисиите на парникови 
газове.  

Поносимост и биоотпадъци 

 Разходите за управление на отпадъците, с оглед намаляване количеството на 
БрБО, постъпващо за депониране, ще се увеличат след 2013 г. и до 2020 г. тази 
тенденция се запазва. Тези разходи са напълно в границата на поносимост за 
предоставяне на услуги по управление на отпадъците – от 1,5 до 2% от доходите на 
едно семейство, съгласно възприетите международни стандарти. За ограничаване 
депонирането на БрБО се прилагат най-често следните два подхода: 

 • Законодателни – въвеждане на забрана за депониране на БрБО или на 
ограничение за депониране на отпадъци с общ органичен въглерод над определен 
процент;  

 • Икономически – увеличаване на цената за депониране чрез въвеждане на 
“екологична такса”. При запазване на сегашната практика, намаляването на цената от 
намаленото количество на депонираните отпадъците ще бъде около 10 евро на тон след 
2013 г. При въвеждане обаче на “екологична такса” за депониране, спестените разходи 
ще бъдат значително по-големи. 

 С цел създаване на база за справедливо разпределение на таксата за битови 
отпадъци за домакинствата и юридическите лица, при спазване на поносима цена за 
населението, е изчислена изравнена единична цена – 296 лева/тон отпадъци. В 
дългосрочен план настоящата такса за битови отпадъци ще бъде заменена със система, 
базирана на принципа „замърсителят плаща", като двете групи потребители ще плащат 
таксите за отпадъци по начин, така че таксите да клонят към тази стойност (296 лева/ 
тон), покриваща разходите за експлоатация и поддръжка и над 79% от амортизацията.  

 
С проекта които е осъществен на регионалното депо таксата за отпадъци ще се 

увеличава постепенно, за да се постигне съответствие с европейската и националната рамка 
за управление на отпадъците, да се покрие общия размер на разходите за експлоатация и 
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поддръжка на проекта, и да се премине към прилагане на принципа «замърсителят плаща» и 
създаване на поносима и устойчива система за управление на отпадъците. За 2013 г. 
реалната такса за битови отпадъци за всички дейности по управление на отпадъците 
(събиране, транспортиране и третиране) следва да бъде: 

o 198.00 лв./ тон отпадъци или 
o 46.20 лв./ човек или 
o 85.60 лв./ домакинство. 

Създаването на нова финансова система на управление на отпадъците е свързано 
с необходимостта от политически компромис за премахване на съществуващото 
субсидиране на населението от икономическите субекти – това не просто изисква 
политическа воля, но и се основава на дълбоко разбиране за генерирането на отпадъци 
от обществото. Прилагането на регионалната система на управление на отпадъците ще 
бъде предизвикателна задача, дори с национална и общинска подкрепа, растящи доходи 
на домакинствата и растящо обществено съзнание. 

 

Предвиждания на ОП „Околна среда 2014-2020 г.” от гледна точка на нуждите на 
общината в сектор отпадъци 

В таблицата по-долу е посочено индикативното разпределение на средствата по 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” по приоритетни оси и източници на 
финансиране (Европейски съюз, държавен бюджет).  

Таблица - Разпределение на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони 
и тематични цели (в евро) 

Приоритетна 
ос 

Фонд 
Категория 

регион 
Тематична цел 

Подкрепа 
от Съюза 

Национално 
участие 

Обща стойност 
на 

финансирането 

Води 
Кохезионен 
фонд (КФ) 
 

 

Опазване и 
защита на 
околната среда 
и насърчаване 
на ефективното 
използване на 
ресурсите 

1 016 870 809 179 447 790 1 196 318 599 

Отпадъци  

Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР) 

По-слабо 
развити 
региони 

Опазване и 
защита на 
околната среда 
и насърчаване 
на ефективното 
използване на 
ресурсите 

244 616 731 43 167 659 287 784 390 

Натура 2000 и 
биоразно 
образие 

Европейски 
фонд за 
регионално 
развитие 
(ЕФРР) 

По-слабо 
развити 
региони 

Опазване и 
защита на 
околната среда 
и насърчаване 
на ефективното 
използване на 
ресурсите 

86 181 500 15 208 500 101 390 000 
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Приоритетна 
ос 

Фонд 
Категория 

регион 
Тематична цел 

Подкрепа 
от Съюза 

Национално 
участие 

Обща стойност 
на 

финансирането 

Превенция и 
управление на 
риска от 
наводнения и 
свлачища 

Кохезионен 
фонд (КФ) 

 

Насърчаване на 
адаптирането 
към 
последиците от 
изменението на 
климата, 
превенция и 
управление на 
риска 

66 749 074 11 779 249 78 528 323 

Подобряване 
качеството на 
атмосферния 
въздух 

Кохезионен 
фонд (КФ) 

 

Опазване и 
защита на 
околната среда 
и насърчаване 
на ефективното 
използване на 
ресурсите 

50 000 000 8 823 530 58 823 530 

Общо     1 464 418 114 258 426 728 1 722 844 842 
 

Приоритетна ос 2 „Отпадъци” на ОПОС в програмен период 2014-2020 г. ще 
финансира основно дейности по изграждане на съоръжения/инсталации за третиране на 
битови отпадъци – инсталации за сортиране, компостиране, анаеробно разграждане и 
т.н. 

Целта на приоритетна ос 2 е постигане на съответствие с йерархията при 
управлението на отпадъците съгласно Директива 2008/98/ЕО. В резултат от 
изпълняваните мерки ще се постигне намаляване количеството на депонираните битови 
отпадъци (БО) чрез повторна употреба, рециклиране и оползотворяване. Най-голям дял 
от депонираните битови отпадъци са биоразградимите. Инвестиционните мерки ще 
доведат до постепенното намаляване на количествата на депонираните и увеличаване 
на количествата рециклирани/оползотворени биоразградими отпадъци. 

Мерките за подобряване управлението на битовите отпадъци съгласно 
йерархията и за изпълнение на законодателни изисквания са както следва:  

 Проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба, за поправка и 
подготовка за повторна употреба, вкл. осигуряване на съоръжения и техника за целите 
на дейността;  

 Проектиране и изграждане на площадки и инсталации за предварително 
третиране на битови отпадъци;  

 Oсигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за 
разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци;  

 Проектиране и изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за 
разделно събрани биоразградими и /или зелени отпадъци,  
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 Проектиране и изграждане на инсталации за оползотворяване на битови 
отпадъци – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите 
отпадъци на Столична община;  

 Проектиране и изграждане на съпътстваща инфраструктура към описаните по-
горе инсталации (напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само 
изгражданите обекти;  

 Дейности, свързани с изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти с цел 
събиране, синтезиране, разпространение и прилагане на нови, нетрадиционни успешни 
мерки, добри практики и/или управленски подходи в областта на управлението на 
отпадъците, както и въвеждане на нови технологии и организиране на информационни 
кампании, насочени към предотвратяване образуването на отпадъци и формирането на 
общество с нулеви отпадъци („zero waste“ society).  

Бенефициенти по Приоритетна ос 2 „Отпадъци” на ОПОС 2014-2020 г. са 
общини; юридически лица със стопанска цел; структури /звена в структурата на 
МОСВ; юридически лица с нестопанска цел – за дейности, свързани с изпълнение на 
демонстрационни/пилотни проекти.  

 Към момента като цяло населението в Р България и в частност населението на 
Община Любимец не събира разделно биоразградимите си отпадъци и не ги 
компостира. 

Отпадъците от обществените паркове, гробища, крайпътни насаждения (листа, 
клони) и др. обикновено най-често се събират разделно от дружества, които поддържат 
зелените площи и извършват дейности по озеленяване. Тези отпадъци се транспортират 
разделно от другите битови отпадъци, но в крайна сметка се обезвреждат съвместно с 
битовите, посредством депониране. Въвеждането на разделно събиране и третиране на 
“зелени” отпадъци, генерирани от дейностите, свързани с поддръжката на зелените 
площи в градовете (напр. листа, окосена трева, клони и др.) е част от системата за 
управление на този вид отпадъци и поетапно изграждане на системи за събиране.  

Управлението на биоразградимите отпадъци включва събиране (разделно или 
със смесените битови отпадъци), анаеробно разлагане и компостиране, изгаряне и 
депониране. Екологичните и икономически ползи от различните методи на обработване 
зависят съществено от местните условия, като гъстота на населението, инфраструктура 
и климат, както и от наличието на пазари за свързаните с този процес продукти 
(енергия и компост). За биологично третиране на биоразградимите отпадъци се 
изграждат съоръжения и инсталации за компостиране, анаеробно третиране и 
механично-биологично третиране, които се разполагат на открити и покрити площадки 
или в затворени помещения. 

 

Одобрени План-сметки на Община Любимец за периода 2013 – 2016 г.  

С Решение № 17 по Протокол № 4 от 07.12.2005 г.  на Общински съвет – 
Любимец е приета План-сметката за годишния размер на разходите за дейностите по 
сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 
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съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2016 година в 
размер на 506 527,55 лв. 

Разходите са планирани на база прогнозни количества битови отпадъци 3000 
тона/година за 2016 г. (за Община Любимец). 

 От направения преглед на одобрените план-сметки на Община Любимец за 
периода 2013 – 2016 г. могат да се направят следните обобщения и констатации:  

 Разходите за дейността по събиране и транспортиране на битови отпадъци до 
съоръжения за третирането им варират от 62% до 72%; 

 Разходите за дейността по обезвреждане на битови отпадъци варират от 5% до 
10%; 

 Разходите за дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено 
ползване от 5% до 7%; 

 Разходите за отчисления общо по чл.60 и чл.64 ЗУО варират от 18,5 до 25,5%. 
 Анализът на приетата от Общински съвет – Любимец план-сметка за 2016 г. 
показва, че:  

 64,30% от разходите за всички дейности са предвидени за дейности по събиране 
и транспортиране на битови отпадъци; 

 22,45% от всички разходи се падат на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 ЗУО;  
 8,08% от разходите за всички дейности, които ще се финансират от план-

сметката, се падат на дейностите по т.3; 
 5,17% от разходите за всички дейности се падат на поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване.   
В таблицата по-долу са показани финансовите средства, вкючени в одобрените 

от Общински съвет – Любимец План-сметки за такса битови отпадъци за периода 2013 
г. – 2016 г., по видове дейности – чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.   

Таблица - План-сметки за такса битови отпадъци за Община Любимец, 2013 г. – 2016 г.  

Дейност 2016 г. 2015 г. 2014 г.  2013 г. 

Разходи за осигуряване на съдове за 
съхраняване на битовите отпадъци - 
контейнери, кофи и други. 

0 0 0 0 

Разходи за събиране, включително 
разделно на битовите отпадъци и 
транспортирането им до депата или 
други инсталации и съоръжения за 
третирането им. 

325 709,56 
261 184,89  281 578,17  329 664,27 

Разходи за проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови 
отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане, 
рециклиране и оползотворяване на 
битови отпадъци, включително 

154 584,79  203 115,01  211 943,04  114 048,00 



 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2016-2020 г. ОБЩИНА 

ЛЮБИМЕЦ 

стр. | 286 

 

Дейност 2016 г. 2015 г. 2014 г.  2013 г. 
отчисленията по чл.60 и чл.64 от 
Закона за управление на отпадъците.  

Разходи за почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за 
обществено ползване. 

26 233,20  23 734,80 

32 043,64  35 235,12 

ВСИЧКО: 
506 527,55  488 034,70  525 564,85  478 947,39 

  
                                                                                         
 

Такса битови отпадъци и разходи за управление на битовите отпадъци на 
общините 

Такса битови отпадъци осигурява основния дял от приходите от такси за 
общините в България и определя един стабилен процент от общинските бюджетни 
приходи. Приходите от такса битови отпадъци се характеризират с по-благоприятна 
динамика в сравнение с общите бюджетни приходи на общините и в частност 
приходите им от такси, които в кризисния период 2008-2011 г. или спадаха или 
нарастваха с минимални темпове. В резултат на това расте и делът на приходите от 
такса битови отпадъци в общите постъпления от такси за общините, тъй като кризата се 
отрази драматично върху постъпленията на общините от такса за технически услуги 
(свързана основно със строителството). Тези изводи са валидни както общо за страната, 
така и за отделните групи общини в зависимост от броя на тяхното население.  

Приходи от такса битови отпадъци (лв./ жител) 

Данни за страната  

Данните показват, че големите общини реализират най-високи приходи на 
жител. На тях се падат 57-60% от общите приходи от такса битови отпадъци в страната 
през различните години. Тези общини реализират и най-високи постъпления на един 
жител. Причините за това са две:   

- Нарастващо, макар с минимални темпове, население на тези общини;  

- по-висок потенциал на тези общини за генериране на постъпления от таксата, 
изразяващ се в по-висока данъчна оценка на имотите и по-голяма концентрация 
на фирми в тези общини.  
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Таблица - Приходи от такса битови отпадъци по групи общини в България (лв./ жител) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Малки общини 
(под 10 хил.жители) 

22,61 26,85 31,46 34,29 41,46 40,96 

Средни общини 
(10-50 хил. жители) 

26,90 32,55 35,79 38,81 44,73 44,88 

Големи общини 
(50-100 хил.жители) 

34,19 39,82 41,96 45,58 52,18 48,93 

Много големи общини 
(над 100 хил.жители) 

71,14 82,23 92,14 98,30 101,03 91,02 

СРЕДНО - България 44,31 52,01 57,84 62,36 67,99 63,55 
Източник: НСОРБ, МФ, НСИ 
 

Данни за община Любимец  

Приходите от таксите за битови отпадъци на територията на Община Любимец 
на жител генерирани отпадъци са показано в следната таблица. 

Таблица - Приходи от ТБО за Община Любимец, лв./жител 

 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 г. 2012 г. 
Приходи от 
ТБО лв./жител 

51,00 40,94 46,38 52,41 52,22 
 

Приходите от таксите за битови отпадъци на територията на Община Любимец 
на жител са по-ниски при сравнение на тези показатели със средното за страната и с 
други подобни по размер общини с население под 10 хил.души. Това се дължи на 
факта, че ежегодно Община Любимец дофинансира чрез общия си бюджет разходите за 
дейностите по управление на отпадъците. 

Приходи от такса битови отпадъци на тон генерирани битови отпадъци (лв./тон) 

Данни за страната  

Таблица - Приходи от такса битови отпадъци на тон генерирани битови отпадъци (лв./тон) за 
255 общини  

  2009 2010 2011 
Малки общини (под 10 хил.жители) 66,56 94,30 115,85 
Средни общини (10-50 хил. жители) 70,22 88,72 111,00 
Големи общини (50-100 хил.жители) 80,42 103,28 127,75 
Много големи общини (над 100 хил.жители) 241,84 273,00 316,61 
СРЕДНО - България 125,88 155,47 185,50 

Източник: НСОРБ, МФ, НСИ 
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Данни за Община Любимец 

Приходите от таксите за битови отпадъци на територията на Община Любимец 
на тон генерирани отпадъци е показано в следната таблица  

Таблица - Приходи от ТБО на тон генерирани отпадъци за Община Любимец 

 2016 г. 2015 г. 2014 г.  2013 г. 2012 г. 

приходи от ТБО, лв./тон = 136,78 156,79 182,52 184,27 
 

Приходите от таксите за битови отпадъ ци на територията на Община 
Любимец на тон генерирани отпадъци са много близки в сравнение на тези показатели 
със средното за страната и с други подобни по размер общини с наделение под 10 
хил.души. При сравнениоето са използвани данни за аналогични години – 2011 г. 
Приходите от ТБО на тон генерирани отпадъци следва тенденция към увеличаване. 

 

Структурата на разходите за управление на отпадъците на общините  

Данни за страната  

Таблица - Структура на разходите за управление на отпадъците в общините  – извадка от 230 
общини 

 Дейност  2009 2010 2011 2012 

Закупуване на съдове за битови отпадъци 5,3% 4,0% 2,8% 2,5% 

Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 47,1% 49,3% 47,8% 48,1% 

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депа за 
битови отпадъци 

9,7% 9,4% 15,9% 18,3% 

Саниране, закриване и рекултивация на стари 
замърсявания 

3,8% 3,8% 2,3% 1,6% 

Зимно и лятно почистване  34,1% 33,5% 31,3% 29,5% 

ОБЩО 100% 100%  100%  100% 

Източник: Анкетно проучване, проведено за целите на разработването на НПУО 2014-2020 г. 

Резултатите показват нарастващ дял на разходите за проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови 
отпадъци в периода 2011-2012 г. Причината е почти двукратното нарастване на тези 
разходи в резултат от усилията на общините за спазване на новите нормативни 
изисквания, свързани със състоянието на депата за отпадъци, което е в резултат и на 
въведените отчисления за депониране. Посочените изводи са валидни както средно за 
цялата извадка, така и за отделните групи общини. 

Данни за Община Любимец  

Таблица - Структура на разходите за управление на отпадъците в община Любимец 



 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2016-2020 г. ОБЩИНА 

ЛЮБИМЕЦ 

стр. | 289 

 

Дейност 2016 г.  2015 г. 2014 г. 
2013 
г. 

Съдове за битови 
отпадъци 0 0 0 0 

Събиране и 
транспортиране на 
БО  

64,30 53,51 53,57 68,83 

Експлоатация депо, 
включително 
отчисленията по 
чл.60 и чл.64  

 

30,51 

 

41,61 

 

40,32 

 

23,81 

Обществена 
хигиена 

5,19 4,88 6,11 7,36 

ВСИЧКО: 100 100 100 100 

 

Изводи: Най-голям дял при разходите в областта на управлението на 
отпадъците на територията на Община Любимец се пада на дейността „събиране и 
транспортиране на битови отпадъци”. Този компонент от таксата е по-висок от същия 
за останалите общини (230 общини).  

Сравнителният анализ показва, че разходите за експлоатация на депо са малко 
по-ниски от средните за страната (230 общини), което се дължи на факта, че в тази цена 
на услугата, предоставяна от външен изпълнител по ЗОП, не са калкулирани разходи за 
охрана на депото, мониторинг и др.  

Сравнителният анализ показва, че разходите за поддържане чистотата на 
територията на населените места са доста по-ниски от средните за страната (230 
общини).  

Съотношение между приходите и разходите, свързани с управление на отпадъците  

Данни за страната  

Таблица - Покритие на разходите за управление на отпадъците в общините с приходи от такса 
битови отпадъци 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Малки общини (под 10 
хил.жители) 0,96 0,81 0,97 1,19 1,28 1,08 

Средни общини (10-50 
хил. жители) 1,13 0,92 0,98 1,08 1,17 1,02 

Големи общини (50-100 
хил.жители) 1,20 1,06 1,15 1,04 1,08 1,05 

Много големи общини 
(над 100 хил.жители) 1,24 1,24 1,27 1,48 1,37 1,30 

СРЕДНО – България 1,19 1,10 1,17 1,29 1,27 1,17 
Източник: Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) 
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Данните показват, че общините в страната събират повече постъпления от такса 
битови отпадъци, отколкото изразходват като разходи за управлението на отпадъците. 
Това не е валидно единствено за малките общини и то само в началото на разглеждания 
период.  

Предвид целевия характер на приходите от таксата и невъзможността те да 
бъдат изразходвани за услуги различни от тези, свързани с управлението на 
отпадъците, можем да направим заключението, че общините разполагат с достатъчно 
средства за финансиране на услугата по управление на отпадъците. 

Данни за община Любимец  

За 2016 г. с одобряване на план-сметката за дейностите, които ще се финансират 
чрез приходите от таксата за битови отпадъци Община Любимец е заложила недостиг 
на финансови средства от приходите за тази дейност. Недостигът се дофинансира от 
общия бюджет на общината.   

Очакваните разходи за дейност „Чистота” през 2016 г. са в размер на 516 458,00 
лв., а очакваните приходи при така определения размер на таксата възлизат на 510 000, 
00 лв., т.е. разходите за дейност „Чистота” ще се дофинансират с 6 458,00 от общия 
бюджет.  

За годините от 2012 г. до 2015 г., с одобряване на план-сметката за дейностите, 
които ще се финансират чрез приходите от таксата за битови отпадъци, Община 
Любимец не е залагала и не е имала недостиг на финансови средства от приходите по 
тази дейност.  

 

Поносимост на такса битови отпадъци 

Поносимият размер на средствата, които едно домакинство може да заплаща за 
управление на отпадъците годишно, е определен, като поносимият размер на 
средствата за едно домакинство е разделен на средния брой членове на едно 
домакинство в страната.  

Данни за страната  

Таблица - Поносимост на такса битови отпадъци за населението в България 

  2009 2010 2011 2012 

Такса битови отпадъци платена на 1 жител от 
домакинствата в извадката (лв./1 ж.) 

17,92 19,31 21,15 22,18 

Среден годишен доход на домакинство (лв.) 9 122 9 023 9 251 10 244 

Среден размер на домакинство в България 
(бр.членове) 

2,47 2,47 2,45 2,37 

Поносим размер на средствата, които 1 
домакинство може да заплаща за управление на 
отпадъците годишно (на база 1% от средния 
доход на домакинствата), (лв.) 

91,22 90,23 92,51 102,44 
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  2009 2010 2011 2012 

Поносим размер на средствата, които 1 лице 
може да заплаща за управление на отпадъците 
годишно (на база 1% от средния доход на 
домакинствата), (лв.) 

36,93 36,48 37,82 43,27 

Източник: Анкетно проучване, проведено за целите на разработването на НПУО 2014-2020 г., 
Национален статистически институт, собствени изчисления 

От таблицата става ясно, че към момента населението заплаща около 0,5% от 
дохода си за услуги, свързани с такса битови отпадъци. В същото време съществува 
значителна диференциация в доходите на домакинствата в регионален разрез, както и 
според критерия градско и селско население. Тази диференциация следва да се има 
предвид при решаването на бъдещото развитие на услугите, свързани с управление на 
отпадъците. 

Данни за община Любимец 

Поносимостта на такса битови отпадъци за населението на Община Любимец 
изразена чрез показателя „Такса битови отпадъци платена на 1 жител от домакинствата 
в извадката (лв./1 ж.)” е по-висока в сравнение с тази в България – 19,19 лв./жител за 
2015 г. и 25,40 лв./жител за 2014 г. 

Поносимостта на такса битови отпадъци за населението на Община Любимец, 
изразена чрез показателя „Поносим размер на средствата, които 1 домакинство може 
да заплаща за управление на отпадъците годишно (на база 1% от средния доход на 
домакинствата), (лв.)” е 51,80 лв. за 2016 г. (план) и 40.94 лв. за 2015 г. (по отчет). 

VIII.6.3. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 В България и в частност в населените места от община Любимец не съществува 
истинска система „плащане при изхвърляне”, тъй като потребителите на услугата, 
свързана с управлението на битовите отпадъци, не плащат на база количество на 
изхвърлените от тях отпадъци; 

 Заплащането на такса, чийто размер е определен на база, различна от 
количеството на изхвърлените отпадъци, на практика не създава стимул на населението 
да изхвърля по-малко количество отпадъци; 

 Бизнесът заплаща повече на количество, генерирани отпадъци, в сравнение с 
населението. Това води и до натиск от страна на бизнеса и въвеждането на новите 
нормативни промени в ЗМДТ, свързани с механизма за определяне размера на такса 
битови отпадъци; 

 Големите и много големите общини имат по-голям потенциал за генериране на 
приходи от такса битови отпадъци; 

 Към настоящия момент, средно за страната и общината, размерът на такса 
битови отпадъци е поносим за населението; 

 При планирането и определянето на ТБО Община Любимец спазва 
процедурите и сроковете, регламентирани със Закона за местните данъци и такси 
(ЗМДТ). Въведена е добра практика за обсъждане с местната общност (доклад на 
Сметна палата); 
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 За да бъде запазен размера на таксата за битови отпадъци (при прогресивно 
нарастване на размера на отчисленията по чл.64 ЗУО и др.) е необходимо да се докажат 
изпълнение на цели на ниво регион Харманли в следствие на изградени съоръжения и 
инсталации за оползотворяване на отпадъци (сепарираща инсталация, инсталация за 
компостиране и др.); 

 Загубата на вторични ресурси при закриването и рекултивацията на стари 
общински депа без оползотворяване на поне част от отпадъците е също слаба страна на 
управлението на отпадъците; 

 Данните заутайките от ПСОВ показват, че има възможност близо 100% от тях да 
бъдат оползотворени в земеделието и при рекултивацията на нарушени терени; 
 

VVIIIIII..77..  ААННААЛЛИИЗЗ  ННАА  ИИННФФООРРММИИРРААННЕЕ  ННАА  
ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННООССТТТТАА  ППОО  ВВЪЪППРРООССИИТТЕЕ  ННАА  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

ННАА  ООТТППААДДЪЪЦЦИИТТЕЕ  
 
ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

За осигуряване на необходимата информация за настоящия анализ е използвана 
следната информация: 

o Общински план за развитие на Община Любимец за периода 2014-2020 
г.;  

o Програма за опазване на околната среда за община Любимец 2016-2020 
г.;  

o Програма за управление на община Любимец за мандат 2015 – 2019; 
 

VIII.7.1. НАЛИЧИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД В ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЯСНИТЕЛНАТА ПОЛИТИКА ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТИТЕ ПО 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

Информирането на обществеността и бизнеса за необходимостта и ползите от 
намаляване на количеството генерирани отпадъци и оползотворяване на отпадъците 
има ключово значение за успеха и добрите резултати на системите за управление на 
отпадъците съобразно йерархията за тяхното управление. В настоящата част на анализа 
ще бъде направен преглед на действащите планови документи на общинско ниво са 
включени и съответно изпълнени мерки и дейности в тази област.  

Oбщински план за развитие на община Любимец за периода 2014 – 2020 г.  

В общинския план приоритет за община Любимец е подобряване и 
възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда, 
природното богатство и опазване на околната среда и пълноценно използване на 
природните ресурси в него се обръща и голямо внимание и дейността „Информационна 
кампания във всички населени места за подобряване на екологичната култура на 
населението”. На таблиците по-долу са показани приориритетите на община Любимец. 
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№ Наименование 

Източ-
ник на 
финан-
сиране 

Отговор-
на 

структур
а 

Партньо
р-ска 

структу
ра 

Време за реализация 

2016 2017 2018 2019 2020    

Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и 
природното богатство 
Опазване на околната среда и пълноценно използване на природните ресурси  

1. 

Информационна кампания 
във всички населени места 
за подобряване на 
екологичната култура на 
населението 

ЕФРР 
ЕСФ 

ОА  х х х х х 

 
 

Индикатори за въздействие към ОПР на Община Любимец 2014-2020 г. 

№ Индикатор за резултат 
Мерна 
единица 

Период 
на 

отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност Източник на 

информация 

Процентно 
изменение, 

% 2014 2020 
Опазване на околната среда и пълноценно използване на природните ресурси 

 

Поощряване на 
граждански 
инициативи за 
опазване на природата 

брой 2 години 0 2 
общинска 
админи- 
страция  

200 

Индикатори за въздействие в горната таблица показват, че периодът на отчитане 
изпълнението на мерките е 2 години, т.е. същите ще бъдат отчетени едва през 2016 г. 

Програма за опазване на околната среда на Община Любимец за периода 
2016-2020 г.  

Програма за опазване на околната среда на Община Любимец 2016-2020 г. 

Мярка Дейност Отговорник 
Начален и 

краен 
срок 

Финансиране 
/ възможни 
източници / 
необходими 

средства 
Въвеждане на система за 
разделно събиране на 
отпадъците в Община 
Любимец 

Подготвяне и провеждане на 
информационни кампании за 
ползата от разделното събиране 
на отпадъците  

Кмет на 
Община 
Любимец 

2016-2020 

Общински 
бюджет, 
държавен 
бюджет  

Запазване на околната 
среда чрез изграждане на 
площадки временно 
депониране на 
биоразградими 
отпадъци, намаляване 
нерегламентираните 
сметища и ефективно 
управление на видовете 
отпадъци, извън 
битовите  

Организиране на периодични 
кампании за събиране на 
рециклиращи се битови отпадъци 
и други отпадъци  

Кмет на 
Община 
Любимец 

2016-2020 

Държавен 
бюджет, 
общински 
бюджет 
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Предвидените в План за действие към Програма за опазване на околната среда 
на Община Любимец 2016-2020 г. дейности, които са с насоченост провеждане на 
информационни кампании в областта на разделното събиране на рециклируеми 
отпадъци все още не са изпълнени поради факта че общината все още не е избрала 
оплзотворяваща организация. Предстой избор на фирма. На територията на община 
Любимец ще се изгради и ще започне да функционира разделно събиране на 
рециклируеми отпадъци, в т.число биоразградими отпадъци едва след избора на 
оператор. Община Любимец като член на регионалното сдружение – Харманли извозва 
генерираните битови отпадъци на депото в Харманли. От 2013г. на територията на 
депото функционира сепарираща инсталация. 

VIII.7.2. РАЗЯСНИТЕЛНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРИВЛИЧАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА   

На територията на община Любимец не са изградени системи за разделно 
събиране на масово разпространени отпадъци. В миналото Община Любимец е 
подписала договор за сътрудничество с организация за оползотворяване на отпадъци от 
опаковки, но системата не е започнала да функционира поради отказ от страна на ООп. 
Населението на Община Любимец е малко, количествата на разделно събраните 
отпадъци е незначителен, а разходите за изграждане и обслужване на подобна система 
– високи. Последното обяснява липсата на интерес от страна на огранизациите за 
оползотвяване на МРО да си сътрудничат с Община Любимец.  

Съгласно Закона за управление на отпадъците кметът на общината отговаря за:  
 разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко 

за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло 
(чл.19, ал.3, т.6 ЗУО);  

 осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и 
други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на 
територията на общината, и при необходимост в други населени места (чл.19, 
ал.3, т.11); 

 поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от 
пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община 
(чл.19, ал.3, т.14). 

Системите за разделно събиране на отпадъци по чл. 19, ал. 3, т. 6 и за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки обхващат не по-малко от 6 000 000 жители на 
територията на страната и задължително включват всички населени места с население, 
по-голямо от 5 000 жители, и курортните населени места (чл. 33, ал.1 ЗУО).  

Видно от горното законодателят е предвидил задължения на кмета за разделно 
събиране на отпадъчни материали от хартия, картон, пластмаси, метал и стъкло за 
населени места с над 5 000 жители. На много места в страната разделното събиране на 
отпадъчни материали се съвместява с изградените системи за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки, т.е. намаляват се разходите за изграждане и обслужване на 
отделна такава система, но както беше споменато по-горе Община Любимец не е 
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сключила договор с ООп, нито с лице, притежаващо документ за дейности с отпадъци 
по чл.35 ЗУО.  

Аналогична е ситуацията и с площадките за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от домакинствата – задължението на кмета произтича при 
населени места с население над 10 000 души.  

Община Любимец планира да реализира следните информационни кампании в 
областта на управлението на битовите отпадъци: 

 Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците; 

 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци; 

 Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на разделно 
събрани отпадъци – рециклируеми, битови биоотпадъци, зелени отпадъци; 

 Финансовите ползи на населението в следствие изпълнението на целите по 
чл.31, ал.1 ЗУО.  

 
VIII.7.3. НАЧИНИ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО 
ОБЩИНСКИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  

Община Любимец в условията на пълна прозрачност организира дейностите в 
областта на управлението на отпадъците. На интернет-страницата на общината са 
публикувани:  

 действащати програмни документи:  
o Програма за опазване на околната среда за периода 2016-2020 г.;  
o Общински план за развитие на община Любимецза периода 2014-2020 г.;  

 ежегодните заповеди на кмета на Община Любимец, с които се определят 
видовете дейности и границите, в който общината организира събиране и 
транспортиране на битови отпадъци; 

 решения на Общински съвет – Любимец за одобряване на план-сметка за 
приходите от таксата за битови отпадъци, от които ще се финансират 
ежегодните разходи за дейностите на територията на общината; 

 документи във връзка с процедурите по реда на Наредбата за ОВОС; 
 документи във връзка с процедурите по обществени поръчки, в това число и 

процедури, касаещи дейностите с отпадъци на територията на общината. 
 

Община Любимец взема активно участие в провеждане на национални кампании, 
например в кампанията „Да изчистим България заедно“, като: 

 определя координатори от общинската администрация, които да 
предоставят информация на населението; 

 да подпомагат организацията по извозване на събраните количества 
отпадъци. 
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VIII.7.4. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ   

Изводи: 
В действащите програмни документи на местно ниво са предвидени мерки за 

популяризиране на дейностите по управление на битовите отпадъци сред населението.  
 
Препоръки: 

Община Любимец да реализира информационни кампании в областта на управлението 
на битовите отпадъци, както следва: 

 Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците; 

 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци; 

 Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на разделно 
събрани отпадъци – рециклируеми, битови биоотпадъци, зелени отпадъци; 

 Финансовите ползи на населението в следствие изпълнението на целите по 
чл.31, ал.1 ЗУО.  
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VVIIIIII..88..  ААННААЛЛИИЗЗ  ННАА  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООТТОО  ООББЕЕЗЗППЕЕЧЧААВВААННЕЕ  
ЗЗАА  ООТТППААДДЪЪЦЦИИТТЕЕ  ИИ  ДДЕЕЙЙННООССТТИИТТЕЕ  СС  ООТТППААДДЪЪЦЦИИ  
 
ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Предмет на този анализ е информационното обезпечаване в Община Любимец 
относно количеството и потоците отпадъци и дейностите, свързани с тяхното 
управление.  

Основните нормативни документи, действащи на национално ниво, 
регламентиращи събирането и предоставянето на информация за отпадъците от страна 
на общините, са следните: 

 Закон за опазване на околната среда; 
 Закон за управление на отпадъците; 
 Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
регистри;  

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъците;  
 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали. 
VIII.8.1. ИЗИСКВАНИЯ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС 
СЪБИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ 
СТРАНА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

Видът на информацията, която дадена община има ангажимент да предоставя, 
зависи и от това дали самата община изпълнява дадена дейност по управление на 
отпадъците или е възложила това като външна услуга (по реда на ЗОП и др., например 
за дейността събиране и транспортиране на битови отпадъци).    

Видът на предоставяната информация от дадена община зависи и от това  

 на какви разрешения е титуляр същата – например разрешително за водовземане 
и/или ползване на воден обект, издадени по реда на Закона за водите и др.,  

 дали дадената община е собственик на инсталация / съоръжение (в случаите на 
регионални сдружения),  

 дали кметът на дадена община е председател или само член на общото събрание 
на съответото регионално сдружение за управление на отпадъците за дадения 
регион и др.  
При наличие на издадено комплексно разрешително (КР) собственика на 

инсталацията има задължения за изготвяне на годишен доклад за изпълнение на 
дейностите, за които е предоставено КР.  

Общините имат и задължения за събиране на информация от организациите по 
опозотворяване на МРО, извършващи дейности с отпадъци – при наличие на подписан 
договор с тях.  
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Общините имат задължение да докладват ежегодно данни по отношение на 
битови и строителни отпадъци, инсталации и съоръжения за третиране 
(ополозтовряване или обезвреждане на битови отпадъци), приходи и разходи от такси 
за битови отпадъци на Национален статистически институт.  

 В таблица по-долу е представен в обобщен вид обхвата на основната 
информация, която се предоставя от общините в изпълнение на изискванията на 
екологичното законодателство. 

Вид и обхват на основната информация, която се предоставя от общината  

Вид на 
предоставената 

информация 

Нормативно 
изискване за 

предоставяне на 
информацията 

Обхват на информацията, срокове за предоставянето й 

Приемане и 
отчитане 
изпълнението на 
Общинската 
програма за 
околна среда  

чл. 79, ал.5 и 
ал.6 от Закон за 
опазване на 
околна среда 

Кметът на общината ежегодно внася в общинския съвет 
отчет за изпълнението на програмата за околна среда, а 
при необходимост – и предложения за нейното 
допълване и актуализиране.  
Отчетите се представят за информация в РИОСВ. 

Приемане и 
отчитане на 
Програмата за 
управление на 
отпадъците на 
общината 

чл.52 от Закон за 
управление на 
отпадъците 

Програмата за управление на отпадъците се публикува 
на интернет страницата на съответната община с цел 
осигуряване на обществен достъп (чл.52, ал.7).  
Програмата се приема от общинския съвет на 
съответната община, който контролира изпълнението й 
(чл.52, ал.8). 
Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 
март общинския съвет за изпълнението на програмата 
през предходната календарна година (чл.52, ал.9).  

Годишен доклад 
за изпълнение на 
дейностите, за 
които е 
предоставено КР  

чл.125, ал.1, т.6 
ЗООС 
чл.20, ал.1 от 
Наредбата за 
условията и 
реда за 
издаване на КР 

Операторът на инсталацията изготвя и предоставя на 
контролиращия орган годишен доклад за изпълнение на 
дейностите, за които е предоставено комплексно 
разрешително. 
Операторът на инсталацията или съоръжението 
представя на РИОСВ и на басейнова дирекция, на чиято 
територия осъществява дейността си, годишния доклад 
по чл.125, ал.1, т.6 ЗООС в срок 31 март на съответната 
година, следваща годината, за която се отнася доклада. 

Докладване по 
Европейския 
регистър за 
изпускане и 
пренос на 
замърсители 
(ЕРИПЗ) 

 

Регламент 
№166/2006 г. 
относно 
създаването на 
Европейски 
регистър за 
изпускането и 
преноса на 
замърсителите 
(EРИПЗ) 

Попълва се онлайн и/или чрез ГДОС 

Доклад за чл. 48, ал.1, т.12 Водоползвателите – титуляри на разрешителни, имат 
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Вид на 
предоставената 

информация 

Нормативно 
изискване за 

предоставяне на 
информацията 

Обхват на информацията, срокове за предоставянето й 

изпълнението на 
условията в 
издадени 
разрешителни, 
издадени по реда 
на Закона за 
водите 

от Закона за 
водите 

задължение да предоставят на директора на съответната 
басейнова дирекция доклад за изпълнението на 
условията в издадените им разрешителни. В случаите на 
издадено комплексно разрешително по чл. 117 от Закона 
за опазване на околната среда докладът се представя 
като част от Годишния доклад по околна среда. 

Данни за 
морфологичния 
състав на 
битовите 
отпадъци; 
Количество 
образувани,  
разделно 
събрани, 
рециклирани, 
депонирани 
битови отпадъци 

чл.13 от 
Наредба за 
разделно 
събиране на 
биоотпадъците 

Ежегодно в срок до 10 септември кметовете на 
общините изчисляват изпълнението на целите по чл. 31, 
ал. 1 ЗУО и по чл. 8, ал. 1 за предходната календарна 
година съгласно изискванията на приложение №1 и 
методиката по приложение №2 и предоставят на 
председателя на РСО на хартиен и електронен носител. 
Докладват се: 
-Данни за морфологичния състав на битовите отпадъци; 
-Количествата образувани битови отпадъци; 
-Количествата разделно събрани и рециклирани битови 
отпадъци; 
-Количества на депонираните отпадъци/биоразградими; 

Данни за 
депонирани 
отпадъци; 
Годишен отчет 
на РСУО; 
Данни за 
дейността на 
инсталации за 
биологично 
третиране на 
отпадъци 

чл. 20, ал.1, 
ал.2, ал.3  от 
Наредба №1 от 
04 юни 2014 г. 
за реда и 
образците, по 
които се 
предоставя 
информация за 
дейностите по 
отпадъците, 
както и реда за 
водене на 
публични 
регистри 

Лицата, чиято дейност е свързана с депониране на 
отпадъци, предоставят годишен отчет по образец 
съгласно приложение №31 (Годишен отчет за 
депониране на отпадъци). 
Регионалните сдружения по чл. 24, ал. 1 ЗУО 
предоставят годишен отчет по образец съгласно 
приложение №32 (Годишен отчет на регионалните 
сдружения на общините). 
Лицата, чиято дейност е свързана с компостиране, 
анаеробно разграждане и механично-биологично 
третиране на биоотпадъци, предоставят годишен отчет 
по образец съгласно приложение №3 (Годишен отчет за 
компостиране, анаеробно разграждане и механично-
биологично третиране (МБТ) на биоотпадъци) 

Информационното обезпечаване следва да покрива основните направления на 
дейностите по управление на отпадъците в общината, които могат да се групират по 
следния начин: 

 Предварително планиране; 

 Последващо планиране; 

 Договори и управление на договорите; 

 Събиране и транспортиране на отпадъците; 
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 Поддържане на чистотата на територията на общината; 

 Третиране и обезвреждане на отпадъците; 

 Разделно събиране на масово разпространени отпадъци; 

 Контрол по изпълнение на дейностите; 

 Проучване, проектиране и изграждане на нови съоръжения; 

 Рекултивация на депа; 

VIII.8.2. СЪЗДАДЕНА В ОБЩИНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, 
ОБРАБОТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ С 
ОТПАДЪЦИ 

В Община Любимец има вътрешноведомствена уредба за информационното 
обезпечаване на управлението на отпадъците с ясно разписани задължения на 
структурните звена за събиране, обработка и предоставяне на информация в 
информационната система на общината, както и сроковете съобразно специфичните 
нормативни и оперативни изисквания.   

Основна функция в общината за: 

 Събиране, систематизиране и анализ на информация, свързана с дейности по 
отпадъците; 

 Обработка и обобщаване на данните, свързани с изпълнението на договорите с 
фирми, извършващи дейности с отпадъци; 

 Събиране и отчитане на данни от контролната дейност; 

 Изготвяне на информационни справки, доклади, становища и др. 

 Отчитане приходите и разходите на Бюджета на Община Любимец по единна 
бюджетна класификация; 

 Осъществяване на събирането и отчитането на местните данъци и такси; 
 Изготвяне на предложение до Общински съвет Любимец с предложение за 

одобряване на ежегодната план-сметка за разходите, които ще се финансират от 
приходите от ТБО 

имат служителят, назначен на длъжност „еколог”, старши специалист „Местни данъци 
и такси”.  

Данните се обобщават и проверяват от директорите на дирекция „Обща 
администрация” и „Специализирана администрация” при Община Любимец.  

На територията на Община Любимец няма единна информационна система за 
управление на отпадъците, която да обхваща и стандартизира целия процес по 
управление на отпадъците и на база на първичната информация да осигурява контрол и 
отчетност на всички етапи от процесите. Такава информационна система би 
способствала изготвянето на качествени анализи въз основа на достоверна информация, 
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която е основа за правилно планиране и последващо отчитане на дейностите по 
отпадъците.  

Структурните звена, които изпълняват функции, свързани с управление на 
отпадъците – служители на дирекции „Обща администрация” и „Специализирана 
администрация” - използват стандартизирана база данни, съобразно своите задължения. 
Наличната информация позволява сравнителен анализ на данните, след първична 
обработка, съобразно вида на необходимите справки / анализи / отчети и др.  

Документооборотът и обменът на информация в Община Любимец се 
осъществява по два начина – по електронен път и по-рядко на хартия. Основните 
документи, в това число: 

 Планове и програми; 

 Документи във връзка с определяне на цени на такси и услуги и заплащане на 
такса битови отпадъци; 

 Решения на общинския съвет; 

 Договори; 

 Отчети и др. 

са достъпни в локалната мрежа и достъп до тях имат всички служители на общината. 

Система за набиране на информация за управление на отпадъците чрез 
мониторинг на процесите (например ежегодни социологически проучвания сред 
бизнеса и населението и др.) не е възлагана и извършвана от Община Любимец.  

VIII.8.3. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Изводи 

 Община Любимец има информационна система, която не е изградена като 
единна информацонна система, проследяваща целия процес по управление на 
отпадъците;  

 Структурните звена в Община Любимец, които изпълняват функции, свързани с 
управление на отпадъците, използват стандартизирана база данни, съобразно 
своите задължения. Наличната информация позволява сравнителен анализ на 
данните, след първична обработка, съобразно вида на необходимите 
справки/анализи/отчети и др.;  

 Система за набиране на информация за управление на отпадъците чрез 
мониторинг на процесите не е възлагана и извършвана от Община Любимец.  
 

Препоръки 

Необходимо е да бъде събрана, систематизирана и анализирана цялата 
информация, касаеща управлението на отпадъците на местно ниво като се разработят и 
внедрят и други нива на информационно обезпечаване. 
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VVIIIIII..99..  ППРРООГГННООЗЗИИ  
 

Като основа за изготвяне на прогнозните са изготвените анализи за 
съществуващото положение на дейностите по отпадъци в Община Любимец и 
получените базови данни.  

 

VIII.9.1. ПРОГНОЗА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО 

  

Основните фактори за промените в броя на населението в община Любимец са 
резултат от комбинираното влияние на естественото и на механичното му движение. 
През последните две десетилетия в страната под влиянието на разнородни по своя 
характер фактори се наблюдава неблагоприятна тенденция в състоянието и развитието 
както на естественото, така и на механичното движение на населението. Това се отнася 
и за община Любимец. Израз на това са и неблагоприятните коефициенти на естествен 
и на механичен прираст на населението (често с отрицателен знак). 
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Община Любимец

Демографска прогноза 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Население община Любимец 10 072 10 041 10 003 9 961 9 917 9 872 9 827 9 780 9 731 9 682 9 634 9 584 9 535 9 484 9 433 9 381 9 328 9 275 9 221 9 165

В малките населени места с жители до 3000  2 622 2 614 2 604 2 593 2 582 2 570 2 558 2 546 2 533 2 520 2 508 2 495 2 482 2 469 2 456 2 442 2 428 2 415 2 400 2 386

В общински център Любимец 7 450 7 427 7 399 7 368 7 335 7 302 7 269 7 234 7 198 7 162 7 126 7 089 7 053 7 015 6 977 6 939 6 900 6 861 6 820 6 779

Разделно събиране

В малките населени места с жители до 3000  2 622 2 614 2 604 2 593 2 582 2 570 2 558 2 546 2 533 2 520 2 508 2 495 2 482 2 469 2 456 2 442 2 428 2 415 2 400 2 386

В общински център Любимец 7 450 7 427 7 399 7 368 7 335 7 302 7 269 7 234 7 198 7 162 7 126 7 089 7 053 7 015 6 977 6 939 6 900 6 861 6 820 6 779

Разделно събиране на зелени отпадъци

В малките населени места с жители до 3000 2 622 2 614 2 604 2 593 2 582 2 570 2 558 2 546 2 533 2 520 2 508 2 495 2 482 2 469 2 456 2 442 2 428 2 415 2 400 2 386

В общински център Любимец 7 450 7 427 7 399 7 368 7 335 7 302 7 269 7 234 7 198 7 162 7 126 7 089 7 053 7 015 6 977 6 939 6 900 6 861 6 820 6 779  
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VIII.9.2. ПРОГНОЗА ЗА НОРМАТА НА НАТРУПВАНЕ 

Количествата образувани битови отпадъци за дадена административна единица 
са в зависимост от броя жителите и потребителските навици и възможности. За да се 
отчетат тези фактори е въведен терминът норма на натрупване, отчитащ средното 
годишно количество образувани отпадъци, които се падат на един жител. Тази норма се 
използва при определянето на потенциала за образуване на отпадъци в дадена общност. 

 Данни за количествата генерирани битови отпадъци са предоставени от община 
Любимец. На графиките по-долу показани нормата на натрупване за населените места 
до 3 000 и за общински център Любимец. 
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По информция на НСИ нормата на натрупване през последните години възлиза 
на ~500-600 кг/ж. год. Тази оценка се прави чрез обобщаване на данните от общините, 
които докладват количествата като брой на курсовете на камионите, поради липсата на 
везни за измерване на депонираните количества. Тази цифра е по-висока от данните, 
получени при различни проучвания и експертни оценки на местни специалисти. 

Официалните статистически данни относно образуването на битови отпадъци е 
силно преувеличено (502 срещу ~300-350 кг/ж. год за градовете и 161 кд/ж. год за 
селата според представително специално проучване, публикувано в Програмата за 
прилагане на Директива 99/31/EC за депониране на  отпадъци). Междувременно, 
депата, които са изградени напоследък съобразно съвременните технически изисквания 
и са снабдени с везни, докладват още по-ниски количества образувани отпадъци за 
последните години. Вижданията на местните експерти са в подкрепа на по-ниските 
количества битови отпадъци, използвани за оценка в Програмата за прилагане на 
Директива 99/31/EC.  

Изводите за по-ниски количества образувани битови отпадъци за последните 
години се потвърждава и от някой по-нови изследвания. През 2008 г. е проведено 
проучване на количеството и състава на битовите отпадъци, образувани на територията 
на Столична община, което показва обща норма на натрупване под 400 кг/ж/г. 
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Резултати от проведени през 2006 г. проучвания в община Бургас и в гр. Добрич 
показват норма на натрупване съответно 331 кг/ж/год. и 338 кг/ж/год. 

При определяне на норма на натрупване на община Любимец са използвани 
оценките по Програмата за прилагане на Директива 99/31/EC като база за генерираните 
количества понастоящем, след съответна корекция, свързана с актуализацията на 
количествата и някои специфични особености на населените места, като например:  

 тип и големина на населеното място; 

 икономическо развитие на региона и населеното място; 

 наличие на централно отопление; 

 дали селището е курортен център или университетски център и др. 

 Експертната оценка на норма на натрупване на община Любимец 

Оценка на НН за малките населени места и общински център Любимец 

Малки населени места (до 3 000 ж) 268 кг/ж/г 

Общински център Любимец 313кг/ж/г 
 

Средното натрупване на битови отпадъци на глава от населението, като функция 
на икономическото развитие, ще се развива към средно количество на образуваните 
отпадъци, което се наблюдава днес в Европа. Тяхното нарастване не е линейно, а е по-
ускорено в началото и по-забавено в края. Благодарение на техническия напредък и 
съзнателността на обществото, се очаква средната норма на натрупване да спре да 
нараства в даден бъдещ момент. Извършените проучвания в България показват, че 
ръстът на образуването на отпадъци е по-бавен от този на брутния вътрешен продукт 
(БВП) и доходите. Предполага се, че ръстът на образуването на отпадъците ще 
намалява слабо, но постоянно на годишното нарастване (ръстът на образуването на 
отпадъци намалява приблизително от 30% на 10% от ръста на доходите за прогнозния 
период). С увеличаването на количеството отпадъци се приема, че в определен момент 
нормата на натрупване ще остане относително постоянна, но това се очаква да бъде за 
годините след 2030 г. 

 Общите тенденции за развитието на НН за различните фракции са: 

- значително повишаване на количествата на хартията и картоните; 
- по-слабо повишаване на хранителните и градинските отпадъци, както и 

на пластмасите; 
- няма повишаване на НН за стъклото; 
- останалите фракции остават с практически непроменливи стойности на 

общата НН, с изключение на опасните отпадъци, които годишно намаляват с около 5%. 
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VIII.9.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ОБРАЗУВАНИ ОТПАДЪЦИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ И ПРОГНОЗИРАНЕ ПРИ 
ОТЧИТАНЕ НА МОРФОЛОГИЧНИЯ СЪСТАВ 

Морфологичен състав на битовите отпадъци 

 В началото на месец януари общинина Любимец сключи договор за извършване 
на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани 
на територията на Община Любимец и изготвяне на масов баланс на отпадъците. До 
настоящия момент са изготвени междините доклади за сезон зима и пролет. На това 
основание са изготвени прогнозни количества отпадъци за периода 2016-2035г. 

На това основание на графиките по-долу са показани общото количество отпадъци, 
които се генерират на територията на общината техния морфологичен състав и 
прогнозен масов баланс на генерираните отпадъци.  
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Общо образувани отпадъци тона 3 092 3 077 3 058 3 037 3 012 2 985 2 955 2 923 2 888 2 850 2 810 2 768 2 724 2 678 2 629 2 579 2 528 2 475 2 420 2 365

Хранителни  тона 348,4 346,6 344,6 342,1 339,4 336,4 333,0 329,3 325,4 321,1 316,7 311,9 306,9 301,7 296,3 290,6 284,8 278,8 272,7 266,4

Хартия тона 291,1 289,7 288,0 285,9 283,7 281,1 278,3 275,2 271,9 268,4 264,6 260,7 256,5 252,1 247,6 242,9 238,0 233,0 227,9 222,7

Картон тона 220,8 219,7 218,4 216,9 215,2 213,2 211,1 208,8 206,3 203,6 200,7 197,7 194,6 191,3 187,8 184,2 180,6 176,8 172,9 168,9

Пластмаса  тона 446,4 444,2 441,6 438,5 435,0 431,0 426,7 422,0 417,0 411,5 405,8 399,7 393,3 386,6 379,7 372,4 365,0 357,3 349,5 341,4

Текстил  тона 73,5 73,2 72,7 72,2 71,6 71,0 70,3 69,5 68,7 67,8 66,8 65,8 64,8 63,7 62,5 61,3 60,1 58,8 57,5 56,2

Гума тона 24,7 24,6 24,5 24,3 24,1 23,9 23,6 23,4 23,1 22,8 22,5 22,1 21,8 21,4 21,0 20,6 20,2 19,8 19,4 18,9

Кожа  тона 24,7 24,6 24,5 24,3 24,1 23,9 23,6 23,4 23,1 22,8 22,5 22,1 21,8 21,4 21,0 20,6 20,2 19,8 19,4 18,9

Градински  тона 542,5 539,8 536,6 532,8 528,5 523,8 518,5 512,8 506,7 500,1 493,1 485,7 477,9 469,8 461,3 452,6 443,5 434,2 424,7 414,9

Дървесни тона 123,6 123,0 122,3 121,4 120,5 119,4 118,2 116,9 115,5 114,0 112,4 110,7 108,9 107,1 105,1 103,1 101,1 99,0 96,8 94,6

Стъкло  тона 272,4 271,1 269,5 267,6 265,4 263,0 260,4 257,5 254,5 251,1 247,6 243,9 240,0 235,9 231,7 227,3 222,7 218,1 213,3 208,4

Метали  тона 64,0 63,7 63,3 62,8 62,3 61,8 61,2 60,5 59,8 59,0 58,1 57,3 56,4 55,4 54,4 53,4 52,3 51,2 50,1 48,9

Инертни, сгурия, пепел, пръст, 

пясък и други тона 382,1 380,1 377,9 375,2 372,2 368,9 365,2 361,2 356,8 352,2 347,3 342,0 336,6 330,9 324,9 318,7 312,4 305,8 299,1 292,2

Строителни отпадъци тона 268,4 267,1 265,5 263,6 261,5 259,2 256,6 253,8 250,7 247,5 244,0 240,3 236,5 232,5 228,3 223,9 219,5 214,9 210,1 205,3

Опасни тона 9,1 9,1 9,0 9,0 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 8,2 8,0 7,9 7,8 7,6 7,5 7,3 7,1 7,0

Общо за община Любимец

 

Съгласно Методически указания за разработване на общински програми за 
управление на отпадъците, утвърдени със Заповед №РД-211/31.03.2015 г. на министъра 
на околната среда и водите „Определянето на морфологичния състав следва да се 
базира на действително осъществен актуален проект за оценка на морфологията на 
генерираните отпадъци в общината. До осъществяването на целия проект обаче за 
целите на изготвянето на общинската програма може да се използват само 
данните от предходни проучвания, и направените проучвания до настоящия 
момент. 

VIII.9.3. ПРОГНОЗИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ 
ОТПАДЪЦИ 

 
КОЛИЧЕСТВА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ СИСТЕМИ ЗА 
РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ 
 На територията на община Любимец се предвижда въвеждане на разделно 
събиране на отпадъците от хартия, картон, пластмаса, стъкло и метали в точката на 
образуване – чрез „син“ и „жълт“ контейнер. По тази причина данните за тези отпадъци 
от територията на община Любимец се представят като общо количество. 
 

   
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Система за събиране „син“ контейнер 799 795 791 785 773 

Система за събиране „жълт“ контейнер 248 246 245 243 241 

ОБЩО 1047 1041 1063 1028 1014 
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Таблица 
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 2016 2017 2018 2019 2020 
Разделно събрани зелени отпадъци, 
тона 

263 262 260 258 255 

 




