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ВЪВЕДЕНИЕ
Законът за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от
13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.; изм. с Решение № 11 от
10.07.2014 г. на КС на РБ - бр. 61 от 25.07.2014 г.) въвежда изисквания, които да се
изпълняват от общинската администрация в лицето на Кмета на общината.
Тези задължения са вменени в чл.52 на закона и изискват:
(1) Кметът на община разработва и изпълнява програма за управление на
отпадъците за територията на съответната община.
(2) Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда.
(3) Програмата по ал. 1:
1. се разработва и приема за период, който следва да съвпада с периода на действие
на Националния план за управление на отпадъците;
2. се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия.
(4) Програмата се разработва в съответствие със структурата, целите и
предвижданията на Националния план за управление на отпадъците.
(5) Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на
кмета на община и изискванията по глава втора, раздел III.
(6) Кметовете на две или повече общини, включени в регион по чл. 49, ал. 9, могат
да разработят обща програма за управление на отпадъците, в случай че задълженията,
отговорностите и мерките, засягащи отделните общини, са ясно разграничени в
програмата.
(7) Програмата за управление на отпадъците се публикува на интернет страницата
на съответната община с цел осигуряване на обществен достъп.
(8) Програмата се приема от общинския съвет на съответната община, който
контролира изпълнението й.
(9) Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за
изпълнението на програмата през предходната календарна година.
Програмата за управление на отпадъците на община Гълъбово за периода 2016-2020
година е разработена в съответствие с чл. 52 на Закона за управление на отпадъците,
2012г. и е в съответствие с „Методически указания за разработване на общински програми
за управление на отпадъците“, утвърдени със Заповед № АД-211/31.03.2015г. на
Министъра на околната среда и водите. Тя въвежда и изискване общината да разработва и
изпълнява програма за управление на отпадъците за територията си за период, който
следва да съвпада с периода на действие на Националния план за управление на
отпадъците 2014-2020г.
Както е отбелязано в Стратегическия документ на МОСВ-НПУО 2014-2020г.,
разработен с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие на ЕС
чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” 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.
Потоците отпадъци, образувани на територията на страната, съответно на
територията на община Гълъбово са:

Община Гълъбово
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 Битови отпадъци. В рамките на битовите отпадъци особено внимание е
отделено на биоразградими битови отпадъци и отпадъци от хартия, картон,
метал, пластмаса и стъкло.
 Производствени неопасни отпадъци
 Строителни отпадъци
 Опасни отпадъци
 Специфични потоци отпадъци, които включват:
 Масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, негодни за
употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо
и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни
средства (ИУМПС), отпадъчни масла и нефтопродукти, излезли от употреба
гуми);
 Отпадъци, съдържащи ПХБ/ПХТ;
 Утайки от ПСОВ;
 Медицински и биологични отпадъци;
Чрез изпълнение на настоящата програма община Гълъбово ще подобри
управлението на потоците отпадъци на територията си в съответствие с общоевропейската
йерархия на управлението на отпадъците.
Йерархия на управлението на отпадъците

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.
Програмата включва в обхвата си отпадъците, които са в приложното поле на РДО,
съответно на ЗУО:
 битови отпадъци
 производствени отпадъци
 строителни отпадъци
 опасни отпадъци.
При разработване на програмата са взети предвид законовите и подзаконовите
Община Гълъбово
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нормативни актове очертаващи законовата рамка в сектор „Отпадъци”:
Законът за опазване на околната среда (ЗООС), който очертава принципите за
защита на компонентите и факторите на околната среда.
Законът за управление на отпадъците (ЗУО), който регламентира мерките и
контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или
намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, както
и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез
повишаване ефективността на това използване.
(2) С този закон се определят изискванията към продуктите, които в процеса на
тяхното производство или след крайната им употреба образуват опасни и/или масово
разпространени отпадъци, както и изискванията за разширена отговорност на
производителите на тези продукти с цел насърчаване на повторната употреба,
предотвратяването, рециклирането и друг вид оползотворяване на образуваните отпадъци.
(3) Управлението на отпадъците има за цел да се предотврати или намали вредното
им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и се осъществява в съответствие
с изискванията на нормативните актове относно:
1. опазване на водата, въздуха, почвата, растенията и животните;
2. шума и миризмите, и
3. опазване на природната среда и местата, които са обект на специална защита.
Чл. 2. (1) Този закон се прилага за:
1. битови отпадъци;
2. производствени отпадъци;
3. строителни отпадъци;
4. опасни отпадъци.
Със закона се поставят следните цели:
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.
§ 16. Целите по чл. 32, ал. 1 за повторна употреба, рециклиране и друго
оползотворяване на материали,включително при насипни дейности чрез заместване на
други материали с отпадъци, на неопасни строителни отпадъци, с изключение на почви,
земни и скални маси от изкопи в естествено състояние,несъдържащи опасни вещества, се
прилагат, както следва:
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 отпадъци.
Въвежда изисквания 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.
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, поголямо от 5000 жители и за курортните населени места.
Кметовете на общини да осигурят до средата на 2014 г. площадки за безвъзмездно
предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни
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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 5000 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 средата на 2014 г.
Въвежда детайлни правила и изисквания за сдружаване на общините в региона и
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.
Законът регулира всички изисквания и задължения на генераторите на различни
видове отпадъци.
Съгласно ЗУО,разходите за събиране, транспорт, оползотворяване и обезвреждане на
отпадъците,се поемат от собствениците и генераторите на отпадъци, в съответствие с
принципите"замърсителят плаща" и "отговорност на производителя".
Нормативният акт регламентира задълженията на местните власти,свързани с
управлението на отпадъците, включително отговорностите посъбиране и третиране на
биоотпадъците.
Кметът на общината организира управлението на битовите и строителните отпадъци,
образувани на нейна територия.
Кметът трябва да осигури условията, при които всеки притежател на отпадъци
трябва да бъде обслужван от юридическо лице, притежаващо съответния документ за
дейности с отпадъци и е отговорен за:
 осигуряване на контейнери за събиране на битовите отпадъци -контейнери, кофи
и др.;
 събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други
съоръжения за оползотворяване и / или обезвреждане;
 изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата или други
инсталации или съоръжения за оползотворяване и / или обезвреждане на
отпадъци;
 разделното събиране на битовите отпадъци на територията на общината,наймалко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и
стъкло;
 разделното събиране и съхраняването на битовите 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;
 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
(11));
 предоставяне на информация на населението за управление на отпадъците чрез
интернет страницата на общината и по друг подходящ начин;
§ 2. Този закон въвежда изискванията на:
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1. Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември
2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ, L 312/3 от 22
ноември 2008 г.);
Рамковата директива 2008/98/ЕО относно отпадъците определя правната рамка,
основните определения и някои от основните разпоредби, свързани с европейската
политика в областта на управление на отпадъците. Най-висок приоритет в рамките на
европейската йерархия за управление на отпадъците се дава на предотвратяването на
отпадъците. Възможностите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на
отпадъците трябва да се реализират, когато е подходящо, с цел да се намали
потреблението на първичните ресурси. Директивата изисква въвеждането на разделното
събиране,"ако това е осъществимо от техническа, екологична и икономическа гледна
точка и не трябва да се допуска смесването на отпадъци или други материали с различни
свойства" (чл. 10 (2) РДО), като изискването е задължително до 2015 г. най-малко за
хартия, метал, пластмаса и стъкло (чл.11 (1) РДО).
По отношение на биоотпадъците, дефинирани като "биоразградими отпадъци от
парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата,
ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни
отпадъци от хранително-преработвателните предприятия", е въведено само задължение за
насърчаване на разделното събиране по начин, който осигурява високо ниво на опазване
на околната среда.
Целите за събиране, повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци
трябва да превърнат Европа ведно рециклиращо общество. Страните-членки следва да
подготвят до 2020 г. подготовката за повторна употреба и рециклиране.
2. 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;
3. Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември
2000 г. относно изгарянето на отпадъците;
4. Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на
отпадъци;
5. Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003
г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО);
6. Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994
г. относно опаковките и отпадъците от опаковки;
7. Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември
2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства;
8. Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на
полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ);
9. 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;
10. Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 г. относно отпадъци от
производството на титанов диоксид;
11. Директива 82/883/ЕИО на Съвета от 3 декември 1982 г. относно процедури за
наблюдение и контрол на околни среди, засегнати от отпадъци от производството на
титанов двуокис;
12. Директива 92/112/ЕИО на Съвета от 15 декември 1992 г. относно процедурите
за хармонизиране на програмите за намаляване и евентуално премахване на
замърсяването, причинявано от отпадъците от производството на титанов двуокис.
Подзаконови нормативни документи по прилагането на ЗУО:
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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 8.01.2013 г., в сила
от 8.01.2013 г., попр., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм. и доп., бр. 51 от 11.06.2013 г., в сила от
11.06.2013 г., бр. 66 от 28.08.2015 г.)
Нaредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и
третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр.
13 от 17.02.2015 г.)
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.)
Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.12.2013
г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.)
Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Oбн.
ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.)
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.)
Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни
отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)
Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм.
бр. 30/15.04.2016 г.)
Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид (обн.
ДВ, бр. 49/04.06.2013 г.)
Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от
08.08.2014 г. )
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.)
Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. )
Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн.,
ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.)
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.)
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., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 30
от 15.04.2016 г.)
Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 201 от 04.08.2014 г.,
обн., ДВ, бр. 63 от 12.08.2016 г.).
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.)
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.)
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.)
Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (приета с
ПМС № 76 от 12.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г.)
Община Гълъбово
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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.)
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.)
Закон за местните данъци и такси
Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общините събират
следните местни такси:
а) за битови отпадъци;
Глава трета.
МЕСТНИ ТАКСИ
Раздел I.
Такса за битови отпадъци
Чл. 62. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Таксата се заплаща за услугите по
събирането, извозването и обезвреждането 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 за всяка услуга
поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа
или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
Чл. 66. (1) (Доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) 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. (изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) събиране,
включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за третирането им;
3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в
сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) 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.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2005 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Когато до края на предходната година
общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата
година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната
година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005
г., в сила от 01.01.2006 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр.
106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Одобрената план-сметка за определяне разходите на
общините по ал. 1 подлежи на проверка от Сметната палата.
Чл. 67. (1) (Предишен текст на чл. 67 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от
2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Размерът на таксата се определя в левове според
количеството на битовите отпадъци.
Община Гълъбово

Страница 11 от 192

(2) (Предишно изр. 2 на ал. 1, т. 2 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002
г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2016 г., изм.
относно влизането в сила - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Когато не може
да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се
определя 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.
(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002
г., в сила от 01.01.2004 г.) При определяне размера на таксата в зависимост количеството
на битовите отпадъци се включват разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3.
(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002
г., в сила от 01.01.2004 г.) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху
основа, определена от общинския съвет.
Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Не се допускат
изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за
битови отпадъци в течение на годината.
Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) Таксата се заплаща
по ред, определен от общинския съвет.
(2) Общината уведомява лицата по чл. 64 за дължимите от тях такси за съответния
период и за сроковете за плащане.
Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.)
Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Не се събира такса за:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г.,
в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) сметосъбиране
и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се
ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или
ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота;
2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата
не се предоставя от общината;
3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и
други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.
Чл. 71а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Не се събира такса за
битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в
които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в
страната
Закон за устройство на територията
Този закон урежда обществените отношения, свързани с устройството на
територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и
определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели, описани в Раздел VІІ.
на ЗУТ„Съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци” са изискванията за
местоположение.
Национални документи, свързани с управлението на отпадъците:
Национална Програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУО) и
национален план за предотвратяване образуването на отпадъците (НППОО) 2014-2020г.
Национален 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 Р.България за периода 2011-2020 г.
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Основание и подход за изработване на Националния план за управление на
отпадъците(НПУО) 2014-2020г. :
НПУО е разработен в съответствие с чл. 28 и чл.29 от РДО и чл. 49 и чл.50 от ЗУО.
При разработването на НПУО са взети предвид,освен законовите изисквания, 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“;
 Зелена книга за Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в
околната среда;
 Европа 2020: Национална програма за реформи 2012-2020 и Препоръки на
Съвета по Националната програма за реформи;
 Методологичните бележки на ЕК, ГД ”Околна среда”: „Изготвяне на план за
управление на отпадъците“, 2012г.;
 Методология за стратегическо планиране в Р.България, април 2010г., Съвет за
административна реформа;
Подходът за разработване на НПУО е съобразен и с изискването такъв вид документ
да е достъпен за разбиране от страна на неспециалисти и на широката общественост и
същевременно да предоставя възможност на тесните специалисти да получат по-подробна
информация чрез приложения към основния текст на аналитичната част.
Генерална 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
За всяка от тези четири стратегически цели са разработени оперативни цели и осем
програми, които включват мерки, водещи до постигането на зададените цели.
Целите, избраната алтернатива за тяхното постигане и програмите от мерки бяха
систематизирани в НПУО 2014-2020 г. по следния начин:
Цел

Програма

Цел
1:
Намаляване
на
вредното Национална Програма за
въздействие
на
отпадъците
чрез предотвратяване образуването на
предотвратяване образуването им и отпадъци
насърчаване на повторното им използване
Цел 2: Увеличаване на количествата на Програма за достигане на целите за
рециклираните и оползотворени отпадъци, подготовка за повторна употреба и за
чрез създаване на условия за изграждане рециклиране на битовите отпадъци от
Община Гълъбово
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на мрежа от съоръжения за третиране на хартия, метали, пластмаса и стъкло
цялото количество генерирани отпадъци, Програма за достигане на целите и
което да намали риска за населението и изискванията за биоразградимите
околната среда
отпадъци в т.ч. за био отпадъците
Програма за достигане на целите за
рециклиране и оползотворяване на
строителни отпадъци и отпадъци от
разрушаване на сгради
Програма за достигане на целите за
рециклиране и оползотворяване на МРО
Програма за подобряване на йерархията на
управление на другите потоци отпадъци и
намаляване на риска за околната от депата
за битови отпадъци
Цел 3: Управление на отпадъците, което Програма за подобряване капацитета на
гарантира чиста и безопасна околна среда
институциите за управление на
отпадъците
Програма за подобряване качеството на
информацията, подпомагаща вземането на
информирани управленски решения
Цел 4: Превръщане на обществеността в Програма за подобряване
ключов фактор при прилагане йерархията информираността и участието на
на управление на отпадъците
населението и бизнеса относно дейностите
по управление на отпадъците
Общинската програма за управление на отпадъците в община Гълъбово e съобразена
и е разработена така, че да отговаря на изискванията и прилагане принципите на
Генералната стратегическа цел и четири стратегически цели на НПУО.
Общинската програма за управление на отпадъците в община Гълъбово е съобразена
с ключовите изисквания на ЗУО във връзка с процеса на програмиране, а именно:
1. Тя се разработва в съответствие със структурата, целите и предвижданията на
Националния план за управление на отпадъците (НПУО).
2. Настоящата общинска програма се разработва и приема период, отговарящ на
периода на действие на НПУО 2014-2020г.
3. Общинската програма по-надолу включва необходимите мерки за изпълнение на
задълженията на кмета на общината, регламентирани в Глава втора, Раздел ІІІ на
ЗУО.
4. Общинската програма се обявява на обществеността чрез публикуването й на
интернет страницата на общината.
Общинската програма за управление на отпадъците за периода 2016-2020г.,
представя приоритетите и мерките за ефективно и целево използване на ресурсите и
решаване на приоритетни за общината проблеми и задачи, както и поставя на планова
основа местните общински, обществени и частни инициативи и не на последно място е
реализирането на регионалната политика за управление на отпадъците за регион Стара
Загора с приетите регионални цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците:
Постигната цел - година
Рециклиране и оползотворяване
Рециклиране

Община Гълъбово

2017
34,05%
36,11%

2018
33,77%
36,15%

2019
33,49%
36,19%

2020
43,89%
53,22%
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Настоящата програма обхваща всички дейности, които произтичат като задължение
на общините, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и
подзаконовите нормативни актове към него. С оглед синхронизиране с мерките за
регионално управление и настъпилите промени в националното законодателство,
следните основни резултати, свързани с подобряване и оптимизиране системата за
управление на отпадъците и качеството на околната среда в Общината са заложени в
програмата, както следва:
 Предотвратяване и намаляване количеството на генерираните отпадъци;
 Увеличаване количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, чрез
въвеждане на система за разделно събиране, транспортиране и третиране на
отпадъци от опаковки;
 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците, позволяващо осъществяването
на ефективен мониторинг и контрол – обединяване усилията на общините Ст.
Загора, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Николаево, Мъглиж,
Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица и Чирпан за изграждане на Регионално
депо на РЦУО – Ст. Загора и три ПС, доведе до разрешаване на проблемите
свързани с битовите отпадъци в региона;
 Достигане целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на БО;
 Закриване, рекултивация и след експлоатационен мониторинг на
съществуващото депо в землището на гр. Гълъбово;
 Актуално нормативно регламентиране на управлението на отпадъците на
общинско ниво;
 Осигуряване електронна система в общината за база данни за управление на
отпадъците;
 Управление на специфични потоци отпадъци;
 Работа с обществеността - привличане на обществеността при вземането на
решения, свързани с основния проблем „отпадъци”; провеждане на кампании по
прилагането на програмата; участие в моделни проекти за управление на
отпадъците; прилагане на принципите на „споделена отговорност“ и
„замърсителят плаща“;
Програмата за управление на отпадъците е съобразена по структура и съдържание,
отговарящо на изискванията на НПУО, с което се гарантира изпълнението на
нормативните задължения на община Гълъбово, като орган на местното самоуправление.
За територията на община Гълъбово, съгласно чл. 79 от Закона за опазване на
околната среда и чл. 29, ал. 1, т.1. от Закона за управление на отпадъците, има изготвена и
действаща Актуализирана програма за управление на отпадъците за периода 2010-2020г.
Актуализацията на ОПУ на община Гълъбово е разработена с основната цел да се
определят необходимите мерки за управление на отпадъците в общината, чрез която да се
постигне намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните
отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване
отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите в областта на
управление на отпадъците.
Програмата отчита решението на община Гълъбово за изграждане на ПС-Гълъбово,
ПС - Гурково, ПС-Казанлък и РЦУО-Ст. Загора, на който ще бъдат депонирани всички
неопасни отпадъци, генерирани в общините Гълъбово, Ст. Загора, Раднево, Чирпан,
Гурково, Павел баня, Бр. Даскалови, Твърдица, Опан, Мъглиж, Николаево и Казанлък.
Генерираните в община Гълъбово неопасни отпадъци временно ще се съхраняват на ПСГълъбово, откъдето чрез контейнеровози ще се транспортират за депониране на РЦУОСтара Загора.
В периода на действие на предходната актуализирана програма е приета
Националната програма за управление на отпадъците 2014-2020г. В тази връзка РИОСВОбщина Гълъбово
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Стара Загора с Изх. № РД-05-254, гр. Стара Загора, 24.04.2015 г. уведомява Кмета на
Община Гълъбово, че в изпълнение на нормативните разпоредби на чл.52, ал.10 от Закона
за управление на отпадъците /ЗУО/ от министъра на околната среда и водите са издадени
«Методически указания за разработване на общински и на регионални програми за
управление на отпадъците».
Те определят обхвата на общинските и регионалните програми за управление на
отпадъците на основата на нормативно определените функции на общините и на
регионалните сдружения за управление на отпадъците. Указанията дават методически
насоки за етапите през които е целесъобразно да преминат общините при изготвяне,
съгласуване и приемане на програмите и действията, които да предприемат във всеки
етап.
«Методически указания за разработване на общински и методическите указания за
разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015 2020 г.» са утвърдени със заповед № РД-211/31.03.2015 г. на министъра на околната среда
и водите и са достъпни на интернет-страницата на МОСВ.
Във връзка с прилагане разпоредбите на Раздел II, Глава шеста от Закона за опазване
на околната среда (ЗООС) и чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване
на екологична оценка на планове и програми, Ви уведомяваме, че общинските програми
за управление на отпадъци са включени в Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2, т. 1 от
Наредбата за ЕО. За тези програми се преценява необходимостта от извършване на ЕО.
Компетентен орган за вземане на решение е директора на РИОСВ съгласно чл. 4, т. 2 от
Наредбата.
РИОСВ-Стара Загора информира, че Програмата се приема от общинския съвет на
съответната община, и той следи и контролира изпълнението й. Разходите за дейностите
по управление на отпадъците са много важен компонент от бюджета на всяка община и
поради това се изисква планиране, което да осигури ползи за населението и общината.
Предвид изискванията, свързани с изпълнение на целите за рециклиране на битовите
отпадъци и целите за отклоняване на биоразградими битови отпадъци от депата и предвид
ежегодно нарастващата сума за отчисленията по чл.64 и обезпеченията по чл.60 от ЗУО се
налага виждането за предприемане на нов подход при разработването на общинските
програми за управление на отпадъците, основан на доказателства, отчитайки пълните
разходи от извършваните дейности.
В дългосрочен аспект предвижданите мерки трябва да решават специфичните
особености на общината или региона за управление на отпадъците като включват
ефективни технически решения.
Съгласно Индикативна годишна работна програма на ОПОС 2014-2015 г., през 2015
г. се очаква да бъдат обявени процедури за предоставянето на безвъзмездни финансови
средства чрез подбор на проекти в сектора по управление на отпадъците.МОСВ ще
подпомага и в следващия планов период местната власт чрез финансиране на конкретни
проекти, но за целите на подготовката на апликационните форми за кандидатстване
е наложително да бъдат разработени и приети от общинските съвети в кратки срокове
актуални общински/ регионални програми за управление на отпадъците.
Процесът на разработване на общинската програма за управление на отпадъците,
която отразява действията на общината за постигане на целите за един период до 2020 г. е
процес на изготвяне на местно ниво на стратегически и планов документ, при спазване на
Община Гълъбово
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стандарти и принципи в стратегическото планиране(Методология за стратегическото
планиране в Република България, 2010г.).

I.

ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ОСИГУРЕНИ ОТ ОБЩИНА
ГЪЛЪБОВО:

Предварителна подготовка
През този период общината е осигурила изпълнението на Методически указания за
разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със
Заповед №РД-211/31.03.2015г. на министъра на околната среда и водите.
Възложено е изработването на настоящата програма на външен консултант.
Основна отговорност за организация на коодинацията и дейностите по
разработване на програмата са възложени на „Финтрейд Инженеринг“ ООД

На сайта на Община Гълъбово е публикувано съобщение, с което се информира в начален
етап заинтересованото население и трети страни, че е в процес на разработка
Програма за управление на отпадъците в община Гълъбово

Събиране на информация за анализите и прогнозите
Процесът по Събиране на информация за анализите и прогнозите протича през
целия период на изготвяне на програмата. Ползват се годишни отчети , годишни
доклади (и на РИОСВ-Стара Загора), планове за развитие на община Гълъбово и т.н.
Както и посещение на място в организации имащи отношение по въпроса.

Анализ и оценка на съществуващата ситуация за управление на отпадъците, изготвяне на
прогнози
Програмата съдържа необходимата информация за постигнатото до момента от
дейността на община Гълъбово по управление на отпадъците на общинско ниво,
съобразено с нормативните документи и изисквания до 2016г. Отчетено е че община
Гълъбово участва в сдружение с нестопанска цел „Регионално сдружение за управление
на отпадъците Стара Загора“.
При извършване на анализа на текущото състояние на сектора (PEST анализ) в
програмата се извършва оценка на околната среда, характерна за територията на
община Гълъбово.
Анализът съгласно изискванията в приложение VІІІ към програмата включва:
1. Анализ на състоянието на управлението на отпадъците:
 Анализ и оценка на действащото законодателство и програмни документи
 Анализ на отпадъците
 Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците
 Анализ на институционалния капацитет в сферата на управление на
отпадъците, с акцент върху контролните функции
Община Гълъбово
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Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на
отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване
Анализ на организационните схеми за управление на отпадъците, планиране,
финансиране и определяне на цени и такси за услугите
Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление
на отпадъците
Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с
отпадъци.

Изготвяне на SWOT анализ
Съгласно Методология за стратегическото планиране в Република България,
2010г.,SWOT анализът се използва при разработването на националните стратегии,
отнасящи се до отделните сектори. Тези стратегии се разработват на базата на
анализа на вътрешните (силни и слаби страни) и външните (възможности и заплахи) за
средата фактори, като освен това се описват причините, предопределящи силните и
слабите страни, възможностите и заплахите.
Силни страни Слаби страни
Възможности Заплахи
На базата на SWOT анализа се изследват следните стратегически връзки:
 как да се използват силните страни, така че да не се пропускат наличните
 възможности;
 как възможностите да помогнат за неутрализиране на слабите страни;
 как да се използват силните страни за намаляване на заплахите;
 кои слаби страни трябва да се премахнат, за да се намалят заплахите.
Националната стратегия за съответния сектор се базира на анализа на средата и
на SWOT анализа на сектора, извършен след като бъдат оценени резултатите от
изпълнените програми.
Анализът определя дали е необходимо разработването на стратегия, като в него се
дават основни предложения за развитие. В зависимост от специфичния характер на
всеки отделен сектор, се препоръчва анализът да не бъде по-голям от 12 страници.
Допустимо е анализът да бъде по-обхватен, но трябва да бъде синтезиран и
целенасочен.
Всички изводи от анализа трябва да бъдат взети под внимание при следващите
стъпки в изготвянето на стратегията, и по-конкретно, при определянето на визията,
приоритетите и разработването на стратегическите цели.

Определяне цели на Програмата и алтернативи за постигането й
Най-подходящата алтернатива за постигане целите на Програмата е приета от
община Гълъбово включвайки се в проекта „Регионално сдружение за управление на
отпадъците Стара Загора“. Определени са нейните стратегически цели и
оперативните цели.
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План за действие с подпрограми с мерки за постигането им
В настоящата Програма са разработени следните подпрограми:
Подпрограма с мерки за предотвратяването образуването на отпадъци
Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите за подготовка
за повторна употреба за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали,
пластмаса и стъкло
Подпрограма с мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и
отпадъци от разрушаване на сгради
Подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депата с преустановена
експлоатация
Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране на
обществеността по въпросите за управление на отпадъците

Система за наблюдение, контрол и отчитане на общинската програма за управление на
отпадъците
Следва провеждане процедурата съгласно изискванията на Закона за опазване на
околната среда в РИОСВ-Стара Загора, чрез Екологична оценка и оценка на
съвместимост на програмата, включваща процедурите:
 уведомяване на компетентния орган за определяне на приложимата процедура
по ЕО чрез „Уведомление за изготвяне на план/програма съгласно чл.
Приложение №3, към чл.8, ал.1“
 Преценяване на необходимостта за ЕО чрез „Искане за преценяване
необходимостта от извършване на екологична оценка съгласно Приложение
№4 към чл.8а, ал.1“
 Издаване на становище по ЕО чрез „Искане за издаване на становище по
екологична оценка съгласно Приложение №5 към чл.23, ал.1“

Програмата се приема от Общински съвет с решение
Общинският съвет приема окончателно Програмата за управление на
отпадъците в община Гълъбово 2016-2020г. след проведена процедура за преценка за
екологична оценка.

II.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

1. Основни данни за община Гълъбово - административна област, географски,
демографски и социално-икономически характеристики

Община Гълъбово
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Община Гълъбово отстои на 63 км от държавната граница с Република Гърция и на
75 км от границата с Република Турция. Общинският център град Гълъбово отстои на 217
км от столицата и на 37 км от областния център Стара Загора. Вътрешно общинските
транспортни връзки се осигуряват предимно от третокласни и общински пътища. През
територията на общината преминава и второкласният републикански път II-55 Велико
Търново – Свиленград.

Географско положение и граници на община Гълъбово
Селищната мрежа включва 11 населени места - гр. Гълъбово и 10 села – Априлово,
Великово, Главан, Искрица, Медникарово, Мусачево, Мъдрец, Обручище, Помощник и
Разделна. Гъстотата на населението в обхванатата територия по данни на НСИ е 36,8
д./кв.км. през 2013г. при 67 души/кв.км за страната.
Населено място

Община Гълъбово

Площ на землището km2

Априлово

14,660

Великово

15,190

Главан

61,120

Гълъбово

55,947

Искрица

15,667

Медникарово

33,045

Мусачево

15,306

Мъдрец

36,556

Обручище

61,074

Помощник

20,331

Разделна

15,999

ОБЩО:

348,895
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Община Гълъбово е на шесто място по брой на населението в област Стара Загора.
По този показател след нея се нареждат пет общини. През 2013г. в община Гълъбово
живеят 4% от жителите на областта.
През последните три години населението в областта намалява, което е продиктувано
от намаление в броя на населението в 9 от 11-те общини. Увеличение на населението се
наблюдава само в общини Николаево и Стара Загора.
Година
Общо
В града
В селата
2015
12414
7781
4633
2014
12668
7957
4711
2013
12837
8006
4831
2012
13043
8093
4950
2011
13238
8187
5051
2010
14086
8425
5661
2009
14269
8404
5865
Брой и местоживеене на населението в община Гълъбово за периода 2009-2015 (към
31.12. на съответната година), Източник: НСИ
Намалението на населението на община Гълъбово, отчетено в периода 2009-2013 г., е
характерно както за градското, така и за селското население в общината. Отличава се
единствено 2010 г. с нарастване на населението в града в сравнение с предходната 2009 и
следващата 2011 години.
Населени места
Гълъбово
с. Априлово
с. Великово
с. Главан
гр. Гълъбово
с. Искрица
с. Медникарово
с. Мусачево
с. Мъдрец
с. Обручище
с. Помощник
с. Разделна

2011
2012
2013
общо
мъже жени общо
мъже жени общо
13 238
6 630 6 608 13 043
6 503 6 540 12 837
282
138
144
264
127
137
254
56
26
30
58
28
30
62
964
477
487
948
467
481
920
8 187
4 123 4 064 8 093
4 066 4 027 8 006
205
97
108
199
93
106
197
480
246
234
474
244
230
468
211
111
100
208
108
100
208
846
414
432
828
403
425
822
1 638
830
808
1611
806
805
1 556
255
117
138
247
111
136
237
114
51
63
113
50
63
107
Население на община Гълъбово по населени места към 31.12., брой

мъже
6 393
122
32
449
4 015
93
240
107
404
778
105
48

жени
6 444
132
30
471
3 991
104
228
101
418
778
132
59

И за община Гълъбово протичащите демографски процеси са с влошени
неблагоприятни характеристики, което е характерно за страната като цяло. Общината не
прави изключение по очертаващите се трайни тенденции на отрицателен естествен
прираст, ниска раждаемост, висока смъртност, нарушена възрастова структура и пр.
Крайният резултат е проявата на един постоянен процес на намаляване броя на
населението. Подобна констатация може да се направи и за равнището на естественото
възпроизводство на населението. То също е с отрицателни измерения, което е характерна
тенденция за страната като цяло.
Основна характеристика на демографската ситуация на общината, очертана от
наличната информация е, че е налице силна концентрация на население в общинския
център гр. Гълъбово и все още не е преодоляна тенденцията към обезлюдяване на
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периферията на общината. Някои села обезлюдяват и се наблюдава сериозен спад в
икономическата активност в селските райони.
Възрастовата структура на населението показва тенденция към застаряване, най-вече
в малките населени места. С бавни, но устойчиви темпове намалява делът на населението
в трудоспособна възраст, а се увеличава делът на лицата над 65 г. Промените във
възрастовия състав на населението засягат както града, така и селата.
В община Гълъбово се наблюдава тенденция към увеличаване делът на населението
в над трудоспособна възраст. Това е проблем, който оказва влияние върху процеса на
естественото възпроизводство на населението и представлява реална заплаха за
цялостното развитие на общината поради намаляване на трудовия й ресурс.
2. Членство на община Гълъбово в регионално сдружение за управление на
отпадъците
Създадено е "Регионално сдружение за управление на отпадъците Стара Загора",
което обхваща общините Гълъбово, Чирпан, Ст. Загора, Раднево, Гурково, Павел баня, Бр.
Даскалови, Твърдица, Опан, Мъглиж, Николаево и Казанлък.
С решение № 238 от 05 януари 2009 г. гр. Ст. Загора, Старозагорски Окръжен съд
/Търговско отделение/ регистрира юридическо лице - Сдружение с нестопанска цел с
наименование "Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора".
Мястото на изпълнение на дейността на сдружението е гр. Стара Загора, бул. „Цар
Симеон Велики" 107.
Целите, определени в учредителния документ на Сдружението са:
 Подобряване на качеството на услугите за събиране, транспортиране и
обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци;
 Ефективно използване на ресурсите, възникващи в процесите на управление на
отпадъците;
 Оптимизиране на процесите за управление на отпадъците с оглед намаляване на
разходите за услугата за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите
отпадъци и на приравнените към тях отпадъци;
 Постигане на прозрачност и отговорност на процесите на управление на
отпадъците;
 Реализиране на целите и изискванията на националното законодателство и
подзаконовите актове за управление на отпадъците;
 Стимулиране и подпомагане на активността на отделните граждани за участие в
процесите за управление на отпадъците;
 Насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, органите на
местното самоуправление, стопанските организации при решаване на
проблемите, свързани с управлението на отпадъците.
Гореописаните цели ще се постигат чрез предоставяне на консултации на общинитечленове на сдружението по въпросите, свързани с управлението на отпадъците;
организиране и провеждане на процедури за осъществяване на дейности, свързани с
управлението на отпадъците; осъществяване на инвестиционна дейност, включително и за
изграждане на регионално депо за битови отпадъци; осъществяване на мониторинг и
контрол върху изпълнението на сключени договори или върху отделни дейности,
свързани с управлението на отпадъците; организиране различни форми на обучение;
разпространение на информация, свързана с управлението на отпадъците; провеждане на
работни срещи, семинари и конференции; публикуване и разпространение на печатни и
електронни издания, свързани с дейността на сдружението; подпомагане на дейността на
медиите при отразяване на проблемите на управление на отпадъците; подпомагане
дейността на органите на централната и местна власт чрез изработване на експертни
становища, организиране на дебати и представяне на предложения за промени в
Община Гълъбово

Страница 22 от 192

нормативните актове, организиране на проучвания и осъществяване на изследователски
проекти.
Сдружението е създадено в обществена полза.
Предметът на основна дейност на сдружението е осъществяване на дейности и
проекти, свързани с управлението на отпадъците и по-конкретно на битовите отпадъци и
на приравнените на тях отпадъци, строителните отпадъци и масово разпространени
отпадъци.
Предметът на допълнителна стопанска дейност е всякакъв вид търговски сделки, не
забранени от закона и свързани с предмета на основната дейност. Приходите от тази
дейност следва да се разходват изцяло за постигане на целите на сдружението.
Органи на управление на Сдружението са - Общо събрание, Управителен съвет и
Изпълнителен директор.
В състава на Управителният съвет са представител на община Стара Загора,
представител на община Гурково и представител на община Казанлък. Сдружението се
представлява от председателя на Управителният съвет - представител на община Стара
Загора.
В Общото събрание участват всички общини - членове на сдружението. Всяка
община е представена от упълномощен от съответния общински съвет представител на
общината или пре упълномощено от него лице. Общото събрание изменя и допълва
Устава на сдружението, приема други вътрешни актове и взема решение за преобразуване
или прекратяване на сдружението. Общото събрание решава относно включване или
изключване на някои от членовете на сдружението, избира и освобождава членове на
Управителния съвет, избира Председателя на Управителния съвет на сдружението, решава
размера на членския внос и на целевите годишни имуществени вноски, решава за
откриването и закриването на клонове, също така решава относно участието на
сдружението в други организации или създаването на търговски дружества и други
юридически лица; утвърждава основните насоки и програми за дейността на сдружението;
одобрява бизнес плана на сдружението, бюджета на сдружението и др.
Сдружението се управлява от Управителен съвет. Членовете на Управителния съвет
се избират на Общо събрание за срок от 3 години. Управителният съвет се състои от
представители на три лица членове на сдружението. Членовете на Управителният съвет
могат да бъдат преизбрани.
Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Общото събрание е
законово, ако се явят представители на повече от две трети от всички членове. Всеки
представител има право на участие в обсъжданията на Общото събрание. Решенията на
Общото събрание се взимат с мнозинство от присъстващите членове, изисква се
мнозинство 2/3 от присъстващите. За заседанието на Общото събрание се води протокол,
който се подписва от ръководещия заседанието и лицето изготвило протокола, които
удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Към протоколите се прилага
списък на присъстващите и документи, свързани със свикването на Общото събрание.
Членове на сдружението се приемат на Общо събрание. Кандидатите отправят
писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата в едномесечен срок и
внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване
и мнозинство с повече от половината от гласовете на всички членове.
Уставът на сдружение "Регионално сдружение за управление на отпадъците -Стара
Загора" е приет на Общо събрание, състояло се на 05.11.2008 г. и е подписан от
Учредителите: Община Стара Загора, Община Казанлък, Община Гурково, Община
Гълъбово, Община Мъглиж, Община Бр. Даскалови, Община Чирпан, Община Николаево,
Община Опан, Община Твърдица.
С решение на общото събрание на сдружението от 09.06.2009 г. общини Раднево и
Павел баня са приети за равноправни членове на сдружението.
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3. Географска и социално-икономическа характеристика на община Гълъбоворелеф, компоненти и фактори на околната среда, основни отрасли, заетост,
БВП на 1 жител
Природно ресурсният потенциал характеризиращ съвкупността от природни ресурси
на Земята, в частност на територията на Община Гълъбово, както и възможностите, които
те предлагат за развитието й.
В практиката намират приложение главно два типа класификации на природните
ресурси: природни и икономически.
Природната класификация на ресурсите се базира на предпоставката, че последните
са компонент на околната среда, а икономическите изхождат от насоките и формата на
тяхното използване.
Природната класификация на ресурсите включва следните основни видове
естествени ресурси: геоложки/минерални/, климатични, водни, почвени, растителни,
фаунистични, атомни, планетарни и космически.
Релеф и геоложки строеж
Община Гълъбово е със средна надморска височина 171 м. и абсолютни височини в
границите от 100 до 370 м. Релефът е предимно равнинен, но в източната и западна част
на територията й има разположени ниски хълмове, тъй като в територията й се включва
част от Сакар планина. Нарастване на надморската височина се наблюдава в посока
югоизток.

Наклон на склона на територията на община Гълъбово
Според морфографската подялба на страната територията на общината принадлежи
към Горнотракийската низина, а най-югоизточната част – към Сакар планина.
Съвременният релеф отразява сложния геоложки строеж на територията и формирането
му е свързано с проявата на денудационни, ерозионни и акумулационни процеси.
Община Гълъбово
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Основно релефът на общината е представен от морфоструктурата на Балканидите.
Горнотракийската низина представлява грабеновидно понижение, което в източната си
част леко потъва и в наши дни.
През Плиоцена Горнотракийската низина е била дъно на езерен басейн, в който се
наблюдава значителна алувиално-дървесна акумулация. Характерните особености на
района и процесите през неотектонската епоха са довели до формирането на лигнитни
въглища, образуващи пластове, залягащи на неголяма дълбочина. През Кватернера около
река Сазлийка са се образували кватернерни речни тераси. Ландшафтните комплекси,
които са се формирали през холоцена, на територията на община Гълъбово са силно
повлияни от антропогенната дейност, най-вече добива на полезни изкопаеми, при който са
създадени големи позитивни и негативни форми на релефа.
Климат
В климатично отношение територията на община Гълъбово попада в климатичния
район на Източна Средна България, в преходно - континенталната подобласт. Като се
вземе предвид относително малката надморска височина на района, климатичните условия
се формират предимно от въздействието на ограждащите общината от север и юг
планини.
Климатът на територията на община Гълъбово се характеризира със сравнително
мека зима и горещо лято. През зимата Стара планина спира студените континентални
въздушни маси, нахлуващи от север и североизток. Тази естествена защита прави зимата в
района значително по-мека от тази в Умерено-континенталната климатична подобласт на
Северна България. По-голямата близост до Средиземноморието води до намаляването на
различията между летния максимум и зимния минимум на валежите, като в най-южните
части се наблюдава изместване на максимума на валежите от лятото към зимата. Всички
тези особености очертават климата като преходен между умерено-континенталния на
Северна България и по-мекия климат на най-южните райони на страната.
Средните годишни стойности за температурата на въздуха са над 12°С /средната
месечна лятна температура е 23-24°С, а средната зимна е 1°С/, относителната влажност на
въздуха е около 70%.
Вятър
Розата на вятъра за 2013г. за района на Община Гълъбово е изобразена по-долу, а
повторяемостта на вятъра по скоростни интервали и направление е показана в Таблица В02.

Роза на вятъра за 2013 г. по данни на НИМХ при БАН
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Таблица В-01. Разпределение на вятъра за 2013г. по скорост и направление за Община
Гълъбово
Скоростни интервали, m/s
Направление
на вятъра 0.5 - 1.5 1.5 - 3.3 3.3 - 5.4
5.4 - 8.5 8.5 - 11.1 > 11.1 Общо (%)
0.013736 0.005495 0.002747 0.001832 0.000000 0.000000
2.38
N
0.003663 0.001832 0.004579 0.000000 0.000000 0.000000
1.00
NNE
0.027473 0.037546 0.014652 0.007326 0.000000 0.000000
8.69
NE
0.002747 0.000916 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.36
ENE
0.010989 0.009158 0.001832 0.000000 0.000000 0.000000
2.19
E
0.000916 0.001832 0.001832 0.000916 0.000000 0.000000
0.54
ESE
0.019231 0.014652 0.008242 0.003663 0.000000 0.000000
4.57
SE
0.002747 0.000916 0.001832 0.000000 0.000000 0.000000
0.54
SSE
0.001832 0.007326 0.001832 0.000916 0.000000 0.000000
1.19
S
0.001832 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.18
SSW
0.010073 0.009158 0.005495 0.000916 0.000000 0.001832
2.74
SW
0.000916 0.000000 0.000000 0.000457 0.000000 0.000000
0.09
WSW
0.004579 0.008242 0.00000 0.000916 0.000000 0.000000
1.37
W
0.001832 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.18
WNW
0.017399
0.019231
0.005495
0.002747
0.000000
0.00000
4.48
NW
0.001832 0.002747 0.000916 0.000000 0.000000 0.000000
0.54
NNW
12.18
11.90
4.95
1.92
0.0
0.18
37.9
Общо (%)
Таблица В-02. Средна скорост на вятъра и случаи “тихо” за 2013г. по данни на НИМХ за
община Гълъбово
ОктомвриАприлПараметър
2013г.
Март
Септември
Средна скорост, m/s
0.86
0.83
0.82
Случаи (%) на скорост на вятъра
78.2
77.2
77.2
под 1.5 m/s
Случай на тихо % (от 0.0 до 0.5m/s)
69.4
68.3
68.8
Средната скорост на вятъра за периода е под 1m/s. В 11.9% от случаите през 2013г.
скоростта на вятъра е била в интервала 1.5 до 3.3 m/s, а едва 4.9% са ветровете в скоростни
интервали от 3.3 до 5.4 m/s. Ветрове със скорост над 8.5 m/s са епизодични.
Анализът на данните за скоростта на вятъра (Таблица В-02), показват, че случаите със
скорост на вятъра под 1.5 m/s за района са 77.2%, от които 68.8% са случаите на безветрие
(от 0.0 до 0.5m/s). Съгласно указанията на Европейската комисия в съобщение СОМ
(2008) 403 окончателен, скорост на вятъра под 1.5 m/s, се явява неблагоприятна за
разсейване. В такива случаи конвективният пренос на частици е силно затруднен и
разсейването се осъществява основно на базата на молекулярна дифузия – разсейването
става с много ниска скорост.
Температура на въздуха
Средните годишни температури за района са около 12° С с незначителни различия по
територията. Годишната температурна амплитуда е 21-23°С. Средноянуарските
температури, са 1,2° С, а юлските – 23.9° С.
Влажност на въздуха
Община Гълъбово
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Средномесечната относителна влажност на въздуха има стойности, които са
характерни за равнинната част на страната – около 70%. През зимните месеци тя се
увеличава до 80-84%, а през летните спада до 60-62%.
Мъгли
Режимът на мъглите зависи преди всичко от цялостната синоптична обстановка топлинен баланс, температура на въздуха, относителна влажност и развитието на
синоптичните процеси, като годишният брой на мъгливите дни в общината се движи в
рамките на нормалното. Средната облачност през зимния сезон е в границите 6,8 - 7,2
бала, а през лятото в границите 2,7 - 4,8 бала. Средните месечни скорости на вятъра са 2-3
м/сек, като преобладаващи почти през цялата година са ветровете от северозапад и
североизток.
Валежи
Режимът на валежите съответства на преходно-континенталния характер на климата
и показва количество в диапазона 550-650 мм. Тенденция за нарастване се наблюдава в
посока югоизток към Сакар планина, където нараства и надморската височина.
Максимумът на валежите е през пролетните (май и юни) и зимните (ноември и декември)
месеци, а минимумът в края на лятото и началото на есента (септември) и през пролетта
(февруари и март). Валежите от сняг са сравнително редки и снежната покривка се
задържа до 10-15 дни, като на изток става по-неустойчива.
Почви, минерални ресурси
Преобладаващите почви на територията на общината са черноземните смолници с
мощен хумусен слой /в по-заравнените територии/, подходящи за отглеждането на
зърнени и зеленчукови култури и канелените горски почви /в хълмистите части/ и
алувиално (делувиално) - ливадни в подножията на терасите на реките. В хълмистите
части се срещат още и канелено-подзолисти (псевдоподзолисти) почви. Освен това
нагънатия релеф създава условия за проявлението на денудационни и ерозирани,
заблатени и засолени почви. По поречието на р. Сазлийка и нейните притоци
разпространение имат алувиалните почви.
В земеделските територии, според бонитета, преобладават почви от 4-та до 6-та
категория - от такива със среднопродуктивни възможности до лоши и непригодни за
земеделско ползване. Почвите, които притежават добри до средни продуктивни
възможности, заемат ограничени размери. Това се дължи до голяма степен на
антропогенната дейност и широкият добив на полезни изкопаеми, които благоприятства
замърсяването на почвите.
Територията на общината се намира в южната част на Източно-маришкия лигнитен
басейн. Това е част от югоизточната Тракийска низина в границите на плиоценско езерно
образование, достигаща на юг до долината на р. Соколица. Генезисът и разпространението
на почвените типове е свързано с това плиоценско образование. Плиоценските седименти
са представени от плиоценски различно оцветени глини и глинести пясъци с мощнаст до
300 м и лигнитни въглища, залягащи върху пъстра подложка от палеозойски и триаски
скали - гранитогнайси, мраморизирани варовици и доломити. Плиоценските наслаги се
разделят условно на три комплекса: подвъглищен, въглищен и надвъглищен.
Надвъглищният пласт се състои от прахови и песъкливи глини, с включени в тях
неиздържани по мощност (до 15 м) и разпространение пясъчни прослойки и лещи.
Глините са различно оцветени - жълтокафяви, кафяви, синьозелени, между които не
съществува рязка граница. Преобладаващо участие имат синьо-зелените и сиво-зелените
глини. Общата мощност на комплекса е 8-10 до 100 м. Всички глини са микро-напукани,
водонаситени. Намират се в средно до твърдопластично състояние.
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Основният суровинен ресурс на община Гълъбово са лигнитните въглища. Те
представляват 17,6% от общата й територия и са част от Източномаришкия каменовъглен
басейн, който заема площ от около 200 км2 и е разположен в землищата на общините
Раднево и Гълъбово. Добиват се по открит способ и са ниско калорични, с голямо пепелно
съдържание, серисти и с висока влажност.
Поземлени ресурси
От общо заетата от общината площ 80,47% е селскостопански фонд, 11,02% горски
фонд, 5,63% фонд населени места и 2,88% пътища и водни площи. Селищата в общината
са балансирано разположени по територията й.
Община Гълъбово е разположена на площ от 3488 хектара. Най-голям относителен
дял заемат земеделските земи - 62,2% или 2169,5 хектара. Относителният дял на нивите е
68.3% от общия размер на земеделските земи. Динамиката в площта на нивите (нарастване
на тяхната площ) и на мерите и пасищата (намаляване на площта им) е свързана с
възстановяване на частната собственост върху земеделските земи и на трансформацията
на земи, заети от трайни насаждения и от мерите и пасищата в ниви. Пак с възстановяване
на частната собственост и раздробяването на земеделските земи се обяснява и
нарастването на площите, заети от полски пътища и прокари. Чрез тях се осъществява
достъп до повече на брой земеделски участъци в землищата на отделните населени места.
На базата на този поземлен ресурс и благоприятните почвени и климатични условия,
се развива успешно аграрният сектор на общинската икономика. За да се отговори на
приоритетите за развитие на селското стопанство, залегнали както в областната, така и в
националната стратегия обаче е необходимо по-ефективно използване на земеделските
земи в общината. Откритият способ при добива на въглища в района определят и големия
относителен дял на териториите, използвани за добив на полезни изкопаеми. Те възлизат
на 614,9 хектара, което представлява 17,6% от общата площ на общината. През
последните години се наблюдава слаба тенденция към намаляване на дела на тези земи
поради рекултивация на териториите, на които е приключило изземването и частичното
свиване на въгледобива.
Обработваемата земя на територията на общината е 275 450 дка. Горските територии
заемат 13,5% от площта на община Гълъбово или 470,9 хектара.
Флора и фауна
По отношение на растителността районът на общината е сравнително еднообразен,
тъй като природните дадености като релеф, климат и почвени ресурси осигуряват
отглеждането на голям брой земеделски култури - пшеница, ечемик, слънчоглед, силажна
царевица, памук, царевица на зърно.
Животинският свят е от централно-европейски тип. Фаунистичното разнообразие се
определя от птиците - бухал, врабче, врана, гарван, гълъб, кукувица, кукумявка, сврака,
славей, чухал, щъркел, ястреби и орли. Дивите животни са представени от таралежи и
невестулка; от влечугите най-разпространени са смоковете, по-рядко смок - стрелец,
срещат се водни змии, гущери, пепелянката и усойницата.
Сравнително по-ограниченият брой животински видове в района е характерно за
обезлесените, полски и открити територии. По-характерни видове са - заек, обикновена
полевка, полска мишка, лалаугер, полска яребица, пъдпъдък, розов скорец, колхидски
фазан, дропла и др.
Уникален с биологичното си разнообразие е язовир "Розов кладенец". Заради
топлите му води край него се събират над 65 вида птици, които са интересен обект за
наблюдение. През зимният период той се превръща в интересна атракция за любителите
на птици.
Горски ресурси
Община Гълъбово
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Основната част от естествените гори в общината се намира в югоизточния и край и в
терасите на реките. Горите на територията на общината са широколистни, преди всичко
дъбови и габърови. За топлите и по-сухите местообитания са характерни растителни
формации от преходно-средиземноморските представители - космат дъб, мъждрян, келяв
габър, драка; има групово или единични видове от - цер, благун, полски клен, мекиш. На
по-свежите местообитания се срещат още - полски бряст, ясен, джанка, обикновена круша,
дрян, черната топола и бялата върба. Най-често срещаните храсти са - драка, смрадлика,
шипка и дрян, по- рядко черното грозде и чашкодрян.
Тревна растителност - билки, като невен, глухарче, бъз, лайка, мента, маточина,
пелин.
Водни ресурси
Речната мрежа на територията на община Гълъбово се отнася изцяло към
източнобеломорския водосборен басейн на Беломорска отточна област. Развитието й е
свързано с тектонските движения и пукнатинните системи на скалната подложка.
Общината е относително богата на водни запаси - 3,5% от територията й е заета от водни
течения и водни площи.
Повърхностни води
Мрежата от повърхностни води се формира от водосбора на река Сазлийка и нейните
притоци - р. Овчарица и р. Соколица. Река Сазлийка тече в южна посока и събира водите
на други по-малки реки и потоци, чиито дебит през летните месеци осезаемо намалява, а
през дъждовните периоди достига до 16 м3/сек.
Река Сазлийка е ляв приток на река Марица и води началото си от местността
„Големаново“ на Сърнена Средна гора (извън пределите на община Гълъбово). Река
Сазлийка има дължина от 145,4 км, обща водосборна площ от 3293 кв.км и залесеност от
38%. Средногодишният й отток е 10,14 м3/сек, а модулът на оттока 3,61 л/сек на кв.км.
Нивото й се намира на около 20 м над въглищния хоризонт и поради ниското си
разположение дренира околните надвъглищни хоризонти. В р. Сазлийка се заустват
непречистени отпадъчни води от населените места, вследствие на което водите й се
характеризират със завишени над пределно допустимите количества показатели на
азотните съединения (по данни на РИОСВ, Ст. Загора). Река Сазлийка е включена в
Единната национална система за наблюдение и контрол, като наблюдението и контролът
върху състоянието на повърхностните води се извършва от Националната система за
екологичен мониторинг на околната среда (НСМОС).
Друг воден ресурс в района на община Гълъбово е река Соколица, ляв приток на р.
Сазлийка. Река Соколица извира под името Сакарско дере в южното подножие на връх
Боговец, планината Сакар (извън пределите на община Гълъбово). Реката тече на север до
село Орлов дол в дълбока долина, всечена в младолевантийска акумулационна
повърхнина. След това завива на запад и протича в широка долина с малък надлъжен
наклон покрай селата Мъдрец, Искрица, Медникарово и Обручище. Река Соколица
преминава непосредствено до ТЕЦ „Марица Изток 3“ и е един от водоизточниците за
централата. Влива се в река Сазлийка южно от град Гълъбово и когато речният поток е
достатъчно силен, се осъществява отклонение на вода от реката към язовир „Розов
кладенец“ до ТЕЦ „БРИКЕЛ“ ЕАД.
В р. Сазлийка и р. Соколица се вливат други малки реки и дерета – Голяма, Селска,
Чакърлийска, Градецка, Поповска, Лозанска, Памушко дере, Касап дере, Юрт дере и др.
Някои от тях през летните месеци пресъхват, а през дъждовните периоди дебитът им
достига 1-16 m3/s.
Язовир „Розов кладенец“ се намира източно от гр. Гълъбово. Общият му обем е 18,6
млн. м3, полезният обем - 13,3 млн. м3 и залятата площ 3,6 хил.дка. Захранва се предимно
от водите на р. Соколица.
Община Гълъбово
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Язовир „Червена река“ се намира на 5 км югоизточно от ТЕЦ „Марица Изток 3“,
близо до с. Искрица. През зимния период, когато нивата на речните потоци са високи,
водоемът се захранва от р. Соколица през помпена станция. Капацитетът на язовира е 1
000 000 м3, което е достатъчно количество за водоснабдяване на електроцентралата в
продължение на шест месеца.
Общият брой на микроязовирите на територията на общината е 41.
На 2 км южно от Гълъбово от олигоценски пясъчници на дълбочина 345-365 м се
появява вода с дебит 5 л/сек и температура 30° С.
Подземни води
Общите естествени ресурси на подземните води се оценяват на около 8100 л/сек на
км2. Средният модул на подземния отток е 3,0 – 3,2 л/сек на км2. Подземните води в
поречието на река Сазлийка се използват интензивно предимно в частните стопанства,
както за комунално-битови, така и за селскостопански цели.
Подземните води в кватернера са разпространени в алувиалните отложения на реките
Овчарица, Соколица, Сазлийка и Блатница.
Елементи на националната екологична мрежа – Защитени територии
С Решение №112/02.03.2007 г. Министерски съвет приема списък на защитените
зони за опазване на дивите птици и списък на защитените зони за опазване на природните
местообитания на дивата флора и фауна, в които фигурират язовир „Розов кладенец“ и
реките Сазлийка и Соколица. Язовирът попада в списъка на защитените зони за опазване
на дивите птици на територията на Старозагорска област (по НАТУРА 2000), а реките в
списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора
и фауна на територията на Старозагорска област.

Защитени територии в община Гълъбово
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Заради топлите води на язовир „Розов кладенец“, край него се събират над 65 вида
птици, които са интересен обект за наблюдение. Той е орнитологичнo важно място за
зимуването на малкия и големия корморан (Phalacrocorax pygmaeus, Ph. Carbo) и световно
застрашените къдроглав пеликан (Pelecanus cpispus) и белоока потапница (Aythya nyroca).
Срещат се и още два световно застрашени вида – белошипа ветрушка (Falco naumanni) и
ливадния дърдавец (Crex crex).
Заетост
Разпределението на заетите лица по икономически дейности показва, че най-висок е
делът на заетите в електропроизводството и въгледобива, следван от ремонтни дейности,
обслужващи дейности, търговия и селско стопанство. Благоприятните показатели като
стабилни равнища на заетост в общината, ниски нива на безработица и най-висок дял
работоспособно население в града са променени. Картината на заетост и безработица в
община Гълъбово днес все повече се доближава до тази в други общини от област Стара
Загора и страната.
С най-голям дял на заетите се отличава икономическа дейност Производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, следвана от
Преработваща промишленост. И при двата икономически отрасъла се наблюдава
нарастване броя на заетите през 2012 г. в сравнение с предходната 2011 г. На трето място
по брой заети е дейност Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети. С почти равен
брой заети са Транспорт, складиране и пощи и Строителство, като при отрасъл
Строителство се наблюдава повече от двойно намаление в броя на заетите през
последната наблюдавана 2012 г.
С най малък дял заети лица се отличават отрасли: Операции с недвижими имоти,
Култура, спорт и развлечение и Хотелиерство и ресторантьорство.
В предприятията на територията на община Гълъбово са заети лица, живеещи в
съседни общини, поради което броят на наетите по трудово и служебно правоотношение
надвишава броят на заетите жители на община Гълъбово.
Промишленост
Най-обобщеният анализ дава основание да се направи обективната констатация, че
структуроопределящи за икономиката на община Гълъбово са добивната промишленост,
производството на електроенергия, производството на брикети и енергоремонта.
Водещо място в икономическото развитие на общината заемат търговските дружества,
осъществяващи своята дейност в сферата на енергетиката. Те определят икономическия
облик на общината и дават отражение върху развитието на останалите икономически
отрасли. За разлика от дълбоките структурни промени в реалния икономически сектор,
засегнали повечето общини в страната, икономическата характеристика на община
Гълъбово остава почти непроменена.
Икономическият облик се формира от търговски дружества от системата на
енергетиката, разкрити на територията на община Гълъбово, като „Брикел” ЕАД,
Експлоатационна компания „Контур Глобал Марица Изток 3” АД, рудник „Трояново-3”,
„Енергоремонт - Гълъбово” АД, част от рудник „Трояново-1”, както и „АЕS – Марица
Изток 1”. Местната власт няма правомощията и нормативно регламентираните функции
да се намесва активно в производствената дейност и управлението им. В същото време в
тези предприятия се реализира трудовата заетост на основната част от трудоспособната
част на населението.

III.

Нормативно основание за изработване на програмата и времеви
хоризонт

Община Гълъбово
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Настоящата програма за управление на отпадъците на община Гълъбово се изготвя
съгласно изискванията на Чл. 52 от Закона за управление на отпадъците, 2012г.:
(1) Кметът на община разработва и изпълнява програма за управление на
отпадъците за територията на съответната община.
(2) Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда.
(3) Програмата по ал. 1:
1. се разработва и приема за период, който следва да съвпада с периода на действие
на Националния план за управление на отпадъците – шестгодишен период от 2014 година
до 2020 година;
2. се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия.
(4) Програмата се разработва в съответствие със структурата, целите и
предвижданията на Националния план за управление на отпадъците.
(5) Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на
кмета на община и изискванията по глава втора, раздел III-Задължения на органите на
местното самоуправление и на местната власт.
Програмата се приема от Общински съвет при община Гълъбово.
Времеви хоризонт на програмата:
НПУО приет м. декември 2014г. 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 2014-2020г. и крайния
срок на „Европа 2020: Националната програма за реформи”.
Периодът за който е разработена програмата отговаря и на изискването на ЗУО,
според който НПУО се изготвя за период най-малко 6 години.
В съответствие на горното настоящата програма се разработва за периода 2016г. –
2020г. Тя е актуализирана версия на Общинска програма за управление на
дейностите по отпадъците в община Гълъбово , 2010-2020г.
Програмата за управление на отпадъците на община Гълъбово 2010-2020г. е
изготвена от Консорциум РНЕП в съответствие с изискванията на техническото задание
на проекта, съгласно договор EuropeAID/124484/D/SV/BG - „Подготовка на мерки за
управление на твърдите битови отпадъци в региони Луковит, Стара Загора, и Костенец
България".
Актуализацията на съществуващата програма е изготвена във връзка с чл.29, ал.3, т.2
на Закона за управление на отпадъците, съгласно който „програмите се актуализират при
промяна във фактическите и/или нормативните условия".
Основните фактори наложили актуализацията на досегашната действаща програма
са:
 Синхронизация на периода на действие на програмата с програмния период в
областта на околната среда в Европейския съюз, определен на национално ниво
с Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.";
 Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (20092013г.);
Актуализацията на предходната ОПУ на община Гълъбово е била разработена с
основната цел да се определят необходимите мерки за управление на отпадъците в
общината, чрез която да се постигне намаляване на въздействията върху околната среда,
причинени от образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на
ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите
в областта на управление на отпадъците.
Програмата отчита решението на община Гълъбово за изграждане на ПС -Гълъбово,
ПС - Гурково, ПС - Казанлък и РЦУО - Ст. Загора, на който ще бъдат депонирани всички
Община Гълъбово
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неопасни отпадъци, генерирани в общините Гълъбово, Ст. Загора, Раднево, Чирпан,
Гурково, Павел баня, Бр. Даскалови, Твърдица, Опан, Мъглиж, Николаево и Казанлък.
Генерираните в община Гълъбово неопасни отпадъци временно ще се съхраняват на ПС Гълъбово, откъдето чрез контейнеровози ще се транспортират за депониране на РЦУО Стара Загора Обхватът и съдържанието на актуализацията на ОПУна община Гълъбово е в
съответствие с „Ръководството за разработване на общински програми за управление на
дейностите по отпадъците", утвърдено със Заповед № РД -167/24.03.2006 г. на Министъра
на околната среда и водите.
Разработването на предходната Програмата за управление на отпадъците в Община
Гълъбово е продиктувано от ЗМСМА, ЗООС и ЗУО, както и всички подзаконови актове,
произтичащи от ЗУО. Основната цел на програмата е била да допринесе за устойчивото
развитие на община Гълъбово чрез интегрирана рамка за УО, която да доведе до
намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци,
подобряване ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на
замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците.
Програма си е поставила следните основни цели, свързани с подобряване качеството
на околната среда на територията на общината:
 Намаляване на количеството на отпадъците, като се насочи вниманието на
потребителите към стоки за многократна употреба и се търсят възможности за
преработка, оползотворяване и обвързване на такса смет с количеството на
образуваните БО и разходите за тяхното събиране, депониране и обезвреждане;
 Подобряване на организацията за събиране и транспортиране на отпадъците,
както и разширяване на периметъра на организираното сметосъбиране и в
останалите населени места. Прилагане на съвременни многофункционални
системи за събиране на отпадъци, в зависимост от различни фактори като
интензивността на застрояването, количеството на образуваните отпадъци и
транспортно-комуникационните планове. Оптимизиране на управленските и
изпълнителски структури;
 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците - изграждането на РЦУО - Ст.
Загора, позволяващо осъществяването на ефективен мониторинг и контрол.
Обединяването на усилията на общините Гълъбово, Чирпан, Ст. Загора, Раднево,
Гурково, Павел баня, Бр. Даскалови, Твърдица, Опан, Мъглиж, Николаево и
Казанлък за изграждането на РД ще доведе до разрешаване на проблемите
свързани с БО; и изграждане на ПС -Гълъбово /на територията на община
Гълъбово/ и ПС - Гурково и ПС -Казанлък за временно съхранение и доставяне
на БО чрез контейнеровози на РЦУО - Ст. Загора за третиране и депониране/;
 Повторно използване и рециклиране;
 Закриване на старото депо на гр. Гълъбово. Усилване на контрола над старите
замърсявания;
 Нормативно регламентиране на УО на общинско ниво;
 Работа с обществеността - привличане на обществеността при вземането на
решения, свързани с основния проблем „отпадъци"; провеждане на кампании по
прилагането на програмата; участие в моделни проекти за УО; прилагане на
принципите на „споделена отговорност" и „замърсителят плаща";
 Повишаване привлекателността на града и околностите му;
 Подобряване условията за развитие на селското стопанство и икономиката в
региона.
С настоящата Програма се цели да се отговори на законовите и нормативните
изисквания за актуалност на приетия от община Гълъбово с решение на общинския
съвет документ, актуализирането му в рамката на изискванията на НПУО 201420120г.
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Основните количествени цели за управление на отпадъците през програмния
период 2016-2020г. съвпадат с ключовите цели в обхват „Отпадъци” на НПУО 20142020 г.:
Цел
Година
Оползотворяване

Отпадъчни потоци
2020
2025
Отклоняване на
битови
биоразградими
отпадъци от
депата

2020

Събиране

Мин. 50% от количеството на битовите биоотпадъци
образувани в региона през 2014 год.
Мин. 70% от количеството на битовите биоотпадъци
образувани в региона през 2014 год.
До 35% от общото количество на същите отпадъци,
образувани в Р.България през 1995 год.
Мин. 25% от общото
им тегло
Мин. 40% от общото
им тегло
Мин. 50% от общото
им тегло

Битови
2016
отпадъци, от
хартия,
2018
картон, пластмаси,
метали и
2020
стъкло
Строителни
отпадъци

Рециклиране

2016

Най-малко 35% от общото тегло на отпадъците;

2018

Най-малко 35% от общото тегло на отпадъците;

2020

Най-малко 35% от общото тегло на отпадъците;

ПУО на община Гълъбово е възложена от:
Кмет на община Гълъбово
Николай Тонев Колев
адрес: гр. Гълъбово, бул. „Република“ № 48,
тел. централа: 0418/ 68 901,
факс: 0418/ 64 194

IV.

Основни изводи от анализа на състоянието и прогнозите за бъдещо
развитие в управлението на отпадъците

В тази част на ПУО са представени основните изводи направени въз основа на
общинските данни, данните от други източници на необходимата информация и
проведения анализ на съществуващото състояние по управление на отпадъците на
територията на общината. Изводите от проведените анализи са в основата на
формулирането на мерките/дейностите за постигне на целите в Програмата за управление
на отпадъците в Община Гълъбово.
Община Гълъбово работи за решаване на проблемите, свързани с опазването на
околната среда на територията си в т.ч. управлението на генерираните битови отпадъци.
Изградена е претоварна станция за битови отпадъци.Това е първият изграден обект
от Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. Цялата
система се състои от Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора
Община Гълъбово
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(РЦУО) на площадка в с. Ракитница и 3 претоварни станции – Гълъбово, Казанлък и
Гурково. Претоварната станция за битови отпадъци в Гълъбово се намира на 2 км
североизточно от града /посока Раднево/. Тя ще обработва годишно над 5000 тона битови
отпадъци на община Гълъбово. Там те ще се компресират в контейнери, които със
специализиран автотранспорт (закупен по проекта) ще бъдат извозвани до РЦУО – Стара
Загора. Изградени са: площадка на претоварна станция с рампа, отредено е място за
шредиране и временно съхранение на едрогабаритни и зелени отпадъци, компактираща
инсталация, кантар, трафопост, офиси. Специално за обекта са изградени още над 1 км
довеждащ път, над 2 км подземен кабелен електропровод 20 kV, водопровод - 2 км.
Разполага със собствена локална пречиствателна станция за нуждите на обекта.
Претоварна станция за битови отпадъци Гълъбово, е част от Договор № DIR 5112122С007 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара
Загора”, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“. Бенефициент по проекта е Община
Стара Загора с партньори всички 11 общини от областта и Община Твърдица от област
Сливен. Стойността на целия проект е 52 017 747,21 лв.

Съгласно чл.52, ал.3, т.2 от ЗУО това се налага от въздействието на „външен
фактор”- наличие на европейски и национални изисквания в законодателството, както и
очертаните цели и предвиждания на Националния план за управление на
отпадъците(НПУО). Другият момент е периода на действие на програматаНастоящата общинска програма се разработва и приема период, отговарящ на периода
на действие на НПУО-2014-2020г.
В анализа на отпадъците са изследвани основните тенденции и данни по
отношение на образуването и методите на третиране на отпадъците понастоящем в
общината и са представени поставените цели в националното законодателство по
управление на отпадъците. Основните изводи от анализа на отпадъците са следните:
Битови отпадъци
 Общият поток битови отпадъци съдържа различни компоненти, които ако не се
третират правилно могат да окажат вредно въздействие върху човешкото здраве
и околната среда. В същото време в битовете отпадъци има редица подходящи за
оползотворяване материали, като хартия, метали, стъкло, пластмаса,
биоразградими отпадъци и др. Това налага въвеждане на практиките за разделно
събиране на масово разпространените отпадъци, като отпадъците от опаковки,
биоразградимите отпадъци и опасните отпадъци от домакинствата;

Община Гълъбово
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Отделянето от общия поток битови отпадъци на опасните вещества и
веществата, които могат да бъдат рециклирани и оползотворени, предотвратява
замърсяването на околната среда, води до пестене на естествени суровини и в
значителна
степен
намалява
количествата
на
постъпващите
за
обезвреждане/депониране отпадъци, което от своя страна ще намали и
общинските разходи за управление на отпадъци;
Основните източници на битови отпадъци, приблизително 80% е населението и
около 20% от търговски, административни, социални, фирмени и други подобни
обекти;

Утайки от ПСОВ
 На европейско ниво все повече се предпочитат оползотворяване на утайките
чрез методите на изгаряне с оползотворяване на енергията и извличане на
фосфора, въпреки че широко се прилагат методите за оползотворяване в
земеделието и за възстановяване на нарушени терени, а в новите страни членки,
в т.ч. и България, депонирането е най-често срещан метод;
 Количествата на утайките за населени места с население по-голямо от 2 000 е.ж.
се генерират от пречиствателните станции за отпадъчни води, а за тези с помалък брой на населението идват от септичните ями. В община Гълъбово няма
изградена ГПСОВ, поради което и няма генерирани количества утайки от
ПСОВ;
Строителни отпадъци
 Информацията относно количествата генерирани строителни отпадъци от
ремонтна дейност – ангажимент на общината по ЗУО, дава основание да се
направи извод, че общината се справя с тяхното оползотворяване, като ги
използва за запръстяване на депото за ТБО;
 Налице е изоставане на процеса по осигуряване на площадки, които общините
трябва да осигурят съгласно ЗУО, на които домакинствата и фирмите могат да
оставят разделно събраните ОСР в малки количества от ремонтна дейност, което
често е една от причините тези отпадъци да се изхвърлят в контейнерите за
смесени битови отпадъци или до тях и съответно да запълват депото за битови
отпадъци и замърсяват уличните пространства;
Наличието на модерна инфраструктура е ключова предпоставка за управление
на отпадъците в общината, съобразно съвременните изисквания. Основните изводи
от анализа на инфраструктурата за управление на отпадъците са следните:
 През последните години община Гълъбово изпълнява последователна и
дългосрочна политика за развитие на инфраструктурата за управление на
отпадъците, като участва в изграждане на Регионалната система за управление
на отпадъците в регион Стара Загора. Третирането на битовите отпадъци
генерирани в община Гълъбово, ще се осъществява чрез регионален принцип на
РЦУО – Ст. Загора;
 С въвеждане на РСУО през 2016г., общината е обезпечена със съвременна
инфраструктура за управление на битови отпадъци, ЕГО, зелени отпадъци с цел
тяхното оползотворяване, рециклиране и екологосъобразно обезвреждане;
 С оглед изпълнение на изискванията на ЗУО за осигуряване на площадки, на
които населението на общината може да оставя разделно събраните опасни
отпадъци от бита, ЕГО, рециклируеми отпадъци, зелени и други разделно
събрани отпадъци, общината е обезпечена с такава съвременна инфраструктура,
като има изградена, пусната в експлоатация (ПС-Гълъбово с ЦР) – за битови,
Община Гълъбово
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ЕГО, зелени отпадъци и за всички видове отпадъци, които не могат да се
депонират с битовите и не е осигурена определена система за събиране;
На територията на общината понастоящем няма частни изкупвателни пунктове
за хартиени отпадъци, пластмаси и стъклени отпадъци от опаковки.
Съществуват пунктове за изкупуване на метали, експлоатиран от частнотърговско дружество;
На територията на община Гълъбово понастоящем не се извършва разделно
събиране на ИУЕЕО, ИУГ, НУБА, отработени масла;
Общината е обезпечена относно извършване на дейността по сметосъбиране и
сметоизвозване на смесени битови отпадъци, като разполага с необходимите
съдове за събиране на смесени битови отпадъци, които са разнообразни по вид,
обем и материали и сметоизвозваща техника така, че е обхванато 100% от
населението и е осигурена необходимата честота на извозване, с която не се
допуска препълване на контейнерите;
Общината не е обезпечена със съдове и транспортна техника за разделното
събиране на отпадъци от опаковки (няма действащ договор с организация по
оползотворяване на отпадъци от опаковки);
На територията на община Гълъбово понастоящем няма съдове за разделно
събиране на биоотпадъци (хранителни и кухненски) и зелени отпадъци от
паркове и градини;
Населените места в община Гълъбово, попадат в категориите „Райони „Тип „Б“
и „Райони „Тип В“ - т.е. с между 3 000 и 25 000 жители и под 3 000 жители
(съгласно „Националният стратегически план за поетапно намаляване на
количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране
(2010-2020)“;
Понастоящем на отредена площадка на старото общинско депо се депонират
производствени отпадъци и биоразградими отпадъци;
На територията на община Гълъбово понастоящем няма отделни съдове за
събиране на пепел и сгурия през отоплителния сезон;
На територията на община Гълъбово понастоящем не се извършва разделно
събиране на опасни отпадъци от домакинства;
Понастоящем общината изпълнява задължението си за управление на
строителните отпадъци от ремонтните дейности на домакинствата, като тези
отпадъци се оползотворяват за запръстяване на старото общинско депо;
След закриване на старото общинско депо е необходимо, община Гълъбово да
организира създаването на площадка за временно съхранение на строителните
отпадъци от ремонтните дейности на домакинствата и отпадъците от строителни
и разрушителни дейности, на които общината е Възложител;

Основните изводи от анализа на институционалния капацитет в сферата на
управление на отпадъците и контролните функции са следните:
 В местната нормативна уредба ясно са регламентирани и разграничени функциите,
отговорностите и задълженията на общинската администрация по управление на
отпадъците, като не се забелязва припокриване, както в хоризонтален така и във
вертикален аспект;
 Община Гълъбово има опит и достатъчен административен капацитет, относно
разработването на нормативни актове и програми, които хармонизират с
националното законодателство в областта на управление на отпадъците;
 Възложените правомощия и задължения на кмета на общината в областта на
управление на отпадъците са обезпечени чрез функцията на специализираната
администрация;
Община Гълъбово

Страница 37 от 192

 За управлението на отпадъците на територията на Общината отговаря Кмета чрез
съответния отговорен административен персонал - Зам. Кмет; Дирекция
„Териториално селищно устройство и икономическо развитие и управление“ Директор на Дирекция; старши експерт „Екология и екологичен контрол“ и старши
експерт „Екология"; началник отдел „БКС и опазване на околната среда",
служители към отдел „БКС и опазване на околната среда".
Сформирана е и постоянна комисия към Общински съвет - Гълъбово за мандата
2015 – 2019 г. отговорна за решаване на проблемите за отпадъците, а иемнно:
– Комисия по екология, земеделие, стопански дейности и транспорт:
Комисията е постоянно оперативна структура към ОбС на общината за
координиране и подпомагане работата на общинската администрация по
управлението на отпадъците.
Всички въпроси, касаещи управлението на отпадъците на територията на
общината се внасят за обсъждане от комисията. След дебатиране, изготвяне на
становище и проект за Решение, обсъждания материал се внася за разглеждане на
заседание на ОбС.
 Брой заети лица към общинска администрация свързани с управлението на
околната среда и отпадъците:
– Зам. Кмет; Дирекция „Териториално селищно устройство и икономическо
развитие и управление“ - Директор на Дирекция; старши експерт „Екология
и екологичен контрол“ и старши експерт „Екология";
– Със Заповед № 900/01.09.2016 г. са определени лицата, които осъществяват
контролна дейност по Закона за управление на отпадъците и Общинската
Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване чистотата на
територията на Община Гълъбово - 7 служители от Община Гълъбово и 10
Кметове и кметски наместници на селата в общината;
– Към отдел „БКС и ООС“ – бр. по щат 96, от тях заети - 88 бр.
– Към Комисия по екология, земеделие, стопански дейности и транспорт Председател, зам. Председател, членове – 3-ма;
 Служителите на общинската администрация периодично участват в семинари –
обучения за подобряване на административния капацитет;
 В Община Гълъбово няма регистър на обектите подлежащи на контрол, съгласно
нормативните изисквания всички обекти на територията на общината могат да
бъдат проверявани от контролните органи към общината, съгласно правомощията
им;
 В Община Гълъбово има регистър за издадени наказателни постановления във
връзка с констатирани нарушения от извършвания контрол и съставените актове за
установяване на административни нарушения;
 В общината има „горещ телефон“ за подаване на сигнали от обществеността,
относно нарушения в областта на управление на отпадъците и околната среда.
Горешият телефон е публикуван на интернет-страницата на общината;
 Информационните кампании на общинско ниво се провеждат ограничено, поконкретен повод, а не на основата на комуникационна общинска стратегия за
предотвратяване, разделно събиране на отпадъците и ефективно използване на
ресурсите;

V.

SWOT анализ

Община Гълъбово
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Основен подход при анализа на състоянието и прогнозите за бъдещото развитие в
управлението на отпадъците в Община Гълъбово, който води до основните изводи в тази
насока е SWOT анализът.
Направените изводи в различни публикации (използвани за целта) са, че този метод е
инструмент, даващ възможност да се оцени как стратегията може по-добре да съчетае
силните и слабите страни на организацията в нашия случай на Община Гълъбово, т.е.
нейните възможности като административна организация със ситуацията на
обкръжаващата среда. По нататък- какви възможности или заплахи предоставя тя за
развитието на общината. След като са анализирани условията на вътрешната и външната
среда, се формулират алтернативни стратегии за достигането на целите на община
Гълъбово при изпълнение на законовите разпоредби по управление на отпадъците на
територията й.
SWOT анализа е техника, свързана с разработването на матрица. Целта е добре да се
съчетаят силните и слабите страни и външните възможности и заплахи.
SWOT анализ е ситуационен анализ.
Той е определен за периода 2016-2020г., съобразно стратегическите цели на
Националния план за управление на отпадъците приет м. декември 2014г., времето за
което са поставени стратегическите цели.
Силни страни. Силните страни са ресурса с който разполага общината, умението да
решава проблемите по управление на отпадъците във времето и отчитайки конкретната
обстановка.
Слаби страни. Слабите страни на общината са свързани с някои проблеми, които са
попречили за изпълнение на задачите в сектора. Слабите страни се отразяват в по-малка
или по-голяма степен на качеството околната среда.
Възможности. Възможностите представляват най-благоприятните елементи на
външната среда. Това са благоприятни външни фактори, от които секторът се възползва
или би могъл да се възползва.
Заплахи. Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те
поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние.
На национално ниво в SWOT анализа /НПУО 2014-2020г./ са направени следните
изводи за сектор „Отпадъци”:
1. Достижения и силни страни
Достиженията на европейската правна система са транспонирани в българското
законодателство и нормативната база.
На национално ниво са разработени плановe и стратегии, които се фокусират върху
бъдещи действия с цел решаване на съществуващите проблеми в различни сектори на
управление на отпадъците.
Изграден е значителен административен капацитет на различните нива на
управление на отпадъците – национален, регионален и местен.
Установена е практика за налагане на законодателството, чрез ефективен контрол в
сектора.
Изградени са предпоставки, които позволяват участието на обществеността при
вземане на решения, свързани с управление на отпадъците – процедури по ОВОС,
публични обсъждания на нормативни промени и програми, предоставяне на информация
чрез различни медии и интернет.
България е една от страните с много ниско ниво на генерирани отпадъци на 1 жител
в ЕС.
Достигнато е високо ниво на рециклиране и оползотворяване на МРО.
Въведен регионален принцип за управление на битовите отпадъци в страната.
Община Гълъбово
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2. Проблеми и слаби страни
На национално ниво:
Налице е изоставане от сроковете по изпълнение на ангажиментите на страната,
свързани със закриване на общинските депа, неотговарящи на изискванията.
Не са въведени социални механизми, които да защитават социално слабите слоеве от
населението, което ограничава увеличаването на таксите и осигуряване на собствен
финансов ресурс за инвестиции в сектора на управление на отпадъците.
Недостатъчно стратегическо управление и координация между институциите с
функции при управление на отпадъците.
Недостатъчна активност на гражданите и неправителствените организации в
началните фази на планиране и проектиране на съоръжения и дейности по управление на
отпадъците и засилена активност в по-късните фази на процеса.
Изградената инфраструктура няма достатъчен капацитет за достигане целите за
рециклиране и оползотворяване на прогнозните количества битови отпадъци.
Недостатъчен капацитет за обезвреждане на опасни отпадъци.
Високо ниво на депониране на различните видове отпадъци.
Недостатъчно добро ниво на информационно обезпечаване на процесите, свързани с
вземането на информирани управленски решения и изготвяне на стратегически
документи.
Липса на целенасочени мерки и стимули, които да допринесат за предотвратяване
образуването на отпадъци.
Липса на цялостна политика за провеждане на информационни кампании за
информиране на обществеността. изградена мониторингова система, която да отчита
удовлетвореността на обществеността и заинтересованите лица от резултатите. свързани с
дейности по управление на отпадъците.
3. Възможности
На национално ниво:
Използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблемите,
свързани с ефективното управление на отпадъците.
Промяна на обществените нагласи в полза на екологосъобразното и ефективно
управление на отпадъците.
Разрастване на пазара на суровини от рециклируеми отпадъци както в рамките на
ЕС, така и в региона.
Създаден капацитет и наличие на нормативна основа за изграждането на единна
интегрирана информационна система за управление на отпадъците.
Нови ефективни технологии, позволяващи рециклиране и оползотворяване на
отпадъците.
Подобряване на ефективността на системите за управление на масово
разпространени отпадъци с цел осигуряване на висококачествено рециклиране и
прилагане на принципа за разширена отговорност на производителя.
Осигуряване на прозрачност при определяне на такса битови отпадъци за гражданите
и бизнеса и въвеждане на принципа „заплащане според количеството на образуваните
отпадъци“.
4. Заплахи
На национално ниво:
Слаба покупателна способност на домакинствата и трудност на ниско доходните
групи да отделят допълнителни средства за услуги и дейности, свързани с управление на
отпадъците.
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Необходимите публични инвестиции за управление на отпадъците съобразно
нормативните изисквания и достигане на набелязаните цели са значителни.
Значително увеличение на разходите за управление на битови отпадъци и
необходимостта за повишаване на такса битови отпадъци за населението.
Налагане на санкции от ЕС за неспазване сроковете по закриване на старите депа не
отговарящи на изискванията.
На местно ниво направеният SWOT анализ показва резултатите от състоянието
и прогнозите за бъдещото развитие в управлението на отпадъците в Община
Гълъбово.
Силни страни
 Община Гълъбово работи по планови и нормативни документи, разработени и
приети на основание изискванията на националното законодателство, свързани с
управление на отпадъците на територията си.
 Изпълнява се задължението на Кмета на общината съгласно изискването на ЗУО
да разработва и изпълнява програми за управление на отпадъците за територията
на общината.
 За Община Гълъбово до момента има и се изпълнява разработена Общинска
програма за управление на отпадъците 2010-2020г.
 На този етап община Гълъбово съвместно с останалите общини от Регионалното
сдружение Стара Загора работи по актуализацията на дейността си в тази насока
във връзка с разработката на проекта и изпълнението на Регионална система за
управление на отпадъците в рамките на Старозагорски регион.
 Община Гълъбово притежава актуално РЕШЕНИЕ, издадено от РИОСВ-Стара
Загора с изх. № КОС-21-2575/04.06.2015г. Решението е издадено на основание
чл.78, ал.9, във връзка с чл.35, ал.5 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
и във връзка със заявление №2575 от 01.06.2015г. за регистриране и издаване на
регистрационен документ № 13-РД-310-00 от 04.06.2015г. на община Гълъбово.
Решението е за даване право за извършване на дейност по транспортиране
(събиране и транспортиране), в съответствие с § 1, т.41 и 43 от ДР на ЗУО на
територията на цялата страна на отпадъците:
 с код 20 03 01-Смесени битови отпадъци;
 Кметът на Община Гълъбово е издал Заповед №1054/21.10.2016г. на основание
чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.63, ал.2 он Закона за МДТ и чл.17, ал.2 от Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Гълъбово с която определя:
1. Границите на районите и честотата на сметосъбиране, сметоизвозване и
обезвреждане в депо в населените места от община Гълъбово, съгласно
приложени 6 приложения, неразделна част от заповедта.
2. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – ежедневно.
3. Поддържане на депо за обезвреждане на битови и строителни отпадъци или
претоварна станция.
 Сметосъбирането и сметоизвозването на смесени битови отпадъци на
територията на Община Гълъбово се извършва от отдел към общината: отдел
„БКС и ООС“.
Отдел „БКС и ООС“ извършва следните дейности по отпадъците:
 събиране на отпадъците и транспортирането им до Общинското депо за
неопасни (битови и строителни) отпадъци;
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почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Поддържането на Общинското депо за неопасни (битови и строителни)
отпадъци се извършва от Общинска фирма „Благоустройство и чистота“
съгласно Договор за безвъзмездно управление върху имот – частна
общинска собственост от 18.12.2012 г. до 18.12.2013 г.(Анекс № 1 от
13.12.2013 г. до 18.12.2014 г.; Анекс № 2 от 09.12.2014 г. до 18.12.2015 г.
и Анекс № 3 от 10.12.2015 г. до датата на въвеждане в експлоатация на
Регионално депо-Стара Загора).
Извършваните услуги са за поддържане на депото и съгласно
изискванията на издадено предписание № 166/26.02.2013 г. на РИОСВ,
гр. Стара Загора;

Слаби страни
– В община Гълъбово не е въведена система за разделно събиране на отпадъци от
опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни
за употреба батерии и акумулатори.
– В Община Гълъбово не е изградена система за разделно събиране на отпадъци от
опаковки.
– На територията на общината липсва въведена единна електронна
информационна система за количествата и вида на генерираните отпадъци на
територията на общината.
– Няма изградена електронна система за наблюдение, контрол и връзка с
обществеността и заинтересованите лица за отчитане резултатите, свързани с
дейности по управление на отпадъците.
– Недостатъчен е броя на общинската администрация отговаряща по прилагане
изискванията и контрол по управление на отпадъците.
– Все още не е рекултивирано старото общинско сметище.
– На определени места в град Гълъбово има нужда от оптимизация на броя на
ползваните съдове за сметосъбиране.
– Управлението на строителните отпадъци,генерирани на територията на
общината се нуждае от стриктно прилагане на нормативната уредба от страна на
възложители и инвеститори в строителния процес.
– Няма изградена ГПСОВ.
Възможности
 Община Гълъбово има капацитета и възможности да използва финансовите
инструменти на ЕС за решаване на проблемите, свързани с ефективното
управление на отпадъците, в т.ч. биоотпадъците от домакинствата, включително
реализиране на проект за рекултивация на старото депо за отпадъци.
 Община Гълъбово има възможност да разработи ефективна схема за съвместна
дейност с производителите на пакетирани стоки и продукти за оползотворяване
на отпадъци на територията на общината.
 Община Гълъбово има възможности и традиции за организиране и провеждане
на кампании в рамките на национални и местни инициативи, свързани с
управлението на отпадъците.
 На територията на Общината отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси
и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и
административни сгради, ДА се събират разделно.
 Възможностите й по управление на отпадъците на територията си се разширяват
и задълбочават чрез съдружието си в Регионалното сдружение – Стара Загора.
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Заплахи
– Заплахите за община Гълъбово при осъществяване дейността си по управление
на отпадъците се проявяват основно във финансовата сфера.
– Налице е изчерпване на ресурса по ОПОС 2007-2013 г. за финансиране на
проекти за рекултивация на депа за отпадъци. Очаква се отпускане на нов
ресурс.
– Налице са нови схеми за определяне на такса битови отпадъци, произтичащи от
национално законодателство, което може да доведе до значително повишаване
на такса битови отпадъци за населението.
– Налагане на санкции при неспазване сроковете по закриване на старото депо.
Цели и приоритети
Изготвеният SWOT анализ за дейността по управление на отпадъците в община
Гълъбово e основа за формулирането на целите при управлението на отпадъците в
общината и приемане на мерки за действие, кореспондиращи с генералната стратегическа
цел на Република България в сферата на управление на отпадъците за Общество и бизнес,
които не депонират отпадъци и стратегическите цели описани по нагоре.
Основен приоритет (НПУО 2014-2020 г.) през периода 2016-2020г. на национално,
регионално и общинско ниво ще бъде прехода от управление на отпадъците към
ефективно използване на отпадъците като ресурс и устойчиво развитие чрез
предотвратяване на образуването им.
Изпълнението на целите ще доведе до:
 намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и
здравето
 използване на по-малко ресурси от природата
 финансово подпомагане на общините за инвестиции за битовите отпадъци, а
оттам – за социално поносими такси битови отпадъци
 създаване на нови работни места
 възможност за нови бизнес дейности и подкрепата им от евро фондовете .

VI.

План за действие на община Гълъбово 2016-2020г. с подпрограми с
мерки за постигането им

Планът за управление на отпадъците в община Гълъбово 2016-2020г. включва
разработени осем подпрограми.
Разработени са мерки за изпълнение. осигуряващи оперативните цели на всяка от
подпрограмите, така и на четирите стратегически цели на Националния план за
управление на отпадъците 2014-2020 г.:
 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване
образуването им и насърчаване на повторното им използване
 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и
намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им
 Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда
 Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на
управление на отпадъците.
Цел
1:
Намаляване
на
вредното 1.Подпрограма за предотвратяване
въздействие
на
отпадъците
чрез на образуването на отпадъци
предотвратяване образуването им и
насърчаване на повторното им използване
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1. Подпрограма с мерки за предотвратяването образуването на отпадъци

Под мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци трябва да се разбира
всяка мярка, която се предприема преди едно вещество, материал или продукт да се
превърне в отпадък и която допринася за това да се намали количеството отпадъци и
тяхното вредно въздействие върху човека и природата или съдържанието на вредни
вещества в отпадъците.
Според РДО (чл. 3, т. 1), както и според българския ЗУО (§1, т. 17 от ДР), "Отпадък"
е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да
се освободи, или е длъжен да се освободи”.
Особено важно е да се подчертае, че предотвратяването на отпадъци (ПО) има най висок приоритет в йерархията на управление на отпадъците (НРУО,2014-2020г.).
В законодателството и в политиката за предотвратяване и управление на отпадъците
като първи приоритетен ред в йерархията на отпадъците е „предотвратяване”.
Предотвратяването на отпадъците е определено в европейското и съответстващото
национално законодателство 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
и човешкото здраве; или
 съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите”.
Количествено и качествено предотвратяване
Докато намаляването на количествата образувани отпадъци се нарича количествено
предотвратяване на отпадъци, то намаляването на съдържанието на вредни вещества в
материалите и продуктите се нарича качествено предотвратяване на отпадъците. 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
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пространство. Само в случай, че даден продукт не бъде произведен, то той не би се
превърнал в отпадък, т.е. в случая на 100% количествено предотвратяване няма да има
нужда и от качествено предотвратяване. Тъй като обаче това е нереалистично, 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 от
материали – добив, производство, разпространение и потребление. Предотвратяването на
отпадъка не е само в една от тези фази. Колкото по-рано се реализират мерките по
предотвратяване, толкова по-ефективни ще бъдат. В този смисъл мерки, предприети във
фазата на дизайна и пред-дизайна, биха имали по-голям положителен ефект.
Предотвратяване по време на дизайна означава да се предприемат мерки още във
фазата на вземане на техническите решения при проектиране. Това включва не само екодизайн на продуктите, но и стратегическо развитие от гледна точка на икономически
показатели, позиция на пазара, планиране на разходи и пр., както и използване на
технологии, изискващи по-малко материал, влагане на по-малко опасни субстанции, помалко опаковки, по-рядко преместване и по-малко складиране.
Какво означава "повторна употреба"
Законодателството дава следното определение за „повторна употреба”: „Всяка
дейност, посредством която продуктите или компонентите, които все още не са се
превърнали в отпадъци, се използват отново за целта, за която са били предназначени”.
Повторната употреба е един от начините за предотвратяване на отпадъците; тя не е
дейност по управление на отпадъка. Например, ако едно лице даде на поправка обувките
си, а не ги изхвърли и след поправката ги използва отново, това е доказателство, че
материалът не е отпадък.
Какво означава „оползотворяване”
"Оползотворяване" е всяка дейност, която има като основен резултат използването
на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били
използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да
изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло.
Приложение № 2 съдържа неизчерпателен списък на дейностите по оползотворяване.
"Оползотворяване на материали" е всяка дейност по оползотворяване с изключение
на оползотворяване на енергия и преработване в материали, които се използват като
гориво.
"Оползотворяване на материали от строителни отпадъци" са всички дейности по
оползотворяване на строителни отпадъци с изключение на изгаряне с оползотворяване на
енергия и преработването в материали, които се използват като гориво.
Оползотворяването включва и дейностите по подготовка за повторна употреба,
рециклирането или друго материално оползотворяване.
"Организация по оползотворяване" е юридическо лице, регистрирано по Търговския
закон или съгласно националното му законодателство, което не разпределя печалба и
което управлява и/или самостоятелно извършва дейностите по разделно събиране,
рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.
Определението на термина „оползотворяване” е една от ключовите концепции на
Закона за управление на отпадъците.
„Оползотворяване”, от една страна, и противоположният термин „обезвреждане”
заедно съставляват „третиране на отпадъците”. Всяко третиране на отпадъците може да е
или дейност по оползотворяване, или дейност по обезвреждане. Нито една дейност не
може да се определи едновременно като дейност по оползотворяване и обезвреждане.
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Накратко казано, операциите по обезвреждане са предимно операции по управление на
отпадъците, които целят освобождаване от отпадъците чрез депониране, докато основният
резултат на операция по оползотворяване е "отпадъкът да се използва за полезна цел чрез
замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на
конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в
производствено предприятие или в икономиката като цяло“.
Оползотворяването е разделено на три под-категории: подготовка за повторна
употреба, рециклиране и друго оползотворяване.
Какво е "подготовка за повторна употреба"
Определението за "подготовка за повторна употреба" е: "проверка, почистване или
ремонт, операции по оползотворяване, посредством които продуктите или компонентите
на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, така че да могат да бъдат повторно
използвани без всякаква друга предварителна обработка". Основната разлика между
"повторна употреба" и "подготовка за повторна употреба" е, че в първия случай
материалът или предметът не е станал отпадък, докато в случаите на "подготовка за
повторна употреба" въпросният материал е станал отпадък по смисъла на определението
за отпадъци и след това чрез поправка се превръща отново в продукт, който се използва
по предназначение. Примери за подготовка за повторна употреба включват ремонт на
велосипеди, мебели или електрическо или електронно оборудване, от които
притежателите им са се освободили като отпадък и впоследствие са ремонтирани и
повторно използване-например пералните машини и друго подобно оборудване втора
употреба.
Какво означава „рециклиране”
Определението за „рециклиране" в законодателството по управление на отпадъците
е: “Всяка дейност по оползотворяване, посредством която отпадъчните материали се
преработват в продукти, материали или вещества, за първоначалната им цел или за други
цели. То включва преработването на органични материали, но не включва
оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се
използват като горива или за насипни дейности.”
Общата идея при рециклирането е, че един материал бива преработван с цел да се
променят неговите физико-химични свойства и това да позволи той да се употребява
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, включват (но не само):
 Рециклиране на материали – например на пластмасови продукти или
компоненти в пластмасови материали, стопяване на отпадъчно стъкло за
стъклени продукти, употреба на хартиени отпадъци в заводи за хартия и др.
 Производство на компост, отговарящ на критериите за качество на продуктите.
Рециклирането включва физическо, химическо или биологично третиране, което
води до материал, който вече не е отпадък. Член 3 (17) на РДО не изисква никакво
специално характеризиране на дейността по обработка или преработка, докато същата
генерира материал, който се използва като оригиналния или за други цели и така затваря
икономическия кръг на материала.
Съгласно РДО изключение от това правило има при преработване в материали,
които ще се използват като горива или за насипни дейности, като те се изключват от
рециклирането и представляват „друго оползотворяване“ по смисъла на РДО”.
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От определението за рециклиране на РДО следва, че единствено преработката на
отпадъци в продукти, материали или вещества може да се приеме като рециклиране.
Преработката на отпадъци, при която се получава отпадък, който претърпява други
последващи стъпки за оползотворяване, не се приема за рециклиране, а за предварително
третиране преди оползотворяване. Такава дейност следва да се категоризира като
„подготовка преди оползотворяване или обезвреждане” или „предварителна обработка”
преди оползотворяване.
Последното включва дейности като разглобяване, сортиране, натрошаване,
намаляване на обема, палетизиране, изсушаване, преопаковане, сепариране, смесване и
други. Тези дейности не подхождат на никое от нивата на йерархия на отпадъците и
поради това може да се разглеждат като "предшестващи" специфични типове
оползотворяване. Например, биологичната преработка на отпадъци с цел стабилизиране
на отпадъците преди насипни операции трябва да се класифицира като предварително
третиране преди "друго" оползотворяване, а не като процес на рециклиране.
Какво означава „друго оползотворяване” и „обезвреждане“
Другите форми на оползотворяване не са споменати в частта с определенията, но са
очертани в чл. 4 (1) от РДО, където след рециклиране се нареждат други форми на
оползотворяване. „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:
 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 респективно R1 в приложение
2 към § 1, т. 13 на ЗУО. Това контрастира с изгарянето на отпадъци, без
оползотворяване на енергия, класифицирано като операция по обезвреждане
D10 в приложение I към РДО, респективно D10 в приложение 1 към § 1, т. 11 на
ЗУО. За определяне дали изгарянето в инсинератори, предназначени за изгаряне
на твърди битови отпадъци трябва да бъде класифицирано като R1 или D10, в
съответствие с критериите за енергийна ефективност, трябва да се използва като
ориентир Ръководството на Комисията.
 Насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване вж. § 1, т. 10
от ДР на ЗУО.
Съгласно Член 3 (19) от РДО, респ. в § 1, точка 11 от ДР на ЗУО, определението за
„обезвреждане” е: “Всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има
като вторична последица възстановяването на вещества или енергия”.От това определение
следва, че всяка дейност по третиране на отпадъци, която не отговаря на критериите на
определението за оползотворяване по подразбиране се счита за обезвреждане.
Определението „дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на
вещества или енергия”отразява обратно идеята, че всяка дейност по оползотворяване
трябва да отговаря на критерия, че „основен резултат” е „използването на отпадъка за
полезна цел” чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за
изпълнението на тази цел.
Целите по чл. 31, ал. 1, т. 1на ЗУО 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;
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3. до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло.
Целите по чл. 32, ал. 1 за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване
на материали, включително при насипни дейности чрез заместване на други материали с
отпадъци, на неопасни строителни отпадъци, с изключение на почви, земни и скални маси
от изкопи в естествено състояние, несъдържащи опасни вещества, се прилагат, както
следва:
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.
Мерки за предотвратяване образуването на отпадъци, съгласно Приложение № 4
към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУО и Приложение IV към чл. 29 на РДО
В приложение №4 към чл. 50, ал. 3, т. 2 на българския ЗУО, точно както и в
Приложение IV към чл. 29 на РДО са изброени 16 примерни мерки за ПО:
Мерки, които могат да засегнат рамковите условия, свързани с образуването на
отпадъци:
1. Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти за
насърчаване на ефикасното използване на ресурсите.
2. Насърчаване на изследователската и развойната дейност в областта на достигането
на по-чисти и с по-малко отпадъци продукти и технологии, както и
разпространяването и използването на резултатите от тази изследователска и
развойна дейност.
3. Разработване на ефективни и целесъобразни показатели за натиска върху околната
среда, свързан с образуването на отпадъци, чиято цел е да допринесе за
предотвратяване образуването на отпадъци на всички равнища от сравнения на
продуктите на общностно равнище и действия на местни органи до национални
мерки.
Мерки, които могат да засегнат фазата на проектиране и производство и
разпространение:
4. Насърчаване на съобразеното с околната среда проектиране (систематично
отчитане на екологичните аспекти при разработването на продуктите с цел
подобряване на "екологичното поведение" на продукта през целия му жизнен
цикъл).
5. Предоставяне на информация относно техниките за предотвратяване образуването
на отпадъци с цел улесняване прилагането на най-добрите налични техники от
промишлеността.
6. Организиране обучение на компетентните органи по отношение на включването на
изисквания за предотвратяване на образуването на отпадъци в разрешенията по чл.
35, ал. 1.
7. Включване на мерки за предотвратяване образуването на отпадъци в инсталациите,
които не попадат в обхвата на приложение № 4 от ЗООС.
Където е целесъобразно, тези мерки могат да включват оценки или планове за
предотвратяване образуването на отпадъци.
8. Използване на разяснителни кампании или оказване финансова подкрепа на
бизнеса за вземане на решение или друг вид подкрепа. Вероятно е тези мерки да са
особено ефективни, когато са насочени и пригодени за малките и средните
предприятия и се осъществяват чрез установени бизнес мрежи.
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9. Използване на доброволни споразумения, експертни групи на потребители
/производители или секторни преговори с оглед на това съответните предприятия
или промишлени сектори да съставят свои собствени планове или цели за
предотвратяване образуването на отпадъци или да внесат корекции в продукти или
опаковки, от които се получава голямо количество отпадъци.
10. Насърчаване на надеждни системи за екологично управление, включително EMAS
и ISO 14001. Мерки, които могат да засегнат фазата на потребление и употреба:
11. Използване на икономически инструменти като стимули за "чисти покупки" или
въвеждане на задължително заплащане от потребителите за определен продукт или
елемент за опаковка, които иначе биха се предоставяли безплатно.
12. Използване на разяснителни кампании и предоставяне на информация, насочена
към широката общественост като цяло или към специфични групи от потребители.
13. Насърчаване на надеждни екомаркировки.
14. Споразумения с производителите, като например работа на експертни групи за
съответните продукти, каквато е практиката в рамките на интегрираните политики
за продуктите, или с търговците на дребно по въпросите за наличие на информация
във връзка с предотвратяване образуването на отпадъци и за продукти с по-малко
отрицателно въздействие върху околната среда.
15. В контекста на обществените и корпоративните поръчки - включване на критерии
за защита на околната среда и предотвратяване образуването на отпадъци, в
обявите за търгове и в договорите съгласно Наръчника за екологичните
обществени поръчки, публикуван от Комисията на 29 октомври 2004 г.
16. Насърчаване на повторната употреба и/или поправка на подходящи изхвърлени
продукти или на техните компоненти чрез използването на образователни,
икономически, логистични или други мерки като например създаване или подкрепа
на акредитирани центрове и мрежи за поправка и повторна употреба най-вече в
гъсто населените райони.
В българското законодателство (чл.. 31-34 ЗУО) са определени конкретни цели при
управлението на някои видове отпадъци, респективно за тяхното намаляване. Те са:
Чл. 31. (1) Във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 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.
(2) Целите по ал. 1 се постигат поетапно съгласно сроковете, определени в § 15 от
преходните и заключителните разпоредби и наредбата по чл. 43, ал. 5.
(3) Методите за изчисляване на изпълнението на целите по ал. 1 се определят с
наредбата по чл. 43, ал. 5.
(4) Във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 целите по ал. 1 се изпълняват съвместно от
всички общини в региона, в съответствие с решението по чл. 26, ал. 1, т. 6.
Чл. 32. (1) Системите за третиране на строителни отпадъци осигуряват най-късно до
1 януари 2020 г. повторната им употреба, рециклиране и друго оползотворяване на
материали от неопасни строителни отпадъци, включително при насипни дейности чрез
заместване на други материали с отпадъци в количество, не по-малко от 70 на сто от
общото им тегло, от което се изключват незамърсени почви, земни и скални маси от
изкопи в естествено състояние.
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(2) Целите по ал. 1 се постигат поетапно съгласно сроковете, определени в § 16 от
преходните и заключителните разпоредби.
(3) Методите за изчисляване на изпълнението на целите по ал. 1 се определят с
наредбата по чл. 43, ал. 4.
Чл. 33. (1) 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, поголямо от 5000 жители, и курортните населени места.
(2) Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от
търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, се събират
разделно.
(3) Изключение от изискването по ал. 2 се допуска в населени места, където няма
изградена система за
разделно събиране на същите отпадъци от домакинствата.
(4) (В сила от 1.01.2013 г. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Ползвателите на търговски обекти,
производствени,стопански и административни сгради в населените места по ал. 1 са
длъжни да събират разделно
отпадъците по ал. 2 и да ги предават на лица,
притежаващи разрешение, комплексно разрешително или
регистрационен документ по
чл. 35 и/или с организация по оползотворяване.
(5) Редът и условията за създаването и функционирането на системите за разделно
събиране на отпадъците по ал. 2 и 4 се определят с наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 22.
Чл. 34. (В сила от 1.01.2013 г. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) (1) Биоотпадъците от поддърж
поддържане на обществени площи, паркове и градини се събират разделно.
(2) Биоотпадъците по ал. 1, както и отпадъците от зелените площи към търговски
обекти, производствени, стопански и административни сгради се третират чрез
компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на
защита на околната среда.
Стратегическа цел
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на
образуването им на територията на общината
1. Оперативна цел
Нормата на натрупване на битови отпадъци от населението ежегодно да намалява,
като за програмния период-2020г. да не надхвърля 460кг/ж.
Индикатори за изпълнение
Брой проведени информационни кампании.
2. Оперативна цел
Провеждане разяснителни кампании за предотвратяване образуването на
биоотпадъци, както и отпадъци от зелените площи към търговски обекти, производствени,
стопански и административни сгради чрез компостиране или анаеробно разграждане, по
начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда.
Индикатори за изпълнение
Брой проведени информационни кампании.
Брой обекти с приложено индивидуално компостиране
3. Оперативна цел
Проучване възможността по линия на трудовата заетост да се изгради звено за
ремонт на дадени продукти за повторна употреба.
Индикатори за изпълнение
Изграден общински център с интернет портал.
4. Оперативна цел
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Проучване и възлагане на„зелени” обществени поръчки за обектите които се
финансират с обществени средства.
Индикатори за изпълнение
Брой реализирани обществени поръчки.
Предотвратяване образуване на строителни отпадъци по време на разрушаване на
обществени сгради.
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

2.Подпрограма за достигане на целите за
подготовка за повторна употреба и за
рециклиране на битовите отпадъци от
хартия, метали, пластмаса и стъкло;
3.Подпрограма за достигане на целите и
изискванията за биоразградимите тпадъци
в т.ч. за биоотпадъците;
4.Подпрограма за достигане на целите за
рециклиране и оползотворяване на
строителни отпадъци и отпадъци от
разрушаване на сгради;
5.Подпрограма за достигане
на
целите
за
рециклиране
оползотворяване на МРО;

и

6.Подпрограма за подобряване на
йерархията на управление на другите
потоци отпадъци и намаляване на риска
за околната от замърсяване
2. Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите за
подготовка за повторна употреба за рециклиране на битовите отпадъци от
хартия, метали, пластмаса и стъкло
Целите за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло
се задават от изискванията на Закона за управление на отпадъците.
Целта е: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
Целите за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло,
които страната ни си е поставила да постигне поетапно до 2020 г. (През плановия период
не се предвижда промяна в посочените параметри), 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.
Тези цели важат и за изпълнение от община Гълъбово, тъй като това са цели които се
изпълняват от общините в РСУО-Стара Загора, в съответствие с решението, взето от
Общото събрание на съответната регионална система.
Към Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г. в Програмата за
достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите
отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло са предвидени мерки, които условно
могат да бъда класифицирани като инвестиционни мерки и неинвестиционни мерки.
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Инвестиционните мерки в програмата не касаят настоящата програма, тъй като те са
свързани на първо място с изграждане на инсталации за предварително третиране на
битови отпадъци с цел оползотворяване на битовите отпадъци и предотвратяване на
емисиите на парникови газове. Индикативният брой, капацитетът и стойността на
предвидените за изграждане инсталации за предварително третиране на битови отпадъци
с цел оползотворяване на битовите отпадъци и предотвратяване на емисиите на парникови
газове са определени на база на изготвените финансови анализи и свързаните с тях
сценарии за развитие на дейностите по управление на отпадъците. Общо в програмата на
национално ниво се предвижда изграждането на инсталации за предварително третиране
на битови отпадъци с цел оползотворяване на битовите отпадъци и предотвратяване на
емисиите на парникови газове с общ капацитет от 530 хил.т. и на обща стойност – 241,21
млн.лв.
Тук ще бъдат разгледани описаните в НПУО „Неинвестиционни мерки за
постигане на набелязаните цели, а именно:
- нормативни мерки – Те са свързани с определяне в общинските наредби за
управление на отпадъците на изискванията към площадките за безвъзмездно
предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло;
- мерки за информираност и публичност – Те са фокусирани към
публикуването от общините на информация за местоположението и условията
за приемането и предаването на разделно събраните битови отпадъци;
- мерки свързани с тематични инспекции от страна РИОСВ за изпълнение на
изисквания, свързани с разделното събиране и предаване на рециклируеми
битови отпадъци.
В самата програма не са включени значителна част от „неинвестиционните“ мерки,
които имат пряка връзка с постигане на набелязаните цели на програмата, но са описани в
други програми в рамките на НПУО 2014-2020 г. тъй като имат хоризонтален характер и
допринасят за постигането на няколко цели и подцели на плана.Това се отнася и за
настоящата подпрограма.
Пряко отношение към постигане на набелязаната цел на настоящата програмата са
мерките от другите програми на плана, свързани с:
- осъществяване на информационните кампании за насърчаване на населението
да събира разделно отпадъците и за активно предоставяне на информация за
битовите отпадъци;
- продължаване прилагането на икономически инструменти, които чрез
стимули и санкции да доведат до постигане на набелязаните цели
/отчисленията за депониране, редукция на ТБО за участващите в системите за
разделно събиране/;
- разработването на общински наредби 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, образователни и други подобни обекти;
- правилата за функциониране и ползване от граждани и фирми на общинските
площадки за предаване на разделно събраните отпадъци;
- разработване на общински/регионални програми за управление на
отпадъците, в които да се идентифицират специфичните мерки на местно
ниво за достигане на целите за рециклиране на битовите отпадъци;
- периодично извършване от общините на проучвания за морфологичния състав
на битовите отпадъци;
- актуализация на методиката за определяне на морфологичния състав на
отпадъците, с цел определяне на отпадъците попадащи в обхвата на
задълженията на общините и организациите по оползотворяване на МРО и
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приемането на механизъм за изчисляване изпълнението на целите за
рециклиране на битови отпадъци от общините;
определяне на такса битови отпадъци в зависимост от количествата
образувани отпадъци и при отчитане на изискванията за поносимост на
разходите заплащани от домакинствата;
обучение и подобряване административния капацитета за проверки по
управление на отпадъците на общинско, регионално и на национално ниво;
мерките за разработване и внедряване в общините на електронни
информационни системи за отчитане изпълнението на целите за рециклиране
и оползотворяване на битовите отпадъци;
преразглеждане на критерийте за обхванато население в системите за
разделно събиране на отпадъци от хартия, пластмаси, стъкло и метали, при
отчитане на особеностите на отделните общини: географско положение,
количества на отпадъците от опаковки, икономическо развитие, отдалеченост
от съоръжения за третиране, релеф и др.;
въвеждане на единен модел за изпълнение на целите за рециклиране на
битовите отпадъци чрез разделно събиране при източника на био-отпадъците
за компостиране и разделно събиране и сортиране на разделно събрани
рециклируеми отпадъци ( хартия, пластмаса, стъкло и метали) в това число от
опаковки и други източници, с което да бъде даден приоритет на разделното
събиране при източника;
ясно дефиниране на задълженията на общините и организациите за
оползотворяване на МРО по отношение на системите за разделно събиране на
отпадъци от хартия, пластмаси, стъкло и метали и изпълнението на цели за
рециклиране на битови отпадъци. В изпълнение на мярката, МОСВ ще
инициира подписването на споразумение между общините в Р България,
представлявани от НСОРБ и организациите за оползотворяване на отпадъци
от опаковки относно прилагането на национална система за разделно
събиране и рециклиране на рециклируеми отпадъци, в т.ч. отпадъци от
опаковки и механизъм за контрол на неговото изпълнение.
изпълнението на тези задължения, следва да осигури изграждане на обща
система за разделно събиране и сортиране на рециклируеми отпадъци от
опаковки и други източници чрез споделяне на разходите между общините и
ООп при ясно дефиниране на техните оперативни и финансовите
отговорности на база реалното количество на тези отпадъци във всяка една
община и регион;
въвеждане на критерии за ефективност на сортиране, които да гарантират от
една страна изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на
отпадъци от опаковки и другите рециклируеми отпадъци в състава на
битовите отпадъци, а от друга страна критерии за оценка на предварително
третиране преди депониране с ограничаване на рециклируемите и биоразградимите отпадъци в остатъчната фракция за депониране, в съответствие
с критериите за приемане на отпадъци на депа;
общинските програми за управление на отпадъци, следва да бъдат основани
на разработване на сценарии за прилагане на разделно събиране при
източника на всички основни потоци отпадъци (биоотпадъци, рециклируеми
от опаковки и други, опасни отпадъци от бита, едрогабаритни и др.), съчетано
с изграждането на съоръжения за третиране на остатъчната фракция в битовия
отпадък. Сценариите следва да бъдат сравнени по екологични, социални и
финансови показатели и да бъде избран за базов сценарият, който предлага
най-оптимално съчетание между разделното събиране при източника и
третиране на смесени отпадъци;
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прилагане на мерките, свързани с подобряване на оползотворяването и на
рециклирането на битовите отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, батерии и
акумулатори, тъй като те са едновременно и битови отпадъци;
мерките за създаване на „зелени” работни места в бизнеса за рециклиране и
оползотворяване на отпадъци, както и програмите за обучение и
квалификация и преквалификация в тази област;
мерки за внедряване на разумни, работещи схеми за събиране на отпадъците
от източника на образуване, които да не се изчерпват само със събиране в
контейнери и транспортиране, а да се търсят възможности при новоно
строителство или при поддръжката на населените места да се използва
пнемотранспорт и/или хидротранспорт за отделните видове отпадъци;
по-широкото прилагане на „зелените” обществени поръчки, като например
изискването за доставка на администрацията на рециклирана офис хартия и
др.

Реализацията на мерките от настоящата програма и съотносимите мерки от други
програми на НПУО 2014-2020 г. насърчава разделното събиране и подобряване на
качеството на събраните рециклируеми отпадъчни материали от хартия и картон, метали,
пластмаса и стъкло, гарантира изпълнението на общинските, регионалните и
националните цели за рециклиране на тези потоци битови отпадъци. Изпълнението на
програмата 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, както и до увеличаване експлоатационния
срок на депата за остатъчните битови отпадъци, които не могат да се оползотворяват.

3. Подпрограма за достигане на целите и изискванията за биоразградимите
отпадъци в т.ч. за биоотпадъците
По-голямата част от битовите отпадъци от домакинствата и други организации са
биоразградими отпадъци, които с малки изключения до приемането на НПУО се
депонират. 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.
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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 се изпълняват съвместно от всички общини в региона, в съответствие с
решението, взето от Общото събрание на съответната РСУО.
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.
Изпълнението на целите за оползотворяване на биоотпадъците се зачита при
изпълнение на целите за ограничаване на количеството депонирани битови биоразградими
отпадъци.
На сайта на МОСВ по време на разработване на настоящата Програма е качен
Проект на Постановление на МС за приемане на Наредба за разделно събиране и
третиране на биоотпадъците.
Проектът на Наредба има за цел да отстрани забелязаните при прилагането на
приетите през 2013 г. Наредба за третиране на биоотпадъците и Наредба за разделно
събиране на биоотпадъците проблеми.Настоящият проект на Наредбата за разделно
събиране и третиране на биоотпадъците се разработва на основание чл. 43, ал. 5 от Закона
за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012). В проекта са взети предвид изискванията
на Рамковата директива 2008/98/ЕС за отпадъците, които са въведени в Закона за
управление на отпадъците (ЗУО), по-специално чл. 22 от директивата, съгласно който
държавите членки на ЕС трябва да предприемат мерки за насърчаване на разделното
събиране и третиране на биоотпадъците, чрез компостиране и анаеробно разграждане, с
което да се постигне изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО .
Проектът на Наредбата предвижда и включва:
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. изискванията към дейностите по разделно събиране на биоотпадъците;
3. видът и произходът на подходящите за оползотворяване биоотпадъци и други
подходящи биоразградими отпадъци;
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4. условията, при които продуктът, получен от дейности по оползотворяване на
биоотпадъци престава да бъде отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните
разпоредби на ЗУО;
5. изискванията за качество на продукта, получен от дейности по оползотворяване;
6. изискванията за етикетиране, употреба и пускане на пазара на продукт/фракциите
от дейности по оползотворяване.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за биоотпадъците с произход от:
1. домакинствата и други обекти, които са обхванати от общинските системи за
разделно събиране;
2. домакинствата и други обекти, които са обхванати от общинските системи за
събиране на смесени битови отпадъци.
(2) Наредбата не се прилага за:
1. естествени неопасни материали от селското или горското стопанство съгласно чл.
2, ал. 2, т. 6 от ЗУО, включително оборски тор, слама, растителни остатъци или остатъци
от преработка и съхранение на селскостопански продукти, които се използват в
земеделието;
2. утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) от населените
места, които отговарят на изискванията за оползотворяване в земеделието, съгласно
наредбата по чл. 43, ал. 6 от ЗУО и превишават максимално допустими концентрации
(МДК) за тежки метали по приложение № 1, таблица А1-3;
3. биоотпадъци, които не попадат в обхвата на приложение № 1.
Чл. 3. (1) Притежателите на битови биоотпадъци по чл. 2, ал. 1, т. 1 ги предават на
общинска система за разделно събиране или извършват компостиране на място.
(2) Лицата , оползотворяват самостоятелно биоотпадъците си след получаване на
съответния документ по чл. 35 от ЗУО или ги предават въз основа на сключен договор на
лице, притежаващо документ по чл. 35 ЗУО или извършват компостиране на място.
(3) Лицата, чиито биоотпадъци са странични животински продукти, изпълняват
изискванията за одобрение и регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 на
Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно
странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация
от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ, L 300, 14.11.2009 г.), наричан
по-нататък "Регламент (ЕО) № 1069/2009", и на Закона за ветеринарномедицинската
дейност или ги предават въз основа на сключен договор на лице, което е изпълнило тези
изисквания.
(4) Контролът по ал.3 се осъществява от компетентните органи на Областни
дирекции по безопасност на храните, които предоставят документ за изпълнение на
изискването по ал. 4, в т.ч. във връзка с чл.10 на Регламент (ЕС) № 142/2011 за прилагане
на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на лицата, подали заявление за издаване на документ по
чл. 35 от ЗУО за третиране на странични животински продукти самостоятелно или
съвместно с други биоотпадъци.
Чл. 4. Забранява се:
1. неконтролираното изгаряне на биоотпадъци;
2. депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг
начин, в случай че могат да бъдат рециклирани или оползотворени на територията на
региона по чл. 49, ал. 9 от ЗУО;
3. смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;
4. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови
отпадъци при наличие на осигурени системи за разделно събиране на биоотпадъци;
5. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнери за рециклируеми отпадъци.
6. депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъци от поддържане на зелени
площи, паркове и градини, от зелени площи към търговски обекти, стопански и
административни сгради.
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Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЩИНСКИТЕ СИСТЕМИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА
БИООТПАДЪЦИТЕ
Чл. 5. (1) Общинските системи за разделно събиране обхващат само биоотпадъци по
приложение № 1.
(2) Биоотпадъците се събират разделно при източника на образуване.
(3) Биоотпадъците, получени в резултат на механичното сепариране на смесени
битови отпадъци, не се считат за разделно събрани.
(4) За разделно събрани се считат биоотпадъците със съдържание на примеси не
повече от 10 на сто от общото количество, което е събрано разделно при източника на
образуване.
(5) Събирането, съхраняването и графикът за транспортиране на биоотпадъците
трябва да са съобразени с техния произход и вид.
Чл. 6. (1) Системите за разделно събиране включват:
1. съдове за събиране на биоотпадъците при източника на образуване;
2. специализирани транспортни средства, необходими за тяхното обслужване;
3. специализирана техника за раздробяване и нарязване на биоотпадъците;
4. площадки за събиране и временно съхраняване на биоотпадъците, и/или;
5. други елементи в зависимост от вида на системата.
(2) Съдовете за многократно използване трябва да са кафяви на цвят, да са
водоустойчиви, достатъчно здрави и устойчиви на скъсване или напукване при нормални
условия на ползване да се затварят плътно и да се почистват лесно..
(3) Съдовете по ал. 2 трябва да са обозначени с ясно видим надпис, съдържащ
информация за вида на събираните в тях биоотпадъци.
(4) Съдове по ал. 2, които се използват за разделно събиране на хранителните
отпадъци от обекти за производство и търговия с храни, които попадат в категория 3
съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009, трябва да бъдат маркирани и обозначени в
съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009.
(5) Местата за разполагане на съдовете за разделно събиране и съхраняване на
биоотпадъци от зелени площи, паркове и градини се определят от кмета на съответната
община.
Чл. 7. Разделно събраните биоотпадъци се оползотворяват единствено чрез
дейностите, обозначени със следните кодове по приложение № 2 към § 1, т. 13 от
допълнителните разпоредби на ЗУО:
1. R 3 – рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани
като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична
трансформация) и/или;
2. R 10 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието
или околната среда и/или;
3. R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за
получаване на енергия (в случаите на анаеробно разграждане на биоотпадъци).
Глава трета
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И
МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 8. (1) Кметовете на общините във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО
осигуряват постигането на целта за намаляване на количеството на депонирани
биоразградими отпадъцисъгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО.
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(2) Разпределението на задълженията за изпълнение на целите по aл. 1 между
отделните общини в съответния регион по чл. 49, ал. 9 от ЗУО се определя с решение на
общото събрание на регионалното сдружение на общините (РСО) по чл. 24, ал. 1 от ЗУО.
(3) Дейността по компостиране на място се счита за дейност по предотвратяване
образуването на отпадъците и не се отчита за изпълнение на целите по ал. 1.
(4) Количеството на оползотворените битови биоотпадъци се зачита при изпълнение
на целите за ограничаване на количеството депонирани битови биоразградими отпадъци
по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО от общините в съответния регион по чл. 49, ал. 9 от ЗУО.
(5) Кметовете на общините във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО 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.
Чл. 9. Кметът на общината осигурява разделно събиране и оползотворяване на
биоотпадъците от поддържането на обществени площи, паркове и градини по чл. 34, ал. 1
ЗУО на територията на съответната община.
Чл. 10. (1) Кметът на общината включва, като неразделна част от програмата по чл.
52 от ЗУО мерки за предотвратяване образуването на биоотпадъци, разделно събиране и
оползотворяване на биоотпадъците на територията на общината, отчитайки специфичните
условия на отделните видове населени места (големина, тип, брой жители и др.).
(2) Мерките по ал. 1 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 чл. 26, ал. 1, т.
4 ЗУО, 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 третиране на биоотпадъците.
Чл. 11. Кметовете на общините разработват подробен график за обслужване на
съдовете за разделно събиране на биоотпадъци и го оповестяват на интернет страницата
на съответната община и/или информират населението по друг подходящ начин.
4. Подпрограма с мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и
отпадъци от разрушаване на сгради
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.
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
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цели за оползотворяване на някои видове строителни отпадъци. Във връзка с това беше
направен анализ на информация за образуваните строителните отпадъци от 317 фирми от
различни сектори на икономиката през 2010 г. Избрани са фирми, които са основни
генератори на този вид отпадъци, а данните са получени от предоставени отчети на
ИАОС.
Отпадъци от черни и цветни метали
Основен източник на черни метали от разрушаването на сгради и съоръжения е
използваната армировъчна стомана в стоманобетона или конструкционна стомана при
металните носещи конструкции. Също така стоманени листове се използват за
производство на покривни панели, за метални покрития и парапети на стълби,
декоративни елементи и др. Отпадъци от строителство и разрушаване от черни метали се
генерират и в процеса на строителството главно под формата на арматурно желязо, като
скрепителни елементи, части от тръби и др. Процентът на оползотворяване и рециклиране
на черните метали е много висок. Основната част (91%) от строителните отпадъци от
желязо и стомана се предават на други предприятия за оползотворяване. Малка част (2%)
се оползотворяват при собствената дейност, а останалите (6.5%) се предават за
обезвреждане чрез депониране. Черните метали се рециклират чрез претопяване, при
което е необходима около 60% по-малко енергия отколкото при производството на
стомана от желязна руда. Стоманата може да се рециклира многократно, като
сепарирането й от останалите отпадъци от строителство и разрушаване е сравнително
лесно посредством магнитни сепаратори.
Отпадъците от цветни метали, използвани в строителството, включват основно мед,
алуминий и техните сплави, а в по-малки количества олово и цинк. Те се образуват при
разрушаването на сгради от дограми, листове за хидроизолация, сградни инсталации и
други. При някои цветни метали като мед, олово и цинк процентът на оползотворяване
достига 100%, а при алуминий - 96%. Това се дължи на високите пазарни цени и голямото
търсене на световния пазар.
Полимерни строителни материали (пластмаси)
Полимерните материали (наричани още пластмаси) са широко разпространени в
съвременното строителство. Най-голям дял се пада на различните тръбопроводи, следвани
от продуктите за топлоизолация и дограми. В строителството се използват повече от 20
вида пластмаси, всяка от които има различен потенциал за рециклиране.
Полиетиленът PE и поливенилхлоридът PVC са най-често използваните.
Строителните отпадъци от пластмаси почти изцяло (99%) се предават за оползотворяване
на други предприятия.
Строителни отпадъци от стъкло
Стъклото се използва в строителството главно за изработването на прозорци и
фасади, а също и за врати и някои части от интериора на сградите. Отпадъците от стъкло
се образуват главно при разрушаване и ремонт на сгради. В България няма
стандартизирана система за демонтиране и събиране на стъклото в строителството, като
само половината от стъклото (52%) се предава за оползотворяване, а останалата част се
обезврежда чрез депониране.
Строителни отпадъци от дървесина
Строителните отпадъци от дървесина се образуват главно при разрушаване и
ремонта на сгради, където се използват главно за фурнири, врати и дограми, подови
настилки и други. Предават се за оползотворяване близо половината от строителните
отпадъци от дървесина (50%), като останалата част се обезврежда чрез депониране.
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Строителна керамика
Строителната керамика включва тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични
изделия. Като цяло строителната керамика притежава голям потенциал за рециклиране и
повторна употреба. Към момента на проучването този потенциал не се използва, като
почти изцяло отпадъците от строителна керамика (99,9%) се предават за обезвреждане
чрез депониране. Потенциалът за повторна употреба и за рециклиране на керамичните
отпадъци зависи в голяма степен от процесите на строителство и разрушаване. Качеството
на рециклираните материали и респективно тяхната повторна употреба зависят основно от
методите на разрушаване.
Строителни отпадъци от бетон
Този вид отпадъци от строителство и разрушаване са сред най-разпространените и се
образуват най-вече при реконструкция и разрушаване на сгради и съоръжения. Бетонът е
един от най-често използваните строителни материали и притежава висок потенциал за
рециклиране, като технологията е сравнително проста и включва раздробяване на
големите късове, натрошване, отделяне на армировката, пресяване и евентуално
пречистване. Крайният продукт от рециклирането на бетонните отпадъци са фракции от
трошен материал, по подобие на трошен камък. Според получените данни 10,6% от
строителните отпадъци от бетон се оползотворяват от фирмите при собствената им
дейност, като останалата част се предават за обезвреждане чрез депониране. Само малка
част се предават на други фирми за рециклиране. От края на 2008 г. действа такава
стационарна инсталация за рециклиране - например на депото за строителни отпадъци във
Враждебна в близост до София работи площадка с инсталация за натрошаване и
сортиране на строителни отпадъци, които се използват впоследствие в различни
строителни дейности.
Строителни отпадъци от асфалт
Строителни отпадъци от асфалт се образуват в големи количества при ремонт на
пътища. Дейностите по управление на отпадъци, образувани от ремонт и изграждане на
пътища, са обхванати в много малка степен от системата за управление и контрол на
отпадъците в Р. България. Поради това е особено трудно да се проследят точните
количества генерирани отпадъци. Според данните на ИАОС отпадъците от асфалт се
оползотворяват почти напълно при собствената дейност на фирмите (97,5%), а останалите
се предоставят на други фирми за оползотворяване. Съществуваща практика е отпадъците
от пътния сектор да се употребяват повторно предимно за временни пътища. У нас има
само ограничени примери за оползотворяване на рециклиран асфалт по горещ и студен
способ. През последните години Национална агенция „Пътна инфраструктура”, отговорна
за държавните пътища в страната, обяви „зелени” обществени поръчки, като включи в
тръжните условия изисквания към изпълнителите на ремонтни дейности на пътищата да
оползотворяват премахнатия асфалт.
Строителни отпадъци от строителство и ремонт на железопътна
инфраструктура
Дейностите по ремонт на железопътната инфраструктура има създадени
положителни практики по повторна употреба и рециклиране на около 80% от
образуваните отпадъци. Съществува ведомствена нормативна база, която регламентира
използването на рециклирани материали в ремонта на релсовия път. При ремонта на
релсовия път се използват специални мобилни съоръжения, движещи се по релсовия път,
за рециклиране на баласта.
Най-разпространените видове строителни отпадъци са земни маси и скални
материали (33%), бетон и стоманобетон (28%), също така керамика и асфалтобетон.
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Обобщените данни за морфологията на строителните отпадъци през 2009г. са представени
на фигурата:

Източник: НСИ
Дялово разпределение на строителните отпадъци от различни източници, 2009 г.

От железопътна
инфраструктура – общо

23%

3%

От сектор пътища – общо

33% От индустриални
3%

предприятия
От бита: Ново строителство

12%
26%

От бита: Ремонт и
поддръжка на сгради
От бита: Разрушаване на
сгради

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 помалко 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.
Други важни стратегически цели са предотвратяването и намаляването на
количеството на образуваните ОСР, като по този начин се намалява необходимостта от
изграждането на нови депа и други съоръжения за строителни отпадъци. Предвижда се
въвеждане на практики за селективно разрушаване, както и събиране и съхраняване на
ОСР на строителната площадка по начин, осигуряващ в максимална степен тяхното
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последващо икономически и технически целесъобразно рециклиране и оползотворяване.
Подчертава се необходимостта от създаване на условия за разширяване на пазара на
рециклираните строителни материали, увеличаване на инвестициите в сектора и
прилагане на принципа “замърсителят плаща” при интегрирано управление на
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. Процентите са изчислени на база на наличните данни и
направени в плана прогнози за образуваните строителни отпадъци.
Разработеното и прието национално законодателство по управление на строителните
отпадъци осигури солидна основа и се основа изцяло на Националния стратегически план
за управление на отпадъци от строителство и разрушаване до 2020 г.
Нормативният документ с който се регламентира дейността е Наредба за
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материали., приета на основание чл.43, ал.4 ЗУО.
С действащият към момента Закон за управление на отпадъците,2012г. се поставят
цели за оползотворяването на СО в България (поетапно), както следва:
- До 01.01.2016 г. - най-малко 35% от общото тегло на СО
- До 01.01.2018 г. - най-малко 55% от общото тегло на СО
- До 01.01.2020 г.- най-малко 70% от общото тегло на СО
Съществуват и количествени цели за отделните групи СО и сроковете за тяхното
постигане са дадени в таблица 1 (съгласно Приложение №8 от Наредбата за управление на
СО и за влагане на рециклирани строителни материали):
Таблица 1: Приложение № 8 към чл. 11, ал. 2
КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ ЗА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО
ВИДОВЕ
Код на отпадъка
2014 г.
17 01 01 бетон
85%
17 01 02 тухли
30%
17 01 03 керемиди, плочки,
фаянсови и керамични
30%
изделия
17 02 01 дървесен материал 60%
17 02 02 стъкло
27%
17 02 03 пластмаса
47%
17 04 05 желязо и стомана
90%
17 04 01 мед, бронз, месинг 90%
17 04 02 алуминий
90%
10 04 03 олово
90%
17 04 04 цинк
90%
17 04 06 калай
90%
17 04 11 кабели, различни
90%
от упоменатите в 17 04 10
17 03 02 асфалтови смеси,
съдържащи други вещества,
53%
различни от упоменатите в
17 03 01
Пътен сектор [т.]
60%
ЖП сектор [т.]
60%
Община Гълъбово

2015 г.
85%
37%

2016 г.
85%
43%

2017 г.
85%
50%

2018 г.
85%
57%

2019 г.
85%
63%

2020 г.
85%)
70%

37%

43%

50%

57%

63%

70%

63%
36%
52%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

67%
44%
58%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

70%
53%
63%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

73%
62%
69%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

77%
71%
74%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

80%
80%
80%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

58%

62%

67%

71%

76%

80%

63%
63%

67%
67%

70%
70%

73%
73%

77%
77%

80%
80%
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Възложителите на СМР на проекти, финансирани с публични средства отговарят за
влагането поетапно в строежите на рециклирани строителни материали или на третирани
СО за материално оползотворяване в обратни насипи по член 13(В сила от 1.01.2014г.-ДВ
бр.89 от 2012г.) на Наредбата за управление на СО по години за определени строителни
дейности, съгласно
Приложение №10 към чл.13, ал.1 и 2 :
Вид строителна дейност
Строителство на сгради,
финансирани с публични
средства
Строителство на пътища с
публични средства
Рехабилитация, основен
ремонт и реконструкция на
пътища, финансирани с
публични средства
Строителство,
реконструкция и основен
ремонт на други строежи от
техническата
инфраструктура,
финансирани с публични
средства
Оползотворяване на СО в
обратни насипи

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1%

1%

1%

1,5%

1,5%

1,5%

2%

5,0%

5,0%

8,0%

8,0%

8,0%

10,0%

10,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

5,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

11,0%

11,0%

12,0%

Резултатът от всяка разработена и приложена система за управление и контрол на
дейностите по събиране, транспортиране и третиране на строителните отпадъци е
предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите,
както и ограничаване на риска за човешкото здраве и околната среда (чл.1 от Наредбата за
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали,
приета с ПМС №277 от 5.11.2012г., обн.ДВ бр.89 от 13.11.2012г).
Преди започване на СМР и/или премахване на строеж, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ /
ИНВЕСТИТОРЪТ е отговорен за изготвянето на ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ по чл. 11, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО):
Чл. 11. (1) (В сила от 13.07.2014 г. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) гласи: Възложителят на
строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от допълнителните разпоредби на
Закона за устройство на територията, с изключение на текущи ремонти, и възложителят на
премахване на строежи изготвят план за управление на строителни отпадъци в обхват и
съдържание, определени с Наредба за управление за управление на строителните
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали 2012г. Приета с ПМС № 277
от 5.11.2012 г. Обн. ДВ. бр.89 от 13 ноември 2012г.
Изискването за разработване на план за управление на отпадъците не се прилага за:
- разрушаване на сгради с РЗП под 100 кв. м;
- реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на
строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м;
- строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м;
- разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността
строежи, когато тяхното премахване е наредено по спешност от
компетентен орган.
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Планът за управление на строителните отпадъци се включва в обхвата на
инвестиционните проекти по Глава 8 от ЗУТ, а за обектите, за които не се изисква одобрен
инвестиционен проект по ЗУТ, се изготвя като самостоятелен план.
Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци се установява:
- за строежите, за които се упражнява строителен надзор - с окончателния
доклад по чл. 168 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, в който
се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на
строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни
материали при изпълнението на проекта
- за строежите, за които не се упражнява строителен надзор-с отчет до кмета на
общината по образец съгласно изискванията на Наредбата за управление на
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
Докладите и отчетите се представят на органа, одобрил инвестиционния проект или
плана за управление на строителни отпадъци, както и на РИОСВ.
При строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно премахване на
незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи
възложителят на строителни дейности носи отговорност за изпълнението на целите.
Задължение на община Гълъбово е:
- Като възложител на строителни дейности с обществени средства или на
дейности по разрушаване на сгради като задължение на общината,
включително принудително премахване на строежи:
- да разработва План за управление на строителните отпадъци като част от
строителната документация за инвестиционния проект за издаване на
разрешение за строеж; да изпълни реално Плана за управление на отпадъците;
- да влага в строежите определен процент материали от рециклирани
строителни отпадъци или материално оползотворяване в обратни насипи;
- да осигури селективното разделяне и материално оползотворяване на
определени видове строителни отпадъци в минимални количества
- да осигурява хоризонтален контрол при осъществяване на превантивната
дейност по опазване на околната среда чрез обсъждане и съгласуване на
инвестиционни предложения, планове и програми.
Задължения на Кмета на общината:
Кметът на общината отговоря за предаването на отделените
строителни отпадъци по време на принудителното премахване на строежи за
оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали,
включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по
транспортиране и третиране (чл.10, ал. 4)
Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на
строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са за
сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или
съоръжението. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол
за извършените разходи за дейностите по транспортиране и оползотворяване на
отпадъците кметът на общината подава заявление за издаване на заповед за незабавно
изпълнение за събиране на вземането от задължените лица по реда на чл. 417, т. 2 от
Гражданския процесуален кодекс.
В случаите, когато кмета на общината е възложител на строителни и монтажни
работи, с изключение на текущи ремонти, и възложител на премахване на строежи, следва
да изготви план за управление на строителните отпадъци.
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Съдържанието и изискванията към плана се определят в Наредба за управление на
строителните отпадъци
При възлагане на обществени поръчки от кмета на община за проектиране и
изпълнение на строежи, с изключение на премахване на строежи, в условията за избор на
изпълнител и в договорите за възлагане се включват задължения към изпълнителите за
влагане на рециклирани строителни материали.
За обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект плановете за
управление на строителни отпадъци се одобряват от кмета на общината или
оправомощено от него длъжностно лице, на чиято територия се реализира проектът.
Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и количеството и
оползотворяването на отпадъците за строежите, за които не се упражнява строителен
надзор се установяват с отчет до кмета на общината, в който се описва изпълнението на
целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на
рециклирани строителни материали при реализацията на проекта, като се прилагат и
копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица,
притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с
отпадъци.
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.
На сайта на МОСВ по време на разработване на настоящата Програма е качен
Проект на Постановление на МС за Проект на Наредба за управление на
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
Проектът на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали се разработва на основание чл. 43, ал. 4 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО) - ДВ, 53/13.07.2012 и e съобразен с Решение № 411 от 19
май 2016 г. на Министерския съвет за приемане на план за действие с мерки, адресиращи
основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите,
утвърдени с Решение № 617 на МС от 12 август 2015 г.
Проектът на Наредбата предвижда:
Чл. 1. С наредбата се регламентират:
1. предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и
почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат
на третирането и транспортирането на строителните отпадъци (СО);
2. създаването на система за управление и контрол на дейностите по събиране,
транспортиране и третиране на СО;
3. изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството;
изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на
строежи;
Чл. 2. Целта на наредбата е:
1. да се предотврати и намали образуването на СО;
2. да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите
по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
3. да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали;
4. да се намали количеството на депонираните СО.
Чл. 3. Наредбата се прилага за:
1. отпадъците по приложение № 1, образувани от строителни и монтажни работи
(СМР), независимо от категорията на строежа, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ);
2. отпадъците по приложение № 1 от премахване на строежи по т. 1;
3. рециклирани строителни материали.
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Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА
СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ И ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ

Чл. 4. Лицата, при чиято дейност се образуват СО и/или лицата, които третират СО,
прилагат следния приоритетен ред (йерархия) при управлението им:
предотвратяване на образуването им;
подготовка за повторна употреба;
рециклиране на СО;
оползотворяване в обратни насипи;
оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат
рециклирани и/или материално оползотворени;
обезвреждане на СО.
Чл. 5 (1) При извършване на СМР и/или премахване на строежи, СО задължително
се разделят по вид и се предават за последващо материално оползотворяване на лица,
притежаващи документ по чл. 35 ЗУО.
(2) Строителните отпадъци по ал. 1 се събират, съхраняват, транспортират и
подготвят за оползотворяване разделно.
(3) Строителните отпадъци се подготвят за оползотворяване и се рециклират на
площадките по чл. 22, ал. 1.
Чл. 6. Възложителите на СМР и/или премахването на строежи осигуряват
селективното разделяне по кодове на цялото количество на образуваните при съответната
дейност опасни отпадъци от група 17 на наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Чл. 7. Предаването и приемането на СО се извършва само въз основа на писмен
договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за съответната дейност с отпадъци
със съответния код съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО за класификация на отпадъците.
Чл. 8. Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга
форма на нерегламентирано третиране на СО, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за
събиране на битови отпадъци или разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Чл. 9. Преди започване на СМР и/или премахване на строеж възложителят е
отговорен за изготвянето на план за управление на строителните отпадъци (ПУСО) по чл.
11, ал. 1 ЗУО.
Чл. 26. За изчисляването на националната цел, определена в чл. 32, ал. 1 ЗУО,
изпълнителният директор на ИАОС прилага метода на изчисляване по приложение № 9.
Чл. 27. Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране и/или събиране
и съхраняване и/или третиране на строителни отпадъци, както и лицата, чиято дейност е
свързана с подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на СО, както и с
производство на рециклирани строителни материали, водят отчетност съгласно
изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО.
Чл. 28. (1) Кметът на общината изпраща по служебен път информацията до
директора на РИОСВ, на чиято територия ще се извършват СМР или премахване на
строежи, за издадените през предходния месец разрешения за строеж или заповеди за
премахване.
(2) Информацията по ал. 1 се изпраща по електронен път в срок до 10 число на
текущия месец
(3) Информацията по ал. 1 включва:
1. Наименование на Възложителя на СМР или премахване;
2. Вид на дейността;
3. Местоположение на строителната площадка.
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5. Подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на
МРО
Целта на общинската подпрограма за достигане на целите за рециклиране и
оползотворяване на масово разпространените отпадъци е съотносима към Целта на НПУО
за увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци е насочена
именно към превръщането на страната ни в рециклиращо общество.
Постигането на Цел 2: ще се осъществи чрез:
- достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на
битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло
- достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци
- достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни
отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради
- достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО
- подобряване на йерархията на управление на другите потоци отпадъци и
намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци.
Подпрограмата е изпълнима и чрез изпълнението целите на другите разгледани
подпрограми.
Към масово разпространените отпадъци /МРО/ се отнасят:
- Отпадъци от опаковки
- Излезли от употреба моторни превозни средства
- Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
- Негодни за употреба батерии и акумулатори
- Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
- Излезли от употреба гуми
Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки (PPWD) цели да
хармонизира националното законодателство в областта на опаковките, с двойната цел за
предотвратяване/намаляване на въздействието върху околната среда на опаковките и
отпадъците от опаковки, както и осигуряване на функционирането на вътрешния пазар, за
да се избегнат пречките пред търговията и нарушаването на конкуренцията.
Съществените изисквания, залегнали в разпоредбите на Директивата относно
опаковките и отпадъците от опаковки, предоставят критерии за пускането на пазара на
опаковки, във връзка с ограничаването до минимум на теглото и обема, свеждането до
минимум на опасните вещества, и повторната употреба на опаковките и възстановяване.
Съществените изисквания определят резултатите, които трябва да бъдат постигнати,
или опасностите, които трябва да бъдат преодолени, но не уточняват, нито предвиждат
техническите решения за това. Тази гъвкавост позволява на производителите да избират
начините, по които да отговорят на изискванията.
Държавите - членки не трябва да възпрепятстват пускането опаковки на пазара,
които са в съответствие с Директивата.
Съществените изисквания са определени в Член 9 и Приложение II от Директива
94/62 и могат да бъдат обобщени,както следва:
- теглото и обемът на опаковката трябва да бъдат сведени до необходимия
минимум за обезпечаване на безопасността, хигиената и приемливостта за
страна на потребителите на опакования продукт;
- опасните вещества и материали в състава на опаковките трябва да бъдат
сведени до минимум по отношение на емисиите им от изгаряне или
депониране (член 11 определя конкретните граници за тежки метали).
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Отчита се, че с течение на годините се наблюдава обща тенденция към подобрение
на рециклирането на опаковки и намаляване индивидуалното тегло на опаковките.
По данни подадени от ООп през 2014 г. в 172 общини, с обхванато население от 6
332 019 са изградени системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Обхванати общини от системите за разделно събиране

Генерирани отпадъци от опаковки (тона)
Материал

2004

2005

2006

Пластмаси
Хартия/картон
(вкл композит.)
Метал

73261

86285

60584

85353

21876

20570

24123

Дърво

21183

54183

Стъкло

113359

Други
Общо

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

89294 102093

77682

95457

81978

94963

96123

96547

102093

127041 106653

87077

97015 138716

110270

122270 134270

129580

11664

18127

13155

15744

13414

14587

15887

15998

67972

24498

6964

18905

18741

21444

20121

24725

48725

79706

56880

70871

109362

76038

63962

69374

70521

74017

78251

6492

7262

3634

2550

2997

3313

2055

5174

5174

4597

4021

296756

333359

368943 318328

302208

303883 321197

314639

328797 350043

380628

Източник НСИ
Рециклирани отпадъци от опаковки (тона)
Материал

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Пластмаси
Хартия/картон
(вкл композит.)
Метал

7622

8935

17996

19941

12084

28596

33553

37198

39166

39900

65408

45898

69772

65770

104345

73945

65285

113543

108211

115225 119273

90800

5875

24

1498

20

11806

6639

8052

9381

11024

11092

10738

Дърво

М

М

М

М

2827

8606

10074

8904

10676

14474

18421

Стъкло

12215

29513

43767

50150

51395

23537

32735

41245

42670

45330

49434
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Други

М

Общо

М

71610 108244

98

М

102

129129 174558

152057

М

М

M

132663 197958

204938

М

0

218761 230069

100
234901

Източник НСИ
Изгорени в съответната инсталация опаковки (тона)
Материал

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Пластмаси
Хартия/картон
(вкл композит.)
Метал

М

25

М

0

М

278

558

М

3250

30

60

М

2

М

4

М

581

24

М

46

9

309

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

Дърво

47

567

103

2

332

120

148

2482

0

776

21

Стъкло

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

М

Други

М

М

М

М

М

50

28

М

14

М

250

Общо

47

594

103

7

332

1028

758

2482

3310

815

639

Източник НСИ
През 2014г. в страната са оползотворени общо 235 540 т. отпадъци от опаковки, като
234 901 т. от тях са материално рециклирани. Общата постигната степен на
оползотворяване за 2014г. е 62,20%.
Постигната степен на оползотворяване, в т. ч. рециклиране, 2014г.
Материал

Степен на рециклиране, %

Пластмаси
Хартия/картон (вкл композит.)
Метал
Дърво
Стъкло
Други

64,07%
70,07%
67,12%
37,81%
63,17%
2,49%

Степен на оползотворяване,
%
64,13%
70,31%
67,12%
37,85%
63,17%
8,72%

Източник НСИ и ИАОС
В следващата таблица са представени количествата отпадъци от опаковки, изпратени
в други страни - членки или изнесени извън общността за оползотворяване или изгаряне в
инсталации с оползотворяване на енергията и отпадъци от опаковки, образувани в други
страни - членки или внесени извън общността за оползотворяване или изгаряне в
инсталации с оползотворяване на енергията.
Отпадъци от опаковки, изпратени в други страни и въведени в страната за
рециклиране
Материал
Пластмаси
Хартия/картон (вкл композит.)
Метал
Дърво
Стъкло
Други
Общо

Изпратени за рециклиране,
тон
9330
25228
5430
5
39998

Въведени за рециклиране,
тон
8291
15975
81
25479
49826

Източник НСИ и ИАОС
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От следващата графика може да се види, че най-голям е дела на рециклираните
отпадъци от хартиени/картонени опаковки, следван от дела на пластмасовите и стъклени
опаковки
Рециклирани отпадъци от опаковки

През 2012 г. в Закона за управление на отпадъците се включи общоевропейската цел
за рециклиране на битовите отпадъци, приета в законодателство на ЕС през 2008 г. Поконкретно за общините в България се постави изискването да достигнат поетапно до 2020
г. рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и
стъкло (в които потоци отпадъци се включват и отпадъците от опаковки от същите
материали) в следните количества:
- 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.
Съобразно нормативната уредба община Гълъбово може да постигне целта заедно с
други общини, в зависимост от решението на Общото събрание на РСУО-Стара Загора
и наличната инфраструктура за третиране на отпадъците в общината и регион Стара
Загора.
Системите за разделно събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки от хартия
и картон, метал, пластмаса и стъкло, НУБА и ИУЕЕО, които се осъществяват и
финансират основно от организациите по оползотворяване чрез схемите за „разширена
отговорност на производителя”, се отчитат и допринасят в голяма степен за постигане от
общините на целите за рециклиране на отпадъците.
През плановия период на НПУО до 2020г. не се предвижда промяна в посочените
параметри.
На национално ниво важна предпоставка за постигане на целите са и част от
действията, предприети през последните години в това направление, а именно:
- ясно определената отговорност на общините за управление на битовите
отпадъци, включително поставените цели за рециклиране;
- определянето на задължителни количествени цели за подготовка за повторна
употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко
хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло;
- въведеното законово изискване към административните, стопанските,
образователните, търговските и други подобни обект, 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;
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-

-

-

-

-

-

-

-

въвеждането на 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;
друг 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;
нормативно осигурената възможност 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;
около десет инсталации за отделяне на полезните компоненти от битовите
отпадъци вече функционират като резултат от изграждането им посредством
публично-частно партньорство между организациите по оползотворяване за
отпадъци от опаковки, както и финансово подпомагане чрез ПУДООС, на
някои от тях. Финансирането на тези дейности ще бъде в рамките на бюджета
на ПУДООС за съответната година, тъй като предприятието е включено в
консолидираната фискална програма на страната;
разработени, одобрени за финансиране по ОПОС 2007-2013 г. и в изпълнение
са инвестиционни проекти за изграждане на съоръжения за оползотворяване
на общински биоотпадъци в още 13 РСУО и за 2 РСУО, финансирани чрез
ПУДООС, които ще се въведат в експлоатация през 2014 г. и най-късно през
2015 г.
над 6 млн. жители на страната са обхванати от системите за разделно
събиране на отпадъците от опаковки от хартия и метал, пластмаса и стъкло.
Това е важна предпоставка за изпълнение не само на националните цели за
рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, но е принос за
изпълнение на общинските и националните цели по настоящата програма за
рециклиране на поне 50% от битовите отпадъци до 2020 г.
осъществиха се обучителни програми за общините за запознаването им с
нормативната уредба относно изискванията за рециклиране на битовите
отпадъци и представяне на добри общински практики и препоръки в тази
област.
В Програмата за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за
рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло са
предвидени мерки, които условно могат да бъда класифицирани като
инвестиционни мерки и неинвестиционни мерки.

Инвестиционните мерки в програмата не обхващат проекти, които са одобрени по
ОПОС 2007-2013 г., както и от други източници на финансиране независимо от етапа на
тяхното изпълнение. Тези инвестиции са били взети предвид при определяне нуждата от
изграждане на допълнителни мощности и не се налага тяхното изрично включване и
финансиране в Плана за управление на отпадъците 2014 – 2020 г.
В Програмата за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за
рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло са включени
необходимите нови инвестиции, свързани на първо място с изграждане на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци с цел оползотворяване на битовите
отпадъци и предотвратяване на емисиите на парникови газове. Индикативният брой,
капацитетът и стойността на предвидените за изграждане инсталации за предварително
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третиране на битови отпадъци с цел оползотворяване на битовите отпадъци и
предотвратяване на емисиите на парникови газове са определени на база на изготвените
финансови анализи и свързаните с тях сценарии за развитие на дейностите по управление
на отпадъците. Общо в програмата се предвижда изграждането на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци с цел оползотворяване на битовите
отпадъци и предотвратяване на емисиите на парникови газове с общ капацитет от 530
хил.т. и на обща стойност – 241,21 млн.лв.
Списък с индикативните райони, в които биха се изградили инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци с цел оползотворяване на битовите
отпадъци и предотвратяване на емисиите на парникови газове е представен в приложение
към НПУО. Конкретните райони ще бъдат определени след извършването на детайлни
пред инвестиционни проучвания, процедури по ОВОС и оценка на съответствието с
целите на местата по НАТУРА 2000.
Очаква се необходимите средства да се осигурят от бизнеса, вкл. от организациите
по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Общините също могат да финансират
такива проекти, включително чрез публично - частно партньорство между общини и
бизнес. За целта те могат да използват и общинските средства, натрупани от отчисленията
за депониране, както и да осигуряват общински терени и др.
Друга инвестиционна мярка в настоящата програма е изграждането на общински
площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата
други генератори на битови отпадъци. Броят на площадките и тяхната конкретна локация
следва да се определят индивидуално при изготвянето на проучвания или при
разработването на общинските планове за управление на отпадъците. По предварителни
изчисления за изграждането на необходимия брой площадки за населените места в
страната над 10 хил.жители ще е необходима сума в рамките на 53,5 млн.лв. Тази мярка
ще подпомага разделното събиране, рециклиране и безопасно третиране на битовите
отпадъци от домакинствата, като например едрогабаритни, опасни, както и други видове
битови отпадъци.Необходимите средства ще се осигурят от общините, като те могат да
използват натрупаните суми от заплатените от тях отчисленията за депониране.
„Неинвестиционни” мерки за постигане на набелязаните цели включени в тази
подпрограма са:
- нормативни мерки - свързани с определяне в общинските наредби за
управление на отпадъците на изискванията към площадките за безвъзмездно
предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло;
- мерки за информираност и публичност – фокусирани към публикуването от
общините на информация за местоположението и условията за приемането и
предаването на разделно събраните битови отпадъци;
- мерки свързани с тематични инспекции от страна РИОСВ за изпълнение а
изисквания, свързани с разделното събиране и предаване на рециклируеми
битови отпадъци.
- В самата програма не са включени значителна част от „неинвестиционните“
мерки, които имат пряка връзка с постигане на набелязаните цели на
програмата, но са описани в други програми в рамките на НПУО 2014-2020 г.
тъй като имат хоризонтален характер и допринасят за постигането на няколко
цели и подцели на плана. Пряко отношение към постигане на набелязаната
цел на настоящата програмата са мерките от другите програми на плана,
свързани с:
- осъществяване на информационните кампании за насърчаване на населението
да събира разделно отпадъците и за активно предоставяне на информация за
битовите отпадъци;
- продължаване прилагането на икономически инструменти, които чрез
стимули и санкции да доведат до постигане на набелязаните цели
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/отчисленията за депониране, редукция на ТБО за участващите в системите за
разделно събиране/;
разработването на общински наредби 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, образователни и други подобни обекти;
правилата за функциониране и ползване от граждани и фирми на общинските
площадки за предаване на разделно събраните отпадъци;
разработване на общински/регионални програми за управление на
отпадъците, в които да се идентифицират специфичните мерки на местно
ниво за достигане на целите за рециклиране на битовите отпадъци;
периодично извършване от общините на проучвания за морфологичния състав
на битовите отпадъци;
актуализация на методиката за определяне на морфологичния състав на
отпадъците, с цел определяне на отпадъците попадащи в обхвата на
задълженията на общините и организациите по оползотворяване на МРО и
приемането на механизъм за изчисляване изпълнението на целите за
рециклиране на битови отпадъци от общините;
определяне на такса битови отпадъци в зависимост от количествата
образувани отпадъци и при отчитане на изискванията за поносимост на
разходите заплащани от домакинствата;
обучение и подобряване административния капацитета за проверки по
управление на отпадъците на общинско, регионално и на национално ниво;
мерките за разработване и внедряване в общините на електронни
информационни системи за отчитане изпълнението на целите за рециклиране
и оползотворяване на битовите отпадъци;
преразглеждане на критерийте за обхванато население в системите за
разделно събиране на отпадъци от хартия, пластмаси, стъкло и метали, при
отчитане на особеностите на отделните общини: географско положение,
количества на отпадъците от опаковки, икономическо развитие, отдалеченост
от съоръжения за третиране, релеф и др.;
въвеждане на единен модел за изпълнение на целите за рециклиране на
битовите отпадъци чрез разделно събиране при източника на био-отпадъците
за компостиране и разделно събиране и сортиране на разделно събрани
рециклируеми отпадъци (хартия, пластмаса, стъкло и метали) в това число от
опаковки и други източници, с което да бъде даден приоритет на разделното
събиране при източника;
ясно дефиниране на задълженията на общините и организациите за
оползотворяване на МРО по отношение на системите за разделно събиране на
отпадъци от хартия, пластмаси, стъкло и метали и изпълнението на цели за
рециклиране на битови отпадъци. В изпълнение на мярката, МОСВ ще
инициира подписването на споразумение между общините в Р.България,
представлявани от НСОРБ и организациите за оползотворяване на отпадъци
от опаковки относно прилагането на национална система за разделно
събиране и рециклиране на рециклируеми отпадъци, в т.ч. отпадъци от
опаковки и механизъм за контрол на неговото изпълнение.
изпълнението на тези задължения, следва да осигури изграждане на обща
система за разделно събиране и сортиране на рециклируеми отпадъци от
опаковки и други източници чрез споделяне на разходите между общините и
ООп при ясно дефиниране на техните оперативни и финансовите
отговорности на база реалното количество на тези отпадъци във всяка една
община и регион;
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въвеждане на критерии за ефективност на сортиране, които да гарантират от
една страна изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на
отпадъци от опаковки и другите рециклируеми отпадъци в състава на
битовите отпадъци, а от друга страна критерии за оценка на предварително
третиране преди депониране с ограничаване на рециклируемите и биоразградимите отпадъци в остатъчната фракция за депониране, в съответствие
с критериите за приемане на отпадъци на депа;
общинските програми за управление на отпадъци, следва да бъдат основани
на разработване на сценарии за прилагане на разделно събиране при
източника на всички основни потоци отпадъци (биоотпадъци, рециклируеми
от опаковки и други, опасни отпадъци от бита, едрогабаритни и др.), съчетано
с изграждането на съоръжения за третиране на остатъчната фракция в битовия
отпадък. Сценариите следва да бъдат сравнени по екологични, социални и
финансови показатели и да бъде избран за базов сценарият, който предлага
най-оптимално съчетание между разделното събиране при източника и
третиране на смесени отпадъци;
прилагане на мерките, свързани с подобряване на оползотворяването и на
рециклирането на битовите отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, батерии и
акумулатори, тъй като те са едновременно и битови отпадъци;
мерките за създаване на „зелени” работни места в бизнеса за рециклиране и
оползотворяване на отпадъци, както и програмите за обучение и
квалификация и преквалификация в тази област;
мерки за внедряване на разумни, работещи схеми за събиране на отпадъците
от източника на образуване, които да не се изчерпват само със събиране в
контейнери и транспортиране, а да се търсят възможности при новото
строителство или при поддръжката на населените места да се използва
пнемотранспорт и/или хидротранспорт за отделните видове отпадъци;
по-широкото прилагане на „зелените” обществени поръчки, като например
изискването за доставка на администрацията на рециклирана офис хартия и
др.

Реализацията на мерките от настоящата програма и съотносимите мерки от други
програми на НПУО 2014-2020 г. насърчава разделното събиране и подобряване на
качеството на събраните рециклируеми отпадъчни материали от хартия и картон, метали,
пластмаса и стъкло, гарантира изпълнението на общинските, регионалните и
националните цели за рециклиране на тези потоци битови отпадъци.
Изпълнението на програмата 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, както и до увеличаване
експлоатационния срок на депата за остатъчните битови отпадъци, които не могат да се
оползотворяват.
Именно с реализацията на приложимите за общината мерки описани в Плана за
действие ще се постигнат стратегическата цел и оперативната цел на територията на
общината.
6. Подпрограма за подобряване на йерархията на управление на другите потоци
отпадъци и намаляване на риска за околната среда от замърсяване
В Третия национален план за действие по изменение на климата за периода до 2020
г., одобрен през юни 2012 г., при оценката на състоянието и тенденциите на емисиите е
установено намаляване на емисиите парникови газове от сектор „Отпадъци“ за периода
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1988-2009 г., което е обяснено с намаляване на депонираните битови отпадъци в
сметищата.
Установено е, че депата за твърди битови отпадъци са най-големият източник на
парниковия газ метан от отчитаните в националната инвентаризация източници. Добив и
оползотворяване на газ от депата в България не се практикува и целият газ от депата се
емитира в атмосферата или (в редки случаи) се изгаря. С доизграждането на 57-те
регионални системи от депа и други съоръжения за битови отпадъци и затваряне на
депата, които не отговарят на законовите изисквания, ще се осигури екологосъобразно
обезвреждане на всички отпадъци в страната.
Прогнозите на емисиите в сценария с мерки предполагат прилагането на програми за
намаляване на количествата биоразградими отпадъци за депониране и улавяне и изгаряне
във факел на метана от депата, при което може да осигури улавяне и изгаряне във факел
само на около 50% от генерирания газ. Като допълнителна мярка към сценария с мерки се
предвижда производството на електроенергия от депа, където метанът е в достатъчни
количества и се улавя. При третирането на отпадъчните води в големи пречиствателни
станции (над 50 000 е.ж.) е технологично възможно и икономически целесъобразно
произвеждането на топлинна и електроенергия от отделяния биогаз при стабилизирането
на утайките в метан танкове.
Емисиите парникови газове от депонираните отпадъци представляват около 77% от
общото количество емитирани отпадъци от сектора, емисиите от третирането на
отпадъчни води - около 22,19% и от изгаряне на отпадъци – 0,79% (Национален доклад за
инвентаризация на парниковите газове в България за 2011 г.). Това показва, че съществено
намаляване на емисиите от сектор „Отпадъци“ може да се постигне преди всичко с мерки
в подсектор „Депониране на отпадъци“ и в по-малка степен в подсектор „Третиране на
отпадъчни води“.
Приоритет в политиките за управление на отпадъците в ЕС и в България е
предотвратяването на образуването на отпадъци, което ще доведе до намаляване на
количеството отпадъци за депониране, а като следствие - и намаляване на емисиите
парникови газове. Друга основна линия на политиката по управление на отпадъците в
България е свързана с изграждане на инфраструктурата за третиране на отпадъците,
финансирана от ОПОС 2007-2013 г. С изпълнението на мерките по ОПОС ще се постигне
обхващане на всички битови отпадъци в системи за контролирано третиране, при което
всички отпадъци ще се депонират в контролирани депа.
В подсектор „Изгаряне на отпадъци“ се включват единствено емисиите, отделени
при процесите на изгаряне без оползотворяване на енергия (емисиите, отделени при
изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергия се включват в сектор „Енергия“).
Съществено изменение на количеството емисии от този подсектор не се очаква и
специални мерки за намаляването им не се предвиждат.
Всички мерки за намаляване на парникови газове, разгледани в Третия национален
план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г., са заложени в НПУДО
2009-2013 г. и в Националния стратегически план за поетапно намаляване на количествата
на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.
Секторът за управление на отпадъците в България е свързан с отделяне на
значителни емисии парникови газове (ПГ), по-специално на метан (CH4). Понастоящем е
прието, че метанът като парников газ има най-малко 21 пъти по-висок топлозадържащ
капацитет, в сравнение с CO2. Това е основата, върху която се изчислява потенциалното
въздействие на CH4 в националните доклади към Рамковата конвенция на ООН по
изменение на климата (РКОНИК/UNFCCC).
Управлението на сметищния газ е (1) важен компонент от интегрирания подход за
управление на твърдите отпадъци в България, (2) законово изискване и (3) възможност за
увеличаване на енергията от възобновяеми източници. Процесът подпомага и
националните ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове чрез
Община Гълъбово
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Национален план за действие в сектор „Битови отпадъци” във връзка с Глобалната
инициатива за метана
От друга страна 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.
Особено важно е да се подчертае, че предотвратяването на отпадъци (ПО) има найвисок приоритет в йерархията на управление на отпадъците/подробно разгледано понагоре/. Най-големите натоварвания на околната среда възникват при производството на
един продукт и именно поради това тези натоварвания се намаляват чрез мерки за ПО.
Освен това, по този начин се намаляват и вредните влияния вследствие на 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, дори чрез
рециклирането, 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 на 100%
да се изключат вредни въздействия 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 най-адекватното противодействие на проблемите с
отпадъците са действията преди образуването на отпадъци, а именно предотвратяването
на образуването на отпадъци.
Участници в дейностите по предотвратяване на образуването на отпадъци са:
Държава
Държавата трябва да създаде ефективни предпоставки и регулации за подпомагане
на участниците в дейностите по предотвратяване образуването на отпадъци, за да изпълни
задължението си съгласно РДО и ЗУО. За целта държавата може да предвиди в
съответните нормативни актове, например, различни данъци и/или такси, които
стимулират производства или потребление с по-малко отпадъци. Държавата може също
така да регламентира чрез нормативен акт дори забрани за дадени продукти, ако това не
противоречи на европейските норми, както и определянето на задължения, като например
задължително обратно изкупуване, ограничения в разпространението, регламентиране на
транспортирането, складирането и третирането на отпадъците и др. Освен това по силата
на чл. 49 и чл. 50 от ЗУО държавата е длъжна да прилага мерки за планиране .
Общини
Общините са отговорни за събирането на отпадъците на тяхната територия, като
извършват тази дейност самостоятелно или чрез регионални сдружения. По силата на чл.
52 от ЗУО те са длъжни да изготвят програма за управление на отпадъците, чиято
структура, цели и предвиждания отговарят на НПУО, включително на ППО, която по
силата на ЗУО е неразделна част от НПУО. В общинските програми и наредби за
управление на отпадъците могат да се включат и съвсем конкретни мерки за ПО, като
например ограничаване на ползването на прибори за еднократна употреба при обществени
мероприятия.
Икономически и научни субекти, неправителствени организации

Община Гълъбово
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За предотвратяване на образуването на отпадъци икономическите субекти,
подпомагани от научните среди, могат да разработят продукти и производствени процеси,
които са екологосъобразни и бедни на отпадъци и да оптимизират съществуващи процеси
и продукти. Предлаганите на пазара продукти трябва да бъдат с по-дълъг живот, да са
лесни за поправяне и да са произведени и търгувани без излишни опаковки. Тоест
икономическите субекти, подпомагани от научни организации, могат да предприемат
мерки, с които се отказват от производството на неекологосъобразни продукти. Засега
този отказ е по-скоро доброволен и продиктуван от маркетингови или други съображения,
но той може да стане и задължителен при разработване и влизане в сила на съответни
закони, наредби и стандарти. Неправителствени организации, които подкрепят идеите за
общество, стремящо се към нулеви отпадъци, могат да създадат платформи и доброволни
мрежи за всички субекти, които имат желание да допринесат за реализация на тези
политики.
Домакинства
Въпреки, че основните количества отпадъци не се генерират от домакинствата,
респективно от крайните купувачи, мерките за предотвратяване на отпадъци са насочени в
най-голямата си част към тях. Всеки потребител може да ограничи купуването на стоки,
които водят до образуване на много отпадъци и по този начин да принуди
производителите да спрат или поне да намалят производството на такива стоки. На
сегашния етап това означава потребителят да има такова съзнание, че дори да е готов да
понесе ограничения в своите „удобства”, респективно да вложи повече усилия и време.
Поради това реално и действащо предотвратяване на отпадъци сред потребителите може
да се очаква, когато на пазара се предлагат достатъчно стоки и услуги, които са ефективни
от екологична гледна точка.
Подпрограмата на община Гълъбово за управление на отпадъците по силата на чл. 52
от ЗУО е със структура, цели и предвиждания отговарящи на НПУО 2014-2020г.,
включително на Подпрограмата за предотвратяване на отпадъците, която по силата на
ЗУО е неразделна част от НПУО и е разработена на база:
Стратегическа цел:
„Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване
образуването на отпадъци”.
Оперативната цел:
„Нормата на натрупване на битови отпадъци нараства със значително по-бавни
темпове от нарастването на минималната работна заплата”.
Тази цел е в синхрон с основната цел на европейската и националната политика в
областта на околната среда „Прекъсване на връзката между икономическия растеж и
нарастващото използване на ресурсите, което води до негативно влияние върху човека и
природата“.
Индикатори за постигане на целта:
Специфичен количествен текущ показател за наблюдение на напредъка е стойността
на нормата на натрупване в общината и на минимална работна заплата за съответната
година от програмния период на програмата до 2020г.
Целевият индикатор е през 2020г. ръстът на нормата на натрупване на битовите
отпадъци е по-нисък от ръста на минималната работна заплата спрямо 2014г.
За постигане на стратегическата и оперативната цел на Програмата общината ще
постигне с общия принос на всички жители живеещи на територията й.
7. Подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депата с преустановена
експлоатация

Община Гълъбово
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Закриването и рекултивацията на изведеното от експлоатация общинско депо за
битови отпадъци ще елиминира рисковете за околната среда и човешкото здраве,
произтичащи от движението и разпространението на замърсяване на територията на
депото и извън него. Ще се постигне и желаното високо ниво на опазване на околната
среда и спазването на директивите на ЕС и националното законодателство в областта на
управление на отпадъците.
Процесът по прекратяване на експлоатацията на депото е в пряка зависимост с
изграждането на Регионалната система за управление на отпадъците-Стара Загора, която е
финансирана основно от оперативна програма "Околнасреда2007-2013”.
С Изх, № КОС - 04 – 122,гр. Стара Загора, 26.02.2013г. до кмета на Община
Гълъбово, Област Стара Загора, от РИОСВ-Стара Загора е издадено ПРЕДПИСАНИЕ
№166:
На основание чл.14, ал.А от Закона за опазване на околната среда и чл.113, ал.З, във
връзка с чл.113, ал.Г, т.2 от Закона за управление на отпадъците и крайният срок за
преустановяване на експлоатацията на Депо за неопасни (битови и строителни) отпадъци
на Община Гълъбово, разположено в землището на град Гълъбово, местност "Еркесене",
имот 000373, а именно до изчерпване на капацитета му, но не по-късно от датата на
въвеждане в експлоатация на регионално депо Стара Загора, което се предписва на
Община Гълъбово:
При експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци (битови и строителни) на
Община Гълъбово, собственост на Община Гълъбово, разположено в землището на град
Гълъбово, местност "Еркесене", имот с N: 000373 по земеразделителния план с площ 28,685 дка.
16. Закриването на депото да се извършва по предварително изготвен план, като
основните етапи в него се определят с инвестиционния проект на депото.
16.1. Планът за закриване на депото да включва дейности по:
- демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с
опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на
терена, като в плана се посочват графикът на техния демонтаж, технологията
за демонтаж и необходимата квалификация на специалистите и работниците,
ангажирани с демонтажа;
- повърхностно запечатване на депото, което да се извършва в съответствие с
проекта за изграждане на горния изолиращ екран, включително техническата
и биологичната рекултивация и предвидените противоерозионни и
противосвлачищни мероприятия.
16.2. Да се осъществяват поддръжката и следексплоатационните грижи за
площадката на депото, в т. Ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната среда,
съгласно плана за контрол и мониторинг към проекта за закриване и рекултивация на
депото.
17. За изпълнение на задълженията си по закриване и следексплоатационни грижи
на площадката на депото или участък от него при наличие на необходимите условия за
закриване съгласно наредбата по чл. 43, ал.l от ЗУО собственикът на депото следва да
подаде заявление до директора на РИОСВ – Стара Загора за разходване на сумата по
чл.60, ал.2, т.l или 2 от ЗУО.
17.1. В срок до три месеца от преустановяване експлоатацията на депото
собственикът започва извършването на дейностите по закриване на депото в съответствие
с плана за закриване на депото.
Срок за изпълнение на предписание №166: постоянен
Отговорник: Кмет на Община Гълъбово
Община Гълъбово
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До настоящият момент община Гълъбово не е извършила следното:
- Към момента няма готов проект за рекултивация на общинското депо.
- За стари сметища не са изготвяни проекти за рекултивация.
- Всички нерегламентирани сметища в населените места на територията на
община Гълъбово са закрити през 2007/2008 г.

8. Подпрограма за отпадъците от утайки от пречиствателната станция за
отпадъчни води
Утайките представляват органичен продукт, който се
получава в резултат на пречистването на отпадъчни води след
утаяването на остатъчните вещества. Те се генерират при
отделянето на тези остатъчни продукти по време на
различните етапи в процеса на пречистване на отпадъчните
води. Утайките съдържат ценни за земеделието съставки
(сред които органични вещества, азот, фосфор, калий, и, в помалка степен, калций, сяра и магнезий), но също така те могат
да съдържат и замърсители, които обикновено включват тежки метали, органични
замърсители и патогенни организми. Качествата на утайките се определят от техния
източник, от първоначалната концентрация на замърсители в пречистената вода, както и
от техническите характеристики на извършените процеси, свързани с третирането на
отпадъчни води и утайки.
За 2014г са получени данни от 55бр. ВиК дружества и други юридически лица, за
87бр. действащи пречиствателни станции за отпадъчни води.
Общото количество за докладваните образувани неопасни утайки в страната е 54
939,34 тона/сухо в-во.
Количествата на образуваните неопасни утайки от ГПСОВ на териториите на
съответните регионални инспекции по околна среда и води.
РИОСВ
Благоевград
Бургас
Варна
В.Търново
Враца
Монтана
Пазарджик
Плевен

Количество утайки
тон/сухо в-во
302,75
2745,50
7612,09
1811,69
49,45
523,29
889,81
2216,20

От тях :
8 472,15 т/с.в-во
22 292,74 т/с.в-во
16 363,00 т/с.в-во
6 964,36 т/с.в-во
847,09 т/с.в-во

Община Гълъбово

РИОСВ
Пловдив
Русе
Смолян
София
Стара Загора
Хасково
Шумен
Перник

Количество утайки
тон/сухо в-во
3824,52
2815,00
1274,33
27039,60
2014,88
667,00
850,40
302,83

са депонирани
временно съхранени
употребени в земеделието
използвани за рекултивация на нарушени терени
предадени за биологично компостиране с червени
калифорнийски червеи за получаване на биотор.
-
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На фигурата по-долу са представени в процентно съотношение третираните утайки
включително и тези, които се намират на временно съхранение на изсушителните полета в
ГПСОВ, бетонови площадки, лагуни и др.

Източник: ИАОС

Възможности за обезвреждане и оползотворяване на генерираните утайки през 2015
г. и 2020 г.
Начин на обезвреждане и оползотворяване
Съвместно изгаряне в циментови пещи
Съвместно изгаряне в електроцентрали

2015 г., %
22
0

2020 г., %
22
36

Рекултивиране на депа

10

8

Рекултивация на нарушени терени
Оползотворяване в земеделието

50
100

49
100

Източник: „Национален план за управление на утайките от отпадъчни води в България“
Таблицата показва, че съществуват достатъчно възможности за обезвреждане и
оползотворяване на генерираните утайки от ПСОВ и обезвреждане чрез депониране не
трябва да се разглежда като възможност, въпреки, че голяма част от новоизграждащите се
регионални системи за управление на отпадъците предвиждат в баланса на техните депа
да постъпват утайки от ПСОВ през първоначалния етап на експлоатация на депата.
Съгласно изискванията на Директива на EC 91/271 EEC e забранено изхвърлянето на
утайка от бъдещата ПСОВ в повърхностни води. Утайката следва да се оползотворява, ако
е възможно, или обезврежда.
Община Гълъбово е без изградена ГПСОВ и няма на този етап Програма за
оползотворяване на утайки от ГПСОВ.
Цел 3: Управление на отпадъците, което 9. Подпрограма „Развитие на
гарантира чиста и безопасна околна среда административния капацитет за
управление на отпадъците „
9. Подпрограма „Развитие на административния капацитет за управление на
отпадъците”
Подобряването на административния капацитет на институциите за управление на
отпадъците е задача изискваща прилагане на инвестиционно мерки и т.н. меки мерки.
Община Гълъбово
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Всяка общинска администрация се нуждае от модерно техническо оборудване за
извършване на плануван контрол на терен или по сигнал за замърсяване с отпадъци.
От друга страна прилагането на меки мерки осигуряват на общинската
администрация необходимите условия за непрекъснато усъвършенстване и повишаване на
капацитета на общинските служители.
На национално ниво извършеният анализ и оценка на законодателство и
административния капацитет на институциите в сектор „Управление на отпадъците”
констатира, че националното законодателство ясно разграничава отговорностите и
задълженията на институциите на централно и местно ниво по управление на отпадъцитев ЗУО, ЗООС, ЗУТ, Наредбите на общините за управление на отпадъците на общинско
ниво.
Общините са обезпечени с унифицирани методични подход за определяне размера
на таксата за битови отпадъци в съответствие промените в ЗМДТ.
Задължения за опазване на компонентите на околната среда с нерегламентирано
замърсяване с отпадъци, както и прилагане на превантивни мерки при процедурите по
ЗООС имат органите на МОСВ, МЗ, РИОСВ, РЗИ. Задължения имат и служители на ИА
„Автомобилна администрация”, ИА „Морска администрация”, Агенция „Митници”, МВР,
КПЗ, ДАМТН във връзка с контролните функции, които те изпълняват съгласно ЗУО.
От друга страна на местно ниво всяка община е заинтересована да осигурява
необходимите условия, за непрекъснато обучение на специалистите, обмяна на опит,
участие в семинари и конференции.
Все още средствата , които се осигуряват чрез общинските бюджети не са
достатъчни за обучения , обмяна на опит, лични предпазни средства и др. за по-голям
брой специалисти от общинската администрация, което забавя развитието на
административния капацитет за управление на отпадъците.
Цел 4: Превръщане на обществеността в 10. Подпрограма за подобряване
ключов фактор при прилагане йерархията информираността и участието на
на управление на отпадъците
населението и бизнеса относно
дейностите по управление на отпадъците
10. Подпрограма за подобряване информираността и участието на населението и
бизнеса относно дейностите по управление на отпадъците
Участието на обществеността в цялостния процес на
промени в сектора за управление на отпадъците в периода
2014-2020г. има много голямо значение. Населението е
основен участник в процеса на управление на отпадъците,
защото то е постоянен техен генератор и поради това
трябва да бъде информирано за въздействието върху
околната среда, причинено от обезвреждането на
отпадъци, както и за възможностите и отговорностите
относно предотвратяването и оползотворяването на
отпадъците.
Както е отразено в НПУО 2014-2020г.Програмата 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 Програми от НПУО 2014-2020 г. чрез повдигане на
съзнанието и използването на субективния фактор за подобряване резултатите от
дейностите по управление на отпадъците.
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Същевременно редица мерки, включени в други програми от НПУО 2014-2020 г.
също допринасят за постигането на целта за превръщане на обществеността в ключов
фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците. Мерки като
публикуването на интернет страниците на общините на информация за
местоположението, вида и условията за предаване на разделно събрани отпадъци от
домакинствата и юридическите лица, провеждането на обучителни програми за бизнеса за
предотвратяване на отпадъците и ефективното им използване като ресурс, създаване на
интернет платформи за обмен на добри бизнес практики и др. са мерки, които спокойно
биха могли да се включат в Програмата за "Подобряване информираността и участието на
населението и бизнеса относно дейностите по управление на отпадъците", но с цел
консистентност на отделните дейности и по тясната им обвръзка с постигане на
зададените цели същите са включени в съответните програми от НПУО 2014 –2020 г.

VII.

Координация с други общински и регионални планове и програми

Разработването на Програмата за управление на отпадъците в община Гълъбово за
периода 2016-2020г. е съобразено и координирано както с национални, така и с общински
програмни документи, като са отразени приоритетните потребности на общината в
областта на управление на отпадъците. Общинската програма за управление на
отпадъците е елемент от цялостната система за планиране развитието на общината и
регион Стара Загора, поради което нейното изпълнение е пряко свързано с изпълнение на
програмните документи на общината, т.е за получаване на добри резултати е необходимо
да се постигне взаимоотношение при изпълнение на дейностите във всички програмни
документи на местно ниво.
На първо място, Общинската програма за управление на отпадъците 2016-2020 г. на
община Гълъбово е разработена във връзка с изпълнение изискванията на националното
законодателство:
„Национален план за управление на отпадъците 2014–2020г.“ и „Националната
програма за предотвратяване на образуването на отпадъците“
„Националният план за управление на отпадъците“ (НПУО) има ключова роля за
постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците.
В страната ни 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.
За първи път в страната ни е разработена и „Национална програма за
предотвратяване на образуването на отпадъци“ (НППОО) в съответствие с
изискванията на РДО и на чл.50 от ЗУО, която е неразделна част от НПУО и определя
мерките за прилагане на най-високото ниво в йерархията на управление на отпадъците.
Успешното изпълнение на плана ще доведе до предотвратяване и намаляване на вредното
въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве и намаляване на
използването на първични природни ресурси. Планът подпомага централните и местните
власти за концентрация на ограничените ресурси към приоритетни за финансиране
проекти в сферата на управление на отпадъците от национални и европейски източници
на финансиране. НПУО е напълно съобразен 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. Някои от тези ключови цели в сектор
„Отпадъци“ за Р.България са изброени по-долу:
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Отпадъчни потоци

Година
2016

Биоотпадъци
2020
Отклоняване на
битови
биоразградими
отпадъци от депата
Битови отпадъци от
хартия, картон,
пластмаси, метали и
стъкло

2020
2016

Рециклиране на мин. 25% от общото им тегло;

2018

Рециклиране на мин. 40% от общото им тегло;

2020

Рециклиране на мин. 50% от общото им тегло;

2016

Строителни
отпадъци

Цел
Разделно събрани и оползотворени - мин. 25% от
количеството на битовите биоотпадъци образувани в
региона през 2014г.;
Разделно събрани и оползотворени - мин. 50% от
количеството на битовите биоотпадъци образувани в
региона през 2014г.;
До 35% от общото количество на същите отпадъци,
образувани в региона през 1995г.;

2018

2020

Повторна употреба, рециклиране и друго
оползотворяване на материали от неопасни строителни
отпадъци - най-малко 35% от общото тегло на
отпадъците;
Повторна употреба, рециклиране и друго
оползотворяване на материали от неопасни строителни
отпадъци - най-малко 55% от общото тегло на
отпадъците;
Повторна употреба, рециклиране и друго
оползотворяване на материали от неопасни строителни
отпадъци - най-малко 70% от общото тегло на
отпадъците;

„Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-2020г.)“
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 2013г. и до 35% от депонираните в
страната такива отпадъци през 2020г.
„Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството
и разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020г.“
За първи път този план анализира в детайли състоянието на управлението на
отпадъците от строителството и от разрушаването на сгради в страната. Основната цел е
да се допринесе за устойчивото развитие на Р.България чрез рециклиране и
оползотворяване на 70% от строителните отпадъци към 2020г., 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. Част от мерките вече са изпълнени – приети са законови разпоредби
Община Гълъбово

Страница 83 от 192

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. В процес на изпълнение са и няколко регионални общински съоръжения за
третиране на строителни отпадъци с финансиране по ОПОС 2007 – 2013г.
Национален стратегически план за управление на утайките от ГПСОВ на
територията на Р България за периода 2014 - 2020г.
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. Планът предлага дългосрочен подход към управлението на този
поток отпадъци в страната. Планът прогнозира количествата утайки, които се очаква да
бъдат генерирани в резултат на пречистването на отпадъчни води до 2020г., определя
възможностите за оползотворяването им и поставя цел до 2020г. 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. Планът определя
възможностите за управление на утайките, образувани в резултат на пречистването на
отпадъчните води от населените места. Обезвреждането на утайки чрез депониране трябва
да бъде преустановено, което ще увеличи натиска върху операторите на ПСОВ да търсят
други методи за обезвреждането им, освен съществуващата в момента възможност за
оползотворяването им върху земеделски земи. Главните национални цели приети в плана
са:
 Рециклиране и материално оползотворяване на утайки от ГПСОВ – 55% до края
на 2016г.; 60% до края на 2018г.; 65% до края на 2020г.;
 Енергийно оползотворяване на утайки от ГПСОВ - 10% до края на 2016г; 20% до
края на 2018г.; 35% до края на 2020г.
 Нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки до 2020г.
„Третия национален план за изменение на климата 2013-2020г.“, и по-конкретно в
частта, отнасяща се до емисии на парникови газове от сектор „Отпадъци”
С Третия план за действие по изменение на климата се залагат основите на преход
към нисковъглеродно и ресурсно-ефективно развитие на страната ни. Въпреки, че в
абсолютни стойности емисиите на парникови газове от сектор отпадъци са намалели с
почти 28% спрямо базовата 1988г., сектор „Отпадъци” генерира емисии на парникови
газове в страната с дял около 6-8% през последните години. Емисиите на парникови
газове от депонираните битови отпадъци представляват около 77% от общото количество
емитирани парникови газове от сектор „Отпадъци”, а от третирането на отпадъчни води около 22%. Добивът и оползотворяване на газ от депата не се практикува в страната ни и
целият метан от депата се емитира в атмосферата или (в редки случаи) се изгаря. Ето защо
основните мерки за сектор „Отпадъци“ в „Третия национален план по изменение на
климата“ са насочени към ограничаване на депонирането на битови отпадъци,
преустановяване на експлоатацията на депа, неотговарящи на изискванията и закриване на
депата с преустановена експлоатация.
Очаква се изпълнението на предвидените мерки в настоящата ПУО в община
Гълъбово да допринесе в значителна степен за изпълнение на регионалните цели/ целите в
посочените по-горе национални програмни документи, тъй като поставените общински
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стратегически и оперативни цели са в пълен синхрон с националните цели, приоритети и
мерки в областта на управление на отпадъците.
На общинско и областно ниво:
Програмата за управление на отпадъците е елемент от цялостната система за
планиране развитието на общината. Заложените цели и мерки в настоящата общинска
програма са синхронизирани и съобразени с ключови общински програмни документи,
както следва:
Общински план за развитие на община Гълъбово за периода 2014-2020г.
Това е документа за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на
територията на общината, който се разработва в съответствие с предвижданията на
Областната стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014-2020 г.
Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за
развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на общината, от
една страна и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на
общинските планове за развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за
развитие за периода до 2020 г., от друга страна.
Използваният подход, методите и принципите при разработването на Общинския
план за развитие (ОПР) гарантират, че стратегическият документ е в съответствие с
нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените
национални и регионални цели и приоритети на развитието в България.
„Областна стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2005-2015г.“
Стратегията за развитие на област Стара Загора е основен стратегически документ,
който определя дългосрочните цели и приоритети на областната политика за развитие и
устройство и съгласува целите и приоритетите на плановите документи от по-високите
нива – „Националната стратегия за регионално развитие“ и „Плана за развитие на Южен
централен район за планиране“ с политиките и ресурсите на общинското ниво.
Предвидените цели и мерки в настоящата ПУО на община Гълъбово ще допринесат
за достигане изпълнението на по-долу изброените специфични цели и мерки в следните
приоритетни области от Областната стратегия за развитие на област Стара Загора, както
следва:
 Приоритет 4. Повишаване на административния капацитет, изграждане на
партньорства и гражданско участие
– Специфична цел 1: Подпомагане изграждането на местни и регионални
партньорства
 Приоритет 5: Възстановяване и опазване на околна среда и развитие на
екологичната инфраструктура, водещи до устойчиво и балансирано развитие
и повишаване на възможностите за инвестиции в икономиката
– Специфична цел 2: Ограничаване и намаляване на въздействията върху
околната среда, причинени от образуваните отпадъци
– Специфична цел 4: Намаляване /предотвратяване на въздействието върху
околната среда от първично и вторично замърсяване, подобряване на
характеристиките на елементите на околната среда
Програма за опазване на околната среда на община Гълъбово за периода 2016–2020 г.
(в процес на разработка)
Настоящата Програма за управление на отпадъците в община Гълъбово е неразделна
част от общинската програма за околната среда, в която са поставени следните основни
цели:
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1. устойчиво развитие;
2. предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;
3. предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо
отстраняване на вредите, причинени от него;
4. участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в
областта на околната среда;
5. информираност на гражданите за състоянието на околната среда;
6. замърсителят плаща за причинените вреди;
7. съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично
разнообразие;
8. възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените и
увредените райони;
9. предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други
неблагоприятни въздействия върху тях;
10. интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и
регионалните политики за развитие на икономиката и обществените
отношения;
11. достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда.

VIII.

Система за наблюдение, контрол и отчитане на общинската
програма за управление на отпадъците

Наблюдението, оценката и контрола на отчитане изпълнението на настоящата ПУО в
община Гълъбово са от ключово значение, с оглед проследяване напредъка по постигане
на определените цели, срокове и ресурси и навременното предприемане на необходимите
действия за преодоляване на възникнали проблеми при реализация на мерките при
постигане на програмните цели, а при необходимост и предприемане на действия за
актуализация на Програмата.
На национално ниво все още 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: 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
ЕК, подготовка на специфични или годишни доклади в областта на околната среда.
На местно ниво в община Гълъбово също не е изградена такава интегрирана система,
която да служи за наблюдение, контрол и да подпомага изготвянето на отчети по
изпълнение на ОПУО Гълъбово.
Както и достатъчно рано да се осигурява възможност за своевременно коригиране.
За целта община Гълъбово има капацитета, възможностите и осигурява:
 Месечна отчетност: Ежемесечно отговорните лица от общинска
администрация съставят протоколи и подписват отчетните документи на
фирмата - контрагент за извършените дейности по сметосъбиране,
сметоизвозване и поддържане на депото за отпадъци, съгласно договорните
задължения.
 Годишна отчетност: До 31 март на следващата година Общинският съвет
приема “Отчет за изпълнение на Общинската програма за управление на
отпадъците” като неразделна част от “Отчет за изпълнение на общинската
програма за опазване на околната среда”.Кметът на общината ежегодно внася
в Общинския съвет отчет за изпълнението на програмата за управление на
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отпадъците, а при необходимост и предложения за нейното допълване и
актуализиране. Екземпляр от отчета заедно с решението на Общинския съвет
се изпраща в РИОСВ – Стара Загора.
Програмата за управление на отпадъците (ПУО) 2016-2020г. на община Гълъбово ще
се приеме от Общинския съвет, който контролира изпълнението и утвърждава
актуализацията й.
В процеса на наблюдение изпълнението на ПУО, Общинският съвет осигурява
участието на заинтересуваните органи, организации, физически и юридически лица при
спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на
общинската политика за опазване на околната среда.
За постигане целите на наблюдението следва да се разработи система за наблюдение,
включваща:
 източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и
анализиране на информация;
 индикаторите за наблюдение;
 органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;
 начина на докладване и осигуряване на информация и публичност.
Наблюдението на изпълнението на ОбПУО се извършва въз основа на данни на
РИОСВ, РЗИ, Националния статистически институт, на административната статистика на
Агенцията по заетостта, на Басейнова дирекция, ВиК, както и на данни от други надеждни
регионални и местни източници на информация-ИА „Автомобилна администрация”, ИА
„Морска администрация”, Агенция „Митници”, МВР, КПЗ, ДАМТН във връзка с
контролните функции, които те изпълняват съгласно ЗУО.
Програмата е динамичен и отворен документ. Тя може периодично да бъде
допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното
законодателство и други фактори със стратегическо значение.

IX.

Приложения

Състоянието на управлението на отпадъците в община Гълъбово е анализирано чрез
следните видове анализи:
 Анализ и оценка на действащото законодателство и програмни документи
 Анализ на отпадъците
 Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците
 Анализ на институционалния капацитет в сферата на управление на
отпадъците, с акцент върху контролните функции
 Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на
отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване
 Анализ на организационните схеми за управление на отпадъците, планиране,
финансиране и определяне на цени и такси за услугите
 Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на
отпадъците
 Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с
отпадъци.
Използван е и раздел „Анализ на състоянието и прогноза за вида, количествата и
източниците на отпадъците, образувани на територията на страната, както и за
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отпадъците, които е вероятно да бъдат обект на трансграничен превоз от или до
националната територия ”(Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.)”
При анализа е взето предвид действащото законодателство на ЕС и това на
национално ниво; разработените общински програми, общински наредби, икономически
механизми и политики, свързани с изпълнение на общинските планове и програми за
периода 2014-2020г.
Състоянието и управлението на отпадъците в община гълъбово зависи от
отговорностите основно на:
Общината
Отговорността на Общината (Кмета и общинските съвети) е свързана със
задължението да осигурява събирането на отпадъците на свойта територия, като извършва
тази дейност самостоятелно или чрез регионални сдружения. По силата на чл. 52 от ЗУО
тя е длъжни да изготвя Програма за управление на отпадъците, чиято структура, цели и
предвиждания отговарят на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г.
Общината(общинския съвет) чрез годишните бюджети на база залегналите мерки в
Плана за управление на отпадъците към Програмата за управление на отпадъците
планира, осигурява финансиране, определя цени и такси за услугите, свързани със
стимулиране намаляването на образуване на отпадъци, респективно тяхното
оползотворяване.
Държавата
Държавата от своя страна има за задача да създаде ефективни предпоставки за
подпомагане на участниците в дейностите по предотвратяване образуването на отпадъци,
за да изпълни задължението си съгласно РДО и ЗУО. За целта държавата предвижда в
съответните нормативни актове различни данъци и/или такси, които стимулират
производства с по-малко отпадъци.
Държавата може също така да регламентира чрез нормативен акт дори забрани за
дадени продукти, ако това не противоречи на европейските норми, както и определянето
на задължения, като например задължително обратно изкупуване, ограничения в
разпространението, регламентиране на транспортирането, складирането и третирането на
отпадъците (глава 3 на ЗУО) и др.
Освен това, по силата на чл. 49 и чл. 50 от ЗУО държавата е длъжна да изготвя и
план за управление на отпадъците, както и програма за предотвратяване на образуването
на отпадъци.
Въвеждането на разрешителни и регистрационни режими също е задължение на
държавата, което е регламентирано в ЗУО.
Икономически и научни субекти, неправителствени организации
Целта им е да се планират продукти и производствени процеси, които са
екологосъобразни и бедни на отпадъци .
Активно в процеса да вземат участие неправителствените организации на
територията на общината и региона.
Домакинствата
Въпреки че основните количества отпадъци не се генерират от домакинствата,
респективно купувачите, мерките за предотвратяване на отпадъци са насочени в найголямата си част към тях. Всеки потребител може да ограничи купуването на стоки, които
водят до образуване на много отпадъци и по този начин да принуди производителите да
спрат или поне да намалят производството на такива стоки. На сегашния етап това
означава потребителят да има такова съзнание, че да е готов да понесе ограничения в
своите удобства, респективно да вложи повече усилия и време. Поради това реално и
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действащо предотвратяване на отпадъци сред потребителите може да се очаква, когато на
пазара се предлагат достатъчно стоки и услуги, които са ефективни от екологична гледна
точка.
1. Анализ и оценка на действащото законодателство и програмни документи
Действащото законодателство и програмните продукти, които обезпечават
развитието и прилагането на европейското законодателство в сектор „Отпадъци”са:
Законът за опазване на околната среда (ЗООС), който очертава принципите за
защита на компонентите и факторите на околната среда.
Законът за управление на отпадъците (ЗУО), който регламентира мерките и
контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или
намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, както
и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез
повишаване ефективността на това използване.
(2) С този закон се определят изискванията към продуктите, които в процеса на
тяхното производство или след крайната им употреба образуват опасни и/или масово
разпространени отпадъци, както и изискванията за разширена отговорност на
производителите на тези продукти с цел насърчаване на повторната употреба,
предотвратяването, рециклирането и друг вид оползотворяване на образуваните отпадъци.
(3) Управлението на отпадъците има за цел да се предотврати или намали вредното
им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и се осъществява в съответствие
с изискванията на нормативните актове относно:
1. опазване на водата, въздуха, почвата, растенията и животните;
2. шума и миризмите, и
3. опазване на природната среда и местата, които са обект на специална защита.
Чл. 2. (1) Този закон се прилага за:
1. битови отпадъци;
2. производствени отпадъци;
3. строителни отпадъци;
4. опасни отпадъци.
Със закона се поставят следните цели:
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.
§ 16. Целите по чл. 32, ал. 1 за повторна употреба, рециклиране и друго
оползотворяване на материали, включително при насипни дейности чрез заместване на
други материали с отпадъци, на неопасни строителни отпадъци, с изключение на почви,
земни и скални маси от изкопи в естествено състояние, несъдържащи опасни вещества, се
прилагат, както следва:
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 отпадъци.
Въвежда изисквания 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.
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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, поголямо от 5000 жители и за курортните населени места.
Кметовете на общини да осигурят до средата на 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 5000 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 средата на 2014 г.
Въвежда детайлни правила и изисквания за сдружаване на общините в региона и
предназначени за изгаряне или съвместно изгаряне с оползотворяване на енергията за
всяка инсталация, в количества за съответната календарна година, надвишаващи сумарно
половината от годишния капацитет на инсталацията. В случаите, когато в Националния
план за управление на отпадъците са заложени специфични мерки за управление на даден
отпадък или поток от отпадъци, Министерският съвет може да ограничи вноса на тези
отпадъци.
§ 2. Този закон въвежда изискванията на:
1. Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008
г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ, L 312/3 от 22 ноември
2008 г.);
2. 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;
3. Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000
г. относно изгарянето на отпадъците;
4. Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на
отпадъци;
5. Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г.
относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО);
6. Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г.
относно опаковките и отпадъците от опаковки;
7. Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември
2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства;
8. Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на
полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ);
9. 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;
10. Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 г. относно отпадъци от
производството на титанов диоксид;
11. Директива 82/883/ЕИО на Съвета от 3 декември 1982 г. относно процедури за
наблюдение и контрол на околни среди, засегнати от отпадъци от производството на
титанов двуокис;
12. Директива 92/112/ЕИО на Съвета от 15 декември 1992 г. относно процедурите за
хармонизиране на програмите за намаляване и евентуално премахване на замърсяването,
причинявано от отпадъците от производството на титанов двуокис.
Подзаконови нормативни документи по прилагането на ЗУО.
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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 8.01.2013 г., в сила
от 8.01.2013 г., попр., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм. и доп., бр. 51 от 11.06.2013 г., в сила от
11.06.2013 г., бр. 66 от 28.08.2015 г.)
Нaредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и
третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр.
13 от 17.02.2015 г.)
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.)
Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.12.2013
г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.)
Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Oбн.
ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.)
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.)
Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни
отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)
Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм.
бр. 30/15.04.2016 г.)
Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид (обн.
ДВ, бр. 49/04.06.2013 г.)
Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от
08.08.2014 г. )
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.)
Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. )
Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн.,
ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.)
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.)
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., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 30
от 15.04.2016 г.)
Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 201 от 04.08.2014 г.,
обн., ДВ, бр. 63 от 12.08.2016 г.).
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.)
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.)
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.)
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Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (приета с
ПМС № 76 от 12.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г.)
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.)
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.)
Закон за местните данъци и такси
Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Общините събират
следните местни такси:
а) за битови отпадъци;
Глава трета.
МЕСТНИ ТАКСИ
Раздел I.
Такса за битови отпадъци
Чл. 62. (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Таксата се заплаща за услугите по събирането,
извозването и обезвреждането 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 за всяка услуга поотделно сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
Чл. 66. (1) (Доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) 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. (изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) събиране, включително
разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за третирането им;
3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в
сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) 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.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2005 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Когато до края на предходната година общинският
съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се
събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.,
в сила от 01.01.2006 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 106
от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Одобрената план-сметка за определяне разходите на
общините по ал. 1 подлежи на проверка от Сметната палата.
Чл. 67. (1) (Предишен текст на чл. 67 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от
2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Размерът на таксата се определя в левове според
количеството на битовите отпадъци.
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(2) (Предишно изр. 2 на ал. 1, т. 2 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002
г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2016 г., изм.
относно влизането в сила - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Когато не може
да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се
определя 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.
(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г.,
в сила от 01.01.2004 г.) При определяне размера на таксата в зависимост количеството на
битовите отпадъци се включват разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3.
(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г.,
в сила от 01.01.2004 г.) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху
основа, определена от общинския съвет.
Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Не се допускат
изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за
битови отпадъци в течение на годината.
Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) Таксата се заплаща
по ред, определен от общинския съвет.
(2) Общината уведомява лицата по чл. 64 за дължимите от тях такси за съответния
период и за сроковете за плащане.
Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.)
Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Не се събира такса за:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в
сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) сметосъбиране и
сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се
ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или
ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота;
2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не
се предоставя от общината;
3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и
други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.
Чл. 71а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Не се събира такса за
битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в
които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в
страната.
Закон за устройство на територията
Този закон урежда обществените отношения, свързани с устройството на
територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и
определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели в Раздел VІІ на ЗУТ
„Съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци” са изискванията за
местоположение.
Национални документи, свързани с управлението на отпадъците:
 Национална Програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУО) и
национален план за предотвратяване образуването на отпадъците (НППОО)
2014-2020г.;
 Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите
отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.;
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Национален стратегически план за управление на отпадъците от
строителството и разрушаване на територията на Р.България за периода 20112020 г.;

Анализът е направен на национално ниво и се съдържа в Приложение VІІІ, т. V.
„Анализ и оценка на законодателство, програмни документи и политики в сектор
„Управление на отпадъци”(източник МОСВ). Той включва:
 Анализ на законодателство и на програмните документи и политики в ЕС.
 Развитие и ключови послания на европейската политика и програмни
документи.
В изпълнение на 6-та Програма за действие в областта на околната среда (2001-2010
г.), “Околна среда 2010: Нашето бъдеще, нашият избор”, в края на 2005 г. ЕК прие
Тематична стратегия за предотвратяване на образуването и рециклиране на
отпадъците1. Стратегията посочи подхода за постигане на по-добро европейско
законодателство в сектора на отпадъците, постави акцент върху нови подходи и начерта
мерки относно по-пълното прилагане на съществуващото законодателство.
Стратегията изигра значима роля в политиката за развитие на сектора. В резултат на
прилагането й значителен прогрес беше достигнат в редица направления, в т.ч.
опростяване на законодателството, установяване на ключови концепции в йерархията на
отпадъците и жизнения цикъл, фокусира изисквания относно предотвратяването на
отпадъците, прие се пакет от нови европейски цели за разделно събиране и рециклиране
на отпадъците.
2
Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа се прие от ЕК
през септември 2011 г. в изпълнение на една от водещите инициативи от Стратегията
„Европа 2020”. Пътната карта е в основата на политиката на ЕС и на страните-членки на
ЕС за устойчиво развитие. Фокусът е върху икономика, която да произвежда повече с помалко суровини, като така се постига по-висока стойност с по-малко материали, а
въздействието върху околната среда се свежда до минимум. С помощта на пътната карта
се набелязват целите по този път и се посочват дейностите, необходими за постигането на
устойчив растеж, основан на ефективността на ресурсите.
Основна цел по отношение на отпадъците, съгласно раздела "Превръщане на
отпадъците в ресурси", е: „До 2020 г. отпадъците да се управляват като ресурс.
Генерираното количество отпадъци на глава от населението да е в състояние на абсолютен
спад и да се рециклират повече материали и суровини от изключително значение.
Оползотворяването на енергия ще е ограничено само до нерециклируеми материали,
депонирането практически ще е премахнато”. Документът предвиди ЕК да преприеме
редица действия, в т.ч.:
 Насърчаване на пазара за вторични материали и търсенето на рециклирани
материали посредством икономически инструменти;
 Да преразгледа целите в приетото вече европейско закондателство за
предотвратяване, повторно използване, рециклиране и отклоняване от
депониране, за да се премине към икономика, основана на повторно
използване и рециклиране с близко до нулата количество остатъчни отпадъци
(през 2014 г.);
 Да гарантира, че при публичното финансиране от бюджета на ЕС се отдава
приоритет на дейностите, свързани с по-високите нива в йерархията на

1

COM(2005) 666 окончателен

2

COM(2011) 571 окончателен
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отпадъците, съгласно Рамковата директива за отпадъците, напр. приоритет
имат проектите за рециклиране над депата за отпадъци, (през 2012-2013 г.);
Да улесни обмена на най-добри практики за събиране и третиране на
отпадъци сред страните-членки и да разработи мерки за по-ефективна борба с
нарушенията на законите на ЕС в областта на отпадъците (през 2013-2014 г.);
Да постави акцент върху финансирането на научните изследвания в Съюза
(инициатива „Хоризонт 2020“ на ЕС) в областта на най-важните цели,
свързани с ефективността на ресурсите, включително рециклиране, повторно
използване, замяна на материали, оказващи въздействие върху околната
среда, или на редки материали, по-интелигентно проектиране;

Страните-членки трябва да предприемат следните мерки:
 да гарантират цялостно прилагане на правото на ЕС, свързано с отпадъците,
включително минималните цели;
 да насочват публичното финансиране за научноизследователски дейности към
най-важните цели, свързани с ефективността на ресурсите (непрекъснато);
 да предпремат мерки по отношение на разхищението на храни в своите
национални програми за предотвратяване на генерирането на отпадъци
(2013 г.), като се има предвид поставената цел в Пътната карта до 2020 г.
изхвърлянето на годни за консумация храни в ЕС да бъде намалено
наполовина;
Общата програма на ЕС за действие за околната среда до 2020 година
3
„Благоденствие в рамките на нашата планета“ , беше одобрена през ноември 2013 г.
Един от основните тематични приоритети в тази седма по ред Програма на Общността за
действия за околната среда е „ Превръщане на Съюза в ресурсно ефективна, екологична и
конкурентоспособна нисковъглеродна икономика”. Подчертава се, че съществува и
значителен потенциал за подобряване на предотвратяването и управлението на
отпадъците в Съюза, за да се използват по-добре ресурсите, да се разкрият нови пазари, да
се създадат нови работни места и да се намали зависимостта от вноса на суровини, като
същевременно се понижат въздействията върху околната среда 4. Констатира се, че през
2011 г. средното количество отпадъци на глава от населението в Съюза е достигнало 503
кг, като варира от 298 до 718 кг в отделните страни-членки. Средно само 40 % от твърдите
отпадъци са подготвени за повторна употреба или се рециклират, докато някои страничленки постигат 70%, показвайки как отпадъците могат да се използват като един от
основните ресурси на ЕС. В същото време много страни-членки депонират над 75% от
своите битови отпадъци5.
С цел Съюзът да се превърне в ресурсно ефективна, екологична и
конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, със Седмата Програма за действие по
околна среда се гарантира, че не по-късно от 2020 г. отпадъците ще се управляват
безопасно като ресурс и за да се предотврати вредата за здравето и околната среда,
абсолютното генериране на отпадъци и генерираните отпадъци на глава от населението
ще намаляват и депонирането ще е ограничено до остатъчните отпадъци. Това ще включва
3

DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 November 2013 on a General
Union Environment Action Programme to 2020 “LIVING WELL, WITHIN THE LIMITS OF OUR PLANET"
4

Например пълното прилагане на законодателството на Съюза за отпадъците би довело до икономии в
размер на 72 милиарда евро годишно, увеличение на годишния оборот на сектора за управление и
рециклиране на отпадъците в Съюза с 42 милиарда евро и създаване на повече от 400 000 работни места до
2020 г.
5

Статистически данни на Eurostat 13/33 Общински отпадъци 2011 г.
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прилагане на йерархията на отпадъците в съответствие с РДО и ефективното използване
на пазарни инструменти и мерки, за да се гарантира, че:
1) депонирането е ограничено до остатъчните отпадъци (т.е. тези, които не подлежат
на рециклиране и оползотворяване);
2) енергията се оползотворява само от материали, които не подлежат на
рециклиране, като се вземат предвид разпоредбите на член 4, параграф 2 от РДО; 3)
рециклираните отпадъци се използват като основен и надежден източник на суровини за
Съюза чрез разработването на нетоксични цикли на материалите;
4) опасните отпадъци се управляват безопасно и генерирането им е намалено;
5) незаконните превози на отпадъци са премахнати с подкрепата на строг
мониторинг;
6) намаляване на хранителните отпадъци. Предвижда се извършване на прегледи на
съществуващото законодателство в областта на продуктите и отпадъците, включително
преглед на основните цели на ключовите директиви за отпадъците, въз основа на Пътната
карта за ефективно използване на ресурсите, с цел напредък към постигането на кръгова
икономика, и премахване на пречките на вътрешния пазар пред дейности по
екологосъобразното рециклиране в Съюза.
Целта на Зелена книга за Европейска стратегия относно пластмасовите
6
отпадъци в околната среда е да стартира обсъждане на широка основа за възможните
отговори на свързаните с пластмасовите отпадъци предизвикателства пред обществената
политика. Последващите действия във връзка със Зелената книга ще бъдат неразделна
част от по-широкия преглед на законодателство в областта на отпадъците, който ще бъде
завършен през 2014 г. и по-конкретно на съществуващите цели за оползотворяване и
депониране на отпадъци, както оценката на петте директиви, които обхващат различни
потоци от отпадъци. Зелената книга представя както резултатите от редица изследвания
7
относно пластмасовата индустрия и отпадъците от пластмаса , така и вредите, които се
нанасят от пластмасовите отпадъци на околната среда, особено на морската среда и на
водните организми, и потенциалните заплахи за човешкото здраве от химическите
добавки в тези отпадъци, които могат да мигрират в околната среда, макар и в малки
количества.
Разглеждат се варианти на политиката относно пластмасови отпадъци, като
например предотвратяване на образуването чрез изисквания към създаването на
пластмасови продукти, преразглеждане на целите за пластмасови опаковки, забрана на
депонирането на пластмасови отпадъци, въвеждане на системи за депозит на РЕТ
бутилки, въвеждане на икономически инструменти, които да стимулират рециклирането
пред оползотворяването на енергия чрез изгаряне и намаляването на употребата на
еднократни или с малотрайна употреба евтини или безплатни продукти, като например,
детски играчки, найлонови торбички и др.
Анализ на законодателната рамка на ЕС
Обхват и структура

6

Брюксел, 7.3.2013, COM(2013) 123 final, Зелена книга за Европейска стратегия относно пластмасовите
отпадъци в околната среда
7

През 2008г. само в Европа са произведени 60 Mt. Според приблизителни изчисления през 2008 г. в
Европейския съюз (ЕС-27) са генерирани около 25 Mt пластмасови отпадъци. От тях 12,1 Mt (48,7 %) са
били депонирани, като 12,8 Mt (51,3 %) са били оползотворени и само 5,3 Mt (21,3 %) са били
рециклирани.Отпадъците от пластмасови опаковки представляват 63% от генерираните пластмасови
отпадъци, а генерираните пластмасови отпадъци от ОЕЕО и от ИУМПС – 10% от генерираните отпадъци от
пластмаса в Европа
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От приемането на първата рамкова Директива за отпадъците 75/442/ЕЕС през 1975г.
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 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.
Рамката и структурата на европейското законодателство, уреждащо обществените
отношения в сектор отпадъци може да се онагледи по следния начин:
Рамково законодателство:
Директива 2008/98/ЕО

Регламент (ЕО) № 1013/2006
Операции по третиране:

Директива 2010/75/ЕС

Директива 1999/31/ЕО

Специфични потоци отпадъци:
2006/66/ЕО

2012/19/ЕС

2011/65/ЕС

94/62/ЕО

2000/53/ЕО

96/59/ЕО

86/278/ЕИО
78/176/ЕИО

Принципи 8
8

Communication from the Commission on the Review of the Community Strategy for Waste Management
(COM(96)399 final, 30 July 1996)
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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
РДО 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)
б) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите (качествено
предотвратяване на отпадъците).
 Член 3, точка 12 от РДО, респективно в §1, т.28 от ДР на ЗУО, като: “Мерките,
взети преди веществото, материалът или продуктът да се превърнат в отпадък, с
което се намалява:
– Количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на
продуктите или удължаването на жизнения им цикъл (количествено
предотвратяване);
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– Вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и
човешкото здраве; или
– Съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите
(качествено предотвратяване на отпадъците)“.
„Подготовка за повторна употреба” е определено в Член 3 (16) РДО, респ. в § 1, т.25
от ДР на ЗУО, като: „Проверка, почистване или ремонт, операции по оползотворяване,
посредством които продуктите или компонентите на продукти, които са станали отпадък,
се подготвят, така че да могат да бъдат повторно използвани без всякаква друга
предварителна обработка“.
По дефиниция, подготовка за повторна употреба е специфичен случай на
оползотворяване. Основната разлика между „повторна употреба“ и „подготовка за
повторна употреба“ е, че в първия случай материалът или предметът не е станал отпадък,
докато в случаите на „подготовка за повторна употреба“, въпросният материал е станал
отпадък по смисъла на определението за отпадъци. Примери за подготовка за повторна
употреба включват ремонт на велосипеди, мебели или електрическо или електронно
оборудване, от които притежателите им са се освободили.
„Рециклиране” е определено в Член 3 (17) от РДО, респ. в §1, т.37 от ДР на ЗУО,
като: „Всяка дейност по оползотворяване, посредством която отпадъчните материали
се преработват в продукти, материали или вещества, за първоначалната им цел или за
други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва
оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се
използват като горива или за насипни дейности“.
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):
 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
 Производство на компост, отговарящ на критериите за качество на
продуктите 9.
 Рециклирането е вид оползотворяване на отпадъците.
„Друго оползотворяване” определено е в чл. 4 (1) от РДО, като: „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:
9

Критерии за компост от биологични отпадъци на равнище ЕС в момента са в процес на обсъждане. Поради
това към момента, компост, който не е престанал да бъде отпадък по всички съществуващи национални
стандарти и се използва като тор се смята за оползотворен. В специално прието Решене на ниво ЕС относно
изчисляване на постигането на целите за рециклиране и оползотворяване от страните - членки подробно е
описано в кои случаи компоста се счита за оползотворен.
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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, респективно D10 в
приложение 1 към § 1, т.11 на ЗУО;
насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване, съгласно
§ 1, т.10 от ДР на ЗУО, като: „Дейност по оползотворяване, при която
подходящи отпадъци се използват за рекултивационни цели в разкопани
участъци или за инженерни цели в строителството на депа и където
отпадъкът е заместител на неотпадъчни материали“;

„Обезвреждане” определено е в Член 3 (19) от РДО, респ. в §1, т.11 от ДР на ЗУО,
като: „Всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има като
вторична последица възстановяването на вещества или енергия“ - 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.
От това определение следва, че всяка дейност по третиране на отпадъци, която не
отговаря на критериите на определението за оползотворяване по подразбиране се счита за
обезвреждане. Определението „дори когато дейността има като вторична последица
възстановяването на вещества или енергия” отразява обратно идеята, че всяка дейност по
оползотворяване трябва да отговаря на критерия, че „основен резултат” е „използването
на отпадъка за полезна цел” чрез замяна на други материали, които иначе биха били
използвани за изпълнението на тази цел.
Действащо законодателство
РДО от 2008 г. - Нови ключови разпоредби
РДО, 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
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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;
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 отпадъци10 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 европейските 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.11, 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
10

Става въпрос за ограничения за внос на отпадъци, предназначени за инсталации за изгаряне, определени
за оползотворяване, когато е установено, че национални отпадъци трябва да бъдат обезвредени или, че тези
отпадъци трябва да бъдат третирани по начин, който не отговаря на техните национални планове за
управление на отпадъци. По екологични съображения, държавите – членки могат да ограничат и износа на
отпадъци.
11

"Roadmap for the Review of Waste Policy and legislation": http//
ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm
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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 суровините12. Предвижда се прегледът на целите да
адресира по един 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
2014г.
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.13 Предложенията за такава регулация са вече факт чрез
промяна на Директива 94/62/ЕС14. 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

12

Brussels, 4.11.2008, COM(2008) 699 final,COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL The raw materials initiative — meeting our critical needs for
growth and jobs in Europe {SEC(2008) 2741}
13

EUROPEANCOMMISSION Brussels, 31.10.2012 SWD(2012) 365 final COMMISSION STAFF WORKING
DOCUMENT Overview of EU policies, legislation and initiatives related to marine litter
14

EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX[...](2013) XXX draft Proposal for a DIRECTIVE OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 94/62/EC on packaging and
packaging waste to reduce the consumption of lightweight plastic carrier bag
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ЕК е възложила и проучване относно възможна промяна на сроковете относно
15
целите за ОЕЕО .
Анализ на законодателство и на програмните документи и политики в
Р.България
1.1.

Развитие на специалното законодателство

До приемането през септември 1997 г. на Закон за ограничаване на вредното
въздействие на отпадъците върху околната среда в България липсва специална правна
уредба в тази област.16 Законът за първи път урежда обществените отношения в сектор
„Управление на отпадъците” и въвежда редица основополагащи изисквания на рамкова
Директива за отпадъците 75/442/ЕЕС, в т.ч. задължения на лицата, извършващи дейности
по 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 екотакси. За детайлизиране
разпоредбите на закона впоследствие 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 2007г., 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.
ЗУО, в сила от 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 отпадъка” и „странични продукти”, определя детайлно
контролните функции на институциите и конкретните глоби и санкции за неспазване на
закона.
Ключови 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
15

Информация относно обществените поръчки на страницата в интернет на ЕК, ГД „Околна среда”

16

Изключение са ПМС, прието през 1993г., уреждащо някои изисквания относно опасните отпадъци, и ПМС
от 1996г, с което се въвежда режим по вноса и транзитния превоз през територията на страната на отпадъци
и опасни вещества
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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.



Въвежда изисквания 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.
Въвежда поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго
оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради,
за което отговорност имат възложителите на строителни дейности, както
публични органи, така и бизнес:
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 5000 жители и за курортните
населени места.
 Кметовете на общини да осигурят до средата на 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 5000 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 средата на 2014 г.
 Въвежда 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.
 Въвежда икономически инструменти за покриване на бъдещи разходи за
закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото и за
стимулиране на превенцията и оползотворяването на отпадъци преди
депонирането.
 Определя националните компетентни органи по Регламент (ЕО) № 1013/2006,
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.
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.
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Подзаконови национални нормативни актове към ЗУО
Действащите подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията на
ЗУО, могат да се обособят в четири групи:
Подзаконови нормативни актове, определящи изисквания към съоръжения и
инсталации17:
 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:
 за утайки от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в
земеделието
 за строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали
 две отделни наредби за третиране и за разделно събиране на био-отпадъците
 ПХБ
 за опаковки и отпадъци от опаковки
 ИУЕЕО
 ИУМПС
 за отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори
 за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
 за автомобилни гуми
Все още не е приета Наредбата за изискванията към дейностите по събиране и
третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения, която е
съвместна наредба на министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и
водите.
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 битови и строителни 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
17
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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 НПУО 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.
Законодателство с основен предмет други сфери на обществения живот, съдържащо
разпоредби относно отпадъците:
Закон за местните данъци и такси
Регламентира данъци и такси, които се определят от общините и приходите от които
постъпват в общинския бюджет, включително такса „Битови отпадъци”. Законът регулира
за кои услуги таксата за битови отпадъци се заплаща от потребителите, подхода за
определянето й, кои разходи, извършвани от общините, формират таксата, сроковете за
заплащането й.
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 ПУП, дори ако теренът е определен с 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 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 строителномонтажните 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;
Община Гълъбово

Страница 106 от 192



на фаза одобрение на строеж за въвеждане в експлоатация не се допуска
въвеждане в експлоатация, когато:
1) липсва определен размер на отчисленията за единица депониран отпадък
за последващо закриване и експлоатация по чл.60 от ЗУО;
2) 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 за третиране на битовите и строителните отпадъци.18 Този текст поставя
значителни ангажименти на 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.
Посоченото несъответствие следва да се отстрани, тъй като общините не следва да
имат задължението за осигуряване на терени, съоръжения и инсталации за
производствени отпадъци (в случая строителни отпадъци), отговорност за които по ЗУО
има строителният бизнес, генериращ тези отпадъци. Този текст би представлявал и пречка
пред инвеститорите в съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци, тъй като
текстът на закона не им позволява да си осигурят терен за инвестицията.
Спорен и неясен е и текстът от Закона за устройство на територията, съгласно който
не се допуска въвеждане в експлоатация на строеж, когато не е издадено разрешение или
регистрационен документ за дейности с отпадъци.
Закон за статистиката
Законът за статистиката е рамков за всички сфери на обществения живот и
регламентира правилата за статистическата информация в страната. Законът урежда и
въпросите, свързани с конфиденциалността на информацията и условията за
предоставянето й в определени случаи само след съгласие на засегнатите лица.
Информацията, предоставена на НСИ от общините относно битовите отпадъци, също
попада в приложното поле на конфиденциална информация. Тъй като предоставянето на
услуги в областта на битовите отпадъци са типични публични услуги, заплащани от
публични финанси на общините, събирани от такси от потребителите на тези услуги в
общината, следва информацията, предоставяна от общините, да е със свободен публичен
достъп за обществеността и институциите.
Нормативни актове на общинските органи
Още с първия закон от 1997 г., уреждащ управлението на отпадъците, се постави
изискване общините да разработят местни наредби, с които да детайлизират изпълнението
на отговорностите на местните власти, специфично за отделните общини. На практика
всички общини разработиха и впоследствие с развитието на националното
законодателство актуализират своите наредби. В настоящия момент някои от общините
приеха нови наредби, съобразени със ЗУО от 2012 г., а останалите общини са в процес на
актуализация.

18

Този текст на закона е кореспондирал с изискванията на Закона за управление на отпадъците от 2003 г.,
съгласно които общините имаха задължения относно избора на площадка, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за строителни отпадъци или на други инсталации или
съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им.
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Политики и основни програмни документи на национално ниво
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. и третата Национална програма за управление на
дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г., която 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 на идейна фаза, не са осигурени площадки и е нереалистично тяхното
построяване за няколко месеца.
В обхвата на националната система от програмни документи в анализираната област
са още два национални плана, поставящи цели и определящи мерки за решаване на две
специфични области от управлението на отпадъците.
Националният стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите
отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г. 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.
Очаква се в резултат на изпълнението на плана до 2020 г. да бъде предотвратено
депонирането на над 5 млн.т. биоразградими отпадъци. Допълнителен ефект се постига от
заместването на фосфатни торове в земеделието с компост. Мерките от плана са заложени
и като ключови за постигане на целите на Третия национален план за действие по
изменение на климата 2013 -2020 г. за намаляване на емисиите на парникови газове от
сектор „отпадъци”. Някои от инсталациите за оползотворяване на биоразградимите
отпадъци са в изпълнение, а най-голямата инсталация предстои да бъде въведена в
експлоатация в София през 2014 г. Все още обаче информационните кампании за
населението и другите заинтересовани страни са с много ограничен обхват.
Национален стратегически план за управление на отпадъците от
строителството и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-2020 г.
е също първи за страната план в разглежданата област. В резултат на детайлни анализи на
съществуващата ситуация, планът определя за първи път мерки (административни,
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нормативни, финансови и др.) за увеличаване на рециклирането и оползотворяване на
този поток отпадъци, които в страната основно се депонират. Главната стратегическа цел
на плана е до 2020 г. да се намали вредното въздействие на строителните отпадъци върху
околната среда чрез достигане на поне 70% ниво на рециклиране на строителните
отпадъци. В изпълнение на мерките от плана са приети разпоредби в ЗУО от 2012 г. и е
разработена и приета Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на
строителни рециклирани строителни материали. В процес на подготовка и изпълнение са
и инсталации за рециклиране на строителни материали като част от интегрираните
регионални общински системи за управление на отпадъците.
Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. е четвъртият
програмен документ на национално ниво за управление на дейностите по отпадъците в
Р.България. Основна цел на плана е да прекъсне връзката между икономическия растеж и
отпадъците, като подобри йерархията на управлението на отпадъците чрез разработване за
първи път на подпрограма и мерки за предотвратяване на образуването на отпадъците,
постави конкретни количествени цели за подготовка за повторна употреба, рециклиране и
друго оползотворяване на конкретни потоци отпадъци.
Основни изводи и препоръки направени в НПУО 2014-2020г.
Анализът на европейските и националните
политики и законодателство води до следните основни
изводи и препоръки:






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 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:
- допълнителни ограничения относно депонирането на отпадъци до 2020 г.,
и с по-голяма вероятност депонирането да се ограничи само до отпадъци,
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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
специални разпоредби за намаляване на употребата и предотвратяване на
отпадъци от полиетиленовите торби за еднократна употреба
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
въвеждане на количествени цели за предотвратяване на образуването на
отпадъци, особено за пластмасови, битови/хранителни и за опасни
отпадъци
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 15 години. След приемане на първия закон през 1997
г. 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.
Съществуват някои недостатъци в няколко текста на Закона за устройство на
територията, които трябва да бъдат отстранени, тъй като представляват, макар
и формална, бариера за предприемане на инвестиционни инициативи от
страна на общините и бизнеса за инсталации и съоръжения за рециклиране и
оползотворяване на строителни и други отпадъци.
С оглед осигуряване на публичност на информацията, свързана с битовите
отпадъци, следва да се направи прецизиране в Закона за статистиката.
В изпълнение на първия Закон за ограничаване на вредното въздействие на
отпадъците върху околната среда, както и на следващите закони, са
разработени национални програмни документи като солидни инструменти за
прилагане на законодателството и за идентифициране на важни
законодателни инициативи в сектора. При разработването на програмите е
необходимо да се планира по-прецизно, като се поставят реалистични срокове
за изпълнение на мерките.

Политики и основни програмни документи на местно общинско ниво в община
Гълъбово:
Анализът има за цел да отговори на следните въпроси:
 Какви ангажименти регламентира националното законодателство спрямо
местните власти, в т.ч. спрямо община Гълъбово;
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Приета ли е нормативна уредба на местно ниво в община Гълъбово, която да
детайлизира правата и задълженията на общинската администрация, на
гражданите и юридическите лица по отношение на управление на отпадъците;
Местната нормативна уредба съдържа ли минималните изисквания на
законодателната уредба-в т.ч. на ЗУО;
Какви са основните изводи и препоръки от направения анализ;

Приложени методи за анализ:
Методите за анализ са свързани с проучване и запознаване с нормативните
документи (закони, наредби, общински наредби, икономически механизми, свързани
програми), в които се регламентират отговорностите на община Гълъбово.
Методи за анализ, разработени и залегнали в Национален план за управление на
отпадъците 2014-2020 г.
Получената информация от община Гълъбово като отчети за изпълнение на задачите
по управление на отпадъците за минал период от време.
Доклад за основно охарактеризиране на отпадъците във връзка с изискванията на
Наредба №6 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа
и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
За целта е проучена и информацията предоставяна на сайтовете на МОСВ, ИАОС,
РИОСВ-Бургас, Областна управа-Стара Загора, Община Гълъбово, Община Стара Загора
(за Регионалната схема за управление на отпадъците):
Законодателство на Европейския съюз:
- Директиви;
- Регламенти;
- Решения;
На национално ниво това са:
- Стратегически документи в областта на отпадъците;
- Национално законодателство: закони, наредби, постановления, регистри
указания, заповеди, регистри.
На регионално ниво на сайта на РИОСВ- Стара Загора:
- Издадени разрешителни за дейности с отпадъци
- Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци
- Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с
отпадъци,Информационна система за докладване по ЕРИПЗ
На местно ниво:
- Програма за опазване на околната среда на община Гълъбово за периода 20162020г.
Основни изводи и препоръки:
1. С настоящата Програма за управление на отпадъците община Гълъбово изпълнява
изискванията на Чл. 52 от Закона за управление на отпадъците, 2012г., а именно
постигнатото е:
(1) Кметът на община разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците
за територията на съответната община 2010-2020г.
- Разработва актуална Програма и приема за период, който съвпада с периода
на действие на Националния план за управление на отпадъците –за период от
2016 година до 2020 година;
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Община Гълъбово през 2003 г. след решение на Общинския съвет се е включила в
проекта “Регионално управление на отпадъците –Стара Загора”, което за в бъдеще
определя нови цели и изисква приоритизиране мерките и дейностите й до 2020г.
Бъдещото развитие в управлението на отпадъците на територията на община
Гълъбово е свързано преди всичко с актуализация на Общинската програма за управление
на отпадъците.
2. Анализ на отпадъците
За целите на настоящият анализ е използвана основно информация от община
Гълъбово (данни от „Годишни отчети за депониране на отпадъци“, изготвени съгласно
Приложение №31 към чл.20, ал.1 на „Наредба №1 от 04 юни 2014г. за реда и образците,
по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за
водене на публични регистри“) и данни изготвени по договор EuropeAID/124484/D/SV/BG
„Подготовка на мерки за управление на твърдите битови отпадъци в региони Луковит,
Стара Загора, и Костенец България” за целите на проект “Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”, който е финансиран по
ОПОС 2007-2013г. и от ИАОС, НСИ.
Анализът на отпадъците включва:
 анализ на битовите отпадъци
 анализ на отпадъци от строителство и разрушаване
 анализ на отпадъците утайки от ГПСОВ.
За нуждите на анализа е използван и „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”(МОСВ).
Потоците отпадъци биват:
Битови отпадъци. В рамките на битовите отпадъци особено внимание е отделено на
биоразградими битови отпадъци и отпадъци от хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло.
Производствени неопасни отпадъци
Строителни отпадъци
Опасни отпадъци
Специфични потоци отпадъци, които включват:
 Масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, негодни за употреба
батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни
средства (ИУМПС), отпадъчни масла и нефтопродукти, излезли от употреба
гуми);
 Отпадъци, съдържащи ПХБ/ПХТ;
 Утайки от ПСОВ;
 Медицински и биологични отпадъци;
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).
Община Гълъбово

Страница 112 от 192

"Биоразградими" са всички битови отпадъци, които имат способността да се
разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия,
картон и други.
"Биоотпадъци" са биоразградими битови отпадъци от парковете и градините,
хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за
обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на
хранително-вкусовата промишленост.
Рамковата директива 2008/98/ЕО за отпадъците включва основно разпоредба чрез
чл.22 който насърчава разделното събиране на биоотпадъците, за да отговори на
необходимостта от възстановяване на почвеното плодородие, връщайки обратно в почвата
органична материя с високо качество.
Тенденцията към предотвратяване на отпадъците и оползотворяване на ресурсите от
отпадъци се въвежда с чл.11, който включва цели до 2020г. подготовката за повторна
употреба и рециклиране на отпадъчни материали най-малко като хартия, метал, пластмаса
и стъкло от домакинствата и евентуално от други източници, доколкото тези потоци са
отпадъци наподобяващи домакинските отпадъци, следва да се увеличи най-малко до 50%
от общото тегло-като е отбелязано, че нито една национална стратегия няма да осигури
50% рециклиране/оползотворяване на битови отпадъци, ако не са обхванати и
биоотпадъците.
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. – 527кг./жител, а за 2012 г. - 492кг/ж.
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.
Количествата образувани битови отпадъци в община Гълъбово, представени в
таблицата по-долу са съгласно докладваните от общината и измерени количества за 2015г.
Генерираните количества отпадъци не се измерват, поради което по експертна оценка се
използва средна норма на натрупване от 180 кг/жител/година.
Образувани битови отпадъци в община Гълъбово
Генерирани отпадъци в Община
Гълъбово
Битови отпадъци
Зелени и дървесни
Общо от населението
Зелени отпадъци от обществени площи
Строителни
Утайки – септични ями
Производствени отпадъци
Общо от твърди отпадъци

2013
2787,52

тона годишно
2014
2670,39

2015
2596,29

Няма данни

Няма данни

Няма данни

2787,52

2670,39

2596,29

около 297

около 290

около 290

7003,98

8426,45

5361,14

Няма данни

Няма данни

Няма данни

2151,08

3383,84

3678,03

11 942,59

14 480,67

11 635,46

По данни на НСИ за 2013г., средната норма на натрупване за битови отпадъци за
страната е 434 кг/ жител/ година. Тази норма е изчислена при население в обслужените
Община Гълъбово
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населени места 7 229 318 жители и общо образувани битови отпадъци в порядъка на 3 135
хил. тона.
Според „Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите
отпадъци“, утвърдена със Заповед №РД-744/29.09.2012г., за населени места от 3 000 до
25 000 жители, нормата на натрупване е 295,5 кг/жит/год. За община Гълъбово по
експертна оценка се използва средна норма на натрупване от 180 кг/жител/година.
Морфологичен състав
Друг важен аспект на анализа е определянето на морфологичния състав на
отпадъците. Количеството и морфологичният състав на образуваните битови отпадъци
варира в зависимост от функционалният тип на населеното место и социалния статус на
населението, както и други фактори. През месец Юни 2016г. стартира проект за
определяне на морфологичния състав на отпадъците в община Гълъбово. Към момента са
изготвени 2 доклада, показващи резултатите от измерванията. С цел да се отчете
сезонната неравномерност и колебанията в състава на отпадъците, изследванията за
определяне на морфологичния състав на генерираните отпадъци в общината се извършат
през 4-те годишни сезона (по една проба за сезон или общо четири проби за година).
Сезонните вариации на количествата и състава на образуваните отпадъци се обуславят от
два фактора:
 Различни местни сезонни характеристики и потребителски навици на местното
население, изразени в:
– Натрупване на пепел и сгурия през студените месеци;
– Сезонно увеличение на зелените отпадъци през лятото и есента;
– Консумация на различни типове храни (за лятото е характерна
консумацията на храни, при които се образуват големи количества
отпадъци);
 Сезонно приходящи граждани, които могат да посещават региона с
туристическа или друга цел;
Община Гълъбово е съставена от 11 населени места – един град (общинският център
гр. Гълъбово) и 10 села (Обручище, Медникарово, Искрица, Мъдрец, Главан, Помощник,
Мусачево, Априлово, Великово, Разделна). Към 15.07.2016 г. броят на населението в
община Гълъбово е 13 320 души, 62% от което живее в общинския център град Гълъбово.
Община Гълъбово е на шесто място по брой на населението в област Стара Загора.
По този показател след нея се нареждат пет общини.
По-долу е представен снимков материал, показващ етапите на извършване на
морфологичния анализ в община Гълъбово:
 На площадката за пробовземане беше осигурена професионална платформа
везна за технологични цели RADWAG модел WPT 150/C3, сериен № 496585 с
възможности за измерване с точност до 0,05 кг.
 Сметовозната кола и събрания смесен битов отпадък се компактира. Маршрута
на сметосъбиране е съгласно обхвата на пробовземането
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 Извършен e визуален оглед на пробата за наличие на несъответстващи и
опасни вещества или свойства (такива не са открити и експертния екип
продължи с процедурата по пробовземането);
 Извършено е квартуване, съгласно посочения в „Методиката за определяне на
морфологичния състав на битовите отпадъци“ - „метод на квартуването“ и
приложената схема;
СХЕМА НА ОПРОБВАНЕ“

 След извършено квартуване е получена средна проба;
 След получаване на средна проба се премина към сортиране на фракциите и
тяхното гранулиране през сито, за получаване на грануломентрични резултати за
пробата – извършено е пресяване на средната проба през сито със светъл отвор
40/40 мм, като получената маса отпадъци е определена като „други – неопределими
с размер под 40 мм”;
 За получаване данните за морфологичния състав на смесените битови отпадъци,
генерирани на територията на община Гълъбово, останалите отпадъци са разделени
по фракции и всяка фракция е измерена на професионална платформена везна за
технологични цели тип RADWAG модел WPT 150/C3, сериен № 496585 с
възможности за измерване с точност до 0,05 кг.;
Морфологичният състав е характеристика, изразяваща количеството на отделните
видове отпадъци, изразено в процент спрямо общото количество на отпадъците.
Морфологичният състав се определя след ръчно разделяне, поставяне в чували и
претегляне масата на различните видове отпадъци, разделени по фракции. Процентното
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съдържание на компонентите (всяка фракция) се определя по маса (тегло), като масата на
всеки отделен вид отпадък (фракция) се разделя на общата маса на изследваната проба и
се умножава по 100. След пресяване на средната проба през сито със светъл отвор 40/40
мм, получената маса отпадъци е определена като „други – неопределими с размер под 40
мм”. В последствие при извършване на измерванията, от общо тегло на средната проба,
процентът на смесени фракции отпадък с размер под 40 мм е определен чрез измерване на
в килогарми и проценти. Останалите отпадъци са разделени по фракции, като получените
резултати са представени в следната таблица:
Данни за морфологичния състав на битовите отпадъци за типовете населени
места по данни от Националната програма за управление на дейностите по отпадъците
за периода 2009 - 2013г.
Население,
брой жители
Съдържание
Хранителни
отпадъци
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
отпадъци
Дървесни
отпадъци
Стъкло
Метали
Сгурия, пепел,
инертни
материали,
пръст, пясък и
други
Общо:

< 3,000 жители

3-25,000 жители

kg/ч./г.

%

%

kg/ч./г.

25-50,000 жители
%

> 50,000 жители

kg/ч./г.

kg/ч./г.

%

4.86%

9.23

12.56%

37.18

20.85%

66.72

28.80%

103.68

3.87%
1.30%
5.21%
3.48%
1.15%
1.36%

7.35
2.47
9.90
6.61
2.19
2.58

6.55%
0.70%
8.98%
4.70%
0.45%
1.35%

19.39
2.07
26.58
13.91
1.33
4.00

10.45%
1.63%
9.43%
3.40%
1.10%
2.10%

33.44
5.22
30.18
10.88
3.52
6.72

11.10%
9.70%
12.00%
3.20%
0.60%
0.70%

39.96
34.92
43.20
11.52
2.16
2.52

14.12%

26.83

14.00%

41.44

5.53%

17.70

6.80%

24.48

2.14%

4.07

2.28%

6.75

1.58%

5.06

1.30%

4.68

8.85%
2.88%

16.82
5.47

3.40%
1.30%

10.06
3.85

8.75%
2.83%

28.00
9.06

9.90%
1.70%

35.64
6.12

50.78%

96.48

43.73%

129.44

32.35%

103.52

14.20%

51.12

100%

190

100%

296

100%

320

100%

360

Морфологичния състав на битовите отпадъци на Община Гълъбово е изчислен на
база на осреднени стойности за населението, живеещо в съответната категория населено
място.
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.
Морфологичен състав съгласно Методиката
Населени места
Хранителни
Хартия
Община Гълъбово

под 3 хиляди

3-25 хиляди

15.60%
6.10%

23.20%
8.50%

25-50
хиляди
28.00%
8.10%

50-150
хиляди
30.60%
9.40%

над 150
хиляди
28.90%
11.40%
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Населени места
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни
Опасни
общо

под 3 хиляди

3-25 хиляди

4.00%
10.30%
2.00%
1.00%
1.00%
30.90%
2.90%
2.40%
1.90%
21.30%
0.60%
100.00%

5.50%
10.10%
3.70%
0.90%
0.90%
21.70%
2.00%
6.10%
2.00%
14.80%
0.60%
100.00%

25-50
хиляди
6.90%
12.80%
2.90%
1.00%
1.00%
13.10%
2.90%
7.00%
2.00%
13.70%
0.60%
100.00%

50-150
хиляди
8.20%
15.40%
2.90%
1.00%
1.00%
11.00%
2.10%
7.80%
2.00%
8.00%
0.60%
100.00%

над 150
хиляди
9.40%
11.30%
2.80%
0.90%
0.90%
11.00%
2.00%
9.20%
1.90%
9.70%
0.60%
100.00%

Източник: НСИ
От една страна 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.
От друга страна 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, 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 ще правят и ще трябва да доказват пред
МОСВ за изпълнение 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
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възможност за съпоставимост на данните и проследяване на тенденциите за промените в
морфологията на битовите отпадъци.
Анализът на състоянието на битовите отпадъци на общинско ниво в община
Гълъбово се стреми да даде отговор на следните въпроси:
 Какви са общите количества и тенденциите относно генерирани битови
отпадъци в общината за анализирания период: в абсолютни количества, на
жител/година, сравнение със средното за страната;
 Какъв е морфологичният състав на битовите отпадъци в общината;
 -Какви са количества на повторно използвани, рециклирани, оползотворени и
обезвредени битови отпадъци за разглеждания период и какви са сравненията
със средното за страната. В каква степен основно прилаганите в общината
методи за обезвреждане на битовите отпадъци съответстват на йерархията за
управление на отпадъците,
 Какви са тенденциите в третирането на битовите отпадъци;
 Какви са количествата образувани битови отпадъци от различните източници
- от домакинствата и от юридическите лица.
Количествена цел за предотвратяване на образуване на отпадъци в община
Гълъбово
Цел
2020
Предотвратяване образуването на битови Законодателството изисква
отпадъци
община Гълъбово до 2020 година да
постигне целта:нормата на
натрупване на
битови отпадъци да нараства със
значително по-бавни темпове от
нарастването на минималната
работна заплата.
Информационно обезпечение на анализа
Община Гълъбово участва в РСУО-Стара Загора.
Към настоящият момент има изградена Регионална система за управление на
отпадъците в регион Стара Загора за общините Стара Загора , Казанлък, Гълъбово,
Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел баня
и Раднево, състояща се от : Регионален център за управление на отпадъците Стара
Загора с Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително
сепариране на отпадъци, инсталация за компостиране, общински събирателен
център и три претоварни станции - ПС Казанлък, ПС Гурково и ПС Гълъбово"
Бенифициент е Община Стара загора.
Цел на проекта: Постигане високо ниво на опазване на околната среда в регион
Стара Загора, в съответствие с националното и европейското законодателство в областта
на управление на отпадъците. Чрез реализацията на проекта се цели намаляване на
замълсяването на околната среда в общините от целия регион Стара Загора. Ще се
постигне увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци . Ще се постигне
увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното рециклиране,
въвеждане на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на
отпадъците в региона.
Основни данни за проекта:
Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион
Стара Загора"
Община Гълъбово
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Договор № DIR 5112122-С007 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна
програма „Околна среда 2007 – 2013 г."
Процедура: BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за
управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново,
Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен,
Разлог, Стара Загора и Ямбол"
Бенефициент: Община Стара Загора
Партньори: Община Братя Даскалови, Община Гурково, Община Гълъбово,
Община Казанлък, Община Мъглиж, Община Николаево, Община Опан, Община Павел
баня, Община Раднево, Община Твърдица, Община Чирпан и СНЦ „Регионално
сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора"
Стойност на проекта: 52 017 747,21 лв.
Европейско съфинансиране: 42 004 330,87 лв.
Национално съфинансиране: 7 412 528,98 лв.
Собствено съфинансиране: 2 600 887,36 лв.
Цел на проекта: Постигане високо ниво на опазване на околната среда в регион
Стара Загора, в съответствие с националното и европейско законодателство в областта на
управление на отпадъците. Чрез реализацията на проекта се цели намаляване на
замърсяването на околната среда в общините от целевия регион Стара Загора. Ще се
постигне увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното
рециклиране, въвеждане на ефективна и екологосъобразна система за съвременно
управление на отпадъците в региона.
Основни дейности и етапи на изпълнение на проекта:
Eтап 1 - включва допустимите за финансиране по ОП „Околна среда 2007-2013 г."
дейности:
Обект 1: Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците – Стара
Загора
Под-обект 1.1: Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Стара Загора
 Външни връзки - /електрозахранване – изграждане на електропровод за
захранване на площадката; водоснабдяване - изграждане на захранващ
водопровод; колектор за отвеждане на пречистени отпадъчни води до точка на
заустване; довеждащ път от съществуващата инфраструктура до границите на
РЦУО/закрито компостиране/;
 Изграждане на клетка 1 с Vполезен=1,2 млн. m3 на регионалното депо за
неопасни отпадъци;
 Изграждане на вътрешната инфраструктура – вътрешни площадкови
инсталации и съпътстващата инфраструктура обслужващи клетка 1 на
регионалното депо, електронна везна, административни и технически сгради,
охранителни канавки включително за мерки за мониторинг и защита на
околната среда – пречиствателна станция за инфилтрат, пречиствателни
съоръжения за битово-фекални води, резервоари за техническа вода,
мониторингови кладенци и др.;
 Система за улавяне на газовете.
Под-обект 1.2: Общински център за рециклиране
Под-обект 1.3: Инсталация за сепариране и закрито компостиране
Технологията включва механично и биологично третиране на смесени БО, ЕГО,
растителни отпадъци разделно събрани при обслужване на обществени паркове и градини
(дървесни и „зелени" отпадъци) събрани в регион Ст. Загора.
Община Гълъбово

Страница 119 от 192

Обект 2: Изграждане на Претоварна станция (ПС) за битови отпадъци – Казанлък,
обслужваща общини Казанлък, Павел баня и Мъглиж
 Изграждане на външни връзки за ПС - довеждаща инфраструктура
/електрозахранване; довеждащ път до ПС - Казанлък - реконструкция на
съществуващ път до площадката и изграждане на нови участъци; заустване на
пречистени отпадъчни води/;
 Строителни работи и оборудване за ПС - Казанлък;
 Площадка за шредиране и временно съхранение на „зелени" отпадъци
(използва се мобилен шредер, който се намира на РЦУО и се докарва на
площадката при необходимост);
 Площадка за шредиране и временно съхранение на ЕГО;
 Оборудване за общински център за рециклиране.
Обект 3: Изграждане на Претоварна станция (ПС) за битови отпадъци – Гурково,
обслужваща общини Гурково, Николаево и Твърдица
 Изграждане на външни връзки за ПС – Гурково - електрозахранване,
водоснабдяване и довеждащ път до ПС - Гурково;
 Строителни работи и оборудване за ПС – Гурково;
 Площадка за шредиране и временно съхранение на „зелени" отпадъци
(използва се мобилен шредер, който се намира на РЦУО и се докарва на
площадката при необходимост);
 Площадка за шредиране и временно съхранение на ЕГО;
 Оборудване за общински център за рециклиране.
Обект 4: Изграждане на Претоварна станция (ПС) за битови отпадъци – Гълъбово,
обслужваща община Гълъбово
 Изграждане на външни връзки за ПС – Гълъбово - електрозахранване,
водоснабдяване и довеждащ път до ПС - Гълъбово;
 Строителни работи и оборудване за ПС – Гълъбово;
 Площадка за шредиране и временно съхранение на „зелени" отпадъци
(използва се мобилен шредер, който се намира на РЦУО и се докарва на
площадката при необходимост);
 Площадка за шредиране и временно съхранение на ЕГО;
 Оборудване за общински център за рециклиране.
Eтап 2
 Клетка 2 за регионалното депо;
 Закриване на Клетка 1;
 Система за улавяне и оползотворяване на газовете;
 Изграждане на инсталация за сепариране и механично-биологично третиране
на отпадъците;
Eтап 3
 Клетка 3 за регионалното депо;
 Закриване на клетка 2;
 Система за улавяне и оползотворяване на газовете;
Eтап 4
 Клетка 4 за регионалното депо;
 Закриване на клетка 3;
Община Гълъбово
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Система за улавяне и оползотворяване на газовете.

Местоположение: Площадката, определена за изграждане на Регионален център за
управление на отпадъците - Стара Загора, е разположена извън урбанизираната територия
в землището на с. Ракитница, община Стара Загора. Площадките за изграждане на
претоварни станции са на територията на общините Казанлък, Гурково и Гълъбово.
Очаквани резултати:
Постигане на регионалните цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците:
 2015 г. – Процент рециклиран отпадък в рамките на Регионалната система за
управление на отпадъците – регион Стара Загора - 34.93 %.
 2020 г. - Процент рециклиран отпадък в рамките на Регионалната система за
управление на отпадъците – регион Стара Загора - 53,22 %
Състояние и тенденции относно битовите отпадъци генерирани на територията
на община Гълъбово:

Община Гълъбово
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Приложение № 11 към чл. 14, т. 2

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ И/ИЛИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
ЗА 2015 ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/ едноличен търговец: Община Гълъбово
Документ по чл. 35 ЗУО № 13-РД-310-00 дата 04.06.2015 г.

ЕИК: 000817696

/попълва се № на документа и дата на издаване/

Адрес на управлението:
Община:Гълъбово Населено място:гр. Гълъбово ЕКАТТЕ :18280
/на населеното място/

Адрес: гр. Гълъбово, бул. „Република“ № 48
Телефон за контакти: 0418/6 89 28 Лице за контакти: Светла Йовчева
имейл: ekolozi_galabovo@abv.bg

II. ОБСЛУЖВАНИ ТЕРИТОРИИ/ ПЛОЩАДКИ
Община

Населено място

ЕКАТТЕ

Район
4

1
Гълъбово

2
гр. Гълъбово

3
18280

Гълъбово

с. Априлово

00552

Гълъбово

с. Обручище

53134

Гълъбово

с. Медникарово

47603

Гълъбово

с. Искрица

32857

Гълъбово

с. Мъдрец

49535

Гълъбово

с. Главан

14951

Гълъбово

с. Помощник

57515

Гълъбово

с. Мусачево

49391

Гълъбово

с. Великово

10416

Гълъбово

с. Разделна

61755

Забележки:
Колона 3 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място

III. ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ
Община Гълъбово
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Община

Произхо
д

Код на
отпадъка

Наименование
на отпадъка

1

2

3

Гълъбово

Д

200301

4
Смесени битови
отпадъци

Събрани
тон
5

Предадени за
оползотворяване
дейност
6

тон
7

Предадени за
обезвреждане
дейност
8

тон
9

D1

2 513.506

2 513.506

Забележки:
Колона 2 – попълва се съгласно:
А – от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки
Б – от системите за разделно събиране на биоотпадъци
В – от други системи за разделно събиране в т.ч. пунктове, съдове, общински площадки по чл.19, ал.3, т.11 ЗУО
Г – от обекти по чл.33, ал4 ЗУО
Д – от общински системи за събиране на смесени битови отпадъци
Е – от съоръжения за третиране на отпадъци
Ж – производствен неопасен отпадък
З – от системи за разделно събиране на отпадъци по чл.19, ал.3, т.6 ЗУО
Колона 3и 4 - попълва се код и наименование на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 6 и 8 – попълва се дейноста съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т13 ЗУО/

IV. СПИСЪК НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, НА КОИТО СЕ ПРЕДАВАТ ОТПАДЪЦИ
Юридическо лице/ едноличен
търговец
1
„Благоустройство и чистота“ ЕООД,
гр. Гълъбово

Основание за притежание на отпадъка
ЕИК
2
833101655

3
Предписание № 166 от
26.02.2013 г. на РИОСВ, гр. Стара Загора

Местонахождение
населено място
4

ЕКАТТЕ
5

тон
6

гр. Гълъбово

18280

2 513.506

Забележки:
Колона 3 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци
Колона 5 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място
Колона 7 - попълва се код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 8 – описва се дейността по третиране на отпадъка

Други бележки: ..................................................................
Трите имена: Николай Тонев Колев
/на лице с представителна власт/

Кмет на Община Гълъбово: ..............................................
/длъжност, подпис и печат/

Дата:09.02.2016 г.
Изготвил: Светла Йовчева, старши експерт „Екология и ЕК“

Община Гълъбово

Количества
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Код на
отпадъка

Дейност по
третиране

7

8

200301

депониране

Приложение № 11 към чл. 14, т. 2

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ И/ИЛИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
ЗА 2014 ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/ едноличен търговец: Община Гълъбово
Документ по чл. 35 ЗУО № 13-РД-125-00 дата11.05.2011 г.

ЕИК: 000817696

/попълва се № на документа и дата на издаване/

Адрес на управлението:
Община:Гълъбово Населено място:гр. Гълъбово ЕКАТТЕ :18280
/на населеното място/

Адрес: гр. Гълъбово, бул. „Република“ № 48
Телефон за контакти: 0418/6 89 28 Лице за контакти: Светла Йовчева
имейл: ekolozi_galabovo@abv.bg

II. ОБСЛУЖВАНИ ТЕРИТОРИИ/ ПЛОЩАДКИ
Община

Населено място

ЕКАТТЕ

Район
4

1
Гълъбово

2
гр. Гълъбово

3
18280

Гълъбово

с. Априлово

00552

Гълъбово

с. Обручище

53134

Гълъбово

с. Медникарово

47603

Гълъбово

с. Искрица

32857

Гълъбово

с. Мъдрец

49535

Гълъбово

с. Главан

14951

Гълъбово

с. Помощник

57515

Гълъбово

с. Мусачево

49391

Гълъбово

с. Великово

10416

Гълъбово

с. Разделна

61755

Забележки:
Колона 3 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място

III. ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ

Община Гълъбово
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Община

Произхо
д

Код на
отпадъка

Наименование
на отпадъка

1

2

3

Гълъбово

Д

200301

4
Смесени битови
отпадъци

Събрани
тон
5

Предадени за
оползотворяване
дейност
6

тон
7

875.915

Предадени за
обезвреждане
дейност
8

тон
9

D1

875.915

Забележки:
Колона 2 – попълва се съгласно:
А – от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки
Б – от системите за разделно събиране на биоотпадъци
В – от други системи за разделно събиране в т.ч. пунктове, съдове, общински площадки по чл.19, ал.3, т.11 ЗУО
Г – от обекти по чл.33, ал4 ЗУО
Д – от общински системи за събиране на смесени битови отпадъци
Е – от съоръжения за третиране на отпадъци
Ж – производствен неопасен отпадък
З – от системи за разделно събиране на отпадъци по чл.19, ал.3, т.6 ЗУО
Колона 3и 4 - попълва се код и наименование на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 6 и 8 – попълва се дейноста съгласно Приложение 1 към §1, т.11 и Приложение 2 към §1, т13 ЗУО/

IV. СПИСЪК НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, НА КОИТО СЕ ПРЕДАВАТ ОТПАДЪЦИ
Юридическо лице/ едноличен
търговец
1
„Благоустройство и чистота“ ЕООД,
гр. Гълъбово

ЕИК

Основание за притежание на отпадъка

2

3
Предписание № 166 от
26.02.2013 г.

833101655

Местонахождение
населено място
4

ЕКАТТЕ
5

тон
6

гр. Гълъбово

18280

875.915

Забележки:
Колона 3 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговеците и брокерите на отпадъци
Колона 5 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място
Колона 7 - попълва се код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 ЗУО
Колона 8 – описва се дейността по третиране на отпадъка

Други бележки: ..................................................................
Трите имена: Николай Тонев Колев
/на лице с представителна власт/

Кмет на Община Гълъбово: ..............................................
/длъжност, подпис и печат/

Дата:22.01.2015 г.
Изготвил: Светла Йовчева, специалист „Екология и ЕК“

Община Гълъбово

Количества
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Код на
отпадъка

Дейност по
третиране

7

8

200301

депониране

Приложение № 11 към чл.14, т.2

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ И/ИЛИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
ЗА 2013 ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/ едноличен търговец: Благоустройство и чистота ЕООД ЕИК:833101655
Документ по чл. 35 ЗУО № 13-РД-170-00 дата:12.12.2012
Адрес на управлението:
Община:Гълъбово Населено място:Гълъбово ЕКАТТЕ :18280
Адрес: ул.Г.Бенковски 13Б
Телефон за контакти:0418/62320 Лице за контакти:Николай Филипов
имейл:blagoustroistvo_galabovo@abv.bg
II. ОБСЛУЖВАНИ ТЕРИТОРИИ/ ПЛОЩАДКИ
Община

Населено място

ЕКАТТЕ

Район
4

1
Гълъбово

2
Гр.Гълъбово

3
18280

Гълъбово

с.Априлово

00552

Гълъбово

с.Обручище

53134

Гълъбово

с.Медникарово

47603

Гълъбово

с.Искрица

32857

Гълъбово

с.Мъдрец

49535

Гълъбово

с.Главан

14951

Гълъбово

с.Помощник

57515

Гълъбово

с.Мусачево

49391

Гълъбово

с.Великово

10416

Гълъбово

с.Разделна

61755

Забележки:
Колона 3 – попълва се ЕКАТТЕ на населеното място

Община Гълъбово
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III. ПРОИЗХОД НА ОТПАДЪЦИТЕ
Община

Произхо
д

Код на
отпадъка

1
Гълъбово
Гълъбово
Гълъбово

2
Д
Ж
Ж

3
200301
170101
170107

Гълъбово

Ж

170604

Гълъбово

Ж

161106

Гълъбово

Ж

100125

Гълъбово

Ж

170904

Гълъбово

Ж

170802

Гълъбово

Ж

100105

Наименование на отпадъка

тон
5
2787.520
391.105
234.664

4
Смесени битови отпадъци
Бетон
Смеси от бетон,тухли,керемиди,плочки,фаянсови и
керамични изделия, различни от 170106
Изолационни материали различни от 170601 и
170603
Облицовъчни и огнеупорни материали от
неметалургични процеси, различни от упоменатите
в 161105 (износена футеровка и огнеупорни
материали)
Отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво
депониране за електроцентрали
Смесени отпадъци от строителство и събаряне,
различни от упоменатите в 170901,170902 и 170903
Строителни материали на основата на гипс,
различни от 170801
Твърди отпадъци от реакции на основата на
калций, получени при десулфуризация на
отпадъчни газове

IV. СПИСЪК НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, НА КОИТО СЕ ПРЕДАВАТ ОТПАДЪЦИ
Основание за
Местонахождение
Юридическо лице/
притежание на
ЕИК
едноличен търговец
населено място
ЕКАТТЕ
отпадъка
1
2
3
4
5
"Благоустройство
и 833101655
Предписание
гр.Гълъбово
18280
чистота" ЕООД
№166/26.02.2013
г,
"Благоустройство
и 833101655
Предписание
гр.Гълъбово
18280
чистота" ЕООД
№166/26.02.2013
г,
"Благоустройство
и 833101655
Предписание
гр.Гълъбово
18280

Община Гълъбово

Предадени за
оползотворяване

Събрани

дейност
6

Предадени за обезвреждане
дейност
8
D1
D1
D1

тон
9
2787.520
391.105
234.664

163.843

D1

163.843

1955.530

D1

1955.530

195.554

D1

195.554

38.270

D1

38.270

6176.100

D1

6176.100

4704.510

D1

4704.510

Количества

тон
7

Код на отпадъка

Описание на
отпадъка

Дейност по
третиране

тон
6
2787.520

200301

8
Смесени битови
отпадъци

9
депониране

391.105

170101

Бетон

депониране

234.664

170107

Смеси от

депониране
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7

чистота" ЕООД

№166/26.02.2013
г,

"Благоустройство
чистота" ЕООД

и

833101655

Предписание
№166/26.02.2013
г,

гр.Гълъбово

18280

163.843

170604

"Благоустройство
чистота" ЕООД

и

833101655

Предписание
№166/26.02.2013
г,

гр.Гълъбово

18280

1955.530

161106

"Благоустройство
чистота" ЕООД

и

833101655

Предписание
№166/26.02.2013
г,

гр.Гълъбово

18280

195.554

100125

"Благоустройство
чистота" ЕООД

и

833101655

Предписание
№166/26.02.2013
г,

гр.Гълъбово

18280

38.270

170904

"Благоустройство
чистота" ЕООД

и

833101655

Предписание
№166/26.02.2013

гр.Гълъбово

18280

6176.100

170802

Община Гълъбово
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бетон,тухли,кер
емиди,плочки,ф
аянсови и
керамични
изделия,
различни от
170106
Изолационни
материали
различни от
170601 и 170603
Облицовъчни и
огнеупорни
материали от
неметалургични
процеси,
различни от
упоменатите в
161105
(износена
футеровка и
огнеупорни
материали)
Отпадъци от
съхраняване и
подготовка на
гориво
депониране за
електроцентрал
и
Смесени
отпадъци от
строителство и
събаряне,
различни от
упоменатите в
170901,170902 и
170903
Строителни
материали на

депониране

депониране

депониране

депониране

депониране

г,

„Брикел“ЕАД

12526494

Комплексно
разрешително
№ 40Н/2011г.

основата на
гипс, различни
от 170801

гр.Гълъбово

4704.510

Други бележки: ..................................................................
Трите имена:Николай Филипов - Управител
Дата:29.01.2014г.

Община Гълъбово
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100105

Твърди
отпадъци от
реакции на
основата на
калций,
получени при
десулфуризация
на отпадъчни
газове

депониране

Съдържание на Доклада от основно охарактеризиране на отпадъците, генерирани
на територията на Община Гълъбово.
Докладът се изготвя във връзка с чл. 35а, ал. 1, т. 1 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.
Основание за извършване на основно охарактеризиране

I.

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на разпоредбите на чл.35, ал.2 от
Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на
депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци.
Основното охарактеризиране на отпадъка, който е обект на разглеждане в
настоящия доклад, чрез депониране е извършено в съответствие с изискванията на част I,
раздел 1, т.1.1 на приложение №1 от Наредба №8/24.08.2004г.
Съществени изисквания към основното охарактеризиране на отпадъка:

II.

1. Вид на отпадъка
По характер отпадъците са неопасни и строителни. Неопасните са включени в група
20 на Приложение №1 на Наредба №3 от 01.04.2004г. “битови отпадъци“(домакински
отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни
дейности, включително разделно събирани фракции), подгрупа 20 03 „други битови
отпадъци“. Строителните са включени в група 17 (почва и камъни, бетон, тухли,
керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия) на Приложение №1 на Наредба №3 от
01.04.2004г.
2. Източник и произход на отпадъка
В настоящия доклад, обект на разглеждане са смесените битови отпадъци с
притежател-Община Гълъбово. Източник на образуване на битовите отпадъци са:
гр. Гълъбово – 8 829 души
с. Главан – 982 души
с. Обручище – 1659 души
с. Мъдрец – 873 души
с. Великово – 62 души
с. Априлово – 295 души
с. Медникарово – 476 души
с. Искрица, -197 души
с. Мусачево – 223 души
с. Помощник – 275 души
с. Разделна – 95 души
Общия брой на населението на община Гълъбово е 13 966 души.
3. Информация за процеса, в резултат на който е образуван отпадъкът
(описание и характеристики на входящите суровини и продукти)
Смесени битови отпадъци – получават се в резултат на жизнената дейност на
хората, по домовете, в административните, социални и обществени сгради, от търговски
и промишлени обекти и от обекти за отдих и развлечение.
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Отпадъци от пазари-получават се в резултат от почистване на пазари.
Отпадъци от почистване на улици-получават се в резултат от почистване на улици.
Почва и камъни-получават се в резултат от изкопни работи от паркове, градини,
гробища и съотносими към битовите отпадъци.
Бетон-получават се в резултат от строителство, разрушаване или реконструкция на
сгради и съоръжения в домовете на хората, административни сгради, учреждения и
търговски и промишлени обекти.
Тухли-получават се в резултат от строителство, разрушаване или реконструкция на
сгради и съоръжения в домовете на хората, административни сгради, учреждения и
търговски и промишлени обекти.
Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия-получават се в резултат от
строителство, разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения в домовете на
хората, административни сгради, учреждения и търговски и промишлени обекти.
Общото годишно количество на ТБО, генерирани от община Гълъбово е както
следва:
2009 г. – 4 929 т./год.
2010 г. – 4 665 т./год.
2011г. – 4 332т./год.
4. Предварително третиране на отпадъка
Предварителното третиране на битовите отпадъци обикновено е свързано с
намаляване на техния обем. Обикновено това се извършва в претоварни станции, където
отпадъците се пресоват. Като друг вид предварително третиране може да се посочи и
балирането или палетизирането на отпадъците, което също е свързано с намаляване на
техния обем. За битовите отпадъци, генерирани от община Гълъбово нито една от
посочените дейности не се извършва. Като дейност, която е свързана с намаляването
количеството на ТБО може да се посочи и разделното събиране на отпадъци от опаковки.
Разделното събиране на отпадъци от опаковки е въведено на територията на община
Гълъбово. От 3 май 2011г. общината има сключен договор с фирма „Еко Ресурс
България“ АД гр. София със срок на действие до 2016г.
5. Данни за състава на отпадъка и за поведението му при излужване
5.1.
Данни за състава на отпадъка
Морфологичния състав на битовите отпадъци на община Гълъбово е изчислен на
база на осреднени стойности за населението, живеещо в съответната категория населено
място.
В таблицата е дадено икономическо развитие „среден растеж". Отчетено е
увеличение на количествата на твърдите битови отпадъци с 42% от годишен реален темп
на изменение на БВП (разходи на домакинствата за храна, напитки, дрехи и обувки и др.
подобни, съгласно данни от НСИ за 2008 г.).
Среден растеж
Съдържание
Хранителни отпадъци
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа

Община Гълъбово

Средно за
Община
Гълъбово
%
9.54%
5.50%
0.94%
7.50%
4.22%
0.72%
1.35%

2008

2012

2017

2022

2032

2042

t/год.
368
212
36
289
163
28
52

t/год.
364
210
36
286
161
28
52

t/год.
361
208
35
284
160
27
51

t/год.
391
225
38
308
173
30
56

t/год.
457
263
45
359
202
35
65

t/год.
529
305
52
416
234
40
75
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Градински отпадъци
Дървесни отпадъци
Стъкло
Метали
Сгурия, пепел, инертни
материали, пръст, пясък
и други
Общо

14.05%
2.23%
5.54%
1.92%
46.50%

542
86
214
74
1793

536
85
211
73
1775

532
84
210
73
1761

576
91
227
79
1907

673
107
265
92
2227

779
123
307
106
2578

100.00%

3855

3817

3787

4101

4788

5545

Предполага се годишен растеж от 3.8% за периода 2009 - 2012 г.; 4.0% годишен
растеж за периода 2013 - 2017 г.; 3.8% годишен растеж за периода 2018 - 2022 г.;
3.7% годишен растеж за периода 2022 - 2032 г.; и 3.5% годишен растеж за периода
2032 - 2042 г.
5.2.

Данни за поведението на отпадъка при излужване

По основание на 2.4 по т.ІІ.2 от настоящето ръководство , не се изисква извършване
на изпитване за определяне поведението на отпадъка при излужване.
6. Информация за външния вид на отпадъка
 мирис – по степен: силен
 по вид: смесен между торфен и гнилостен
 цвят – смесен
 агрегатно състояние - твърдо
7. Код и наименование на отпадъка
20.03.01-смесени битови;
20.03.02-отпадъци от пазари;
20.03.03-отпадъци от почистване на улици;
20.02.02-почва и камъни;
17.01.01-бетон;
17.01.02-тухли;
17.01.03-керемиди, плочки, фаянсови и керамични издели
/съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 01.04.2004г. за класификация на отпадъците/

8. В случаите на огледални кодове - свойствата на опасния отпадък съгласно
Наредба №3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците
Разглежданият неопасен или инертен отпадък няма наличие на огледален код по
смисъла на Наредба №3 от 01.04.2004 г.
9. Информация, която доказва, че отпадъкът не попада в обхвата на
изключенията по чл.14, ал.1 от Наредба №8/24.08.2004 г.
Съгласно чл.14, ал.1 от Наредба №8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци не се допуска депонирането на редица
отпадъци. Следващия текст, който представлява сравнителен анализ между разглеждания
отпадък и въведените забрани е:
Забрани на чл.14 от Наредба №8
Течни отпадъци
Отпадъци, определени с наредбата по чл.3 от ЗУО като експлозивни, корозивни,
оксидиращи, лесно запалими или запалими.
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Болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарно здравеопазване и/или
свързана с тях изследователска дейност, които с наредбата по чл. 3 от ЗУО са
класифицирани като инфекциозни.
Излезли от употреба гуми.
Отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа
съгласно Приложение № 1 на Наредба №8/24.08.2004 г.
Характеристики на разглежданите отпадъци
Разглежданите отпадъци са в твърдо състояние.
Отпадъците не са експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими.
Отпадъците са смесени с битов характер и не се образуват в болнични или
изследователски условия.
Отпадъците не представляват излезли от употреба гуми.
Отпадъците отговарят на критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни
отпадъци.
Въз основа на направеното сравнение на характеристиките на разглеждания отпадък със
забраните на чл. 14 от Наредба №8 се доказва, че отпадъците не попадат в обхвата на
цитираните забрани за депониране.
10. Клас депо, на което отпадъкът може да бъде приеман
Предвид класификацията на отпадъците се направи заклчяение, че те могат да бъдат
депонирани на депо за неопасни отпадъци. Такова депо в района е Общинско депо за
неопасни( битови и строителни) отпадъци, местност“ Еркесене“ в землище -град
Гълъбово. Депото е разположено в землището на гр. Гълъбово в имот № 000373 и е с
обща площ 28, 685дка. Отстои на 0,5км. североизточно от град Гълъбово.
11. Допълнителни предпазни мерки, които трябва да се предприемат на депото в
случай на необходимост във връзка с приемане на отпадъка.
 Да се изпълняват вътрешнофирмените инструкции за безопасна работа,
обезопасяване и охрана на депото. При възникване на авария или бедствие да
се действа съгласно аварийния план на дружеството. Описанието и
характеристиката на мерките за сигурност и планът за действие при аварийни
ситуаци, които ще се осъществяват за времето на действие на разрешението
за дейности с отпадъци, да бъдат в съответствие с приложение №7 към
заявлението - фирмена програма за управление на отпадъците.
 При извършване на дейностите по отпадъците трябва да се спазват следните
условия:
1. Да се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците и
подзаконовите нормативни актове.
2. Да се осигурят подходяща техника за събиране и транспортирането на
отпадъците с цел избягване на разпиляване и замърсяване на района на
площадките и транспортните маршрути.
3. Да се водят отчетни книги за депонираните отпадъци съгласно
Приложение 1 и Приложение 2 от Наредба № 9 от 28 септември 2004г. за
реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадени
разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и
дейности.
4. Да не се допуска изгаряне или друга форма на неконтролирано
обезвреждане на отпадъите на депо за неопасни отпадъци.
5. Да не се допуска депониране на течни и други отпадъци, забранени за
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депониране съгласно изискванията на наредба № 8 за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения
и инсталации за оползтворяване и обезвреждане на отпадъци от 2004г. на
депо за неопасни отпадъци.
6. Дейностите по настоящето разрешително да бъдат съобразени с Наредба
№ 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и
други съоръжения и инсталации за оползтворяване и обезвреждане на
отпадъци ( обн., ДВ, бр.83 от 24.08.2004г.) и плана за привеждане на
общинско депо за неопасни отпадъци Гълъбово с нормативните
изисквания.
7. Притежателят на разрешението е длъжен да осигурява неограничен
достъп на компетентния орган за инспекция и контрол на отчетността, за
спазване на нормативните изисквания за третиране на отпадъците и
условията, поставени в Решението.
12. Обосновка за невъзможността и/или нецелесъобразността от рециклиране
или оползотворяване на отпадъка
Разнородният вид на отпадъците не позволява пълното им рециклиране и/или
оползотворяване. Към момента депонирането на битови отпадъци остава основния метод
за обезвреждане на отпадъци в страната.
Утвърдил,
НИКОЛАЙ ТОНЕВ
Кмет на Община Гълъбово
Изготвил: Светла Петрова – мл. Експерт „Екология“
Деница Янкова – Специалист „Екология и ЕК“
Доклада от основно охарактеризиране на отпадъците, генерирани на територията на
Община Гълъбово е приет със станивище изх.№ КОС-19-122/29.03.2013 г. на РИОСВ –
Стара Загора.
Към момента депонирането на битови отпадъци остава основния метод за
обезвреждане на отпадъци в страната.
Производствени отпадъци
Производствени отпадъци са отпадъците, образувани в резултат на производствената
дейност на физическите и юридическите лица (§1, т. 32 от Допълнителните разпоредби на
ЗУО, Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.).
На база наличната информация е извършен анализ на съществуващото състояние на
производствените отпадъци в страната в следната последователност:
 Образувани производствени отпадъци:
 от дейността по икономически групи;
 по групи от Списъка на отпадъците.



Предварително третирани производствени отпадъци
Третирани производствени отпадъци:
 предадени за оползотворяване и предадени за обезвреждане;
 оползотворени и обезвредени по дейности R и D и по групи от Списъка
на отпадъците;
 оползотворени и обезвредени от собствената дейност.
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Внесени и изнесени производствени отпадъци
Производствени отпадъци на единица БВП:
 производствени отпадъци на единица БВП;
 сравнение между България и други страни от ЕС.

Националният статистически институт и ИАОС са основните източници на
информацията, свързана с управление на производствените отпадъци. За целите на
европейските сравнения е ползвана информация на Евростат.
В обхвата на дейностите с отпадъци на общината влизат битовите и/или сходни на
тях отпадъци генерирани от населението и/или организации на територията на общината.
Динамика на изменението на количеството на образуваните производствени отпадъци в
страната за периода 2004 – 2012 г. (изт.НСИ)
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За разглеждания петгодишен период 2008-2012г. в страната са образувани общо 71
819 хил. тона производствени отпадъци на територията на страната. С най-голям дял са
образуваните от икономическа дейност „Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива“ – 56,3% от общо образуваните производствени
отпадъци за периода. Следват три икономически дейности: „Строителство“,
„Производство на химични продукти, на лекарствени вещества и продукти на изделия от
каучук и пластмаси“ и „Предоставяне на услуги“, съответно 7.0%, 6.2% и 6.2%. Като цяло
се отчита тенденция за нарастване на общо образуваните производствени отпадъци след
2010 г., въпреки колебанията в докладваните количества по отделни икономическа групи.
Най-ниски количества на образувани производствени отпадъци за разглеждания период са
отчетени през 2010 г. Това се дължи преди всичко на намаляване ръста на строителните
дейности и услугите в страната през посочената година, поради икономически причини,
както и поради прекратяването на дейността на големи промишлени предприятия. За 2011
г. е отчетено увеличение на количеството образувани производствени отпадъци спрямо
предходната година. През 2011 г. всички икономически дейности генерират по-голямо
количество производствени отпадъци (изключение правят само три от секторите „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“, „Производство на изделия от
други неметални минерални суровини“ и „Растениевъдство, животновъдство и лов;
спомагателни дейности. Горско стопанство“). Увеличението, отчетено през 2011 г. за
икономическа дейност “Металургия и производство на метални изделия, без производство
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на машини и оборудване“19 (над 3,5 пъти спрямо 2010 г.) е в резултат на
прекласифициране на фаялитов отпадък от дейността на металургично предприятие. Позначително са нараснали количествата на отпадъците от секторите услуги, търговия на
едро с отпадъци и скрап, и строителство. Фигура 8 илюстрира процентното съотношение
на образуваните производствени отпадъци по икономически групи спрямо общото им
количество за съответната година на периода 2008-2011 г. (условно 19-те икономически
дейности са номерирани в реда, посочен в таблицата по-горе). Данните от фигурата
показват най-големия принос на икономическа дейност „Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, чийто дял през 2010 г.
надминава 60% от общо образуваните производствени отпадъци за същата година.
Тенденцията за увеличаване на количествата образувани производствени отпадъци
продължава и през 2012 г., като най-значим ръст се наблюдава в секторите
„Строителство“, „Дейности по предоставяне на услуги“ и „Производство на изделия от
други неметални минерални суровини“.
Предадени за оползотворяване и предадени за обезвреждане производствени отпадъци за
периода 2004–2012 г.

Източник: НСИ
Отчетените предадени за обезвреждане производствени отпадъци са 45 952 хил. тона
(5106 хил. тона/година или средно 30.7% от образуваните за същия период).
С най-голям дял са предадените за оползотворяване отпадъци, съдържащи метали
(14.5%), следвани от отпадъците от електроцентрали и други горивни инсталации (12.1%).
Увеличението или намалението на отпадъците в годините и съотношението на
количеството оползотворени отпадъци спрямо количеството на общо образуваните за
календарна година дават представа за нивото на прилагане на йерархията при
управлението на отпадъците на национално ниво.

19

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2011 г.
(издание 2013 г.), ИАОС, приет от МС на 24.04.2013 г.
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Данни за количествата оползотворени и обезвредени производствени отпадъци са
налични само в допълнителната справка на ИАОС за 2012 г.
За 2012 г. общото количество на оползотворени и обезвредени производствени
отпадъци в страната по R и D дейности е 9011 хил. тона, от които оползотворени са 1098
хил.тона (вкл. 50 371 тона внос от чужбина). Няма докладвани количества оползотворени
и обезвредени производствени отпадъци от групи с код 05 (отпадъци от рафиниране на
нефт, пречистване на природен газ и пиролиза на въглища) и с код 09 (отпадъци от
фотографската промишленост).
Количества оползотворени и обезвредени производствени отпадъци по R и D
дейности за 2012 г.

Източник: ИАОС
През 2012 г. са оползотворени 11.8% от образуваните производствени отпадъци за
годината. Както се вижда от фигурата, според количествата третирани отпадъци поголямата част от дейностите по оползотворяване са в еднаква степен застъпени, като
водещи са дейностите размяна на отпадъци (код R12) и рециклиране, възстановяване на
други неорганични материали (код R5), с основен дял (563 хил. тона) непреработвана
шлака (код на отпадъка 10 02 02).
Основен метод за обезвреждане на отпадъците в страната остава депонирането. Найсилно застъпена е дейността по обезвреждане с код D1 – Подземно или наземно
депониране (например депо и др.), което се дължи основно на отпадъците от
електроцентрали и други горивни инсталации. Количеството на обезвредените
производствени отпадъци за 2012 г. е 7377 хил. тона, като 70% от тях са отпадъци от
термични процеси.
В заключение може да се обобщи, че в България се наблюдават положителни
тенденции по отношение на предотвратяването на образуването на производствени
отпадъци, включително по отношение на средноевропейските нива. По отношение обаче
на третирането на образуваните производствени отпадъци е необходимо да се
предприемат действие в посока увеличаване на количествата. По отношение на
предотвратяването на образуването на отпадъци вниманието трябва да се фокусира върху
отпадъците с най-голям относителен дял от образуваните – на първо място от ТЕЦ и с
внимание към отпадъците от металургичните производства. Политиките и действията по
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оползотворяване на отпадъци трябва да насочат също към отпадъците от ТЕЦ, строителни
отпадъци, утайки от ПСОВ и от металургични производства.
Строителни отпадъци
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.
На национално ниво направения анализ се стреми да даде отговор на следните
въпроси:
1. Какви са количествата на образуваните и оползотворени строителни отпадъци
в страната за периода 2004-2011 г.
2. Кои са основните източници на строителни отпадъци на територията на
България
3. Каква е морфологията на строителните отпадъци
4. Какво е териториалното разпределение на строителните отпадъци
5. Каква инфраструктура съществува за третиране на отпадъците от
строителство и разрушаване
6. Каква е ситуацията в България относно показателя строителни отпадъци на
глава от населението в сравнение със страните от ЕС
Както и при останалите видове отпадъци и тук за целите на анализа 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, МОСВ, ИАОС и Евростат.
Разработеното и прието национално законодателство по управление на строителните
отпадъци осигури солидна основа и се основа изцяло на Националния стратегически план
за управление на отпадъци от строителство и разрушаване до 2020 г.
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.
Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали, в сила от ноември 2012 г., определя някои допълнителни
изисквания за управлението на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали в строителството. Съгласно сроковете определени в ЗУО в тази
наредба се регламентират конкретни цели за оползотворяване на определени видове
строителни отпадъци и етапите за тяхното изпълнение, които са представени в
Приложението към анализа.
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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 за България.
Строителни отпадъци, 2004-2011 г., тона
Строителство
Образувани - общо
Предадени за оползотворяване
Предадени за обезвреждане
Изнесени извън страната

2008
1827808
218533
929452
-

2009
1020610
313143
259725
3

2010
76803
7947
33855
-

2011
282716
72939
44788
-

2012
1824564
128935
583265
5743

2013
1543048
136312
103118
-

2014
929206
231331
355219
-

Източник: НСИ
Като цяло се отчита намаление в количествата образувани отпадъци от строителство
за периода от 2004-2014 г., като определено за това допринася спада в сектор
„Строителство“ – поради ред икономически фактори.
Битови и строителни отпадъци за България, Югоизточен регион и област Стара
Загора, 2014 г.
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хил.
едепата а - дка
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%
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100
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147
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298
1598
534
3935 16281276
страната
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474
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100
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25
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13
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6
28
9
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12
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Източник: НСИ
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.5
През същия период се наблюдава увеличение на предадените за оползотворяване
строителни 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).
Строителни отпадъци, предадени за оползотворяване и обезвреждане, 2004-2011 г.
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Източник: НСИ
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. Във връзка с това беше
направен анализ на информация за образуваните строителните отпадъци от 317 фирми от
различни сектори на икономиката през 2010 г. Избрани са фирми, които са основни
генератори на този вид отпадъци, а данните са получени от предоставени отчети на
ИАОС.
Отпадъци от черни и цветни метали
Основен източник на черни метали от разрушаването на сгради и съоръжения е
използваната армировъчна стомана в стоманобетона или конструкционна стомана при
металните носещи конструкции. Също така стоманени листове се използват за
производство на покривни панели, за метални покрития и парапети на стълби,
декоративни елементи и др. Отпадъци от строителство и разрушаване от черни метали се
генерират и в процеса на строителството главно под формата на арматурно желязо, като
скрепителни елементи, части от тръби и др. Процентът на оползотворяване и рециклиране
на черните метали е много висок. Основната част (91%) от строителните отпадъци от
желязо и стомана се предават на други предприятия за оползотворяване. Малка част (2%)
се оползотворяват при собствената дейност, а останалите (6.5%) се предават за
обезвреждане чрез депониране. Черните метали се рециклират чрез претопяване, при
което е необходима около 60% по-малко енергия отколкото при производството на
стомана от желязна руда. Стоманата може да се рециклира многократно, като
сепарирането й от останалите отпадъци от строителство и разрушаване е сравнително
лесно посредством магнитни сепаратори.
Отпадъците от цветни метали, използвани в строителството, включват основно мед,
алуминий и техните сплави, а в по-малки количества олово и цинк. Те се образуват при
разрушаването на сгради от дограми, листове за хидроизолация, сградни инсталации и
други. При някои цветни метали като мед, олово и цинк процентът на оползотворяване
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достига 100%, а при алуминий - 96%. Това се дължи на високите пазарни цени и голямото
търсене на световния пазар.
Полимерни строителни материали (пластмаси)
Полимерните материали (наричани още пластмаси) са широко разпространени в
съвременното строителство. Най-голям дял се пада на различните тръбопроводи, следвани
от продуктите за топлоизолация и дограми. В строителството се използват повече от 20
вида пластмаси, всяка от които има различен потенциал за рециклиране.
Полиетиленът PE и поливенилхлоридът PVC са най-често използваните.
Строителните отпадъци от пластмаси почти изцяло (99%) се предават за
оползотворяване на други предприятия.
Строителни отпадъци от стъкло
Стъклото се използва в строителството главно за изработването на прозорци и
фасади, а също и за врати и някои части от интериора на сградите. Отпадъците от стъкло
се образуват главно при разрушаване и ремонт на сгради. В България няма
стандартизирана система за демонтиране и събиране на стъклото в строителството, като
само половината от стъклото (52%) се предава за оползотворяване, а останалата част се
обезврежда чрез депониране.
Строителни отпадъци от дървесина
Строителните отпадъци от дървесина се образуват главно при разрушаване и
ремонта на сгради, където се използват главно за фурнири, врати и дограми, подови
настилки и други. Предават се за оползотворяване близо половината от строителните
отпадъци от дървесина (50%), като останалата част се обезврежда чрез депониране.
Строителна керамика
Строителната керамика включва тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични
изделия. Като цяло строителната керамика притежава голям потенциал за рециклиране и
повторна употреба. Към момента на проучването този потенциал не се използва, като
почти изцяло отпадъците от строителна керамика (99,9%) се предават за обезвреждане
чрез депониране. Потенциалът за повторна употреба и за рециклиране на керамичните
отпадъци зависи в голяма степен от процесите на строителство и разрушаване. Качеството
на рециклираните материали и респективно тяхната повторна употреба зависят основно от
методите на разрушаване.
Строителни отпадъци от бетон
Този вид отпадъци от строителство и разрушаване са сред най-разпространените и се
образуват най-вече при реконструкция и разрушаване на сгради и съоръжения. Бетонът е
един от най-често използваните строителни материали и притежава висок потенциал за
рециклиране, като технологията е сравнително проста и включва раздробяване на
големите късове, натрошване, отделяне на армировката, пресяване и евентуално
пречистване. Крайният продукт от рециклирането на бетонните отпадъци са фракции от
трошен материал, по подобие на трошен камък. Според получените данни 10,6% от
строителните отпадъци от бетон се оползотворяват от фирмите при собствената им
дейност, като останалата част се предават за обезвреждане чрез депониране. Само малка
част се предават на други фирми за рециклиране. От края на 2008 г. на депото за
строителни отпадъци във Враждебна в близост до София работи площадка Със
стационарна инсталация за натрошаване и сортиране на строителни отпадъци, които се
използват впоследствие в различни строителни дейности.
Строителни отпадъци от асфалт
Община Гълъбово
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Строителни отпадъци от асфалт се образуват в големи количества при ремонт на
пътища. Дейностите по управление на отпадъци, образувани от ремонт и изграждане на
пътища, са обхванати в много малка степен от системата за управление и контрол на
отпадъците в Р.България. Поради това е особено трудно да се проследят точните
количества генерирани отпадъци. Според данните на ИАОС отпадъците от асфалт се
оползотворяват почти напълно при собствената дейност на фирмите (97,5%), а останалите
се предоставят на други фирми за оползотворяване. Съществуваща практика е отпадъците
от пътния сектор да се употребяват повторно предимно за временни пътища. У нас има
само ограничени примери за оползотворяване на рециклиран асфалт по горещ и студен
способ. През последните години Национална агенция „Пътна инфраструктура”, отговорна
за държавните пътища в страната, обяви „зелени” обществени поръчки, като включи в
тръжните условия изисквания към изпълнителите на ремонтни дейности на пътищата да
оползотворяват премахнатия асфалт.
Строителни отпадъци от строителство и ремонт на железопътна
инфраструктура
Дейностите по ремонт на железопътната инфраструктура има създадени
положителни практики по повторна употреба и рециклиране на около 80% от
образуваните отпадъци. Съществува ведомствена нормативна база, която регламентира
използването на рециклирани материали в ремонта на релсовия път. При ремонта на
релсовия път се използват специални мобилни съоръжения, движещи се по релсовия път,
за рециклиране на баласта.
Най-разпространените видове строителни отпадъци са земни маси и скални
материали (33%), бетон и стоманобетон (28%), също така керамика и асфалтобетон.
На общинско ниво следва да се имат предвид следните мерки:
1. Прилагане на „зелени” обществени поръчки с европейски и национални
публични средства от възложителите на строителни дейности за подготовка за
повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на строителни
отпадъци, включително влагане на рециклирани материали.
2. Подготовка на указания, примерни типови изисквания в тръжните документи за
строителство за подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго
оползотворяване на строителни отпадъци, включително влагане на рециклирани
материали по видове строителни обекти, възлагани от възложители на
обществени поръчки на централно, регионално и местно ниво.
3. Прилагане на стриктен контрол за изпълнение изискванията на ЗУО и Наредбата
за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материали.
Опасни отпадъци
„Опасни отпадъци” са отпадъците, които притежават едно или повече опасни
свойства, посочени в Приложение № 3 на ЗУО (§ 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби
на ЗУО, Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.).
Съгласно Доклада за морфологичния състав на отпадъците, Разглежданият отпадък с
код - 20 03 01 и наименование - смесен битов отпадък е с неопасен характер и няма
огледален код по смисъла на Наредба №2 от 2014г.
Негодни за употреба пестициди
Негодните за употреба пестициди са опасни отпадъци (§ 1, т. 12 от допълнителните
разпоредби ЗУО) и се класифицират като опасни отпадъци в Списъка на отпадъците
съгласно Наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
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Проблемите със залежалите пестициди възникват в страната след 1990 г., в
резултат на ликвидиране на бившите ТКЗС и АПК.
Наличието на негодни за употреба пестициди, както и такива, които се съхраняват
на изоставени или необезопасени места, представлява риск за околната среда и човешкото
здраве. Това налага предприемането на спешни мерки за тяхното окончателно
обезвреждане.
През 2014 г. МОСВ кандидатства по публичната инвестиционна програма „Растеж и
устойчиво развитие на регионите“ за финансиране на проект с предмет „Обезвреждане на
негодни за употреба пестициди, намиращи се в Б-Б кубове с нарушена цялост, както и
устойчивите органични замърсители, които се съхраняват в Б-Б кубове”. Очакваният
резултат от реализацията на проекта е екологосъобразното обезвреждане на негодните за
употреба пестициди и на отпадъците от Б-Б кубовете и при необходимост саниране на
площадките, на които са били разположени Б-Б кубовете. Дейностите по проекта ще
включват отваряне на Б-Б кубовете и тяхното натрошаване, преопаковане, временно
съхранение, износ с цел обезвреждане (окончателно унищожаване) на негодните за
употреба пестициди, както и обезвреждане на отпадъците от разрушаване на Б-Б кубовете
на депа за опасни отпадъци и при необходимост саниране на площадките, на които са
били разположени Б-Б кубовете.
Специфични потоци отпадъци
Масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки,
негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от
употреба моторни превозни средства, отпадъчни масла и
нефтопродукти, излезли от употреба гуми)
Отпадъци от опаковки
Анализът показва, че в община Гълъбово се изпълняват
мерки, свързани с генерираните специфични потоци
отпадъци:
На територията на Община Гълъбово има няколко
площадки за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и
метали, на следните фирми притежаващи разрешение, или регистрационен документ по
чл. 35:
 „Снежанка 2003“ ЕООД, гр. Гълъбово; площадка гр. Гълъбово, ул. „Любен
Каравелов“ № 31 –Решение Регистрационен документ № 13-РД-25203/04.11.2015 г. (извършване на дейности по събиране и транспортиране);
 „Максин“ ЕООД, гр. Гълъбово; площадка гр. Гълъбово, ул. „Вит“ № 7 - Решение
Регистрационен документ № 13-РД-171-02/11.08.2015 г. (извършване на
дейности по събиране и транспортиране), Решение № 13-ДО-414/11.08.2015
г.(извършване на дейности по третиране на отпадъците) ;
 „Екоест“ ЕООД, гр. Симеоновград; площадка гр. Гълъбово, УПИ № 508, кв.
141(бивша складова база) - Решение Регистрационен документ № 13-РД-29300/26.01.2015 г. (извършване на дейности по събиране и транспортиране);
 „Виктори-Влад 74“ ЕООД, гр. Димитровград; площадка гр. Гълъбово, УПИ II №
136 (до бившо МТС) – в процедура по издаване на регистрационен документ.
3. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците

Община Гълъбово

Страница 143 от 192

На национално ниво на практика няма изградена цялостна информационна база
данни, в която информацията за инфраструктурата за третиране на отпадъците да е
систематизирана и да обхваща всички аспекти, както в регионален и местен, така и във
времеви разрез. Използвана е информация от национални стратегически и програмни
документи на национално ниво. В община Гълъбово информацията по управление на
отпадъците не е систематизирана в единна информационна система, но се очаква това да
се осъществи в бъдеще, като общината ще изгради такава интегрирана информационна
система за управление на отпадъците.
За целите на анализа е ползвана информация от следните източници:
 Програми, доклади и отчети на община Гълъбово по управление на отпадъците,
опазване на околната среда, разделно събиране на отпадъци;
 Прединвестиционно проучване, изготвено от Консорциум РНЕП към договор
EuropeAID/124484/D/SV/BG „Управление на отпадъците в региони Стара Загора,
Стара Загора и Костенец”. В докладът е представено приемливо инвестиционно
решение за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в
регион Стара Загора, в съответствие с целите и задачите, специфицирани в
Националната програма за управление на отпадъците 2009-2013г. В последствие
е постигнато финансиране по приоритетна ос 2 на ОПОС 2007-2013г.
Съоръженията за управление на отпадъците в регион Стара Загора са:
Регионален център за управление на отпадъци в гр. Стара Загора, обслужващ
общините Стара Загора, Чирпан, Братя Даскалови, Павел баня, Казанлък,
Мъглиж, Николаево, Гурково, Твърдица, Опан, Раднево и Гълъбово и
Претоварни станции за битови отпадъци в общините Казанлък, Гурково и
Гълъбово;
 Информация от интернет страницата на МОСВ и др.;
В таблицата е представено съществуващото състояние по управление на отпадъците,
като са описани отговорните дружества извършващи дейностите по събиране, третиране,
транспортиране и депониране на отпадъците в Община Гълъбово.
Община

Дейност

Общинска /
частна

Общински
служби / частни
компании

Дата на договора
за предоставяне
на услугата

неприложимо

ГЪЛЪБОВО

Сметосъбиране и сметоизвозване
Битови от
домакинствата

Общинска

отдел „БКС и
ООС“ обособен
към общинската
администрация

Материали за
рециклиране

не е организирано

неприложимо

неприложимо

Опасни отпадъци

не е организирано
събиране на
опасни битови
отпадъци

неприложимо

неприложимо

Общинска

отдел „БКС и
ООС“ обособен
към общинската
администрация

неприложимо

няма

неприложимо

неприложимо

няма

неприложимо

неприложимо

Улици и паркове
Утайки от
пречиствателни
станции
Третиране на
отпадъците
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Депо
Местност
„Еркесене” имот
№000373

Общинско

„Благоустройство
и чистота“ ЕООД,
гр. Гълъбово

Дог. от 18.12.2012
г. и Анекс № 3 от
10.12.2015 г.

Организирано събраните твърди битови отпадъци от всички населени места на
територията на общината, без предварително сепариране се обезвреждат чрез депониране
на общинското депо, разположено в местност „Еркесене” имот №000373, землището на гр.
Гълъбово. Депото не отговаря на нормативните изисквания. Към настоящият момент на
територията на община Гълъбово преди депониране на ТБО не се изпълнява никакво
предварително третиране на отпадъците от страна на общината, като раздробяване или
сортиране, компостиране, т.е няма изградени инсталации за обезвреждане, изгаряне и
компостиране на отпадъци.
На национално ниво НПУО 2014-2020г. отчита след направен подробен анализ, че:
 Общините са добре обезпечени със съдове за смесени битови отпадъци.
 Съществува голямо разнообразие по вид, обем и материали на използваните
съдове за събиране на битови отпадъци.
 Закупуването на известен брой допълнителни съдове, за да се осигури пълно
покритие на населението от малки населени места с организирано събиране на
битови отпадъци, се налага в 58 общини.
 Текуща подмяна на остарелите и амортизирани съдове се планира във всички
общини в страната.
 В известен брой общини се предвижда подмяна на голямо габаритните
контейнери (главно с обем от 4 м³), поради оптимизиране на общинските
системи за събиране и транспортиране на битови отпадъци.
 Общините не са обезпечени със съдове за разделното събиране на
биоотпадъци. Приоритетно такива съдове трябва да осигурят общините, за
които през 2013 г., 2014 г. и 2015 г. ще се въведат в експлоатация
изгражданите в момента съоръжения за оползотворяване на биоотпадъци.
 Паркът на транспортни средства за транспортиране на битови отпадъци е
остарял, като делът на новите специализирани сметосъбиращи автомобили,
закупени през последните 2-10 години, е малък. Наложителна е бърза подмяна
на амортизираните транспортни средства, които са в експлоатация над 20
години, представляващи около 31% от използваната техника.
 Налага се подмяна на контейнеровозите (около 10% от всички превозни
средства) със специализирани машини, поради преминаване от 4 м³
контейнери към по-малки по обем съдове.
 В някои общини се налага закупуването на допълнителни специализирани
машини, които да осъществяват транспортирането на дълги разстояния до
регионалното депо.
 Претоварните станции, предстоящи за изграждане по ОПОС или чрез
държавния бюджет, ще дадат възможност за намаляване на транспортните
разходи за съответните обслужвани общини и ще направят услугата по
управление на отпадъците по-поносима за населението на тези общини.
 Приоритетно трябва да продължат усилията за изграждане на
съоръжения за третиране на отпадъците към регионалните системи при
спазване на следните приоритети:
 Приоритетно извършване на прединвестиционни проучвания на ниво
РСУО за осигуряване на системи за оползотворяване на биоотпадъците
чрез производство на компост и на RDF горива (възможно с комбинация
Община Гълъбово
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на инсталации и съоръжения за домашно компостиране) в РСУО, в които
няма предвидени такива, както и в РСУО, в които предвидените системи
са недостатъчни за покриване на изискванията и достигане на целите за
оползотворяване на биоотпадъците. Този приоритет е първостепенен, тъй
като анализът на битовите отпадъци показва, че над 60% от състава на
битовите отпадъци са биоразградими отпадъци, а само три РУСО са
обезпечени със съоръжения за оползотворяване на такива отпадъци.
Подкрепа на проекти на общини/РУСО на такива инвестиционни проекти
по ОПОС 2014-2020г., тъй като не съществува бизнес интерес към такива
проекти.
Извършване на прединвестиционни проучвания на ниво РСУО за
осигуряване на системи и съоръжения за сепариране и сортиране на
рециклируемите отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло
и на битовите отпадъци, подходящи за изгаряне като се вземат предвид и
създадените системи за разделно събиране на такива отпадъци при
източниците на образуване. Подкрепа на бизнес проекти по ОП
„Конкурентоспособност и иновации“ 2014-2020г.
Мобилизация на общините и подкрепа от МОСВ за довършване в срок и
въвеждане в експлоатация на инсталациите и съоръжения с финансиране
по ОПОС 2007-2013 и по ПУДООС за оползотворяване на биоразградими
отпадъци, за сепариращи и сортиращи инсталации и клетки/депа за
отпадъци.
Преустановяване след 2020 г. на финансирането от държавата на депа за
битови отпадъци и регламентиране в ЗУО.
Довършване на проектите за закриване и рекултивация на стари
общински депа, финансирани от ОПОС 2007-2013 г., с финансиране от
ПУДООС.
Подготовка на проекти за закриване и рекултивация на останалите
общински депа за битови отпадъци с прекратена експлоатация или чиято
експлоатация предстои да се преустанови в следващите три години.
Осигуряване на финансов ресурс от един или няколко от следните
източници: ОПОС 2014-2020 г., ДБ, ПУДООС, както и от общините, вкл.
чрез натрупаните отчисления по ЗУО за закриване и рекултивация на
депата за битови отпадъци. Отдаване на приоритет на проектите, които
включват оползотворяване на полезните компоненти в отпадъците преди
извършване на рекултивационните дейности.
Да продължи финансирането от ПУДООС на проекти на общините чрез
отпускане на безлихвени заеми за съдове и техника за събиране и
извозване на смесените битови отпадъци, както и на съдове за разделно
събиране на биоотпадъци.

Инфраструктура за третиране на отпадъците от строителство и разрушаване
Анализите в Националния стратегически план за строителните отпадъци показват, че
съществуващата инфраструктура за подготовка и за оползотворяване на строителните
отпадъци е крайно недостатъчна. Ето защо в Плана е определен индикативен капацитет на
площадките за третиране на отпадъците, които трябва да се изградят. Направено е
разпределение за отделните области на количествата отпадъци от строителство и
разрушаване, които се очаква да бъдат приети на площадки от всички стационарни
източници на образуване на отпадъци – както от бита, така и от индустриални
предприятия. В резултат на това са определени 28 региона, в които са налице достатъчно
количества за разполагане на стационарна площадка за приемане на отпадъци от
строителство и разрушаване.
Община Гълъбово
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На местно-общинско ниво анализът показва:
 Община Гълъбово участвува в РСУО- Стара Загора.
 Съществуващото депо за отпадъци не е закрито.
 Няма изготвен проект за рекултивация.
 Осигурени са достатъчно на брой съдове за сметосъбиране.
 Не е осигурено разделно събиране на отпадъците.
Депо за депониране на битови отпадъци
Понастоящем единственият начин за третиране на битовите отпадъци, генерирани на
територията на община Гълъбово е депонирането им на старото общинско депо,
разположено в местност „Еркесене” имот №000373, землището на гр. Гълъбово. Депо за
неопасни отпадъци - Гълъбово продължава да се експлоатира. На депото няма кантар. За
постъпващите за депониране отпадъци се отчита - вид, количество и произход с
придружаващи
товара
документи
кантарни
бележки,
съпроводителен
документ/сертификат за количество, вид и произход на отпадъка, т.е извършва се входящ
контрол. За постъпващите на депото отпадъци се води ежедневен отчет, като данните за
постъпващите на депото отпадъци – количество, вид (код на отпадъка), се записват в
отчетна книга за депа за отпадъци съгласно Наредба № 1 НАРЕДБА № 1 от 04.06.2014 г.
за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците,
както и реда за водене на публични регистри
Регионална система за управление на отпадъците за регион Стара Загора (РСУО)
Общините включени в РСУО - регион Стара Загора са: Стара Загора, Чирпан, Братя
Даскалови, Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Гурково, Твърдица, Опан, Раднево
и Гълъбово. Площта на региона за управление на отпадъците е около 5 600 км2 и включва
206 населени места.
Елементи на РСУО в регион Стара Загора са регионално депо и инсталация за
предварително третиране/сепариране и закрито компостиране на територията на община
Стара Загора и три Претоварни станции съответно на територията на общините Казанлък,
Гурково и Гълъбово.
Компактираните отпадъци от трите претоварни станции ще се извозват до РЦУО Стара Загора за последващо депониране на Регионалното депо.
Транспортирането на отпадъците от трите ПС и отпадъците които директно ще се
извозват от съответните общини до РЦУО – Ст. Загора ще се осъществява чрез два
контейнеровоза, които ще бъдат общи за Регионалната система за управление на
отпадъците.
Регионализирането на системата за транспортиране на отпадъците, включва
изградени и въведени в експлоатация три ПС за отпадъци – Гурково, Гълъбово и
Казанлък, четири ЦР и съоръжения за приемане на едрогабаритни и зелени отпадъци.
ЦР ще позволят на жителите и на малкия и среден бизнес прилагане на безопасно
екологично депониране на всички видове отпадъци, несъбрани с отпадъците от
домакинствата.
Регионалната система за управление на отпадъците в Стара Загора включва само
необходимите мерки за първоначална регионализация при управлението на отпадъците.
Тя включва нови схеми за сметосъбиране и транспортиране, заедно с основите за модерна
система за управление и депониране на отпадъци.
Първият приоритет на йерархията на отпадъците, както е записано в Националния
план за управление на отпадъците, а също и в Рамковата директива за отпадъците на ЕС е:
Предотвратяване на образуването на отпадъците
Предотвратяването на отпадъци е приоритет на всяко общество. То започва с
минимизиране и ефективно използване на ресурсите от производителите и потребителите.
Община Гълъбово
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Тази цел трябва да се постигне чрез комбинация от регулаторни мерки и мерки за
повишаване на информираността. Общините и региона за управление на отпадъците
трябва ефективно да прилагат съществуващите регулаторни мерки за минимизиране на
отпадъците. С цел увеличаване на резултатите от оползотворяване при източника и
рециклиране, общините ще трябва да изпълняват и редовно да провеждат мерки за
повишаване на информираността, насочени към жителите, търговския сектор, а също и
индустриите. Ето защо е необходимо в годишните бюджети за управление на отпадъците
да се отделят достатъчно средства за изпълнение на дейности за повишаване на
информираността и за последващия мониторинг на ефективността им.
Подготовка за повторно използване
Повторната употреба на материали от отпадъци може да бъде насърчавана на местно
ниво чрез създаване или подкрепа на съществуващ пазар на търсене за материали, годни
за повторна употреба. Необходимата база за повторно използване, вече е установена в
етапа на проектиране и производство на продукти с повторно използване (стандартизация
на бутилки, кутии, палети, контейнери т.н.).
Рециклиране
Качеството на материалите за рециклиране зависи от степента на замърсяване по
време на доставянето им в съоръжението за рециклиране. Най-високата степен на чистота
се получава за материали, събрани при източника, например преди да се смесват с
отпадъци от всякакъв вид, които биха ги замърсили. В този контекст е без значение дали
материалите за рециклиране ще се използват за производството на нови метали, стъкло,
пластмаса, хартия, картон и др., нито дали са биологични отпадъци, предназначени за
производство на компост с рециклируемо качество.
Етапите на съхраняване и събиране от системата за управление на отпадъците се
приемат от решаващо значение за успеха на мерките за рециклиране. Населението,
търговския и производствен сектори трябва да участват активно в дейностите по
разделяне при източника и системата за управление на отпадъците трябва да осигуряват
адекватни съоръжения за разделно съхранение и събиране. Пълноценното участие на
населението, обаче, изисква високо ниво на информираност. В момента за регион Стара
Загора информираността за рециклиране се счита за недостатъчна. Затова се предлага
общините, Регионалното сдружение за управление на отпадъците и компаниите по
оползотворяване да обединяват усилията си за изграждане на необходимото равнище на
информираност. Предлага се да се започне три-годишна високо интензивна програма за
постигане на краткосрочен и на дългосрочен устойчив ефект.
Едновременно с това, общините, заедно с организациите по оползотворяване на
материали за рециклиране, трябва да гарантират наличието на ефективна и цялостна
система за разделно събиране и съхранение на отпадъци от опаковки и други материали за
рециклиране. В тази насока е необходимо, общините заедно с организациите по
оползотворяване на материали за рециклиране да осигурят и на държавните институции
достатъчно разделяне при източника и събиране на материали и хартия от отпадъци от
опаковки. Предвижда се основно организациите по оползотворяване да осигуряват
средства за разделяне при източника за населени места (> 5000 жители). За по-малките
населени места за осигуряване на съоръжения за съхранение и осигуряване на събирането
на материали за оползотворяване е отговорна общината. Общините могат да доставят
оползотворените материали, събрани от малките населени места, например до ЦР за
временно съхранение в по-голям контейнер до транспортирането им до съоръжение за
фино сортиране. Съоръженията за фино сортиране ще продължат да бъдат експлоатирани
от компаниите по оползотворяване. Първоначално размерът на материали за рециклиране,
събрани в рамките на малките селища ще бъде твърде малък, за да се оправдае
пълноразмерно съоръжение за сортиране. Очаква се да се постигне най-икономически
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резултат, ако финото сортиране се извършва на вече съществуващите съоръжения,
принадлежащи на компаниите по оползотворяване.
Оценено е, че за 7 годишен период, разширяването на общинските системи за
разделяне при източника, в комбинация с повтарянето на кампаниите за информиране на
обществеността и бизнеса, ще са в състояние да увеличат количеството оползотворени
материали от отпадъци от първоначално около 5 до 8% от всички ТБО.
С въвеждане на регионалната система за управление на отпадъците ще стане
възможно и намаляване депонирането на биоразградимите отпадъци, както се изисква от
националните цели. Това ще бъде постигнато с комбинация от три мерки:
 Компостиране на общински зелени отпадъци в комбинация с до 20 000 тона/год.
на органични твърди битови отпадъци;
 Едрогабаритните отпадъци ще бъдат обработвани за рециклиране, като RDF в
количества от 2 000 – 2 500 тона/год.;
 Домашното компостиране на градински отпадъци трябва да се насърчава и
разширява до ниво най-малко 20% от събраното в момента.
Целите за намаляване на органичните отпадъци се считат за реалистични и ще
доведат до ниво на рециклиране от 20-22% от генерирането на ТБО.
Общините следва активно да насърчават домашното компостиране, което вече е
познато в селските райони. Домашното компостиране се счита за приложимо, също така и
за жилищните райони с еднофамилни къщи с градини, както и в предградията на големите
градове. Домашното компостиране трябва да се съсредоточи основно върху градински
отпадъци и отпадъци от зеленчуци от домакинствата.
За да се намали депонирането на биоразградими материали, отпадъците от
зеленчуковите пазари трябва да се доставят директно в съоръжението за компостиране на
зелени отпадъци.
Съхранение на отпадъците
Първоначално ще има два вида съдове за съхранение на отпадъци - един за
материали за рециклиране (отпадъци от опаковки) и един за смесени битови отпадъци
(ТБО). Осигуряването и обслужването на контейнери за материали за рециклиране в
населени места с над 5 000 жители е задължение на компаниите по оползотворяване.
По инициатива на общините следва да се предвидят еквивалентни мерки и за помалките населени места с население по-малко от 5 000 души.
Система за управление на отпадъците в община Гълъбово първоначално предполага
смесено събиране на остатъчни общински отпадъци от домакинства (т.е. отпадъци, които
не са разделени при източника) и транспортирането им до ПС – Гълъбово за временно
съхранение и последващо транспортиране до РД за депониране.
При първа икономическа възможност системата за събиране на битови отпадъци и
отпадъци за рециклиране трябва да се допълни със система за разделно събиране на
съхранение и на градински отпадъци за съответните райони. Приложимо е разделно
събраните градински отпадъци да се компостират заедно с общински зелени отпадъци за
производство на рециклируем зелен компост.
В таблицата по-долу е представена цялата система за съхранение на отпадъците.
Вид отпадъци
Материали за рециклиране

Община Гълъбово

Съхранение / събиране
2-3 фракции в специални
съдове. Събират се от
Компании по
оползотворяване за
населени места > 5,000
жители и от общините или
техните концесионери по

Третиране
Компаниите по
рециклиране се приема, че
изпълняват необходимото
фино сортиране докато
съоръжението за
сортиране на
Регионалното сдружение
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Битови отпадъци с високо
органично съдържание
Остатъци от общински
отпадъци
Градински отпадъци
Общински зелени
отпадъци

осигуряване управлението
на отпадъците в помалките населени места.

стане икономически
приложимо.

Смесени в един контейнер
– да се събират по
допълнително
проектирани маршрути.
Смесени в един
контейнер/кофа.
Постепенно въвеждане на
разделно събиране.
Без междинно съхранение.

Компостиране на битови
отпадъци.
Депониране.
Компостиране с общински
зелени отпадъци.
Компостиране.

В споразуменията си с общините компаниите по оползотворяване трябва да бъдат
задължени да извършват многократно обширни кампании по информираност в
сътрудничество с общините и местните НПО. Такива кампании трябва да бъдат
проектирани да достигнат до всички жители на общината и трябва да се повтарят всяка
година.
Усилията и резултатите на рециклирането трябва да бъдат внимателно наблюдавани
от всяка община и докладвани на Регионалното сдружение. Ефективността от дейностите
по рециклиране трябва да се регистрира като процент, например, нетното тегло от
оползотворени материали, заплатени от фирмите по оползотворяване, разделено на
количеството отпадъци, постъпили в депото.
Съоръженията за съхраняване на твърдите битови отпадъци трябва да са
проектирани с достатъчен капацитет, за да се гарантира, че липсата на капацитет няма да
доведе жителите да депонират битови отпадъци в контейнерите за рециклиране.
Прието е съдовете за съхранение на отпадъци да са средно с 10 години
експлоатационен живот. Ето защо 10% от всички съдове за съхранение ще се подновяват
всяка година. Освен това се приема, че всяка година ~ 3% от съдовете за съхранение се
повреждат до степен, че да бъдат заменени преди края на полезния им живот. Разходите
по подмяна и поддръжка на съдовете за съхранение на отпадъци се приемат за
експлоатационни разходи, независимо дали се закупуват от общината или от концесионер.
Разходите за подмяна и поддръжка на съдовете за отпадъци се предполага, че трябва
да се прехвърлят върху крайните потребители, например жителите, като част от таксите за
управление на отпадъците.
Общинските зелени отпадъци ще се транспортират директно до едно от
регионалните съоръжения за компостиране от общинския оператор без междинно
съхранение. Препоръчва се операторите да прилагат малки мобилни шредери на
работните площадки, за да минимизират обема, който трябва да се транспортира.
Изхвърлянето на градински отпадъци заедно с битови отпадъци трябва да се
преустанови възможно най-скоро. Предложената система включва два незабавни метода
за изхвърляне на градински отпадъци – домашно компостиране или доставка до един от
центровете за рециклиране. Препоръчва се общините да включат мерки за домашно
компостиране и ползите от тях в своите информационни кампании за управление на
отпадъците.
Освен това, с течение на времето, общините трябва да прилагат по-ефективен, но и
по-скъп метод на разделното събиране на градински отпадъци за всички квартали
например кварталите с еднофамилни къщи в по-големите градове. Градинските отпадъци
се компостират заедно с общинските зелени отпадъци за производство на рециклируем
зелен компост. До края на Етап I - 2019г. се приема, че процентът на събраните градински
отпадъци заедно с битовите отпадъци ще се намали на 50% от сегашното ниво.
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Сметосъбиране и транспортиране на отпадъците
Събирането на битовите отпадъци ще се осигури за цялото население в регион за
управление на отпадъците Стара Загора. Събирането ще се извършва два пъти седмично
за градовете > 3000 жители и един път седмично за всички останали населени места.
Разделените при източника материали трябва да се събират редовно с приемлива честота
за покриване на реалните нужди. Различни честоти за събиране изискват различни
капацитети за съхранение на отпадъци.
Сметосъбирането и транспортирането до най-близкото регионално съоръжение за
управление на отпадъци е отговорност на отделните общини. Мястото за прием на
отпадъци за община Гълабово е ПС – Гълъбово. В таблицата по-долу са показани
приемните регионални съоръжения за отпадъци в регион Стара Загора.
Местоположение
Стара Загора – Ракитница
Изток
Казанлък
Гурково
Гълъбово

Съоръжение
РЦУО и ЦР
ПС и ЦР
ПС и ЦР
ПС и ЦР

Вид на приеманите отпадъци
Всички (битови, зелени, ЕГО, и отпадъци за ЦР *)
(без нетретирани СО)
Битови, зелени, ЕГО и отпадъци за ЦР*)
Битови, зелени, ЕГО и отпадъци за ЦР*)
Битови, зелени, ЕГО и отпадъци за ЦР*)**

*) отпадъци за ЦР включват всички видове отпадъци, които не могат да се депонират с битовите и където не е
осигурена определена система за събиране.
**) Оборудването за ЦР ще се предостави от община Гълъбово

Събирането и транспортирането на битовите отпадъци ще се изпълнява от
концесионер или от дружество, което е собственост на общината или е неразделна част от
общинската администрация.
Инвестирането в и финансирането на сметосъбиращи превозни средства ще се
осигури или от общината или от концесионера. Инвестициите, направени от
концесионерите или от други частни изпълнители ще се заплащат посредством
концесионни такси, което е оперативен разход.
Обичайна практика в България е концесионерите и общините да закупуват
оборудване и автомобилен парк втора ръка, за да се поддържат възможно най-ниски
инвестиционни амортизационни разходи, така че да са по-конкурентни. Оборудването,
закупено с държавна помощ или с безвъзмездна помощ от ЕС трябва да е съвсем ново,
което ще доведе до по-високи разходи и такси.
В момента оборудването за обслужване на дейностите по отпадъците в община
Гълъбово е собственост на общината.
Като цяло броят на сметосъбиращите превозни средства е оценен на ниско ниво в
региона и ще се наложи увеличаване на капацитета поради регионализацията и по-дългите
транспортни разстояния, както и необходимостта от допълнително събиране на
разделените при източника отпадъци за населените места, които не се обслужват
компании по оползотворяване. Възрастта на общинските средства за сметосъбиране
варира в широки граници.
Организационните рамки за бъдещите общински системи за сметосъбиране и
транспорт не са известни в момента. Новият транспортен модел може да доведе до
преразглеждане на настоящото устройство от общините. Освен това, във времето, рамката
също може да бъде обект на промени, когато различните концесионни договори изтичат
или в случай, че общината трябва да направи големи инвестиции в нови превозни
средства. В краткосрочен план, се очаква най-вероятно продължаване на съществуващата
рамка.
Транспортирането на събраните отпадъци от общините до РЦУО Стара Загора ще се
осъществява по два начина: директно и индиректно (през ПС), както е показано на
фигурата по-долу, показваща функционирането на регионалната система за управление на
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отпадъците в регион Стара Загора. Т.е общините Стара Загора, Чирпан, Раднево, Опан и
Братя Даскалови ще транспортират събраните отпадъци директно до РЦУО Стара Загора,
намиращ се на площадка „Ракитница - Изток“. Общините Казанлък, Мъглиж и Павел Баня
ще транспортират събраните отпадъци до ПС-Казанлък, намираща се в землището на с.
Черганово. Общините Гурково, Твърдица и Николаево ще транспортират събраните
отпадъци до ПС-Гурково, намираща се в землището на гр. Гурково. Община Гълъбово ще
транспортира събраните от територията на общината отпадъци до ПС-Гълъбово,
намираща се в землището на с. Обручище.
Въпреки това, разходите за сметосъбиране и транспортиране ще се увеличат за почти
всички общини, поради бъдещите по-дълги транспортни разстояния до най-близкия
регионален приемен център за отпадъците. Оценено е, че транспонирането на битови
отпадъци на големи разстояния със съвременни уплътняващи превозни средства, ще
възлиза на около 0,6 лв./км за тон, без ДДС. Тази цена включва експлоатацията и
поддръжката на сметосъбиращото превозно средство заедно със заплатата на
сметосъбиращия екип за времето, изразходвано за транспорт.
Информацията, събрана от общината относно настоящите бюджети за почистване на
обществени площи, събирането и транспортирането на битови отпадъци, както и
експлоатацията на старото общинско депо, е използвана за изчисляване на разходи за
единични цени за сметосъбиране и транспортиране.
Изчислениет единични цени за сметосъбиране не включват разходи за изграждане
или експлоатация на новата претоварна станция в община Гълъбово или разходите за
амортизация за новите сметовозни транспортни средства, собственост на общината.
Третиране на отпадъците
 Третиране на смесени битови отпадъци – третиране в инсталацията за
сепариране и закрито компостиране (ИСЗК) - съоръжение с проектен
капацитет за предварително третиране от 30 000 тона/год. и закрито
компостиране за 20 000 тона/год. смесени битови отпадъци.
ИСЗК, която трябва да се изгради през 2016г. е проектирана за приемане и
предварителна обработка на 600 тона/седмица смесени битови отпадъци. Третираните
битови отпадъци трябва да имат повишена концентрация на органични вещества и само
малка концентрация на фини частици, като пясък и други некомпостируеми инертни
материали. Необходимо е приемът на ИСЗК да е с висока концентрация на
компостируеми органични материали, за да се изпълнят целите за намаляване на
депонирането на биоразградими материали преди 2020 година. Подходящи отпадъци биха
могли да се съберат от хранително-вкусовата промишленост и градските зони с
относително висока концентрация на хранителни отпадъци. Предполага се, че
предварителното третиране ще е с капацитет за производство 400 тона/ден битови
отпадъци за компостиране (суров компост). Остатъците след третирането ще бъде
прехвърлени на депото за окончателно депониране.
 Третиране на общински зелени отпадъци
Съоръжението за механично сепариране има втора линия за предварително
третиране на общински зелени отпадъци, която е в състояние да обработва и разделно
събраните градински отпадъци. За предварително третиране на зелените и градински
отпадъци ще се използва главно мобилно оборудване. Това ще позволи оборудването да
изпълнява децентрализирана обработка на зелени отпадъци. Децентрализираното
съоръжение за предварителна обработка може да се изпълни и в ПС, оборудвани с
площадка за временно съхранение на тези отпадъци, а също и да се използва за
изравняване и буфер за съхранение за РЦУО. Това ще даде възможност за третиране на
зелени отпадъци, с постоянен капацитет през целия сезон, както и намаляване на нуждата
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от капацитет в пиков период. Съоръжението за предварително третиране на зелени
отпадъци е проектирано с капацитет от 600 тона седмично. Действителният прием за
компостиране на зелените отпадъци се приема да не е повече от 50% от него.
Компостиране
 Ръчно сортиране на битови отпадъци
Не се предвижда да се изгради регионално съоръжение за пълно сортиране на битови
отпадъци или разделно събрани при източника отпадъци на Eтап I. Чрез финансиране на
общините с ПЧП или финансиране от производителите на отпадъци от опаковки,
създадените компании по оползотворяване вече са изградили такива съоръжения.
Следователно компаниите по оползотворяване са в състояние да предложат по-евтини
услуги за фино сортиране, от регионалните организации за управление на отпадъците.
Вместо да се създава собствено съоръжение за сортиране на материали за
рециклиране, сдружението за управление на отпадъци и общините трябва да продават
своите материали за рециклиране, събрани от по-малките населени места до една от
компаниите, работещи в региона или да плати за тях за извършване на необходимото
фино сортиране.
 Механично предварително третиране и сепариране - включва 2 отделни
работни линии:
– Линия за Битови отпадъци с високо съдържание на органични вещества, и
– Линия за Зелени и градински отпадъци
Разделно събраните битови компостируеми отпадъци се доставят директно на РЦУО
в инсталацията за механично сепариране. Постъпващите отпадъци ще се шредират, за да
се отворят торбите за боклук и се намали размера на частиците. Механичното пресяване
ще произведе две фракции: суров компост от битови отпадъци и остатъци от отпадъци с
по-големи размери. Шредираните материали ще преминат през магнит за отстраняване на
метала. Остатъците от пресетите по-големи частици от отпадъците ще се депонират, освен
ако се докаже, че е изгодно да се въведе втори процес на пресяване за производство на
RDF.
Общинските зелени отпадъци и разделно събраните градински отпадъци се шредират
до размер приложим за последващия процес на компостиране. Първоначалното
шредиране трябва да се прави при източника от общинските фирми, предоставящи такива
услуги с цел намаляване на транспортните разходи. Окончателно шредиране и сортиране
ще бъде изпълнено чрез мобилно оборудване в съоръжението за компостиране или на
някой от регионалните центрове за прием на зелени и градински отпадъци.
Градинските отпадъци се доставят до най-близкото регионално съоръжение за прием
на отпадъци за временно съхранение преди да се шредират и транспортират до
регионалното съоръжение за компостиране.
Общинските зелени и градински отпадъци се генерират главно през лятото и през
есента (само около 6-8 месеца/год). Проектният капацитет на съоръжението за
предварително третиране на зелени и градински отпадъци е прието да отговаря на 9 000
т/год. общински зелени отпадъци и до 6 000 тон/год. градински отпадъци (50% от
количеството, което в момента се депонира като част от твърдите битови отпадъци), или
общо 15 000 т/год.
Съоръжението за закрито компостиране е проектирано за преработка на 20 000
тона/год. на суров компост от смесени битови отпадъци и 10 000 тона/год. компост от
зелени отпадъци. Ще се произвеждат две качества компост – на основа на битови
отпадъци, и „зелен компост“. Производството на зелен компост трябва да се увеличи
колкото е възможно повече. „Зелените“ отпадъци ще се генерират само 6-8 месеца
годишно. Ще има междинно съхранение на зелени отпадъци, за да се осигури непрекъснат

Община Гълъбово

Страница 153 от 192

прием през сезона. Предварителното третиране на битови отпадъци и компостирането ще
запълни празнината за пълно използване капацитета на инсталацията през цялата година.
Зелени и градински отпадъци
Общинските зелени отпадъци, а също и разделно събраните градински отпадъци на
общините и техните доставчици на услуги се предоставят на най-близкото регионално
приемно съоръжение. РЦУО, както и двете най-големи ПС ще включват съоръжения за
приемане на този вид отпадъци за временно съхранение и възможна допълнителна
преработка преди трансфера им до регионалното съоръжение за компостиране.
Обработката ще се извършва от мобилни шредери на площадката за съхранение, за
да се намалят разходите за транспорт на отпадъците до регионалното съоръжение за
компостиране. Мобилният шредер ще се помещава на РЦУО, където обикновено ще се
използва за предварително третиране на зелени и градински отпадъци, преди
компостирането на зелените отпадъци.
Приемайки ефективно събиране на всички общински зелени отпадъци и въвеждане
на разделно събиране на градински отпадъци с ефективност от 50% ще бъдат получени за
компостиране около 15 000 т/год. зелени отпадъци. Производството на зрял пресят зелен
компост ще възлиза на около 65% от него или около 10 000 т/год. Тази цел обаче не се
очаква да бъде постигната до около 2020 година.
Едрогабаритни отпадъци (ЕГО)
ЕГО от общините и техните доставчици на услуги се предоставят на най-близкото
регионално приемно съоръжение. РЦУО, както и двете най-големи ПС ще са оборудвани
за приемане на такива отпадъци за временно съхранение и след преработка ще се доставят
до РЦУО. Очакваното количество на ЕГО за целия регион възлиза на около 3 500 т/год.
От време на време площадките ще бъдат обслужвани от съоръжение за шредиране/
сортиране за намаляване на транспортните разходи до РЦУО. РЦУО ще има по-голяма
площадка за временно съхранение на ЕГО и достатъчно място за обработката им.
Преработката на ЕГО ще включва раздробяване, магнитна сепарация и тестове за
производство на RDF и фракции за депониране.
По този начин третирането на ЕГО ще произвежда две фракции за рециклиране (RDF
и метали) и остатъчни отпадъци за депониране. По-голямата част на органичното
съдържание в ЕГО се очаква да присъства във фракцията на RDF. Смята се, че след
шредиране и пресяване 60-80% от ЕГО могат да се рециклират главно като RDF.
Депо
Депото е мярка за обезвреждане на отпадъци, чиито проектни и експлоатационни
цели водят до минимизиране на отрицателното въздействие върху околната среда и
общественото здраве от депонирани санитарни отпадъци. Депонирането е последния
вариант за обезвреждане на отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани или повторно
използвани по никакъв начин.
Правната рамка за депата в България се основава на Директива 1999/31/EC на ЕС.
Член 6 от Директивата приема депонирането само на отпадъци, които са били обект на
предварителна обработка. Възможното третиране включва комбинация от физични,
термични, химични, биологични и механични (сортиране) обработки, които променят
характеристиките на отпадъците с цел намаляване на неговия обем или степен на опасност
улеснявайки разширено оползотворяване на площадката за депониране.
Според член 4 от Директивата, депата за отпадъци са класифицирани в три категории
в зависимост от вида на получените отпадъци: опасни, неопасни и инертни. Неопасни
отпадъци означава общински отпадъци или всички други, които не се считат за опасни
отпадъци. Опасните отпадъци се дефинират с Директива 91/689/ EEC.
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Регионалното депо на Стара Загора, намиращо се на площадка „Ракитница Изток“ е
проектирано за приемане само на неопасни отпадъци.
На регионалното депо ще бъдат депонирани:
 Нетретирани битови отпадъци (след разделяне при източника на материали за
рециклиране);
 Остатъци от механична предварителна обработка на битови и зелени
отпадъци;
 Остатъци от фино пресяване на компост;
 Остатъци от третиране и рециклиране на ЕГО;
 Не-инертни отпадъци от СО, които не могат да бъдат рециклирани;
 Депониране на отпадъци, получени от ЦР;
Първоначалното строителство на депото ще включва не само клетка 1, но също така
и всички необходими технически и екологични спомагателни и помощни съоръжения.
Общият генерален план включва също и площадка за съоръжение за третиране на газ.
Реалното й изграждане ще се извърши, когато първите части на клетка 1 са готови за
окончателно запечатване и може да се изпълнява системата за събиране на газ.
Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора
Площадката „Ракитница Изток“ определена за изграждане на „Регионален център за
управление на отпадъците” е разположена в границите на землището на с. Ракитница
(североизточно от селото), община Стара Загора. Площадката се намира на около 2 км
преди центъра на селото и на 1 км от покрайнините му, в ляво от пътя Ст. Загора – Чирпан
(път №66). До площадката се достига по асфалтов път 0.5 км, започващ от път №66 и
преминаващ през централната и част в посока североизток. На североизток площадката на
депото граничи с терена на находище “Аламура” /Акт №773/10.12.2003г. за изключителна
държавна собственост/ за подземно богатство – варовици и долерити. С решение на МС
(№390/10.05.2004г.) находище “Аламура” е предоставено на концесия със срок от 10г. за
добив на подземни богатства – строителни материали.
Площадката на РЦУО - Стара Загора има площ 325.080 дка, в която са включени
застроена площ 265.070 дка и зелени площи 60.01 дка. Площадката условно е разделена на
4 зони и външни комуникации:
 Приемна зона и Общински център за рециклиране (събирателен център);
 Зона за депониране – 4 бр. клетки за неопасни отпадъци, като на Етап I
(финансиран по ОПОС 2007-2013г.) включва изграждането на клетка 1 на
Регионалното депо;
 Зона на инсталация за сепариране и закрито компостиране;
 Зона за събиране и пречистване на замърсени води;
 Външен път за достъп;
 Външен водопровод;
 Външно ел. захранване;
 Отвеждане на чистите води от РЦУО;
РЦУО - Стара Загора ще приема за третиране неопасни ТБО от всичките 12 общини
в регион Стара Загора, като директно на РЦУО ще бъдат транспортирани генерираните
отпадъци от общини Стара Загора, Опан, Братя Даскалови, Чирпан и Раднево.
Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Стара Загора, включва
изграждането на:
 Външни връзки - електрозахранване; водоснабдяване; колектор за отвеждане
на пречистени отпадъчни води до точка на заустване; довеждащ път от
Община Гълъбово
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съществуващата инфраструктура до границите на РЦУО/закрито
компостиране/;
Клетка 1 с Vполезен=1,2 млн. m3 на регионалното депо за неопасни отпадъци;
Вътрешната инфраструктура – вътрешни площадкови инсталации и
съпътстващата инфраструктура обслужващи клетка 1 на регионалното депо,
електронна везна, административни и технически сгради, охранителни
канавки включително за мерки за мониторинг и защита на околната среда –
пречиствателна станция за инфилтрат, пречиствателни съоръжения за битовофекални води, резервоари за техническа вода, мониторингови кладенци и др.;
Система за улавяне на газовете;

Общински център за рециклиране
Ще се извършва прием на отпадъци от населението, които не отговарят на неопасни
битови отпадъци – ЕГО, градински (зелени) отпадъци, отпадъци от електрическо и
електронно оборудване, опасни отпадъци и пр. В ЦР ще се извършват дейности, като
разтоварване и ръчно разпределяне на отпадъците по контейнерите и натоварване на
пълните контейнери, разтоварване на доставното място и връщането им в центъра. На
Общинският център за рециклиране са разположени контейнери за разделно събиране на
рециклируеми, специфични и едрогабаритни отпадъци от домакинствата. След запълване
на съответния контейнер, той се натоварва, разтоварва се на доставно място и се връща в
центъра. На площадката на ЦР има 11 бр. места за големи контейнери, място на
контейнери за специфични отпадъци и закрита зона за опасни отпадъци, както следва:
 Стоманени контейнери 10 m3 - общ брой 11 бр. (2 бр. на склад) за стъкло,
метали, гуми, текстил, отломки, обемисти, дървесина, зелени отпадъци,
пластмаси, автомобилни части, електрически части;
 Контейнер-мобилен екосклад 1600 л - 1 бр., оборудван със:
– стойки с торби за метални, стъклени, аерозолни опаковки х 1 бр.;
– контейнер за флуоресцентни осв. тела 500 л;
– контейнер за акумулатори 500 л;
– контейнер за портативни батерии 20 л;
– резервоар за отработени масла 600 л;
– товаро-разтоварна количка на 2 колела с товароносимост 100 кг;
 Контейнери за отпадъци 120 л – 8 бр.;
 Стоманени контейнери за складиране на по-обемни отпадъци /суровини, обем
20 m3 - 13 бр.;
Инсталация за сепариране и закрито компостиране
Технологията включва механично и биологично третиране на смесени БО, ЕГО,
растителни отпадъци разделно събрани при обслужване на обществени паркове и градини
(дървесни и „зелени” отпадъци) събрани в регион Ст. Загора. Зоната на разтоварване на
БО е в приемната зона на инсталацията за сепариране и закрито компостиране.
Отпадъците се натоварват в шредера чрез челен товарач и шредирания отпадък се
разтоварва на приемен конвейер, чрез който се транспортират до инсталацията за
сепариране. По време на движение отпадъците преминават през магнитен сепаратор за
сепариране на метални магнитни частици. Магнитът разтоварва отделените метали чрез
улей до ниша за складиране на сепарирани метали. За сепариране на полиетиленови
частици и пластмаси, които не са подходящи за компостиране ще се използва плоско или,
като алтернатива самопочистващо се барабанно сито. Полученият суров компост от БО –
след отделените метали и пластмаси се разтоварва в зона за временно съхранение под
инсталацията за сепариране и ще се оросява с вода, след което ще се транспортира до
компостните редове в инсталацията за компостиране. Материал за компостни редове е
шредирани „зелени” отпадъци или суров компост от БО генерирани в общините.
Община Гълъбово
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Ще се извършва предварително третиране на „зелените” и ЕГО на трите ПС, като се
използва полу-мобилно оборудване. Предварителното третиране на БО и „зелени”
отпадъци има за цел производство на компостен материал. Компостирането ще се
осъществява в редове в затворена сграда с вентилационна система. По време на летния
период производството на компост ще бъде от „зелени” отпадъци, а през зимния сезон от
БО генерирани в общините.
Капацитет на Инсталацията за сепариране и закрито компостиране
Третиране на битови отпадъци:
 Шредиране и пресяване – 30 000 т/год;
 Рециклирани материали и пресят остатък – 3 000 т/год.;
 Отпадък за депониране и повторно шредиране – 7 000 т/год.;
 Суров компост – 20 000 т/год.;
 Загуба на маса в следствие на биологично третиране – 5 190 т/год.;
 Готов компост, използван за запръстяване – 14 810 т/год.;
Третиране на „зелени” отпадъци
 Битови „зелени” отпадъци – 9 000 т/год;
 Градински и други отпадъци – 1 000 т/год;
Площ на буферния склад – 2 000 m2; Необходим обем на буферния склад – 3 000 m3.
Инсталация за сепариране – капацитет min 20 тона/час или 130 m3/час.
Компостиране – в хале общо 10 компостни реда.
Общо редуциран отпадък от рециклиране и компостиране 1 8190 т/год.
Оползотворяване на готов компост от смесени отпадъци, използват за запръстяване
на депото – 14 810 т/год.
Претоварна станция (ПС) за битови отпадъци – Гълъбово обслужваща община
Гълъбово (20-год. товар ~ 5,400 тона/год.)

Претоварната станция за временно съхранение и транспортиране на ТБО на
територията община Гълъбово (ПС-Гълъбово) ще приема и компактира отпадъци от
община Гълъбово.
Отредената площадка за Претоварната станция е в землището на с. Обручище,
община Гълъбово. Площадката се намира на около 800 m източно от главния път
Гълъбово - Раднево и на около 4 km западно от с. Обручище. Имотът е собственост на
община Гълъбово. ПС-Гълъбово отстои на 66 km от РЦУО – Ст. Загора. За ПС-Гълъбово
са изградени и са извършени:
Община Гълъбово
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Външни връзки - електрозахранване, водоснабдяване и довеждащ път;
Строителни работи и оборудване за ПС-Гълъбово;
Площадка за шредиране и временно съхранение на „зелени” отпадъци
(използва се мобилен шредер, който се намира на РЦУО и се докарва на
площадката при необходимост);
Площадка за шредиране и временно съхранение на ЕГО;
Общински център за рециклиране;

Общинският център за рециклиране е зоната за складиране в която са разположени
различни контейнери на разделно събиране на различни видове отпадъци, които така
събрани са суровини за различни клонове на леката промишленост. Входящият поток разделно събрани отпадъци от домакинствата на територията на община Гълъбово, като
картон, пластмаси, автомобилни гуми, домакинско оборудване, стъкло, хартия, желязо и
др. ще постъпва на обекта чрез лични автомобили. Автомобилите ще се паркират в
близост до съответния контейнер за да се разтоварят съответните отпадъци /контейнера
ще се пълни до изчерпване на обема му/, след което ще напускат територията на обекта.
След запълване обема на някои от контейнерите, чрез контейнеровоз ще се транспортират
до съответното предприятие като суровина, като на неговото място ще се поставя празен.
Контейнеровоза с пълните контейнери преминава през електронна везна, определят се
основни параметри (време на напускане количество дестинация и др.) напуска
територията на обекта. В ЦР са разположени различни контейнери за събиране на
различни видове отпадъци:
 Открити контейнери тип Вана – 10 m3 - 1 бр.;
 Открити контейнери вана с подвижен преден капак 7 m3 - 2 бр.;
 Контейнери с капаци с пружинен механизъм 7 m3 - 2 бр.;
 Контейнери за специфични и вредни отпадъци (батерии, луминесцентни
лампи, масла и др.) – размери от 1.6 до 6 m - 1 брой. Контейнерите
представляват цялостно лакирана заварена конструкция със заключващи се
врати, решетъчен под и обезопасяваща каптажна вана.
Инфраструктура за събиране и транспортиране на битовите отпадъци
В настоящият момент сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци
генерирани на територията на община Гълъбово се осъществява от самата община. За
всички населени места на Община Гълъбово има организирано сметосъбиране и
сметоизвозване, т.е процента на населението обхванато от тази услуга е 100%.
Сметосъбирането и сметоизвозването в населените места на общината се извършва
по утвърден график. Със Заповед № 1054/21.10.2016г. на Кмета на Община Гълъбово е
определена честотата на сметоизвозването по населени места, като за гр. Гълъбово така и
за съставните селища на общината. С горепосочената заповед са определени границите на
районите и видът на предлаганите услуги за имотите със стопанско предназначение,
намиращи се извън строителните граници на населените места, в които общината е
организирала събиране и извозване на битовите отпадъци.
Видовете услуги, предлагани от Община Гълъбово, за които се заплаща такса битови
отпадъци са определени с Наредба за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово приета от Общински съвет;
Отпадъците се събират в четири типа съдове:
 Кофи с обем 0,11 м3 – за битови отпадъци от селата и от еднофамилни
жилищни сгради в града;
 Контейнери с обем 1,1 м3 - за битови отпадъци от селата, от други жилищни
сгради в града - блоковите жилища и от по-големи обществени сгради;
Община Гълъбово
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Контейнери с обем 4 м3 - за битови отпадъци от жилищни сгради в града;
Паркови кошчета - разположени на територията на цялата община, за
отпадъци от почистването на обществени паркове и градини;

Транспортирането на отпадъците се извършва с специализирани коли на общинското
депо, разположено в местността "Еркесене", имот 000373.
Дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на смесени битови отпадъци е
обезпечена с необходимите съдове за събиране и сметоизвозваща техника така, че да
обхване 100% от населението на Общината и да осигури необходимата честота на
извозване, която да не допуска препълване на контейнерите. В същото време обаче е
наложителна бърза подмяна на амортизираните транспортни средства.
Не е решен проблемът с разделното събиране на отпадъците от изгарянето на дърва и
въглища през отоплителния сезон, тъй като на територията на община Гълъбово
понастоящем няма отделни съдове са събиране на пепел и сгурия. Понастоящем
посочените отпадъци от домакинствата се изхвърлят, извозват и третират със смесените
битови отпадъци. При смесване с въглищни остатъци, сгурия и пепел се променя състава
на отпадъците в посока по-висока плътност и понижено съдържание на рециклируеми
материали. При изсипване на не добре загасени отпадъци от горенето на дърва и въглища
се повреждат и контейнерите. Друг негативен ефект от запалването на отпадъците в
контейнерите е временното, но силно замърсяване на въздуха в района на контейнерите с
горящи отпадъци. Имайки в предвид, че в малките населени места в общината, основно
населението се отоплява на дърва и въглища е необходимо, общината да осигури
съответните съдове за събиране на пепел и сгурия или ако сключи договор за изпълнение
на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване да заложи изискване в районите, където
населението главно ползва дърва и въглища за отопление да се поставят контейнери за
разделно събиране на пепел и сгурия.
Инсталации и съоръжения за третиране на утайките от ГПСОВ
В съответствие с Наредбата за утайките, пречиствателните станции са задължени да
третират утайките преди тяхното обезвреждане и оползотворяване. Това се прави с цел да
се осигури приключване на ферментационните процеси и разпространението на патогенни
организми. Третирането всъщност включва обезводняване и стабилизиране на утайките,
което се извършва на територията на пречиствателните станции.
ПСОВ в страната използват главно филтър преси и центрофуги за обезводняване.
Обезводнените утайки се съхраняват на изсушителни полета. В страната има и
пречиствателни станции, които извършват анаеробна стабилизация на утайките чрез
метантанкове. Депонирането на стабилизирани утайки от ПСОВ стои най-ниско в
„йерархията на управление на отпадъците“ и не следва да се прилага като метод на
обезвреждане.
Методи за третиране на утайките от ПСОВ
Съществуват следните утвърдени методи за обезвреждане и оползотворяване на
утайките от ПСОВ:
 Стабилизиране на утайките - утайките се стабилизират преди последващо
третиране. Суровите утайки от уплътнителя могат да останат нетретирани
само ако впоследствие бъдат обработени в инсинератор за сурови утайки.
Стабилизиране на утайките се извършва или в анаеробни (напр. метантанкове), или при аеробни условия (напр. вентилационни съоръжения);
 Обезводняване – извършва се с цел да се намали значително водното
съдържание в утайките от ПСОВ, особено с цел намаляване на транспортните
разходи. Това става чрез използването на утаителни центрофуги и преси;
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Сушене – постига се допълнително намаляване на количествата утайки,
подлежащи на третиране, както и допълнително стабилизиране и
хигиенизиране на утайките от ПСОВ;
Преобразуване - това е един по-широк кръг от процеси, при които утайките от
отпадъчни води се трансформират с цел оползотворяване на съставките им и
неутрализиране на съдържащите се в тях потенциално опасни компоненти.
Много често преобразуването на утайките включва обезводняване и/или
сушене като предварителна стъпка. С преобразуването се неутрализират
съдържащите се в утайките потенциално опасни компоненти, както и се
трансформират с цел оползотворяване на полезните в тях съставки.
Преобразуването може давключва например компостиране и разграждане на
утайките с цел оползотворяването им в земеделието и за рекултивация на
нарушени терени;
Термично оползотворяване - позволява в най-голяма степен неутрализирането
на опасните съставки в утайките. Като метод обаче той е свързан с най-високи
разходи. Съществуват множество способи като например съвместно изгаряне,
газификация и т.н;
Биологично оползотворяване - може да се осъществи след съвместно
анаеробно разграждане или чрез компостиране;

Според годишните доклади на ИАОС най-използваният метод за третиране на
утайките от ПСОВ в периода 2004-2005г. е депонирането. Тази тенденция обаче е
променена и през 2012г. депонирането на стабилизирани утайки представлява само 11%
от общото им количество. В същото време прилагане на метода за оползотворяване –
компостиране (най-често чрез червен калифорнийски червей), заема все по-значителен
дял.
В община Гълъбово няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води, нито
има започнал процес на строителство на такова съоръжение. Всяка бъдеща
пречиствателна станция за отпадъчни води изготвя подходящ план за управление на
утайки. Утайките от канализационни води и обезвреждането им ще се управляват
съгласно този специфичен „План за управление на утайките“ за пречиствателната станция
и разходите за това ще са включени в тарифата за канализация. В случай на незначително
съдържание на замърсители някои утайки може да се депонират на регионалното депо. За
тях пречиствателната станция трябва да плаща съответната такса на входа на депото.
Регионалната система за управление на отпадъците ще бъде в състояние да получава
механично обезводнени утайка със съдържание на сухо вещество най-малко 20%. В
противен случай следва да се събира допълнителна такса за покриване на допълнителните
разходи за третиране на инфилтрата и експлоатационните неудобства, настъпили в депо за
отпадъци.
4. Анализ на институционалния капацитет в сферата на управление на
отпадъците с акцент върху контролните функции
Община Гълъбово има необходимия капацитет в сферата та управление на
отпадъците по отношение на нормативната и програмна дейност при осъществяване на
контролните се функции по управление на отпадъците.
С разграничените функции на общините с изискванията на ЗУО и ЗУТ общинската
администрация е в състояние да контролира дейностите по събиране и третиране на
отпадъците на свойта територия.
Чрез участие на специалистите в обмяна на опит, в научни конференции се
усъвършенстват и разширяват т.н. меки мерки в дейността(т.е. не изискващи влагане на
инвестиции).
Община Гълъбово
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На национално ниво се предвиждат следните мерки:
Финансови инструменти:
От 2017 г. да бъде създаден финансов инструмент (фонд) за финансиране на проекти
на общините в сферата на управлението на отпадъците. Предложеният финансов
инструмент ще централизира акумулираните средства от отчисленията, които общините
заплащат. Проектите ще бъдат финансирани заемообразно, а не чрез предоставянето на
безвъзмездна помощ.
Назначаване на допълнителни служители
Предвидени са допълнителни служители в общинските администрации и РИОСВ,
които се занимават конкретно с управление на отпадъците.
Постоянно повишаване на квалификацията на служителите
За запазване и повишаване на квалификацията на служителите, които имат
отговорности по управление на отпадъците, са предвидени редица обучителни дейности
за общински служители, както и служители, на РИОСВ, ИА "Автомобилна
администрация", ИА "Железопътна администрация", ИА "Морска администрация",
Агенция "Митници", МВР, МЗ, ДАМТН, КПЗ във връзка с контролните функции, които те
изпълняват съгласно ЗУО.
Материална и информационна обезпеченост
Основните мерки са насочени към подобряване на подобряване на информационната
база за управление на отпадъците
Структурата на Община Гълъбово включва (Приложение №1):
Кмет на Общината
Секретар на
Общината

Заместниккметове

Главен архитект

Кметове на
кметства

Кметски
наместници

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите
нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага Кмета на общината при
осъществяване на правомощията му, извършва дейност по административното
обслужване на граждани, физически и юридически лица.
Общинската администрация е обща и специализирана. След направения анализ е
установено, че конкретното съотношение за общинската администрация в Гълъбово е:
 Обща администрация – 45,7 %
 Специализирана администрация – 31,4 %
Кметът на общината ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, като
насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи.
Кметът на общината е отговорен за изпълнение на дейностите по управление на
отпадъците, съгласно чл.19. (1) от ЗУО. Конкретните задължения и отговорности на
органите на местно ниво, относно управление на отпадъците са регламентирани в Раздел
III на ЗУО.
Организацията по управление на отпадъците е посочена в Общинската Наредба за
управление на отпадъците и поддържане и опазване чистотата на територията на Община
Гълъбово.
Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се извършват от отдел „БКС и
ООС“. Останалите дейности по управление на отпадъците се извършват от служителите в
Общинска администрация. Котролът по управление на отпадъците се извършва от
служителите посочени в Заповед № 900/01.09.2016 г. на Кмета на Община Гълъбово
5. Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на
отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване
Община Гълъбово
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На територията на общината няма направено подробно изследване върху
състоянието на почвите и тяхната степен на разрушаване и замърсяване.
Намаляване на риска за околната среда и човешкото здраве, произтичащ от
съхранението на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност е от
съществено значение за екологичния баланс в общината. В общината не се съхраняват
пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.
Основен източник на почвено замърсяване и разрушаване е нерегламентираното
изхвърляне на различни отпадъци – битови, селскостопански, строителни.
И в момента на територията на общината периодично се оформят локални
замърсявания със сезонни отпадъци от домакинствата и строителни отпадъци, поради все
още ниската екологична култура на населението. Те се констатират своевременно и
общината предприема незабавни мерки за отстраняването им. Общината ежегодно
извършва почистване на тези локални замърсявания.
За предотвратяване нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, Общината
извършва периодичен контрол върху:
 Предоставено ползване „тротоарно право” при строителни и ремонтни
дейности;
 Нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци;
 Изпълнение на графиците за поддържане чистотата на местата за обществено
ползване;
Община Гълъбово е участвала в националната кампания „Да изчистим България за
един ден”.
Изисквания на нормативната уредба:
Закриването на депата се извършва по предварително изготвен план, който включва:
1. демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с
опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на
терена, като в плана се посочва графика на техния демонтаж, технологията за
демонтаж и необходимата квалификация на специалистите и работниците,
ангажирани с демонтажа;
2. проект за рекултивация, който предвижда повърхностно запечатване на депото,
вкл. техническата и биологичната рекултивация и предвидените
противоерозионни и противосвлачищни мероприятия.
Операторът трябва да осъществява поддръжката и следексплоатационните грижи за
площадката на депото, в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната среда за
срок, не по-кратък от 30 години след закриване на депото или за друг срок, определен по
преценка на компетентния орган с условията на разрешението за извършване на дейности
с отпадъци или на комплексното разрешително, като се отчита потенциалната опасност от
депото за човешкото здраве и околната среда (чл. 44, ал. 1 на Наредба № 8 (обн., ДВ, бр.
83 от 2004 г.)).
С реализацията на проекта за рекултивация на депото, възложителят на проекта в
лицето на община Гълъбово ще създаде условия за изпълнение на дейностите предвидени
със стратегическия план в национален мащаб и на местно ниво, след изпълнението, на
които се очакват следните крайни резултати:
 Укрепване и запечатване на телата на депата;
 Третиране на опасните замърсявания (там, където е установено наличието на
такива), чрез втвърдяването и обезвреждането им и предотвратяването на
последващото им разпространение в отпадъчното тяло;
Община Гълъбово
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Изграждане на системи 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;

В Община Гълъбово има едно общинско депо, което е и единственото
регламентирано депо в общината. На съществуващото депо се депонират битови отпадъци
основно от населените места в община Гълъбово.
Организирано събраните твърди битови отпадъци от населените места на
територията на общината без предварително сепариране се обезвреждат чрез депониране
на общинското депо.
Община Гълъбово не е изпълнила изцяло нормативните изисквания за закриване на
депото и няма проектна готовност за изпълнение на проекта.
Всички нерегламентирани сметища в населените места на територията на Община
Гълъбово са закрити през 2007/2008 г.
Към момента няма готов проект за рекултивация на общинското депо.
За стари сметища не са изготвяни проекти за рекултивация.
Отпадъците от домакинствата се депонират смесено с промишлени отпадъци.
Депонираните отпадъци са със смесен характер и твърде разнородни – битови,
строителни, стъклени бутилки и буркани, хартия, текстилни парцали, обувки, пластмасови
изделия и предмети. Изхвърлянето на отпадъците се извършва директно върху
естествения терен. В голямата си част, отпадъците са пръснати из цялата площ и вятъра
свободно разнася по-леките от тях. На депото няма кантар. За постъпващите за
депониране отпадъци се отчита - вид, количество и произход с придружаващи товара
документи - кантарни бележки, съпроводителен документ/сертификат за количество, вид
и произход на отпадъка, т.е извършва се входящ контрол. Отпадъците се разстилат на
пластове, уплътняват се и от време на време се запръстяват с почва или се покриват с
инертни материали. Достъпът до площадката на хора и животни е ограничен, на входа му
е поставена бариера, която се заключва, но няма постоянна охрана. На депото няма
водоснабдяване и електричество. Няма инсталации или мерки за осигуряване защита на
околната среда. Депото е изградено без допълнителна защита на дъното. Няма дренажна
система за отвеждане на отпадни води. Няма изградена система за улавяне и третиране на
инфилтрата. Няма видим повърхностен отток на инфилтрат. Следователно инфилтрата се
просмуква в подпочвените води на депото за отпадъци. Не се провежда мониторинг на
инфилтрираните води. При условие, че няма изградена система от охранителни канавки за
повърхностните води над и под депото, а така също и дренажи за улавяне на инфилтрата е
очевидно замърсяването на повърхностните и подпочвените води в района около депото.
Няма данни за количеството биогаз, което се генерира в депото.
Съгласно Националната програма за управление на отпадъците 2009-2013г. е
заложено изграждането на РСУО - Ст. Загора, която включва РЦУО с регионално депо за
ТБО за общините в регион Стара Загора и 3 претоварни станции, едната е на територията
на община Гълъбово. Проектът за изграждане на РСУО - Ст. Загора се изпълнява с
финансиране по ОП „Околна среда 2007-2013г.“, с водеща община Стара Загора.
Съгласно §4, ал.2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Наредба №6 от 27
август 2013г., „крайният срок за преустановяване на експлоатацията на съществуващи
депа за битови отпадъци е до въвеждане в експлоатация на съответното за общината
Община Гълъбово
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регионално депо, което е предвидено с Националния план за управление на отпадъците по
чл.49, ал.1 от ЗУО“.
Очаква през 2016г. РСУО-Ст. Загора да бъде въведена в експлоатация и битовите
отпадъци от община Гълъбово ще се депонират на Регионалното депо.
Претоварна станция – Гълъбово е въведена в експлоатация с Акт 16 от 24.11.2015 г.,
но реално ще започне да функционира от 01.01.2017 г. заедно с Регионалното депо в Стара
Загора. След като заработи РСУО Стара Загора ще се предприемат необходимите
действия по закриване на общинското депо, тъй като понастоящем функционирането му е
съпроводено и с екологични рискове:
 Вероятност от възникване на пожари на депото и постоянното отделяне на
неприятни миризми в околната среда;
 Няма мероприятия за предпазване от разнасяне от вятъра на пластмасови
торбички на големи площи около депото за да се избегне замърсяване на
околната среда в близост;
 Няма система за събиране и отвеждане на инфилтрата от тялото на депотоняма каквито и да е съоръжения за измерване и събиране на инфилтрата преди
изпускането му в околната среда. Няма изградени дренажни системи за
улавяне и събиране на повърхностните води преди депото, което увеличава
количеството на генерирания инфилтрат, т.е съществува риск от замърсяване
на водите;
 Не е провеждан мониторинг на количеството и качествата на инфилтрата и
влиянието им върху повърхностните и подпочвените води в района около
депото;
 Няма система за събиране и отвеждане на биогаза от тялото на депото;
6. Анализ на организационните схеми за управление на отпадъците, планиране,
финансиране и определяне на цени и такси за услугите
Настоящият анализ съдържа:
 Анализ на съществуващите схеми за събиране на отпадъци и прилагане на
принципите „Разширена отговорност на производителя” и „Замърсителят
плаща”;
 Анализ на икономическите инструменти, стимули и финансиране в сектор
„Управление на отпадъците“ на територията на общината;
За целите на настоящият анализ са използвани информационни източници както на
национално, така и на общинско ниво, както следва:
 Анализът на съществуващите схеми за събиране на отпадъци и прилагане на
принципите „Разширена отговорност на производителя” и „Замърсителят
плаща, икономически инструменти и стимули“, разработен като част от
анализите на състоянието на управлението на отпадъците в страната, като
основа за разработването на „Националния план за управление на отпадъците
2014-2020г.“, публикуван на интернет – страницата на МОСВ;
 Наредби и решения, одобрени от Общински съвет - Гълъбово, относно
определяне на такси и цени, свързани с управление на отпадъците;
 Програми и отчети на община Гълъбово, относно управление на отпадъците;
 Годишни планове и отчети за изпълнението на общинския бюджет на община
Гълъбово;
 План-сметки за дейностите по управление на битовите отпадъци - събиране,
транспортиране, депониране и за поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване;
Община Гълъбово
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Община Гълъбово прилага в работата си по финансовата част изискванията на
Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111
от 27.12.2013 г.)
Размерът на таксите и приходите за битови отпадъци се определя и отчита съгласно
приетия общински бюджет за годината.
Анализът на прилаганите схеми за управление на отпадъците, в т.ч. формите на
управление и възлагане на услугите в разглежданата област в общината, е осъществен
през призмата на два основополагащи принципа на европейските и националната
екологични политики, в т.ч. и политиките по управление на отпадъците.
Принципът „Замърсителят плаща” е заложен 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 човешко 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, предотвратяване на отпадъците и
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 за финансирането на:
 Предотвратяване и намаляване на отпадъци, образувани при производството
на техните продукти;
 Проектиране и разработване на продукти, които подлежат на многократна
употреба, технически издръжливи са, 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 определя разширената
отговорност на производителя, като подход за екологична политика, при който
отговорността на производителя за продукта обхваща и етапа след потреблението от
целия жизнен цикъл на продукта. Политиката за разширената отговорност на
производителя се характеризира с:
 Изместването на отговорността (физически и/или икономически, напълно или
частично) във възходящ ред към производителя и извън общините;
 Осигуряването на стимули на производителите, за да вземат предвид
екологичните съображения при създаването на своите продукти. Докато други
инструменти на политиката обикновено имат за цел изолирана 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;
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Схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които генерират
битови и подобни на битовите отпадъци
Потоци отпадъци, за които се прилага схемата
Схемата се прилага за битовите отпадъци от домакинствата (с изключение на 6 групи
МРО) и за отпадъци, подобни на битовите, които по своя характер и състав са сравними с
отпадъците от домакинствата, но образувани от други източници – юридически лица.
Подобни на битовите отпадъци се образуват най-вече от административни сгради,
образователни институции, социални организации, пазари, търговски обекти, хотели и
ресторанти, ателиета за услуги. Битови отпадъци се образуват и от производствени
предприятия, но от жизнената дейност на служителите и работниците в тези предприятия.
Домакинствата и другите генератори на битови отпадъци заплащат такса битови отпадъци
на общината, а с приходите от таксата Общината финансира и осигурява услуги на
домакинствата и другите генератори на битови отпадъци по събиране, транспортиране и
третиране на битовите отпадъци. 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 в съответствие с принципа „Замърсителят плаща” и за заплащане
на всички разходи за услугите по временно съхраняване, събиране, транспортиране,
третиране на отпадъците, закриване, рекултивация и последващ мониторинг на депата и
съоръженията за битови отпадъци в съответствие със Закона за местните данъци и такси,
ЗУО и наредбите на общините за управление на отпадъците. Задължените в схемата лица
заплащат услугите чрез ежегодна „такса за битови отпадъци“, в размер определен от
общинския съвет. Тъй като общината, както и другите общини в страната, имат
затруднения в определянето на размера на таксата за домакинствата и другите задължени
лица в схемата на основата на точното количество изхвърляни отпадъци от всяко
домакинство или организация, принципът „замърсителят плаща“ не се прилага напълно.
Община Гълъбово определя такса битови отпадъци, като промил от данъчната
оценка на имотите на гражданите, а за фирмите е по–високата между отчетната стойност и
данъчната оценка на имотите, при това обичайна практика е за домакинствата да се
определя по-ниска такса като промил от данъчната оценка, от тази определяна за фирмите
и другите юридически лица.
Приходите от такса битови отпадъци в общинския бюджет се използват изцяло за
финансиране на дейности и проекти, свързани с управление на битовите отпадъци.
Форми на възлагане на услугите
Участници в анализираната схема, освен общината, домакинствата и организациите,
които изхвърлят отпадъци, подобни на битовите, са и фирмите, в т.ч. общински, както и
общинско предприятие, на които общините, възлагат една или повече услуги, свързани
със събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци. Чрез процедури за избор
на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки, общините възлагат
извършването на тези услуги. В община Гълъбово извършването на тези услуги е от
общинско предприятие „Благоустройство и чистота“ ЕООД, гр. Гълъбово
Услуги чрез прилагане на схемата „Разширена отговорност на производителя“
(РОП) относно 6 групи масово разпространени отпадъци (МРО)
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Потоци отпадъци, за които се прилага схемата
Към 2014г. с разработване на НПУО в схемата поетапно са включени следните
масово разпространени отпадъци:
 Отпадъци от опаковки - от 2004г.;
 Отпадъци от ИУМПС - от 2005г.;
 Отпадъци от ИУЕЕО - от 2006г.;
 Отпадъчни масла и нефтопродукти - от 2006г.;
 Отпадъци от НУБА - от 2006г.;
 Отпадъци от гуми - от 2011г.;
Същност на схемата
При тази схема за РОП лицата (фирми), пускащи на пазара продукти, които след
тяхната употреба се превръщат в МРО, 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 МРО;
 Ограничаване 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.
Схемата за РОП може да се осъществи по два начина от задължените в схемата лица:
 Чрез колективна система, представлявана от организация за оползотворяване
(ОО) на съответните МРО;
 Индивидуално от задълженото лице (конкретна фирма), което пуска на пазара
МРО;
Организациите по оползотворяване на МРО (ОО на МРО) и лицата, които
изпълняват индивидуално задълженията си са длъжни:
 Да получат разрешително по реда на ЗУО за осъществяване на дейността като
Организация по оползотворяване или за индивидуално изпълнение и
организация на дейностите по разделно събиране, подготовка за повторна
употреба, рециклиране и оползотворяване;
 Да създават системи за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране
и/или оползотворяване на съответния вид масово разпространени отпадъци в
съответствие с изискванията на нормативната уредба;
 Да изпълняват програмата за управление на МРО и да достигнат целите за
подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване;
 Да осъществяват информационни кампании за обществеността;
 За Организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки – задължение
и да обхванат определен брой население чрез системите за разделно събиране
на отпадъците, включително чрез поставяне на контейнери за разделно
събиране в населените места;

Община Гълъбово

Страница 167 от 192

Задължените лица в схемата могат да бъдат съдружници или акционери в
Организацията по оползотворяване, както и да сключват договори с Организация по
оползотворяване, 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.
Съгласно нормативната уредба в страната, общините имат само някои ангажименти в
схемата за РОП, отнасящи се основно до осигуряване и определяне на местоположението
на контейнерите за разделно събиране на отпадъците от опаковки.
Формиране на цени
Цените на услугите, свързани с подготовка за повторна употреба, рециклиране и
оползотворяване на МРО се формират изцяло на пазарен принцип при наличната
конкуренция на национално ниво в рамките на ЕС за предоставяне на такива услуги. На
основата на посочените цени на услугите по третиране на отпадъците от МРО, на
разходите за административна издръжка на Организациите по оползотворяване,
провеждането на информационните кампании за обществеността, заплащане на одитори и
други присъщи разходи за дейността Организациите по оползотворяване, формират
размера на тарифите за услугите, които предлагат на своите клиенти (фирмите, от името
на които ще изпълняват целите за рециклиране и оползотворяване на МРО).
При схемата за РОП финансирането на системите за разделно събиране и
рециклиране и оползотворяване на МРО се осъществява от фирмите – задължените лица в
схемата, които пускат на пазара стоки, които след тяхната употреба се превръщат в МРО.
В крайна сметка, това са част от производствените разходи на фирмите – задължени лица
в схемата и представляват елемент от цената на съответния продукт.
Схемата за РОП се прилага от бизнеса за шестте вида МРО, но на територията на
Община Гълъбово не се изпълнява, тъй като общината не е сключила договори за
сътрудничество с организации по оползотворяване за шестте вида МРО.
Във връзка с въведените със ЗУО задължения на общините да рециклират минимум
50% от отпадъците от хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло, генерирани в общината,
е необходимо Община Гълъбово да въведе и развие система за разделно събиране на
отпадъци от опаковки и сключи нов договор с организация по оползотворяване на
отпадъци от опаковки. Вземането на това решение и изпълнението му е изключително
важно от гледна точка навременното осигуряване на правилата и организационната схема
за изпълнение на задълженията на общината за поетапно постигане на целите за минимум
50% разделно събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите
отпадъци до 2020г., произтичащи от ЗУО.
Необходимо е също така при сключването на договор с организация по
оползотворяване на отпадъци от опаковки да се уредят:
 Технически изисквания към системата за разделно събиране, в т.ч. точките за
събиране на отпадъците, вида на контейнерите за разделно събиране,
площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на обслужване;
 Изпълнение на програми за разделно събиране на отпадъци от хартия и
картон, метал, пластмаса и стъкло, които за договора с организацията по
оползотворяване на опаковки включва прогнозни количествени цели, които
отразяват дейността на съответната организация и с това допринасят за
изпълнението на целите на общината за рециклиране на отпадъците,
произтичащи от ЗУО; Условията и реда за отчитане на тяхното изпълнение до
общината;
 Изисквания за информационни кампании и работа с обществеността;
 Ангажимент на общината е да определи и посочи местата за контейнерите за
разделно събиране и поетапно да изгради „джобове” за поставянето им, както
и
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да приложи подходящи мерки спрямо лицата, които не изхвърлят разделно
отпадъците, както и спрямо лицата, които извършват изземване на отпадъци с
пазарна стойност от контейнерите. Да води отчетност, контрол и санкции;

Община Гълъбово няма да дължи възнаграждение на организациите по
оползотворяване, с които ще сключи договор/и за отпадъци от опаковки за разделното им
събиране, рециклиране и оползотворяване, като системата ще се финансира от тях,
включително транспортирането на нерециклируемите отпадъци за обезвреждането им до
депо.
На територията на община Гълъбово не се извършва разделно събиране на масово
разпространени отпадъци, като ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъчни масла и нефтопродукти,
НУБА, ИУГ. Общината не е сключила договори с организации по оползотворяване на тези
МРО, но е необходимо в най-скоро време това да бъде направено.
Има изградена ПС-Гълъбово с ЦР, където населението ще може да доставя всички
видове отпадъци, които не могат да се депонират с битовите и не е осигурена определена
система за събирането им.
Приетият през 2012г. ЗУО въведе допълнителни изисквания към крайните
дистрибутори (магазините, в които продуктите се продават на крайните потребители)
задължително да приемат излезли от употреба продукти от същия вид по време на цялата
продължителност на работното време на магазините, без да се изисква заплащане от
лицата, които изхвърлят разделно събраните МРО. Съгласно нормативната уредба
гражданите и фирмите могат да предават ИУЕЕО и в магазините за продажба на такова
оборудване, от същия вид, който закупуват от магазина. Съгласно нормативната уредба
всеки търговски обект, в който се продават батерии, е длъжен да приема обратно НУБА и
да ги предават на оторизирани, съгласно ЗУО фирми.
Схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които генерират
утайки от ПСОВ, в резултат на отвеждането и пречистването на битови
отпадъчни води
Схемата 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.
Същност на схемата
При тази схема лицата, които ползват услугите по отвеждане и пречистване на
отпадъчните води, в т.ч. и третиране на утайките от ПСОВ, в съответствие с принципа
„Замърсителят плаща” заплащат пълните разходи за тези услуги. Задължените в схемата
лица заплащат услугите чрез такса за отвеждане и пречистване на отпадъчните им води, в
т.ч. и за третиране на утайките, която се изчислява на основата на количеството доведени
и отведени отпадъчни води и разходите за дейността. Таксите се определят от оператора
на ВиК системите на територията на общината и се регулират утвърждават от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране, в съответствие с разпоредби и методики,
утвърден чрез нормативна уредба на национално ниво.
Форми на възлагане на услугите
ВиК услугите, в т.ч. пречистване на отпадъчните води и третиране на утайките, се
осъществяват от оператор, на който чрез концесия е предоставено от общината да
извършва тези услуги.
В община Гълъбово няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води, нито
има започнал процес на строителство на такова съоръжение. Всяка бъдеща
пречиствателна станция за отпадъчни води изготвя подходящ план за управление на
утайки. Утайките от канализационни води и обезвреждането им ще се управляват
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съгласно този специфичен „План за управление на утайките“ за пречиствателната станция
и разходите за това ще са включени в тарифата за канализация.
Такса битови отпадъци (в т.ч. постъпления от таксата и разходи на общината
за управление на отпадъците)
Съгласно „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Гълъбово“, таксата се заплаща за услугите по
събирането, извозването и обезвреждането 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 за всяка услуга поотделно сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и
извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци
и/или за поддържането чистотата на териториите за обществено ползване.
Границите и районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, видът на
предоставените услуги в съответните райони, както и честотата на сметоизвозване се
определят със заповед на кмета на община Гълъбово и се обявяват публично не по-късно
от 30 октомври на предходната година.
Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на
общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи
за:
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, парковете и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване;
В община Гълъбово размер на таксата “Битови отпадъци” се определя според
количеството:
 За 1 /един/ брой четирикубиков контейнер с честота на извозване веднъж
седмично - 8700 лв., в която такса се включва сметосъбиране, извозване и
поддържане на депо.
 За поддържане чистотата на територииите за обществено ползване – 2.5 ‰
върху данъчната оценка.
1. за жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани – пропорционално върху
данъчната оценка:
 за град Гълъбово – 2,0 промила, в т. ч.:
– за сметосъбиране и сметоизвозване – 1,3 промила;
– за поддържане чистотатата на териториите за обществено ползване – 0,2
промила;
– за поддържане на депото за ТБО – 0,5 промила


за населените места на територията на общината (селата) – 0.8 промила, в
т.ч.:
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– за сметосъбиране и сметоизвозване – 0,5 промила;
– за поддържане чистотатата на териториите за обществено ползване – 0,1
промила;
– за поддържане на депата за ТБО – 0,2 промила
2. за жилищни, нежилищни и вилни имоти на предприятия и фирми, както и за
нежилищни имоти на лица регистрирани по ТЗ:
 пропорционално върху данъчната оценка на имота – 7 промила, в т.ч.;
– за сметосъбиране и сметоизвозване – 1 промила;
– за поддържане чистотатата на териториите за обществено ползване – 2,5
промила;
– за поддържане на депата за ТБО – 3,5 промила
Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал.1, размерът
на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа,
определена от от Общински съвет, която не може да бъде данъчната оценка на
недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена.
При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на битовите
отпадъци се включват разходите по чл.22, ал.1, т.1, 2, 3.
Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа,
определена от Общински съвет.
Таксата за ползване на депото за битови отпадъци е в размер на 18.00 /осемнадесет/
лв. за тон.
Съгласно данни на община Гълъбово за 2015г. в общината са генерирани 2 596,29
тона смесени битови отпадъци, като по план-сметка на общината предвидените приходи
от такса “битови отпадъци” са 2 200 000 лв., а са отчетени приходи от такса “битови
отпадъци” в размер на 3 976 000 лв., при което приходите от такса битови отпадъци са
съответно 1531 лв./тон генерирани битови
В следващата таблица са представени данни от план-сметки на община Гълъбово за
планираните и данни за отчетени приходи от такса „битови отпадъци“ през последните
години, както следва:
Приходи (лв.)

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Планирани приходи от такса “Битови
отпадъци”:
Други общински приходи /др. общини или
ЮЛ депонирали отпадъци /
Дължими приходи от такса “Битови
отпадъци”, в т.ч.
Домакинства
Юридически лица
Преходен остатък
Отчетени приходи от такса “Битови
отпадъци”
Домакинства
Юридически лица
Изпълнение в %

1 000 000

1 227 000

1 340 000

2 200 000

289 444

319 195

12 161

947 637

1 573 630

1 584 905

1 596 048

1 863 386

123 850
1 449 780
64 444
1 239 000

127 025
1 457 880
319 195
1 260 000

128 130
1 467 918
12 161
2 808 000

129 791
1 733 595
264 324
3 976 000

89 000
1 150 000
124

116 000
1 144 000
103

129 000
2 679 000
210

138 000
3 838 000
181

* Изпълнението в % е изчислено, като са използвани стойностите от Планираните и отчетени приходи от такса
„Битови отпадъци“
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Структурата на разходите за управление на отпадъците е представена в следващата
таблица на база информация от годишните план-сметки на общината за дейностите по
управление на отпадъците.
Разходите за управление на отпадъците в община Гълъбово
Година
Общо разходи по
управление на
отпадъците /лв./ в т. ч.
За сметосъбиране и
транспортиране
За депониране
За почистване на улици,
паркове и пр.
За закупуване на
сметосъбираща техника
и съдове за отпадъците

2011

2012

2013

2014

2015

Общо
(лв.)

434 000

834 000

1 183 000

1 442 000

1 330 000

5 223 000

259 000

459 000

560 000

279 000

259 000

1 816 000

112 000

312 000

491 000

994 000

825 000

2 734 000

10 000

6 000

82 000

119 000

244 000

461 000

53 000

57 000

50 000

50 000

2 000

212 000

Покритие на разходите за управление на отпадъците с приходи от такса битови
отпадъци в община Гълъбово
Година

2011

2012

2013

2014

2015

Отчетени приходи от такса
“Битови отпадъци” (лв.)
Планирани разходи по управление
на отпадъците (лв.)
Покритие на разходите за
управление на отпадъците с
приходи от такса битови отпадъци
(%)

1 285 000

1 239 000

1 260 000

2 808 000

3 976 000

764 000

1 179 218

1 478 360

1 321 592

2 545 100

100%

100%

85.2%

100%

100%

В следващите таблици са предоставени данните от отчетите на община Гълъбово към
НСИ за 2014 и 2015 г.
Общи приходи от данъци и такси и извършени разходи за битови отпадъци през 2014 г.
I. ПРИХОДИ
Общо (хил.
лева)
Б
1
199
4820

Шифър
А
ОБЩО - ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ОБЩИНСКИ
ТАКСИ
в това число:
ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
(Записват се приходите по параграф 27-7 Такса за
битови отпадъци от отчета за изпълнение на
общинския бюджет, който се представя в МФ)
от физически лица
от юридически лица

Промили
(‰)
2
X

101 =
102+103

2808

102
103

129
2679

X
1,4
7

II. РАЗХОДИ
Шифър
Община Гълъбово

Общо (хил.
лева)
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А
ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ
(298+201+202+203+204)
Общо разходи за възнаграждения, социални осигуровки и
надбавки на персонала зает пряко с дейностите описани на ш.
201, 202, 203 и 204.
За осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци –
контейнери, кофи и други.
За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до
депата, или други инсталации и съоръжения за обезвреждането
им.
За проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци, или други инсталации и съоръжения за обезвреждане
на битови отпадъци.
За почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване.

Б

1
299

1959

298

517

201

50

202

279

203

994

204

119

Общи приходи от данъци и такси и извършени разходи за битови отпадъци през 2015 г.
I. ПРИХОДИ
Шифър
А
ОБЩО - ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ОБЩИНСКИ
ТАКСИ
в това число:
ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
(Записват се приходите по параграф 27-7 Такса за
битови отпадъци от отчета за изпълнение на
общинския бюджет, който се представя в МФ)
от физически лица
от юридически лица

Б

Общо (хил.
лева)
1

Промили
(‰)
2

199

5785

X

101 =
102+103

3976

X

102
103

138
3838

1,4
7

II. РАЗХОДИ
Шифър
А
ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ
(298+201+202+203+204)
Общо разходи за възнаграждения, социални осигуровки и
надбавки на персонала зает пряко с дейностите описани на ш.
201, 202, 203 и 204.
За осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци –
контейнери, кофи и други.
За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до
депата, или други инсталации и съоръжения за обезвреждането
им.
За проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци, или други инсталации и съоръжения за обезвреждане
на битови отпадъци.
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Б

Общо (хил.
лева)
1

299

1850

298

520

201

2

202

259

203

825
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За почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване.

204

244

Обезпечения за покриване на последващи разходи за затваряне на депото и
отчисления за депониране на отпадъци (т.нар. отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО)
Този финансов инструмент се прилага в страната от 1 януари 2011г. съгласно
действащия по това време Закон за управление на отпадъците. Новият Закон за
управление на отпадъците, с разпоредбите на чл.60 и чл.64., отново въведе този финансов
инструмент.
Обезпечения по чл.60 от ЗУО - правят за всеки тон депониран отпадък. Целта на
обезпеченията е в периода на експлоатация на съответното депо да се акумулира
финансов ресурс, който собственикът на депото да използва за неговото закриване и
рекултивация, след изчерпване на капацитета му. 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.
Обезпеченията се определяха първоначално в съответствие с „Наредба №14 от
15.11.2010г. 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 впоследствие – в съответствие с „Наредба №7 от 19 декември
2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изискван при депониране на отпадъци“.
Размерът на обезпеченията за закриване и следексплоатационни грижи на
площадката на депото в левове на тон отпадък се определя от собственика на депото
(общината) въз основа на инвестиционния проект и/или проекта за рекултивация по
формули, представени в приложението към Наредбата.
В случай, че събраните средства в сметката в РИОСВ на общината 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 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.60 от ЗУО в план-сметка на община Гълъбово за 2014г. са
отчетени 26 355,18 лв., а за 2015г. са отчетени 21 176,04 лв.
Отчисления по чл.64 от ЗУО (екотакса за депониране) – правят се за всеки тон
депонирани отпадъци с цел натрупване на 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 стимулират общините да
намалят количествата на депонираните отпадъци за сметка на рециклираните и
Община Гълъбово
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оползотворени отпадъци и да се натрупат средства за изграждане на инфраструктура за
третиране на отпадъците.
Отчисленията се заплащат от общините, когато са собственици както на депо за
битови, така и на депо за строителни отпадъци. Изискването важи за:
 Регионални и общински депа за неопасни отпадъци, отговарящи на изискванията
на Наредбата за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и
на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци и притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда на глава
седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда, или разрешение, издадено
по реда на чл. 37 ЗУО;
 Съществуващи общински депа за неопасни отпадъци, които функционират след
2009г., до въвеждане в експлоатация на съответното за общината регионално депо,
определено в Националната програма за управление на отпадъците;
 Общински депа за инертни отпадъци, когато отпадъците са от строителство и
разрушаване на сгради.
Отчисления по чл.64 от ЗУО в план-сметка на община Гълъбово за 2014г. са
отчетени 318 579,14 лв., а за 2015г. са отчетени 325 785,26 лв.
7. Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на
отпадъците
Съгласно Национален план за управление на
отпадъците 2014-2020г., включените в Програмата
мерки са свързани с повишаване на информираността
и мотивацията на различните социални групи и на
бизнес организациите, което е от критична важност за
подобряване на резултатите при управлението на
отпадъците.
Настоящата програма предвижда разширяване
на обхвата на информационните дейности за
обществеността и бизнеса, дейности, които
традиционно се подценяват от компетентните
институции.
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, ежегодният конкурс за общини
„За чиста околна среда”, регулярните информационни кампании на организациите по
оползотворяване.
Предлаганата програма от мерки (НПУО 2014-2020) има за цел да подпомогне
субординацията между отделните дейности, така че да се извлече синергичен ефект и
подобряване на общата ефективност от тях. Ето защо част от мерките в програмата са
насочени към осигуряване на устойчивост и допълняемост не само на национално, но и на
общинско ниво. Поради тази причина мерки като:
 разработване и прилагане на дългосрочна национална комуникационна
стратегия за управление на отпадъците
 промяна в нормативната уредба, която вменява като задължение за общините
да провеждат регулярни информационни кампании и да включват в
общинските програми за управление на отпадъците мерки за информиране на
обществеността и бизнеса, следва да се разглеждат като взаимообвързани и
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целящи постигане на максимален ефект от усилията на национално и местно
равнище.
Друга група мерки, като:
 провеждането на национално представителни социологически проучвания за
проучване мнението и нагласите на гражданите
 осъществяването на консултациите с обществеността на местно ниво при
разработването на общински програми за управление на отпадъците и др.,
имат за цел отчитането на мнението на хората и бизнеса и прякото им
привличане в процеса на вземане на управленски решения.
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 програма са включени и редица мерки, които имат поконкретна 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.
Програмата 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
Програми от НПУО 2014-2020 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 програми от НПУО 2014-2020 г.
също допринасят за постигането на целта за превръщане на обществеността в ключов
фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците. Мерки като
публикуването на интернет страниците на общините на информация за
местоположението, вида и условията за предаване на разделно събрани отпадъци от
домакинствата и юридическите лица, провеждането на обучителни програми за бизнеса за
предотвратяване на отпадъците и ефективното им използване като ресурс, създаване на
интернет платформи за обмен на добри бизнес практики и др. са мерки, които спокойно
биха могли да се включат в Програмата за "Подобряване информираността и участието на
населението и бизнеса относно дейностите по управление на отпадъците", но с цел
консистентност на отделните дейности и по тясната им обвръзка с постигане на
зададените цели същите са включени в съответните програми от НПУО 2014-2020
г.Такава практика съществува от години в работата на общината по изпълнение на
мерките за информираност на населението. По надолу са дадени някои от качените на
сайта й съобщения:
Амбицията на кампанията "Да изчистим България заедно" и Община Гълъбово е
всички ЗАЕДНО да направим мястото, където живеем по-чисто, по-уютно и по-зелено.
Във връзка с инициативата „Да изчистим България заедно”, Община Гълъбово организира
почистване на жилищните райони в населените места от общината.
През последните години община Гълъбово обявява чрез сайта си, за провеждане на
кампанията „Да изчистим България за един ден”. Приложена е обявата от 2016г.
Община Гълъбово се е включва в кампанията на БиТиВи "Да изчистим България заедно"
на 4 и 5 юни 2016 г.
Изпратено от gvstoeva на 3 Юни 2016 - 3:36 следобед
03.06.2016 - 15:35
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Да изчистим България заедно
Амбицията на кампанията "Да изчистим България заедно" и Община Гълъбово е
всички ЗАЕДНО да направим мястото, където живеем по-чисто, по-уютно и по-зелено.
Във връзка с инициативата „Да изчистим България заедно”, Община Гълъбово организира
почистване на жилищните райони в населените места от общината.
Призоваваме всеки един от вас да даде личен пример и допринесе за успеха на
инициативата, като почисти района около дома си, междублоковите пространства,
детските площадки и местата за отдих.
Инициативата е възможност да приобщим и децата, защото е наша отговорност да
бъдат възпитани в любов и грижа към околната среда.
Почистването ще се проведе в периода 04-05 юни 2016 г.
Всички желаещи доброволци и организации могат да се запишат за участие до 03
юни 2016 г. на телефон: 0418/ 6 89 28
Лице за контакт: Светла Йовчева - еколог
В периода 01-03 юни 2016 г. ще се раздават чували и ръкавици за събиране на
отпадъците в стая 105 на Общинска администрация Гълъбово. Желаещите
доброволци могат да организират почистване на други замърсени места, като
предварително уведомят служителите на общинска администрация за организиране
транспорта на събраните отпадъци.
8. Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с
отпадъци
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Анализът на информационното обезпечаване за отпадъците и дейности с отпадъците
в община Гълъбово разглежда следните въпроси:
 Нормативна уредба свързана с работата на общинска администрация и
информационно обезпечаване при събиране и предоставяне на информация за
отпадъците от нейна страна.
 Каква е организацията в общината за събиране, обработване и предоставяне
на информация както във връзка с нормативните изисквания,
 Очертаване на основните проблеми, свързани с информационното
обезпечаване на управление на отпадъците.
 Формулиране на основни изводи и препоръки.
Нормативна уредба свързана с работата на общинска администрация и
информационно обезпечаване при събиране и предоставяне на информация за отпадъците
от нейна страна.
В Закон за управление на отпадъците, Глава четвърта „Информация, планиране и
финансиране, Раздел І „Информация и публични регистри” по силата на:
Чл. 44. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране
и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи
разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 и
извършващи дейности по събиране и транспортиране и/или третиране на битови и/или
строителни отпадъци, са длъжни да водят отчетни книги, заверени от компетентния орган
за издаване на разрешението или регистрационния документ, а лицата,
притежаващи комплексно разрешително - от директора на РИОСВ, на чиято
територия се извършва дейността. Търговците и брокерите на отпадъци са длъжни да
водят отчетни книги, заверени от директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището
им, а за чуждестранните лица - от директора на РИОСВ-Стара Загора.
Съгласно изискванията на НАРЕДБА № 1 от 04.06.2014 г. ЗА РЕДА И
ОБРАЗЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ОТПАДЪЦИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ:
Задължените лица предоставят годишни отчети в зависимост от извършваните
дейности с отпадъци по Указания за предоставяне на годишни отчети в зависимост от
дейностите с отпадъци:
За Регионални сдружения на общините (чл.20):
 годишен отчет по образец съгласно Приложение № 32 на наредбата
Годишните отчети за предходната календарна година се предоставят в Изпълнителна
агенция по околна среда на хартия в срок до 10 март на текущата година.
Годишният отчет е със съдържание:
 Данни на сдружението за управление на отпадъци
 Данните за всяко лице се записват на отделен ред. Всеки сключен договор за
изпълнение на задълженията на кмета се описва на отделен ред
 Наименованието на общината член на сдружението, която е сключила договор
за изпълнение на задълженията на кмета за управление на отпадъците, със
съответното лице
 Произход на отпадъците
Всяка община със съответния код на отпадъка се записва на отделен ред.
 Битови отпадъци
Всяка община със съответния код на отпадъка се записва на отделен ред
 Строителни отпадъци
Община Гълъбово
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Всяка община със съответния код на отпадъка се записва на отделен
 Данни за предприетите мерки за оползотворяване
Описва се Система за събиране на биоразградими отпадъци за всека община член на
сдружението се записва на отделен ред.
 Мерките, предприети за насърчаване и улесняване на домашното
компостиране, включително мерки за повишаване на обществената
осведоменост и образователни мерки, особено в населени места и райони,
където поради вида на населеното място има нисък процент на покритие с
разделно събиране за битови биоотпадъци от домакинствата
 Общи мерки, предприети от Сдружението за управление на отпадъците.
Описват се Мерки, предприети от общината в свободен текст за събиране и
третиране на отпадъците на нейна територия.
Задължени лица по Наредбата са още:
1. лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или
опасни отпадъци, с изключение на отпадъците, образувани от домакинства,
търговските и административните сгради;
2. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или
събиране и съхраняване и/или третиране на производствени и/или опасни
отпадъци;
3. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или
събиране и съхраняване и/или третиране на битови и/или строителни
отпадъци;
4. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или
събиране и съхраняване и/или третиране на масово разпространени отпадъци;
5. лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се
образуват масово разпространени отпадъци;
6. организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си
индивидуално по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО;
7. регионални сдружения за управление на отпадъци;
8. лицата, извършващи дейности като търговец и/или брокер на отпадъци.
Друг нормативен документ е НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и
за влагане на рециклирани строителни материали:
Чл. 9. (В сила от 1.01.2014 г. - ДВ, бр. 89 от 2012 г.) (1) Възложителите на СМР и на
дейности по премахване на строежи, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 2 , изготвят
отчет съгласно приложение № 7 за изпълнение на плана за управление на СО.
(2) Към отчета по ал. 1 се прилагат:
1. копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на
отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности с
код R5 и/или R10; за отпадъчните материали от хартия, пластмаса, картон, метал, дърво се
прилагат копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на
отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за дейности по рециклиране
на тези отпадъци, а за опасните отпадъци и азбеста - документи, доказващи предаването
им на съоръжения за обезвреждане;
2. копия на първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО
и/или продукти от оползотворени СО, документи за съответствие съгласно Регламент (ЕС)
305/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на
Директива 89/106/ЕИО на Съвета и други документи (OJ L, 88, 4.4.2011, стр. 5-43),
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наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 305/2011 г.", доказващи влагането на продукти от
оползотворени СО в строежа и/или оползотворяването на СО в обратни насипи.
(3) При принудително премахване на незаконни строежи от органите на ДНСК
отчетът по ал. 1 се изготвя отсъответната общинска администрация.
Чл. 21. Лицата, извършващи строителство, премахване, както и дейности по
оползотворяване и обезвреждане на СО, водят отчетни книги съгласно изискванията на
наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО.
Изводи и препоръки:
 На територията на общината липсва единна електронна информационна
система за количествата и вида на генерираните отпадъци.
 Няма изградена система за наблюдение, контрол и връзка с обществеността и
заинтересованите лица за отчитане резултатите, свързани с дейности по
управление на отпадъците.
 Наложително е да се създаде работеща информационна система за
управлението на видовете отпадъци, която да се анализира един път годишно.
 Да се предприемат мерки за насърчаване и улесняване на домашното
компостиране, включително мерки за повишаване на обществената
осведоменост и образователни мерки, особено в населени места и райони,
където поради вида на населеното място има нисък процент на покритие с
разделно събиране за битови биоотпадъци от домакинствата.
На сайта на ИАОС в раздел мониторинг на отпадъците са представени актуалните
доклади за 2014 г. за следните отпадъци:
 Доклад за постигане на целите на Република България за рециклиране и
оползотворяване на отпадъци от опаковки;
 Доклад относно употребата на утайки в земеделието;
 Доклад за изпълнение изискванията за третиране на отпадъци от моторни
превозни средства;
 Доклад за изпълнение изискванията за пускане на пазара на батерии и
акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и
акумулатори;
 Доклад за изпълнение изискванията за пускане на пазара на електрическо и
електронно оборудване и за третиране и транспортиране на отпадъци от
електрическо и електронно оборудване;
 Доклад за изпълнение изискванията за третиране и транспортиране на
отработени масла и нефтопродукти на национално ниво;
 Доклад за изпълнение изискванията за третиране на излезлите от употреба
гуми;
http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/dokladi
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9. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2016-2020 г.

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

Мярка/Дейност

Провеждане на
информационни
кампании за :

Източници
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финансира
не
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Общински /год.
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Постояне
н

ОПОС;

По
години,
съобразн
о
осигурен
и

-насърчаване на
домашното
компостиране;
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средства
20162020
Осигуряване
разделно събиране на
растителни и
биоразградими
отпадъци от
поддръжка на
паркове, градини,
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-

Изграждане на
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ци за поправка на
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обществено
хранене
обхванати

Предотвратяван
е образуване на
отпадъци;
третиране по
екологосъобраз
ен начин

Общинска
администрац
ия за
регистъра;

Осигуряване
места за
поправка и
повторна

Удължаване
жизнения цикъл
на стоки;

Общинска
администрац
ия

Миниминизира

Частни

20162020
постояне
н

20172020г.

Брой и вид на
площадките/работилниц
ите
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Отчетностфирми

употребявани стоки
повторно

употреба на
стоки

не и
предотвратяван
е образуването
на отпадъци

инвеститори

Стратегическа 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

Мярка/Дейност

Източници на
финансиране

Средства

Срок за
реализация

Индикатори за изпълнение
текущи

Оптимизиране на
системата за
разделно събиране
на отпадъците от
хартия, метали,
пластмаса и
стъкло в Община
Гълъбово:

Организации по 11160
оползотворяван
е на отпадъците

Постояне
н

Брой поставени
съдове;
2016-2020 местонахождени
е

Отговорни за
изпълнение

Осигуряване
целите за
подготовка за
повторна
употреба и за
рециклиране
на битовите
отпадъци от
хартия,
метали,
пластмаса и
стъкло в
Община
Гълъбово

Общинска
администрация

целеви

Предприети
мерки от страна
на Организации
по
оползотворяване
на отпадъците за
изпълнение на
поставената цел 2

-увеличаване броя
на съдовете за
разделно събиране
на отпадъците;
-осигуряване на
съдове за разделно
Община Гълъбово

Очакван
резултат
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Общинска
администрация;
Организации по

събиране на
отпадъците
повсеместно в
населените места
на общината;

Усъвършенстване
на схеми за
разделно събиране
на отпадъци от
опаковки в
административнит
е сгради,
търговски,
туристически и
други обекти, в
съответното
населено място.

оползотворяван
е на отпадъците

Организации по 5580
оползотворяван
е на отпадъците

Разделно събиране Фирми;
на офис хартия
Притежатели на
(самостоятелно
офиси
или като част от
системите за
разделно събиране
на отпадъците от
опаковки) в
административнит
е и обществени
сгради.

Община Гълъбово

Съгласн
о
подписа
н
договор

20162020г.

20162020г.

Актуализиране
на схемите
ежегодно и
включване на
нови обекти

Ефективност от
създадената и
приложена Схема
за разделно
събиране на
отпадъците

Осигуряване
повторна
употреба и
рециклиране на
отпадъци от
опаковки

Фирми;
Дружества;

Количество
предадена офис
хартия

Увеличеване дела
на използваната
рециклирана
хартия

Осигуряване
рециклиране на
отпадъци от
офис хартия

Фирми;
Дружества;

Обществени
организации;
Общинска
администрация

Обществени
организации;
Общинска
администрация
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Провеждане на
национални срещи
с кметове на
общини, и
представители на
компетентните
институции, по
прилагане на
законодателството
за разделното
събиране на
отпадъците

МОСВ,

Прилагане на
Закона за
местните данъци и
такси: Таксата се

Община
Гълъбово

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-актуализация
по години

Община Гълъбово

10000

Организации по
оползотворяван
е на
отпадъците;

Постояне
н

Провеждане
национални
2016-2020 срещи и
кампании

Осигуряване
прилагане
изискванията на
законодателствот
о на национално ,
регионално и
местно ниво

Ежегодно
с
приемане
на
годишния
бюджет

Таксата се
заплаща за
услугите
по
събирането,
извозването
и
обезвреждането
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

Други

Не се
изисква

2016-2020
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Изпълнение на
стратегическит
е цели по
управление на
отпадъците на
местно ниво

Кметове на
общини;
МОСВ
Други

Общинска
администрация

определя по
реда на чл. 66 за всяка
услуга
поотделно
сметосъбиране
и
сметоизвозване;
обезвреждане
на
битовите
отпадъци в депа или
други
съоръжения;
чистота
на
териториите
за
обществено ползване.

Изготвяне
Общинска
ежегодни годишни администрация
отчети за
количествата
образувани
битови отпадъци
от хартия,
метали,
пластмаса и
стъкло в Община
Гълъбово

Община Гълъбово

Не се
изисква

Ежегодно

Отчет2016-2020 количества в
тон/год.

Кметът
на
Информиранос Кмет на
общината
ти
общината
предприемане
информира
на мерки
ежегодно в
срок до 31
март
общинския
съвет
за
изпълнението на
програмата
през
предходната
календарна година.
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План за действие към Подпрограми за подобряване капацитета на институциите за управление на
отпадъците и за подобряване качеството на информацията, подпомагаща вземането на информирани
управленски решения
Стратегическа Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда
Мярка/Дейност

Източници на
финансиране

Средства

Срок за
реализация

Индикатори за изпълнение
текущи

Участие на
обществеността в
процеса на
управление на
отпадъците:

Общински
бюджет

500

Постоянен
2016-2020

Включване на
обществеността
в процеса на
вземане на
решения

-при приемане на
общински
наредби,
програми, планове

Община Гълъбово
осигурява:
-публикуване на
Община Гълъбово

Община
Гълъбово

Не се
изискват

Постоянен
2016-2020

Информираност
на населението

Очакван резултат

Отговорни за
изпълнение

Отговорност и
заинтересованост
от страна на
обществеността

Общинска
администрация

целеви

Непрекъснато
въвличане на
обществеността
в процесите на
реализация на
стратегическите
цели и целите
на местно ниво

Осигурен
Повишаване на
Общинска
достъп и
информираността администрация
информационна
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годишните отчети
за отпадъците;

обезпеченост

-публикуване на
годишния отчет за
изплнение на
Програмата за
управление на
отпадъците;
-публикуване на
актуалните
промени „Ново” в
областта на
управление на
отпадъците на
сайта на общината.
Подобряване на
административния
капацитет на
общината за
контрол по
чистотата на
населените места
При необходимост
включително
назначаване на
допълнителен
персонал

Община
Гълъбово

Непрекъснато
участие в
обучения на

Общински
бюджет

Община Гълъбово

5040/год.
заплата;

Постоянен
2016-2020

250 за
ЛПС

10000

Постоянен
2016-2020

Подобряване
капацитета на
органите по места
в общината

Ефективен
контрол при
управление на
отпадъците

Опазване
компонентите на
околната среда

Община
;Кметства

Осигуряване на
участия в

Нарастване на
капацитета на
специалистите

Осигуряване
непрекъснато

Община
Гълъбово
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специалистите в
общинската
администрация,
ангажирани с
прилагане на
законодателството
по управление на
отпадъците.
Община Гълъбово
да актуализира
периодично
общинските
наредби за
събиране,
съхранение,
транспортиране на
битови,
строителни и
масово
разпространени
отпадъци, в
съответствие с
изискванията и
целите на
националното
законодателство,
включване на
изисквания за
събиране на
опасни отпадъци
от домакинствата,

Община Гълъбово

обучения

Община
Гълъбово

Не се
изисква

При нужда
;

Осигуряване на
актуална
Свързано с информация чрез
общинските
изменения
нормативни
в
нормативни актове
актове

във връзка с
контрола по
места

обучение

Непрекъснато
въвличане на
обществеността
в процесите на
реализация на
стратегическите
цели и целите
на местно ниво

Осигуряване
изпълнението на
законовите
изисквания
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Община
Гълъбово

взаимодействие
със системите за
разделно събиране
на масово
разпространени
отпадъци, участие
в сдруженията на
общини при
управление на
отпадъците на
регионално ниво
при настъпили
промени и
актуализации на
национално,
регионално и
местно ниво.

План за действие към Подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депата с преустановена
експлоатация
Мерки /дейности

Източниц
и на
финансир
ане

Бюджет
, лв.

Закриване и рекултивация Общинск 390 000
на
съществуващо и бюджет,
общинско депо за битови ПУДОС,
Община Гълъбово

Срок за
реализация

Индикатори за изпълнение
текущи

2016-2017г.

Изпълнение на
готов Проект

Очаквани
резултати

Отговорно
ст

целеви
Ликвидиране
на стари
замърсявания

Страница 190 от 192

Опазване на
компонентите на
околната среда от

Община
Гълъбово

отпадъци
Изпълнение на Проект за
мониторинг в
съответствие с
изискванията на “Система
за мониторинг на депата”
на Наредба 8 от 2004 год.
за условията и
изискванията за
изграждане и
експлоатация на депа за
отпадъци
Осъществяване на
непрекъснат контрол
срещу изоставянето,
нерегламентираното
изхвърляне и изгаряне
или друга форма на
неконтролирано
обезвреждане на
отпадъците
Почистване
на
нерегламентирани депа за
отпадъци върху общински
терени и рекултивация на
изоставени депа(сметища)
за битови отпадъци
на територията на
общината.

Община Гълъбово

замърсяване
Общинск
и бюджет,
ПУДОС,
ОПОС

Подроб
но
описани
средств
ата под
таблица
та

30 год.
период след
закриване
на
сметището

Община
Гълъбово

500

2016/2020

Общинск 1000
и бюджет;
Други
средства

Постоянен
2016-2020

Изпълнение на
изискванията на
законодателствот
о

текущи

Община
Гълъбово

Контрол върху
дейностите на
управление на
СО

Община
Гълъбово

Контрол върху Опазване на
дейностите на околната среда от
управление на замърсяване
СО

Община
Гълъбово
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Приложение №1

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЪЛЪБОВО
Йерархическа органограма

Община Гълъбово
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