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I.ВЪВЕДЕНИЕ 

I.1. Основание и подход при разработване на общинска програма за 

управление на отпадъците на Община Перущица и период на действие на 

Програмата 

Настоящата Програма за управление на отпадъците на Община Перущица е 
разработена на основание изискванията на чл. 52 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО). Тя е разработена в съответствие със структурата, целите и 
предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) и е с 
период на действие 2018 - 2020 година. Програмата за управление на отпадъците на 

Община Перущицае разработена съгласно Методически указания за разработване на 
общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД-211 от 

31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите. Програмата включва 
необходимите  мерки  за  изпълнение  на  задълженията  на  кмета  на  общината, 
регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО. 

Програмата за управление има за цел да осигури на община Перущица 
инструмент за планиране на необходимите ресурси, мерки и дейности за предоставяне 

на качествени услуги по управление на отпадъците на жителите на общината и да 
подобри управлението на отпадъците в съответствие с общоевропейската йерархия за 
отпадъците. Очаква се изпълнението на Програмата да окаже съществен принос за 

ефективно използване на ресурсите и намаляване на вредните въздействия на 
отпадъците върху околната среда в община Перущица. Реализирането на заложените с 

програмата мерки и дейности има за резултат предотвратяване и намаляване на вредното 
въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве и намаляване на 
използването на първични природни ресурси. Програмата е ориентирана към 

концентрацията на ограничените ресурси към приоритетни за финансиране  проекти в 
сферата на управление на отпадъците от собствени и европейски източници на 

финансиране 
 За успешното изпълнение на програмата особено важно е както вземащите 
решения, така и гражданите и бизнеса в общината да сазапознати с йерархията на 

управлението на отпадъците и нейните ключови характеристики. 
Рамката, обхвата и съдържанието на общинската програма за управление на 

отпадъците са в съответствие със структурата,  целите  и  предвижданията  на  
Националния  план  за управление на отпадъците 2014-2020 г. Националният  план  за  
управление  на  отпадъците (НПУО)  има  ключова  роля  за постигане на ефективно 

използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, поради това че  
анализите на съществуващата ситуация показват, че в България съществува значителен 

потенциал за предотвратяване образуването на отпадъците и тяхното управление, 
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. 
При разработването на Програмата са взети предвид както европейското и национално 

законодателство, така и национални стратегически документи, както следва:  
 Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г; 
 Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране; 
 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 

разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-2020 г. 

http://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/file/Waste/Biowaste/biowaste_strategy_2010.pdf
http://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/file/Waste/Biowaste/biowaste_strategy_2010.pdf
http://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/file/Waste/cdw/NSPUOSR-final.pdf
http://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/file/Waste/cdw/NSPUOSR-final.pdf
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 Методически указания за разработване на регионални програми за управление на 

отпадъците за периода 2015-2020 г.; 
 Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци ; 

 Методология за стратегическо планиране в Р.България, април 2010 г., Съвет за 
административна реформа; 

 Ръководство за разработване на програми за предотвратяване на образуването на 

отпадъци”, ЕК, Генерална дирекция „Околна среда”; 
 Третия национален план за изменение на климата, 2013-2020 г., и по-конкретно в 

частта, отнасяща се до емисии на парникови газове от Сектор „Отпадъци”. 
 Методология за стратегическо планиране в Република България, април 2010 г., 

Министерски съвет - Съвет за административна реформа; 

 Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на 
Стратегия "Европа 2020"; 

 Национална програма за развитие: България 2020; 
 Националната стратегия за регионално развитие 2012-2020 г.  
 Националния план за действие по управление на устойчивите органични 

замърсители 2012-2020 г. 
 Областна стратегия за развитие на област Пловдив 2014-2020 г. 

 Други. 
 Мерките в настоящата програма са набелязани в съответствие с изискванията на 
действащото законодателство и изпълнението им следва да се съобрази с изискванията на 

следните нормативни актове: 
•Закон за управление на отпадъците; 

•Закон за опазване на околната среда; 
•Закон за устройство на територията; 
•Закон за местните данъци и такси; 

•Закон за ратификация на Базелската Конвенция за контрол на трансграничното 
движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане; 

•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. Наредбата определя изискванията за предоставяне на информация на НСИ и 
ИАОС относно отпадъците и съоръженията и инсталациите за отпадъците, включително 

информация и от общините; 
•Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците. Наредбата въвежда 
европейската класификация на отпадъците, задължителна за прилагане и от общините.  

•Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на 
инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци; 

•Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 
•Наредба №7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане 

на съоръжения за третиране на отпадъци; 
•Наредба №7 от 19.12.2013 год. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци; 
Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци; 
•Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали; 
•Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки; 

•Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни 
отпадъци; 
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•Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни 

води чрез употребата им в земеделието; 
•Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти; 

•Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства; 
 
•Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване; 

•Наредба за батерии и акумулатори и за негодните за употреба батерии и акумулатори; 
•Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми; 

•Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми; 
•Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда; 
•Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Перущица.  

 
Програмата за управление на отпадъците на Община Перущица включва в обхвата 

си отпадъците, попадащи в приложното поле на Закона за управление на 

отпадъците, както следва: 
 Битови отпадъци; 

 Производствени отпадъци;  
 Строителни отпадъци;  
 Опасни отпадъци 

Политиката за предотвратяване образуването на отпадъци и тяхното управление се 
прилага в йерархичен ред, както следва: 

А) Предотвратяване; 
B) Подготовка за повторна употреба; 
В) Рециклиране; 

Г) Друго оползотворяване; 
Д) Обезвреждане. 

При прилагането на посочената по-горе йерархия на отпадъците, европейските страни 
трябва да предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които  
 

обезпечават най-благоприятните за околната среда резултати като цяло. Това може да 
наложи специфични потоци отпадъци да се отклонят от йерархията, когато това се 

основава на съображения, свързани с жизнения цикъл на отпадъците, във връзка с 
цялостното въздействие на образуването и управлението на такива отпадъци. Държавите-
членки вземат предвид общите принципи за опазване на околната среда - предпазни мерки 

и устойчивост, техническата осъществимост и икономическата приложимост, опазването 
на ресурсите, както и цялостното въздействие върху околната среда, човешкото здраве, 

икономиката и обществото. Ясните дефиниции са от решаващо значение за точното 
определяне на нивата на йерархията за управление на отпадъците, като по този начин се 
избягват случаи на неправилно приложение на йерархията. Като цяло, трябва да се 

подчертае, че това, че даден оператор дава описание на дадена операция в съответствие с 
терминологията на дефинициите на Рамковата директива за отпадъците (РДО) или на 

съответния национален закон, не означава автоматично, че това е точно тази операция. 
Конкретните обстоятелства на планираната операция винаги трябва да се имат предвид, 
когато се оценява, дали определението е изпълнено. 

Правилното прилагане на този йерархичен ред е свързано и зависи от ясните и точни 
дефиниции, включени в Закона за управление на отпадъците и Рамковата директива за 

отпадъците.  
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Предотвратяване“ (съгласно легалното определение в параграф § 1,т.28 от ДР на ЗУО):са 

мерките взети преди веществото материалът или продуктът да стане отпадък, с което се 
намалява: 

а) количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или 
удължаването на жизнения им цикъл;  
б) вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото 

здраве, или съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите. 
Предотвратяването е хоризонтална мярка, която обхваща всички фази на потока от 

материали – добив, производство, разпространение и потребление.   

 "Подготовка за повторна употреба"(съгласно  легалното определение в параграф § 1, 

т.25 от ДР на ЗУО) дейностите по оползотворяване, представляващи проверка, почистване 
или ремонт, чрез които продуктите или компонентите на продукти, които са станали 
отпадък, се подготвят, за да могат да бъдат използвани повторно без каквато и да е друга 

предварителна обработка.  

 "Рециклиране"(съгласно легалното определение в параграф § 1, т.37 от ДР на ЗУО) е 

всяка дейност по оползотворяване, чрез 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. 

 „Друго оползотворяване“, съгласно РДО е всяка дейност, която отговаря на 
определението за „оползотворяване“, но не отговаря на специфичните изисквания за 

подготовка за повторна употреба или за рециклиране 

 "Обезвреждане" е всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има 

като вторична последица възстановяването на вещества или енергия. Приложение № 1 
съдържа неизчерпателен списък на дейностите по обезвреждане. 

В допълнителните разпоредби на ЗУО са изброени използваните дефиниции свързани 

с управлението на отпадъците. За целта на настоящия документ прилагаме част от тях. 

 "Отпадък" е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или 

възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи. 

 "Управление на отпадъците" са събирането, транспортирането, обезвреждането и 

оползотворяването на отпадъците, включително осъществяваният контрол върху тези 
дейности, следексплоатационните грижи за депата, както и действията, предприети в 

качеството на търговец или брокер. 

 "Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след употреба на 
продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите 

характеристики изискват специално управление.  

 "Разделно събиране" е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и 

естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране. 

 "Депониране на отпадъци" е метод, при който не се предвижда последващо третиране на 

отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за 
отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени 

за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и 
околната среда.  

 "Битови отпадъци" са "отпадъци от домакинствата" и "подобни на отпадъците от 

домакинствата". 

 "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 



 

10 
 

изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло. 

Приложение № 2 съдържа неизчерпателен списък на дейностите по оползотворяване.  

 "Повторна употреба" ”(съгласно параграф § 1,т.23 от ДР на ЗУО)е всяка дейност, чрез 

която продуктите или компонентите, които не са отпадъци, се използват отново за целта, 
за която са били предназначени. 

Програмата за управление на отпадъците на община Перущица е напълно съобразена с 
националното законодателство относно отпадъците. Изпълнението й ще допринесе, както 
за подобряване на управлението на отпадъците на територията на община Перущица, така 

и за изпълнение на националните цели и политики в областта на отпадъците.  
I.2. Принципи на НПУО 2014-2020 г. и на Програмата за управление на 

отпадъците на Община Перущица 2018-2020 г. 

Националният план за управление на отпадъците 2014 - 2020 г. се основава на 
следните основни принципи: 

 „Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, 
където това е възможно; 

 „Разширена отговорност на производителя” и „замърсителят плаща” - лицата, които 
образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда 
или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за  

третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на 
защита на околната среда и човешкото здраве; 

 „Превенция” - потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждании 
избягвани на възможно най-ранен етап; 

 „Близост” и „самодостатъчност” - отпадъците трябва да бъдат обезвреждани 

възможнонай-близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците, генерирани  в 
Европейския съюз (ЕС), трябва да бъдат третирани в рамките на Съюза; 

 „Участие на обществеността“ - съответните заинтересовани страни и органи, както 
ишироката общественост имат възможност да участват в разработването на плановете 
за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и 

имат достъп до тях след разработването им. 
I.3. Участие на Община Перущица в Регионално сдружение за управление 

на отпадъците – PСУО Пловдив 

С Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-
2013 г. (разработена на основание чл. 28, ал.4 от отменения ЗУО) са определени 

регионите, включващи общините, които ползват общо регионално депо. 
Съгласно действащия Закон за управление на отпадъците и Националният 

план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. са определени регионите, 
включващи общините, които ползват общо регионално депо и/или други 
съоръжения за третиране на отпадъци (чл.49, ал.9 ЗУО).  

Общините, включени във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО, създават 
регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или 

други съоръжения за третиране на отпадъци.   
Община Перущица е член на РСУО с членове на регионалното сдружение са общините 
Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Кричим, Съединение, Брезово, Раковски, 

създадено през септември 2017 г. 
Програмата за управление на отпадъците на Община Перущица 2018-2020 г. е 

разработена на базата на европейското и национално законодателство и стратегически 
документи, както и на изготвените анализи на съществуващото състояние по управление 
на отпадъците в общината. 

 Включените в Програмата цели и мерки и дейности за тяхното постигане бяха 
разработени въз основа на подробни анализи на текущото състояние за управление на 
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отпадъците в община Перущица, изводите от тях и прогнозите за отпадъците. Подробните 

анализи са представени в Приложения към Програмата. 
 В обхвата на настоящата Програма попадат дейностите, свързани с формираните на 

територията на община Перущица отпадъци, изведени и приоритизирани на база 
идентифицираните проблеми, които общинското ръководство трябва да реши, за да се 
постигне екологосъобразното им управление.  

Програмата разглежда процесите от образуването на отпадъците до тяхното крайно 
обезвреждане, а именно: 

 видът на отпадъците и тяхното образуване; 
 количества и характеристика на отпадъците; 
 начин на събирането и използвани съдове; 

 транспортиране и използвана техника; 
 рециклиране и оползотворяване; 

 обезвреждане на отпадъците. 
 В рамките на Програмата за управление на отпадъците на територията на община 
Перущица е изготвен анализ на съществуващото състояние по отношение дейностите, 

свързани с отпадъците, на база, който са идентифицирани проблемите и са формулирани 
целите за периода 2018-2020 г. Разработен е План за действие, в който са посочени 

необходимите мерки в близка и в средно-срочна перспектива, отговорните институции и 
необходимите финансови средства за обезпечаване на планираните дейности.  
Програмата е отворен документ, който може да бъде допълван и актуализиран при 

следните обстоятелства:  
o промяна на нормативната уредба; 

o промяна на фактическата обстановка; 
o при промяна на обхвата на регионалната система;  
o по препоръка на компетентните органи; 

o при конкретизация на инвестиционните проекти. 
 

Географско покритие и времеви обхват на Програмата за управление на 
отпадъците на община Перущица 2018-2020 г. 

Програмата за управление на отпадъците се отнася за цялата територия на община 

Перущица за периода от 2018 -2020 г., и  съвпада с периода на програмиране и ползване 
на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. и с 

периода на действие на Националния план за управление на отпадъците.като на нейната 
територията единственото населено място е град Перущица 
 Процес на обществени консултации при разработване на Програмата за 

управление на отпадъците 

В процеса на изготвяне на Програмата бяха проведени работни срещи с представители на 

различни заинтересовани страни в община Перущица.  
През 2018г. в залата на община Перущица се проведе кръгла маса, на която беше 
представен и обсъден проектът на Програма за управление на отпадъците 2018-2020 г. на 

общината. 
 Преценка на необходимостта от екологична оценка 

Издадено е Решение № ПВ-33-ЕО/2018г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка, на РИОСВ – Пловдив, да не се извършва екологична 
оценка на „Общинска програма за опазване на околната среда на община Перущица за 

периода 2018-2020 г.”  
Органи за разработване и одобрение на Програмата за управление на отпадъците 

Програмата за управление на отпадъците е разработена под ръководството на кмета на 
община Перущица. След проведените процедура на обществени консултации и процедура 
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за преценка на необходимостта от екологична оценка по реда на ЗООС, Програмата за 

управление на отпадъците за периода 2018-2020 г. на община Перущица е приета с 
Решение № 101, взето с Протокол № 15/20.11.2018 г. на Общинския съвет. 
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II.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА 

 

II.1.Местоположение и граници 

 

Община Перущица се намира в Южна Централна България и по конкретно в 
югозападната част на област Пловдив. Разположена е в подножието на 

Западнородопските ридове Чернатица и Върховишки рид. Граничи с общините 
Стамболийски на север, Родопи на изток и на юг и Кричим на запад. Територията на 
общината обхваща площ от 48,7 км2.Съгласно Закона за регионално развитие (ЗРР), 

община Перущица попада в границите "Югозападна и Южна централна България" 
на ниво 1, Южен централен район на ниво 2 и Област Пловдив на ниво 3.Единствено 

населено място в общината е гр. Перущица. Намира се на 25 км от областния център 
Пловдив и на 144 км от Столицата. 
 

 
 

II.2.Демографски характеристики и тенденции 

Демографската ситуация в община Перущица е резултат от действието на 

фактори и влияния, които от една страна са характерни за Р България, а от друга 
специфични за територията на града и обусловени от неговото историко културно, 

социално икономическо и демографско развитие. Съществено влияние оказват 
брачността, разводимостта, раждаемостта и смъртността, миграцията, полово 
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възрастовата, етническа, религиозна и образователна структури на населението. Те 

влияят на формирането на човешките ресурси в общината, както в количествено, 
така и в качествено отношение. През 2017 г. населението на общината наброява 4 

798 души, което представлява 0.73 % от населението на област Пловдив. 
 

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2017 Г. В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, 

ПО ОБЩИНИ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ 

брой 

Област 

Пловдив/ 

Общини 

Общо В градовете В селата 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Пловдив 669 796 322 158 347 638 505 310 241 147 264 163 164 486 81 011 83 475 

Асеновград 61 334 29 573 31 761 49 042 23 565 25 477 12 292 6 008 6 284 

Брезово 6 479 3 156 3 323 1 695 849 846 4 784 2 307 2 477 

Калояново 10 822 5 334 5 488 - - - 10 822 5 334 5 488 

Карлово 48 822 23 489 25 333 28 350 13 424 14 926 20 472 10 065 10 407 

Кричим 7 991 3 923 4 068 7 991 3 923 4 068 - - - 

Куклен 6 259 3 037 3 222 5 741 2 802 2 939 518 235 283 

Лъки 2 583 1 260 1 323 1 886 954 932 697 306 391 

Марица 31 163 15 523 15 640 - - - 31 163 15 523 15 640 

Перущица 4 798 2 359 2 439 4 798 2 359 2 439 - - - 

Пловдив 345 213 164 094 181 119 345 213 164 094 181 119 - - - 

Първомай 23 843 11 528 12 315 12 327 5 849 6 478 11 516 5 679 5 837 

Раковски 25 520 12 543 12 977 14 745 7 158 7 587 10 775 5 385 5 390 

Родопи 30 498 14 923 15 575 - - - 30 498 14 923 15 575 

Садово 14 650 7 267 7 383 2 452 1 229 1 223 12 198 6 038 6 160 

Сопот 9 245 4 430 4 815 8 237 3 947 4 290 1 008 483 525 

Стамболийски 19 849 9 685 10 164 10 930 5 279 5 651 8 919 4 406 4 513 

Съединение 9 676 4 755 4 921 5 442 2 655 2 787 4 234 2 100 2 134 

Хисаря 11 051 5 279 5 772 6 461 3 060 3 401 4 590 2 219 2 371 

Източник на информация: НСИ 
Половата структура на населението в община Перущица, 2017 г. показва нарушен баланс 

между половете е главно за сметка на високите възрастови групи и не оказва пряко 
влияние върху процеса на възпроизводство. Основна причина за по-големия брой и 

относителен дял женско население е съществуващата по-високата смъртност и по-ниската 
средна продължителност на живота при мъжете. Това на практика води до акумулиране на 
по-големи контингенти жени във високите възрастови групи. Важността на възрастовата 

структура на населението, произтича от факта, че хората в отделните възрасти притежават 
разностранни жизнени и трудови възможности и по различен начин участват в 

материалното производство и духовния живот в обществото. Друга важна особеност е 
зависимостта между полово-възрастовия състав на населението и естествения му прираст. 
Въпреки високия дял на младо население, процесът на остаряване на населението се 

проявява и при населението на община Перущица. 
 

ДЕМОГРАФСКА ПРОГНОЗА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

Обла

ст 

/пол 

Реалистичен вариант 

Години 

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

див 

677 

645 

670 

897 

662 

160 

652 7

33 

643 3

48 

634 1

52 

624 7

97 

614 8

90 

604 3

79 

593 1

94 

581 5

64 

569 9

25 

Мъже 326 
859 

323 
729 

320 
054 

316 3
17 

312 8
01 

309 4
66 

306 0
09 

302 1
24 

297 7
38 

292 9
02 

287 8
21 

282 8
15 

Жени 350 
786 

347 
168 

342 
106 

336 4
16 

330 5
47 

324 6
86 

318 7
88 

312 7
66 

306 6
41 

300 2
92 

293 7
43 

287 1
10 

Източник на информация: НСИ 
 

II.3.Административно устройство 

В Администрацията на Обшина Перущица са обособени направления ръководени 
от кмет, заместник кмет, секретар, финансов контрольор, директори на дирекции и главен 

архитект, пряко подчинени на кмета. Администрацията е обща и специализирана. В 
дирекция „Строителство, архитектура, благоустроиство, общинска собственост, 
хуманитарни деиности и европеиски проекти“ са вклучени 14 щатни служители, фй които 

1 главен експерт екология и земеделие. 
II.4.Географски характеристики и природни дадености 

Климат 

Физикогеографските условия определят климата в  района на общината като 
преходно-континентален. Община Перущица попада в преходно-континенталната 

климатична област, северно от Родопския масив. Зимата е значително по-мека, а лятото е 
сравнително сухо. Продължителността на задържане на снежната покривка е от 25 до 30 

дни през годината. Пролетта настъпва сравнително рано, което е причина и за високата 
средноденонощна температура през месец април -10° –12° С. Средногодишната 
температура е 12, 9о С, абсолютният максимум на температурата е 41,8оС /юли/; 

абсолютният минимум на температурата е 20,7оС /февруари/. Територията на общината се 
отличава с температурни инверсии. Това води до ограничаване на естествената 
вентилация на въздуха в района и до бързо увеличаване на атмосферните замърсители. 

Средната годишна абсолютна влажност на въздуха е 10.0 μδ и варира от 5.2 μδ за януари 
до 15.6 μδ за юли. Средната годишна относителна влажност е 69% и се изменя от 55% за 

август до 81% за януари и декември. 
Средно-годишните валежи са 569 мм на кв.м и са под средните за страната с 

максимум през юли -65мм и минимум през февруари -33 мм. 

Посоката на ветровете най-често е западна. Силни ветрове със скорост над 14 м/сек 
не са характерни за района. 

Продължителността на слънчевото греене и високите температури през 
преобладаващата част от годината предоставят възможност за развитие на енергийната 
ефективност от природни източници.  

Климатичните условия в община Перущица са още една предпоставка за развитие 
на земеделие и туризъм.  

Релеф 

Пазарджишко-Пловдивският район, в който се намира община Перущица, е един от 
най-добре обособените физико-географски район в страната. Основните форми на релефа 

са равнинни и предпланински. През територията на общината минава р. Перущенска. 
Средната надморска височина е 225м. Релефът има западно-източно простиране, 

характеризира се с незначителна контрастност, с неразчлененост и подчертано 
еднообразие във външния му облик. Старата градска част на града е разположена 
амфитеатрално по възвишенията Вълковище и Власевица. В низинната част са застъпени 

холоценските алувиални тераси, както и кватернерни наслаги от чакъл, пясък и глина. 
Най-южните периферни части на Пазарджишко-Пловдивския район са заети от наносни 

конуси, които заедно с делувиалните шлейфове и някои структурни стъпала, образуват 
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т.нар. яка в Пловдивския регион, много пригодна по природни условия за определен вид 

култури –лозя, зеленчуци, овощни градини и др.  
Геоложки строеж 

Горнотракийската низина, в която се намира община Перущица, се е формирала на 
мястото на мощна тектонска депресия, чиято основа е на повече от 400 м. дълбочина, 
изградена от интрузивни скали, кредни и старотерциерни пластове. Релефоизграждащото 

участие на мраморите е предпоставка за образуването на форми с карстов характер. 
Води 

В хидрографско отношение районът се отнася към поречието на р.Марица, десни 
притоци на която са реките Въча, Стара река, Устинска, Перущинска, Тамрешка и др., 
Естествените водни ресурси в общината включват водите на р. Перущенска. Река 

Перущинска представлява малка планинска река, която е с непостоянен отток, значителен 
след валежи и снеготопене и незначителен до нулев през сухите периоди. За нуждите на 

земеделието се използват три напоителни канала, които минават през територията на 
общината „Горнокричимски", „Долнокричимски" и „Южнобългарски".  

За целите на поливното земеделие се използват и водите на разположения в 

непосредствена близост до града микроязовир „Батен“ с вместимост 90 000 куб.м. 
Водните ресурси в общината включват и карстов извор, на около 1,5 км от гр. 

Перущица и подземни води в терасата на река Въча. 
Почви 

На територията на община Перущица се разпространени следните видове 

почви: хумусно-карбонатни, алувиално-ливадни, песъчливо-каменисти.  
Техните характеристики, съчетани с благоприятните природни условия в 

региона са предпоставка за развитие на винарство и интензивно земеделие -
лозарство, овощарство и тютюнопроизводство. 

Защитени територии, зони и биоразнообразие  

Територията на община Перущица включва защитена зона „Брестовица“ и 
защитена територия „Перестица“. Това предопределя богато видово разнообразие на 

флората и фауната. 
На територията на общината са разпространени следните флористични 

видове: вековна буково-дъбова гора, дъбово-габърови гори, алувиални гори, 

отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества; храстови съобщества; 
сухи тревни съобщества; хазмофитна растителност по варовикови скални склонове; 

гори от космат дъб и др.  
На територията на ЗМ „Перестица“ има находище на Родопски силивряк. Той 

е терциерен реликт, преживял ледниковия период с уникални способности да 

устоява на суша. Установено е, че този балкански ендемит може да преживее 31 
месеца изсушен в хербарий, след което при овлажняване започва отново да се 

развива нормално. Разпространен някога по цяла Европа, днес той се среща само на 
Балканите, поради което представлява голям интерес за чуждестранните туристи. 
Включен е в Червения списък на Международния съюз за защита на природата 

(IUCN) с категорията „рядък”. 
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Родопски силивряк 

 
Територията на защитената местност „Перестица“ включва скален масив, 

разположен на юг от гр. Перущица и вековна буково-дъбова гора. Скалният масив 
представлява местообитание и място за гнездене и хранене на черен щъркел, както и 
на редица видове дневни и нощни птици.  

Сред представителите на животинския свят се срещат широкоух прилеп, 
дългоух нощник, жълтокоремна бумка, ивичест смок, ручеен рак, обикновен сечко, 

бръмбар рогач, буков сечко и др. 
II.5.Състояние на местната икономика 

Благоприятните природни условия и ресурси на територията на община 

Перущица дават възможност за развитие на земеделие, животновъдство, 
преработваща промишленост, услуги, екотуризъм и почивно дело в територията 

характеризирана като индустриално-аграрен район с разно отраслово стопанство. 
Географското разположение, природоклиматичните условия и наличието на голям 
процент обработваеми плодородни земи обуславят преимущественото развитие на 

селското стопанство в територията.Икономическият профил на територията се 
оформя от микро, малки и средни предприятия в различни отрасли на икономиката 

предимно в сферата на леката промишленост, като предмета на дейност е 
съсредоточен най-вече в областите на преработката на селскостопанска продукция и 
шивашката дейност. 

Основната част от предприятията в общината попадат в категорията Малки и 
средни предприятия (МСП) с персонал до 100 човека. Най-висок е делът на микро 

предприятията с персонал до 10 заети –90,8 % от всички МСП,следвани от малките 
предприятия с персонал от 11 до 50 заети –7,2 % и накрая с 1,06 % са средните 
предприятия с персонал от 51 до 100 заети.  

Преработваща промишленост 

Най-голям дял в териториалната икономика имат предприятия от следните 

икономически  сектори: 

Производство на хранителни продукти;  

Производство на текстил, облекло; 

Селско стопанство; 

Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството 
Селското стопанство 

Селското стопанство е сред основните отрасли в общината. То е 
поликултурно, относителния дял на селскостопанските територии от общата площ 

на община Перущица в дка е 28375,30 дка или 58,71 %. Голяма част от територията 
на общината е земеделска земя – собственост на частни лица, която би могла да се 
окрупни и използва за селскостопанското производство с по-ниска себестойност. 
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Традиционен отрасъл за общината е гроздо и винопроизводството, като основните 

сортове са каберне совиньон, мерло и мавруд. Наложително е създаването и 
подкрепата на малки семейни винарски изби, които да разширят възможностите за 

производство и туризъм. 
Животновъдство и животинска продукция –в общината се отглеждат 
селскостопански животни, включително редки местни породи –свине, говеда, овце, 

кози, зайци, пчелни семейства. 
Туризъм 

На територията на общината функционира туристически информационен 
център, който разполага с информация за природни забележителности, музеи и 
исторически паметници, културни и спортни прояви и събития, туристически 

маршрути, хотели и други места за настаняване в града и околностите. В 
туристическия център се поддържа детайлна база за всички налични природни, 

културни, архитектурни и исторически забележителности на територията на община 
Перущица.  

Центъра осъществява координация между различните предприемачи за 

формирането на възможно най-богат исторически продукт, разработва рекламни 
материали и представя община Перущица на регионални, национални и 

международни туристически борси и изложения. 
Природните и антропогенни забележителности на общината включват: 

защитена местност „Перистица, антично селище – град Драговец, „Крепостта 

Перистица”, Духова могила и Банова могила, картинна галерия Даново училище, 
Раннохристиянска базилика „Червената църква, „църква Св.Архангел Михаил”, 

манастир „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат”, храм „Св. Атанасий”, 
параклис –храм „Св. Преподобна Петка”, Мемориален паметник на трите поколения 
гр.Перущица, исторически музей гр. Перущица, младежки дом, читалище, еко 

пътеки: „Манастира”, „По пътя на героите”, „Младите скаути”.  
Настанителната база е подсигурена от комплекс „Анита” -15 места с 

ресторант за 120 души, като 70 от местата са на открито и отделна механа с 35 места 
и туристическа спалня на „Туристическо дружество Върховръх” с 2 апартамента и 
стаи с по 4-5 и повече легла, с бани и санитарен възел на етажа и ресторант, както и 

хижа „Върховръх”. Също така възможност за изхранване има и в ресторантите 
Онтарио, Слава, Прохлада и Перущица.Общината разполага и с възможност за 

развитие на винен туризъм, тъй като на нейната територия се намира винарска изба 
„Пълдин”. Тя разполага с дегустационна зала за 80 души, в която професионален 
технолог прави тематична дискусия с презентация. 

Община Перущица разполага със сериозен потенциал за развитието на 
различни форми на туризъм -културно-исторически, еко и винен туризъм. Близостта 

до Областния център, частните имоти, предлагащи се на атрактивни цени, 
прекрасната природа и богатото културно-историческо наследство, 
информационните туристически бюра, агенции за туристически пътувания и 

резервации, обектите за хранене и др. дават възможност за пълно усвояване на 
наличния потенциал. 
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III.  ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО И 

ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ОТПАДЪЦИТЕ  

Съгласно Методическите указания за разработване на общински програми 
за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед №РД-211 от 31.03.2015 г. на 
министъра на околната среда и водите настоящият раздел на Програмата съдържа: 

преглед на националното законодателство в България в областта на управлението на 
дейностите по отпадъците, основните принципи и задължения наобщините; 

 преглед на националните програмни документи (програми, планове, стратегии), 
определящи рамката на развитие в областта на управлението на отпадъците на 
национално ниво; 

 нормативна уредба на местно ниво в областта на управлението на дейностите 
по отпадъците и съответствието й с нормативните изисквания на национално ниво;  

 степен на изпълнение на предходната програма за управление на отпадъците и 
анализ на мерките, които не са изпълнение с анализ на причините; 

 изводи и препоръки от направения анализ. 

Информационно осигуряване на анализа 
За осигуряване на необходимата информация за анализа са използвани следните методи:  

 събиране и проучване на национални и местни за Община Перущица нормативни 
документи, регламентиращи общинските отговорности, свързани с управлението на 
отпадъците; 

 събиране и анализ на стратегически и програмни документи на национално и на 
местно ниво за Община Перущица относно управление на отпадъците; 

 събиране и проучване на отчетите за напредъка по изпълнението на програмните 
документи на Община Перущица пред Общинския съвет. 
 

III.1. Анализ на действащите нормативни и програмни документи в контекста 

на правата и задълженията на общините по управление на отпадъците  

Принципи 
Националното  законодателство и политика в областта на управление на отпадъците 

се основават на следните основни  принципи:  

- Устойчиво развитие – Основната цел на устойчивото развитие е да се достигне 
разумно и справедливо разпределение на нивото на икономическо благосъстояние, което 

да бъде продължено за много поколения. Устойчиво развитие в областта на управление 
на отпадъците означава използване на природните ресурси по начин, който не ги 
унищожава или уврежда и не ограничава възможността да бъдат използвани от 

бъдещите поколения. Това налага максимално използване на възможностите за 
предотвратяване на образуването на отпадъци и за оползотворяване и рециклирането им.  

- Най-добрите налични техники, неизискващи прекомерни разходи (НДНТНПР) - 
консултативен процес за вземане на решения, в който се отчитат относителните 
преимущества на различните възможности за управление на отпадъците, имащи 

отношение към опазването на околната среда, на приемлива цена. Йерархията на 
управление на отпадъците предоставя теоретичната рамка, която може да се използва 

като ръководство при оценяването на различните възможности. НДНТНПР е решение 
(или комбинация от решения), което за дадени цели и обстоятелства предоставя най -
големи ползи или застрашава в най-малка степен околната среда както в краткосрочен, 

така и в дългосрочен аспект. Независимо че йерархията e полезна като обща цел на 
политиката по управление на отпадъците, нейното прилагане трябва да бъде 

съпоставяно с принципа на НДНТНПР, в зависимост от съществуващите обстоятелства 
и икономически условия. 
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- Интегрирано управление на отпадъците - изисква вземане на решения и 

прилагане на ясно определени количествени цели в рамките на една система, състояща 
се от законови, технически, организационни и икономически мерки, идентифицирани 

източници на ресурси и определени отговорности за всички участници, изпълняващи 
тези цели. Интегрираното управление съчетава всички останали принципи на 
политиката по управление на отпадъци. То гарантира взаимодействие и оптимално 

съчетаване на различните методи и подходи, целящи достигане на икономически и 
екологически ефективно управление на отпадъците 

- 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.  
- Предотвратяване - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и 

избегнато, където това е възможно.  
- Отговорност на производителя и замърсителят плаща – тези, които образуват или 
допринасят за образуването на отпадъци или  замърсяват околната среда, трябва да 

покрият пълните разходи за своите действия.   
- 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.  

Йерархия на управление на отпадъците 
Йерархията на отпадъците определя приоритетния ред на това какво представлява най -

добрата възможност за околната среда в законодателството и в политиката относно 
отпадъците. Спазването на йерархията за управление на отпадъците осигурява 
ефективно използване на ресурсите, поради което следва да се насърчава по всякакъв 

начин. Йерархията задава пет възможни начина за правителствените институциите, 
местните власти 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 (съгласно параграф § 1, т.28 от ДР на ЗУО) е 
определено в ЗУО като мерки, които се предприемат преди веществата или предметите 

да се превърнат в отпадък, с което се намалява:  
а) генерираното количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на 

продуктите или удължаването на жизнения им цикъл (количествено предотвратяване);  
б) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите (качествено 
предотвратяване на отпадъците). 

Подготовка за повторна употреба (съгласно параграф § 1, т.23 от ДР на ЗУО) включва 
почистване, проверка и поправка на употребявани продукти, които са станали отпадък, 

така че да могат да се употребяват повторно (например поправка на велосипеди, 
електрическо и електронно оборудване, мебели и др., които след като са поправени, се 
продават като втора употреба). Подготовката за повторна употреба е вид 

оползотворяване на отпадъците. 
Рециклиране (съгласно параграф § 1, т.37 от ДР на ЗУО) 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 
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или за други цели. Главната цел на Рамковата европейска 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 отпадъците, които се класифицират като 
рециклиране съгласно ЗУО, включват (но не само):  

 рециклиране на материали - например 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 продуктите1.  

Рециклирането е вид оползотворяване на отпадъците. 
Друго оползотворяване е всяка дейност, която отговаря на определението за 
„оползотворяване” съгласно ЗУО, 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 ЗУО. Това контрастира с изгарянето на отпадъци без 
оползотворяване на енергия, класифицирано като операция по обезвреждане D10 в 

Приложение I към ЗУО;  

 насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване. 

- Обезвреждане - депониране (дори когато сметищен газ се използва за 
възстановяване на енергия); изгаряне и съвместно изгаряне, които не отговарят на 
критериите, за да бъдат определени като оползотворяване (в случай на съоръжения,  

предназначени за изгаряне на твърди битови отпадъци, които не отговарят на 
определени критерии, с помощта на формулата за енергийна ефективност R1 в 

Приложение II към ЗУО), насипни дейности, когато не отговарят на дефиницията за 
оползотворяване. 
 

 
 

Йерархия на управление на отпадъците  

                                                                 
1Критерии 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 Решение на ниво ЕС 

относно изчисляване на постигането на целите за рециклиране и оползотворяване от страните членки 

подробно е описано в кои случаи компостът се счита за оползотворен. 
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Законови нормативни документи 

Изготвянето на новата общинска ПУО следва да бъде направено в пълно 
съответствие с изискванията на нормативната база за опазване на околната среда и 

управление на отпадъците. Законът за опазване на околната среда (ЗООС), Законът за 
управление на отпадъците (ЗУО) и Законът за ратификация на Базелската конвенция 

за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, 
заедно със съответните подзаконови нормативни актове към тях, са основните 
нормативни документи в областта на управление на отпадъците в Република България. 

Съществуват и други закони и подзаконови нормативни актове, които оказват влияние 
върху развитието на сектор „Управление на отпадъците”, като по-важните от тях са 

разгледани в този раздел от Програмата. Основните нормативни актове в областта на 
управлението на отпадъците са преиздадени след обнародването на новия Закон за 
управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., посл. изм. ДВ. бр.98 от 28 

ноември 2014 г.). 
 

Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г.) 

Общите изисквания към опазването на всички компоненти на околната среда 
(въздух, води, почви, земни недра, биоразнообразие и неговите елементи) и управлението 

на факторите, които оказват вредно въздействие върху нея (отпадъци, шум, химични 
вещества и антропогенна дейност) са въведени в ЗООС. Законът за опазване на 

околната среда очертава принципите за защита на компонентите на околната среда 
- като например “устойчиво развитие”, “предимство на предотвратяване пред 
обезвреждане”, “замърсителят плаща” и интегрирането на политиката на опазване на 

околната среда в секторните и регионалните политики. Освен рамкови разпоредби 
относно принципите, които трябва да се спазват за опазване на околната среда (и в 

предотвратяване 

подготовка за повторна 
употреба 

обезвреждане 

друго оползотворяване 

рециклиране 

Най-предпочитан 
вариант 

Най-

непредпочитан 
вариант 
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частност на управлението на отпадъците) и общите задължения на лицата и 

компетентните органи, в закона са регламентирани и процедурите по извършване на 
екологична оценка, оценка завъздействието върху околната среда (ОВОС) и издаване на 

комплексни разрешителни (КР) и лицензи. 
 Закон за управление на отпадъците (изм. и доп., ДВ, бр.105/30.12.2016 г.) 

Законът за управление на отпадъците, в  сила от 13 юли 2012 г. въвежда 

изискванията на РДО2008/98/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. 

Ключовите разпоредби, произтичащи от ЗУО, са: 

 Количествени цели за подготовказа повторна употреба и рециклиране на отпадъчни 
материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 

домакинствата и подобни отпадъци от други източници, които да достигнат 
общините, в следните срокове и количества: 

1. до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло; 

2. до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло; 
3. до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло. 

 Въвеждане изискване най-късно до края на 2020 г. общините да ограничат количеството 
депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на 
същите отпадъци, образувани в България през 1995 г. 

 Въвеждане на поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и  друго 
оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, за което 

отговорност имат възложителите на строителни дейности, както публични органи, 
така и бизнес: 

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

2. до 1 януари 2018 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците; 
3. до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците. 

 Кметовете на общини да организират системи за разделно събиране на битовите 
отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и да осигурят условия за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки за всички населени места с население, по-

голямо от 5 000 жители и за курортните населени места. 
 Кметовете на общини да осигурят до 13 юли 2014 г. площадки за безвъзмездно 

предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни 
отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо 
от 10 000 жители и при необходимост в други населени места; 

 Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради 
в населените места с над 5 000 жители и в курортните населени места са задължени от 

началото на 2013 г. да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, 
пластмаси и метали в съответствие с наредбите на общините по чл.22 от ЗУО. 
Наредбите следва да се приемат от общинските съвети до 13 юли 2014 г.; 

 Въвеждане  на  детайлни  правила  и  изисквания  за  сдружаване  на  общините  в 
регионални сдружения за решаване управлението на битовите отпадъци на регионално 

ниво чрез регионални съоръжения и организация. 
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 Въвеждане на икономически инструменти за покриване на бъдещи разходи за 

закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото и за 
стимулиране на превенцията и оползотворяването на отпадъци преди депонирането. 

 Определяне на националните компетентни органи по Регламент (ЕО) № 1013/2006, 
изискванията за финансови гаранции при трансграничен превоз, както и възможните 
случаи на ограничения. Забраняват се превозите на отпадъци за Република България, 

предназначени за изгаряне или съвместно изгаряне с оползотворяване на енергията 
за всяка инсталация, в количества за съответната календарна година, надвишаващи 

сумарно половината от годишния капацитет на инсталацията. В случаите, когато в 
Националния план за управление на отпадъците са заложени специфични мерки за 
управление на даден отпадък или поток от отпадъци, Министерският съвет може да 

ограничи вноса на тези отпадъци. 
 Регламентира отговорността на собствениците на пътища за почистване на техните 

сервитути. Съгласно чл.12 от ЗУО собствениците на пътища са длъжни да осигурят 
почистването от отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите 
зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за поддържане, както и за 

осигуряването на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до 
съоръжение за тяхното третиране; 

 Въвежда детайла уредба на задълженията на органите на местното самоуправление и 
местната администрация при управлението на битовите и строителните отпадъци, 
образувани на нейната територия; 

 Въвежда приоритетен ред (йерархия) при управлението на отпадъците (съгласно чл.6, 
ал.1 от ЗУО), както и възможността за отклонение от йерархиярта: 

1.предотвратяване на образуването им; 
2. подготовка за повторна употреба; 
3. рециклиране; 

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

 Отклонения от йерархията се допускат за специфични потоци от отпадъци, когато 
това се основава на съображения, свързани с жизнения цикъл на отпадъците, във връзка с 
цялостното въздействие на образуването и управлението на такива отпадъци.  

 Въвежда икономически инструменти: 
 За извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки 

собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и 
следексплоатационни грижи на площадката на депото. 

 За обезвреждане на отпадъци на общинско или регионално депо за неопасни отпадъци или 

на депо за строителни отпадъци се заплащат отчисления за всеки тон депониран отпадък. 
Отчисленията имат за цел да се намали количеството депонирани отпадъци и да се 

увеличи рециклирането и оползотворяването им. При изпълнение на целите за 
рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци отчисленията се намаляват с 50% - 
когато се изпълнят изискванията за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метал, 

пластмаса и стъкло и с 50% - когато се изпълнят изискванията за намаляване на 
количествата депонирани биоразградими отпадъци. 

 Продуктови такси по реда на чл.59 от ЗУО, за лицата пускащи на пазара продукти, след 
чиято употребата се образуват масово разпространени и за организациите по 
оползотворяване. 

 Регламентира изискванията и реда за предоставяне на информация за дейности, свързани с 
отпадъци. 

 Въвежда задължението общинският съвет да приема наредба, с която определя условията 
и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, 
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претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, 

включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на 
територията на общината, разработена съгласно изискванията на този закон и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за 
предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и  такси; 
 Въвежда задължение кметовете на община да разработват и изпълняват програма за 

управление на отпадъците за територията на съответната община, като информира 
ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на програмата през 

предходната календарна година 
Закон за ратификация на Базелската Конвенция за контрол на 

трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане  

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. 
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. 

Законът регламентира местните данъци и такси, включително такса „Битови 
отпадъци", приходите от която постъпват в общинския бюджет. Таксата се заплаща за 
услугите по:  

 събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за 
тяхното третиране; 

 третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 

 поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места и селищните образувания в общината. 
 

Дейностите за предоставяне на услугите включват: 
1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за 
третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с 

изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на 
битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци 

по Закона за управление на отпадъците - за услугата по събиране и транспортиране на 
битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; 
2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово 

разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други 

инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - 
за услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за 
обществено ползване - за услугата по поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината. 
Всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на 

дейности по предоставяне на услугите се включват в план-сметка за годината за всяка от 
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посочените услуги и по източници на финансиране. Разходите от план-сметката се 

финансират със средства от таксата за битови отпадъци и от други източници при 
спазване на изискванията, приложими за съответния източник на финансиране. Като 

други източници на финансиране, законът дефинира, средства от Оперативна програма 
"Околна среда", от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда и от други публични източници, както и приходите на общината от оползотворяване 

на битови отпадъци и другите общински средства и приходи, различни от приходите от 
таксата за битови отпадъци. 

Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице се определя за 
календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя 
или притежателя на отпадъците. Размерът на таксата за всяко задължено лице е сумата от 

размера на таксата за всяка услугите по сметосъбиране, която се определя, като разходите 
за сметка на таксата за битови отпадъци за текущата година от план-сметката, за всяка 

услугите, се разпределят, като се приложи съответният начин за изчисление в зависимост 
от приетите от общинския съвет основи.  

Размерът на таксата за единица основа се определя в левове за всяка календарна 

година и се приема с решението на общинския съвет за одобряване на план -сметката. 
Водещата основа за определяне на размера на таксата е количеството битови отпадъци. 

Общинският съвет приема основите за изчисляване размера на таксата за всяка от 
услугите с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги. Решението за приемане или изменение на наредбата съдържа и мотивите, 

придружени с анализ, за избор на определената основа, а в случаите когато приеме основа 
различна от посочената като водеща - и мотиви за неприлагането водещата основа за 

определяне размера на таксите, както и вида и източника на информация за изчисляване 
размера на таксата за битови отпадъци.  

Общинският съвет може да приеме различни основи за населеното място, за 

отделните зони в тях, за селищните образувания, за различните категории задължени лица 
и за отделните услуги, като бъдат посочени изрично мотивите за различните основи . 

Законът дефинира и кръгът на основите за определяне на размера на таксата за битови 
отпадъци, които общинският съвет може да приеме: 
1. за услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране: 
а) индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез 

торби с определена вместимост и товароносимост; 
б) количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на 
необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното 

транспортиране; 
в) брой ползватели на услугата в имота; 

2. за услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации: 
а) индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез 
торби с определена вместимост и товароносимост; 

б) количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на 
необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното 

транспортиране; 
в) брой ползватели на услугата в имота; 
3. за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места и селищните образувания в общината: 
а) брой ползватели на услугата в имота; 

б) разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот. 
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Ежегодно в срок до 15 февруари на интернет страницата на общината във формат, 

определен с наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1 от ЗМДТ, се публикуват информация и данни 
за: 

1. одобрената план-сметка по видове услугите; 
2. приетите основи за изчисляване на таксата за битови отпадъци и размера на таксата за 
единица основа за текущата година; 

3. отчетените разходи за предходната година по видове услугитеи по бюджетни 
показатели съгласно утвърдената от министъра на финансите единна бюджетна 

класификация за съответната година, както и друга информация и данни за отчетените 
разходи за предходната година в съответствие с приетата от общинския съвет основа; 
4. отчетените количества събрани и третирани битови отпадъци за предходната година.  

Ежегодно в срок до 31 март Националното сдружение на общините в Република 
България публикува обобщена информация по общини, по области и на национално ниво  

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. От гледна точка на характеристиките, значимостта, 
сложността и рисковете при експлоатация, тези инсталации са определени като втора 
категория строеж от общо осем категории, като първа категория са най-сложните и 

рискови, а осма категория - с незначителен риск и сложност. 
 Законът за устройство на територията съдържа разпоредби във връзка с 

произтичащите от ЗУО изисквания относно строителните отпадъци и отпадъците от 
разрушаване на сгради:  
- оценката   за   съответствието   на   инвестиционните   проекти   със   съществените 

изисквания към строежите обхваща проверката на тези проекти за съответствие с 
редица изисквания, включителнои с изискванията за селективно разделяне на 

отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по 
разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително 
рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и 

рециклиране; 
-премахването на строежи се извършва след одобряване на план за управление на 

строителни отпадъци, изискван от ЗУО; 
-в  разрешението  за  строеж  се  вписват  мерките  за  селективно  разделяне  на 

отпадъците,  образувани  по  време  на  строително-монтажните  работи  и  

дейностите  по разрушаване и осигуряване на последващото им оползотворяване, 
включително рециклиране; 

-на фаза одобрение на строеж за въвеждане в експлоатация не се допуска въвеждане в 
експлоатация, когато: 
       -липсва определен размер на отчисленията за единица депониран отпадък за 

последващо закриване и експлоатация по чл.60 от ЗУО; 
        -не е издадено разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, 

когато такива се изискват по реда на ЗУО. 
С  приемането  на  Закона  за  устройство  на  територията  през 2001  г.  се  въвежда 
разпоредба общините да осигуряват терените и изграждането на съоръженията и 

инсталациите за  третиране  на  битовите  и  строителните  отпадъци.  Този  текст  
поставя  значителни ангажименти към общините в сравнение с компетенциите им, 

произтичащи от ЗУО от 2012 г., които по отношение на строителните отпадъци и от 
разрушаване на сгради на територията на общината се свеждат до организирането на 
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събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци единствено 

от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията  на  съответната  
община,  както  и  общите  изисквания,  валидни  за  всички възложители на 

инвестиционни проекти. Впоследствие изискването за осигуряване на терен за 
инсталации за строителни отпадъци е отпаднало. 

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. 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. ЗУО е специален закон по отношение на ЗУТ, който е 
рамков закон. Имайки предвид практиката при наличие на колизия в закони, би 

следвало специалният и по-нов закон да има предимство при прилагането. Въпреки 
това, 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. Този въпрос обаче не е от компетенциите на общините и 
следва да се реши на национално ниво. 
 

Подзаконови нормативни документи по прилагането на ЗУО 
В настоящата част на Анализа е направен преглед на всички подзаконови 

нормативни актове към ЗУО, действащи на национално ниво, като са посочени 
основни моменти от тях и е акцентирано върху задълженията на общинските 
администрации. 

 
НАРЕДБА за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 

биоразградимите отпадъци 

С наредбата се определят: 
1. изискванията към дейностите по разделно събиране на биоотпадъците; 

2. подходящите за оползотворяване биоотпадъци и други биоразградими 
отпадъци; 

3. условията, при които компостът и ферментационният продукт, получени от 
дейности по оползотворяване на биоотпадъци, престават да бъдат отпадък по 
смисъла на § 1, т. 17от допълнителните разпоредби на Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО); 
4. изискванията за качество на продукта, получен от дейности по 

оползотворяване; 
5. изискванията за употреба на получениякомпост, ферментационен продукт, 

органичен почвен подобрител, стабилизирана органична фракция от процеса на 

механично-биологичнотретиране (МБТ); 
6. методиката за разпределение на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО между 

регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО; 
7. методите за изчисляване на изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО. 
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Наредбата се прилага за биоразградими отпадъци и биоотпадъци с произход 

от: 
1.домакинствата и други обекти, които саобхванати от общинските системи 

за разделно събиране; 
2. домакинствата и други обекти, които са обхванати от общинските системи 

за събиранена смесени битови отпадъци. 

Кметът на общината: 

- 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; 

-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; 
-разработва подробен график за обслужване на съдове-те за разделно 

събиране на биоотпадъци и го оповестяват на интернет страницата на съответната 

община и/или информират населението по друг подходящ начин; 
-включва като неразделна част от програмата по чл. 52 ЗУО мерки за 

предотвратяване образуванетона 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.). 

Мерките включват най-малко: 
1. поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на 

биоотпадъците,събирани чрез общинските системи за разделно събиране, както и 
изчисляване на броя на домакинствата и на населението на всякаобщина, 
обслужвани от общинската системаза разделно събиране; 

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

3. план за изграждане на съоръженията заоползотворяване 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. 

 

НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с ПМС  № 267 от 5.12.2017г. 

Наредбата е приета на основание чл. 43, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците.  
С наредбата се регламентират: 

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

транспортиране и третиране на строителните отпадъци (СО); 
2. изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в 

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

строежи. 

Целта на наредбата е: 
1. да се предотврати и ограничи замърсяването на въздуха, водите и почвите, както 

и да се ограничи рискът за човешкото здраве и околната среда в резултат на събирането, 
третирането и транспортирането на СО; 
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2. да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на 

целите по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 
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, образувани от премахване на строежи, 
независимо от категорията на строежа съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ; 

3. рециклирани строителни материали; 
4. продукти, подготвени от СО за повторна употреба. 
Кметът на общината:  

- изпраща информация 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 на строеж, по електронен път в срок до 
10-о число на текущия месец. Информацията включва наименование на възложителя на 
СМР или премахване на строеж, вида на дейността, местоположението на строителната 

площадка. 
 

НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС №53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.) 
Наредбата е издадена на основание чл.23 от Закона за ограничаване на 

вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (Обн., ДВ. бр.86/1997 г., 
отм. ДВ, бр. 86 от30.09.2003 г.). 

С наредбата се уреждат изискванията за третиране (събиране, приемане, 
обезвреждане) и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, както и 
изисквания към площадките, съоръженията и инсталациите за временно съхраняване на 

отпадъци. 
 

НАРЕДБА №2 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на 

околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 

08.08.2014 г.), приета на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. 

С наредбата се определят условията и редът за класификация на отпадъците по видове и   
свойства.  

Целта на наредбата е класифициране на отпадъците, осигуряващо 
екологосъобразното им управление в съответствие със Закона за управление на 
отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

Наредбата се прилага за вещества, предмети или части от предмети, съгласно 
определението за отпадъци по § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО.  

Притежателят на отпадъци е длъжен да класифицира отпадъците образувани в резултат 
от дейността му, като предприеме всички необходими действия по реда на тази 
наредба. 

 
НАРЕДБА №1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри (обн., ДВ, бр.51 от 20.06.2014 г.) 
Наредбата е издадена на основание чл. 48, ал. 1 Закона за управление на 

отпадъците. С наредба са определени: 

 редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците; 

 редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците; 
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 редът за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара продукти, след 

употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци; 

 редът за водене на публичните регистри от ИАОС, посочени в чл.45, ал.1 от Закона за 

управление на отпадъците; 

 изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци. 

НАРЕДБА №7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките 

за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на 

околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, 
министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 
17.09.2004 г.) 

Наредбата е издадена на основание чл.13 от отменения Закона за управление на 
отпадъците и е запазила действието си на основание §9, ал.2 от ПЗР наЗУО.  

С наредбата се определят изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. Наредбата се отнася за 
площадките, предназначени   за разполагане на съоръжения за третиране на битови,  

строителни, производствени и опасни отпадъци чрез извършване на следните дейности и 
операции: 

 събиране на отпадъци, при източника на тяхното образуване и на самостоятелни 
площадки за събиране и/или сепариране на отпадъци; 

 временно съхраняване на отпадъците, на претоварни площадки и станции и на 
площадки за балиране, пакетиране или брикетиране на отпадъци преди или след 

извършване на основната дейност по обезвреждането им; 

 оползотворяване на отпадъци; 

 обезвреждане на отпадъци; 

 депониране на отпадъци. 

Площадките за третиране на отпадъци се отреждат с влязъл в сила  подробен 
устройствен план (ПУП), изработен и одобрен по реда на Закона за устройство на 
територията. С наредбата са въведени изисквания към геоложките, хидрогеоложките 

и хидроложките условия, на които трябва да отговарят площадките за третиране на 
отпадъци. 

НАРЕДБА № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация 

на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане 

на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 

13.09.2013 г., в сила от13.09.2013 г.) 
Наредбата е издадена на основание чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. 

С наредбата се определят: 

 условията и изискванията за проектиране, изграждане, експлоатация и депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци закриване на 
депа; 

 процедурата и критериите за приемане на отпадъци на депа;  

 изискванията към проектните решения на тялото на депата; 

 общи правила при третиране на отпадъците. 

Наредбата регламентира класификацията на депата за отпадъци в класовете неопасни, 
инертни и опасни и посочва какви видове отпадъци могат да се обезвреждат в тях.  

Наредбата въвежда забрана за депонирането на: течни; експлозивни, корозивни, 
оксидиращи, леснозапалими или запалими отпадъци; болнични и други клинични 

отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване, които с наредбата са 
класифицирани като инфекциозни; излезли от употреба гуми и др. 
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Посочени са критериите за приемане на отпадъци на депа, както и редът за извършване 

изпитване на отпадъците: основно охарактеризиране на отпадъците за изпитване на 
поведението на отпадъците в условията на депото, изпитване за установяване на 

съответствието и проверка на място. 
Във връзка с Наредба №7/19.12.2013 г. за отчисленията, Наредбата изисква 

цената за депониране на отпадъци да възстановява разходите за изграждане на 

депото и да покриваразходите за експлоатация, мониторинг, закриване и 
следексплоатационни грижи за площадката на депото за период не по-кратък от 30 

години, както и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на 
персонала, работещ с отпадъци, изискванията за обучение и квалификацията му. 

НАРЕДБА №4 за условията и изискванията за изграждането и 

експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на 

отпадъци (обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г.) 

Наредбата е издадена на основание чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. 
С наредбата се определят условията и изискванията за изграждане и експлоатация 

на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на твърди или течни 

отпадъци с оглед предотвратяване, намаляване и/или ограничаване в максимално 
възможна степен на замърсяването на околната среда, включително на изпусканите 

в резултат на изгарянето емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, почвите, 
повърхностните и подземните води, и произтичащия от тях риск за човешкото здраве. 
Наредбата въвежда изисквания по отношение на температурата на хомогенната газова 

смес и времето й за престой. 
НАРЕДБА за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 

06.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.) 
Наредбата е приета на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците. 

С наредбата се определят изискванията за пусканите на пазара опаковки и 
опаковъчни материали, както и за разделното събиране, многократна употреба, 

рециклиране, оползотворяване и/илиобезвреждане на отпадъци от опаковки, 
включително постигането на цели за рециклиране и/или оползотворяване. 

Лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, отговарят за: 

1. намаляване образуването на отпадъци от опаковки, включително за 
оптимизиране на опаковките и многократната им употреба, както и за влагането на 

рециклирани материали при производството на опаковки, когато това не противоречи на 
хигиенните и здравните норми; 

2. разделното събиране на образуваните от тях отпадъци от опаковки, 

включително организиране на системите; 
3. рециклирането и оползотворяването на разделно събраните отпадъци от 

опаковки; 
4. екологосъобразното обезвреждане на отпадъците от опаковки, които не 

могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени. 

Системите за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на 
отпадъците от опаковки, организирани от организациите по оползотворяване, 

съответно от кметовете на общини, обхващат не по-малко от 6 000 000 жители на 
територията на страната и задължително включват курортните населени места и всички 
населени места с население над 5 000 жители. 

Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки включват най -малко 
следните елементи: 
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цветни (зелени, жълти и сини) съдове за събиране на отпадъци от опаковки 

отдомакинствата, като за населени места с под 50 000 жители, за всеки 400 жители се 
осигурява минимален общ обем на съдовете 3 300 л; 

 цветни съдове за събиране на отпадъци от търговски, производствени и 
административни обекти; 

 площадка за извършване на дейностите по предварително третиране на разделно 

събраните отпадъци от опаковки; 
съоръжения за предварително третиране на отпадъци от опаковки, в т.ч. инсталации за 

сепариране на отпадъци, специализирана и транспортна техника.  
 Кметът на общината: 

- отговаря за организирането на дейностите по разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване 
на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на 

необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на 
масово разпространени отпадъци (в частност - отпадъци от опаковки). 
- изпълнява задълженията си по отношение на отпадъците от опаковки, като 

сключва договори за изграждане на система за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки на територията на общината при минимални параметри на системата 

(минимален общ обем на цветни съдове, площадка за извършване на дейностите по 
предварително третиране на разделно събраните отпадъци от опаковки и 
съоръжения за предварително третиране на отпадъци от опаковки) с организации по 

оползотворяване, и/или лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ 
за извършване на дейности с отпадъци, издаден по реда на ЗУО, и/или комплексно 

разрешително. 
- определя местата за разполагане на елементите от системата за разделно събиране 
на отпадъци от опаковки на територията на общината, в т.ч. разполагането на съдове за 

събиране на битови отпадъци и съдове за разделно събиране; 
- сключва договор за изграждане на система за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки с лица, притежаващи документ за дейности с отпадъци и/или КР в случай на 
писмен отказ от всички организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки да 
сключат договор за изграждане и обслужване на система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки на територията на съответната община; 
- осигурява и организира прилагането на подходящи мерки за недопускане на 

посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки. Контейнерите за битови отпадъци следва да бъдат различни от тези за 
отпадъци от опаковки, в т.число и по цвят (да не бъдат в жълт, зелен или син цвят); 

- съдейства при подготовката и провеждането на разяснителните кампании на 
организациите по оползотворяване; 

Лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, предприемат мерки за постигане на 
цели по оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки, които се постигат 
поетапно съгласно сроковете по §3 на преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) 

на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. 
НАРЕДБА за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с 

ПМС №11 от15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 
1.11.2013 г., в сила от1.11.2013 г.) 

Наредбата е приета на основание чл. 13 Закона за управление на отпадъците.  

В §1, т.1 от ДР на наредбата е посочена дефиниция на ИУМПС, а именно: 
„Излязло от употреба моторно превозно средство” е отпадък по смисъла на § 1, т. 

17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.: 
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а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично 

писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от 
Наредба № I-45 от 2000 г.; 

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически 
преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № 
Н-32 от 2011г. за повече от две години от определената му дата за следващ 

преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху 
държавна или общинска собственост; 

в) изоставено регистрирано МПС. 
С наредбата се определят изискванията за събирането, транспортирането и 

третирането на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и 

изискванията към пусканите на пазара моторни превозни средства (МПС), материали и 
компоненти за тях. 

Лицата, които пускат на пазара МПС, отговарят и за разделното събиране, 
съхраняването, транспортирането, предварителното третиране, рециклирането и/или 
оползотворяването на негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА), 

образувани в резултат на разкомплектоване на ИУМПС, както и за изпълнението на 
целите по наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за 

батерии и акумулатори и НУБА. 
Съгласно правната норма на чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО кметът на общината 

отговаря за организирането на дейностите по разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване 
на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на 

необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на 
масово разпространени отпадъци (в частност - ИУМПС). 

Кметът на общината: 

-определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за 
разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци на 

територията на общината за предаване на ИУМПС в съответствие с програмата по чл. 
52, ал. 1 ЗУО (Програма за управление на отпадъците на съответната община) и 
наредбата по чл. 22 ЗУО (наредба за управление на отпадъците на територията на 

дадена община, приета с решение на съответния общински съвет); 
-организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл. 143, ал. 7 и 8 

ЗДП и предаването им в центрове за разкомплектоване, за което уведомява звеното 
„Пътна полиция” при Столичната дирекция на вътрешните работи или областната 
дирекция на Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС. 

Местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно 
събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци се отреждат с 

достатъчно площ, като се отчита броят на ИУМПС на територията на общината за 
година. 

Кметът на общината извършва горепосочените дейностите, като сключва 

договор със:  
 организации по оползотворяване на ИУМПС; 

 лица, които изпълняват задълженията си индивидуално. 
Кметът на общината контролира изпълнението на задълженията във връзка 

със сключените договори с ООп или с лица, които изпълняват задълженията си 

индивидуално. 
НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване  

(приета с ПМС №256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 
01.01.2014 г.)  
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 Наредбата е приета на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците. 
„Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” е електрическо и 

електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на §1, т.17 от допълнителните 
разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, монтажни възли и резервни 
части, които са част от ЕЕО по време на освобождаване на отпадъка. § 1, т.11 от 

Наредбата. 
С наредбата се определят изискванията за разделното събиране, 

транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, повторната 
употреба, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). 

Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, отговарят за разделното събиране, 
транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, подготовката за 

повторна употреба, рециклирането, оползотворяването и обезвреждането на 
ИУЕЕО, образувано от пуснато от тях на пазара ЕЕО. Горепосочените лица 
осигуряват изпълнение на целите за разделно събиране на ИУЕЕО поетапно 

съгласно сроковете по §7 от преходните и заключителните разпоредби. 
Кметът на общината: 

1. оказва съдействие на организациите по оползотворяване и на лицата, 
които изпълняват задълженията си индивидуално, в т. ч.определя местата за 
разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и 

местата за предаване на ИУЕЕО; 
2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за 

разделно събиране на ИУЕЕО по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО, като сключва договори със: 
а) организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или  
б) лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или  

в) други лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО, за извършване на 
дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на 

отпадъци на територията на съответната община. 
Кметът на общината изготвя и утвърждава график за събиране на ИУЕЕО, 

образувано в бита, включващ не по-малко от две дати годишно. Графикът се обявява 

чрез местните средства за масово осведомяване и по друг подходящ начин. 
Кметът на общината контролира изпълнението на задълженията във връзка 

със сключените договори с организации по оползотворяване на ИУЕЕО, лица, които 
изпълняват задълженията си индивидуално и/или лица, притежаващи документ по чл. 35 
ЗУО. 

НАРЕДБА за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

(приета с ПМС №351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.) 
Наредбата е приета на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците. 

По смисъла на §1, т. 16. от ДР на наредбата „негодна за употреба батерия 
или акумулатор” е батерия или акумулатор, която не може да бъде използвана за целите, 

за които е произведена, и е отпадък по смисъла на §1, т. 17 от допълнителните 
разпоредби на ЗУО. 

С наредбата се определят изискванията за пускането на пазара на батерии и 

акумулатори и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, 
предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането 

на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). 
Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, отговарят за: 
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 разделното събиране на НУБА; 

 рециклирането и оползотворяването на разделно събраните НУБА; 
 екологосъобразното обезвреждане на НУБА и отпадъците от тях, които не могат да 

бъдат рециклирани и/или оползотворени. 
Лицата, които пускат на пазара портативни батерии и акумулатори, са 

длъжни да осигурят събирането на количеството портативни НУБА, отговарящо на 

коефициент на събираемост. Събирането на количествата портативни НУБА се 
извършва поетапно съгласно сроковете по §3 от преходните изаключителните 

разпоредби, като коефициентът на събираемост се изчислява съгласно приложение №2 
от наредбата. 

Кметът на общината: 

1. организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни 
НУБА и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на НУБА, в 

т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за 
разделно събиране и местата за предаване на портативни и автомобилни НУБА; 

2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за 

разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО, като 
сключва договори със: 

а) организации по оползотворяване на НУБА, и/или  
б) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден 

по реда на ЗУО, и/или комплексно разрешително. 

Кметът на общината контролира изпълнението на задълженията във връзка 
със сключените договори за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА с 

ООп или лица, притежаващи документ за дейности с отпадъци, и/или комплексно 
разрешително. 

НАРЕДБА за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми 

(Приета с ПМС №221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.) 
Наредбата е приета на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на  

отпадъците. 
„Излезли от употреба гуми” са всякакъв вид гуми, които попадат в обхвата на наредбата 
и отговарят на определението за „отпадък” по смисъла на §1, т. 17 от ДР на ЗУО. С 

наредбата се определят изискванията за събирането, транспортирането, 
съхраняването, оползотворяването или обезвреждането на излезли от употреба гуми 

(ИУГ), включително целите за регенерирането и/или рециклирането и/или 
оползотворяването им.  
Лицата, които пускат на пазара гуми, отговарят за събирането, съхраняването, 

транспортирането, оползотворяването или обезвреждането на ИУГ. 
Горепосочените лица прилагат мерки за постигането на цели: по 

оползотворяване и регенериране и/или рециклиране. Целите по регенериране 
и/или рециклиране се постигат поетапно, съгласно сроковете по § 2 на 
преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Наредбата.Когато местата за 

събиране на ИУГ са разположени върху общински имот кметът на общината 
определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината и информира 

обществеността за местоположението им и условията за приемане на ИУГ. 
Кметът на общината съдейства за извършване на дейностите 

посъбиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или 

обезвреждане когато има сключен договор с организация по оползотворяване 
на ИУГ или лица, които изпълняват задълженията си по наредбата индивидуално. 

НАРЕДБА за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета 
с ПМС №352 от27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.) 
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Наредбата е приета на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците. 
„Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти” са опасни и масово 

разпространени отпадъци по смисъла на § 1, т.т. 7 и 12 от допълнителните разпоредби 
на ЗУО (§1, т. 14 от ДР на Наредбата). 

С наредбата се определят изискванията за: 

1. пускането на пазара на масла; 
2. разделното събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването 

и обезвреждането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 
Лицата, които пускат на пазара масла, са отговорни за оползотворяването на 

отработени масла в количество (в тонове), не по-малко от 40 на сто от количеството 

(в тонове) масла, пуснати от тях на пазара на Република България през текущата година. 
Кметът на общината определя местата за смяна на отработени моторни 

масла на територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, 
сключили договор с организация по  оползотворяване, и/или на лицата, които 
изпълняват задълженията си индивидуално, и информира обществеността за 

местоположението им и за условията за приемане на отработените масла. Кметът 
изпълнява горепосочените задължения, когато местата за смяна на отработени моторни 

масла са разположени върху общински имот. 
Кметът на общината съдейства за извършване на дейностите по събиране и 

съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или 

обезвреждане. Кметът изпълнява горепосочените си задължения, когато има сключен 
договор за извършване на дейностите по събиране на отработени масла и предаването 

им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане със: 
а) организация по оползотворяване на отработени масла; 
б) лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си 

индивидуално; 
в) други лица, притежаващи документ за дейности с отпадъци, издаден по 

реда на ЗУО, и/или комплексно разрешително. 
НАРЕДБА за определяне на реда и размера за заплащане на 

продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово 

разпространени отпадъци (приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 53 от 
10.06.2008 г., бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) 

Наредбата е приета на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците. 

Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след 

употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, както и лицата, 
които придобиват за лична употреба моторни превозни средства (МПС) в резултат 

на въвеждане на МПС на територията на страната от друга държава - членка на 
Европейския съюз (ЕС), или внасяне на МПС от държава извън ЕС, заплащат 
продуктова такса по реда и в размера, определени с наредбата. 

Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след 
употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, участващи в 

колективни системи, представлявани оторганизация по оползотворяване, или 
изпълняващи задълженията си индивидуално, които не заплащат продуктова такса за 
предходната година, се определят със заповед на министъра на околната среда и водите. 

Продуктовата такса не се заплаща само при доказване пред министъра на околната 
среда и водите на изпълнение на задълженията по ЗУО и наредбите по чл. 24, ал. 2 ЗУО. 

Продуктовата такса се заплаща за: 
 нови, регенерирани и гуми втора употреба; моторни превозни средства; 
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 опаковани стоки и/или опаковъчен материал; 

 батерии или акумулатори; 
 масло; 

 електрическо и електронно оборудване. 
Лицата, определени със заповед на министъра на околната среда и водите, изпълняващи 
задълженията си индивидуално, лицата, които са членове на колективни системи, 

представлявани от организация по оползотворяване, и не са изпълнили задълженията си 
към нея или към организациите по оползотворяване, заплащат по сметката на 

ПУДООС за предходната година продуктова такса за съответните продукти в 
едномесечен срок от издаването на заповедта на министъра на околната среда и водите. 

 НАРЕДБА № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци 

Наредбата и издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 111 от 
27.12.2013 г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г. 

С наредбата се уреждат редът и начинът за:  
1. определяне размера на обезпечениeто по чл. 60, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и за предоставянето му при извършване на дейност по обезвреждане на 

отпадъци чрез депониране;  
2. разходване на натрупаните през експлоатационния период средства по чл. 60, ал. 

1 ЗУО за извършване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на 
площадките на депата за отпадъци;  

3. определяне на размера и начина на усвояване на банковата гаранция по чл. 60, 

ал. 2, т. 3 ЗУО при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране;
 4. определяне размера на отчисленията по чл. 64 ЗУО и реда за предоставянето им 

при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране на регионално 
или общинско депо за неопасни отпадъци и на депо за неопасни отпадъци с друг произход 
(когато отпадъците са от строителство и разрушаване). 

 С наредбата се определят документите за съставяне на акт за установяване на 
публично държавно вземане в случаите по чл. 60, ал. 6 и чл. 64, ал. 8 ЗУО. 

Съгласно ЗУО, Раздел IV“Финансиране на обезвреждането на отпадъци чрез 
депониране“  чл. 60. ал.1„За извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез 
депониране всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи 

разходи за закриване иследексплоатационни грижи на площадката на депото.“ 
Съгласно член 60, ал.2 т.3 от ЗУО обезпечението може да бъде под формата на 

банкова гаранция в полза на съответната РИОСВ, на чиято територия се намира депото. 
Основни ангажименти на община Перущица, произтичащи от ЗУО и 

подзаконовите нормативни актове 

ЗУО и наредбите към него регламентират детайлно редица ангажименти на 
общините, свързани с управлението на отпадъците. Съгласно нормативната уредба, 

кметът на общината отговаря за:  
1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; 
2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им. Следва да се 
подчертае, че кметът на общината е длъжен да осигури условия, при които всеки 

притежател на битови отпадъци да се обслужва от лицата/фирмите, на които общината е 
възложила тези дейности, като тези лица трябва да притежават съответните разрешителни 
или регистрационни документи, изисквани от ЗУО; 

3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии в 
населените места, предназначени за обществено ползване; 
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4. избора на площадки, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или 
обезвреждане на битови отпадъци. Изискванията към площадките, съоръженията и 

инсталациите за битови отпадъци са регламентирани в Наредбата за изискванията, на 
които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на 
отпадъци и Наредбата  за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа 

и други съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци; 
5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 

отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на 
съответната община. Следва да се подчертае, че за разлика от отменения ЗУО в новия 
закон отпада задължението на общините за осигуряване на депа за депониране на 

строителни отпадъци и от разрушаване на сгради, извън отпадъците от ремонтна дейност 
на жилищата на домакинствата.  

6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най -малко за 
следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и за 
поетапното постигане на целите на общината за повторна употреба и рециклиране на тези 

отпадъци; 
7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 

отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци, в т.ч. определянето на местата за разполагане на необходимите 
елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово 

разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, излезли от употреба моторни превозни 
средства и електронно и електрическо оборудване, негодни за употреба батерии и 

акумулатори, отработени масла, излезли от употреба гуми); 
8. изпълнението на решенията на Общото събрание на Регионалното сдружение, в което 
участва дадена община, в т.ч. относно инвестиционната програма на сдружението, 

провеждане на обществените поръчки и др.; 
9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци от бита и 

предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане, като напр. опаковки от негодни 
препарати за растителна защита, използвани за градините на домакинствата, опаковки от 
химикали и препарати и стари такива и др.; 

10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци и 
биоотпадъци, (в т.ч. за определянето на местата за разполагане на необходимите елементи 

на системата за разделно събиране на тези отпадъци и предаването им за компостиране 
или анаеробно разграждане), както и за постигане за целите за намаляване на 
депонираните биоразградими отпадъци на общинските депа и постигане на целите за 

оползотворяване на биоотпадъците; 
11. осигуряването до средата на 2014 г. на площадки за предаване на разделно събрани 

отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита и от 
ремонтна дейност на домакинствата, зелени отпадъци и други във всички населени места 
над 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени 

места. 
12. почистването от отпадъци на общинските пътища, вкл. техните сервитути, което е 

също нов ангажимент за всички собственици на пътища; 
13. поддържането на регистър на пунктовете за предаване на отпадъци от пластмаси, 
стъкло, хартия и картон на територията на съответната община и на площадките, 

осигурени от общините за безвъзмездно предаване на битови отпадъци,  което е също нов 
ангажимент за кметовете на общини; 

14. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или 
създаването на незаконни сметища, организиране на почистването им; 
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15. съдействие за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за 

повторна употреба; 
16. осигуряване на информация на обществеността по всички ангажименти на общината  

чрез интернет-страницата на общината, както и по друг подходящ начин и  провеждане на 
информационни кампании за населението и бизнеса, свързани с разделното събиране на 
отпадъците; 

17. организира събирането на данни и предоставя информация на НСИ, ИАОС, съгласно 
изискванията на Наредбата за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; 
18. разработване на общинска наредба за управление на отпадъците и общинска програма 
за управление на отпадъците; 

19. организиране и внасянето на отчисленията за следексплоатационни грижи за депата за 
битови отпадъци и за депониране на отпадъци в необходимия размер и срок; 

20. контрол на изпълнението на общинската наредба за управление на отпадъците; 
21. предлагане за одобряване от Общинския съвет на такси за заплащане на услугите, 
предоставяни от общината, свързани с отпадъци; 

22. определя  изискванията към площадките за пунктовете за предаване на отпадъци от 
хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките 

(отнася се до пунктовете за предаване на посочените отпадъци в рамките на населените 
места, известни сред населението и като пунктове за вторични суровини). 

Кметът на общината съвместно с другите кметове на общините от Регионалното 

сдружението за управление на отпадъците, предприема действия по възлагане и 
извършване на прединвестиционни проучвания за осигуряване на ново съоръжение за 

третиране на битовите отпадъци най-малко три години преди изчерпване обема на депото 
за битови отпадъци или изтичането на експлоатационния срок на инсталацията, за което 
уведомява съответната РИОСВ. 

ЗУО регламентира и обхвата на контролните правомощия на общините: Кметът на 
общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира: 

 дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, 
транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци; 

 дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или 
регионални депа; 

 площадките за дейностите с ОЧЦМ; 

 спазването на други изисквания, определени с наредбата по чл. 22 от ЗУО; 

 считано от 01.01.2020 г., изоставянето на битови отпадъци и нерегламентираното им 
изхвърляне. 

 организира и контролира закриването, рекултивацията на терените и последващия 
мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на територията на съответната 
община. 

Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на 
терените и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на 

територията на съответната община. 
Съгласно чл.118 от ЗУО кметът на общината, по местонахождение на площадката 

за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, упражнява контрол за спазване на 

условията и реда за извършване на тези дейности, съобразно своите компетенции. За 
констатираните нарушения при проверките за спазване на условията и реда за извършване 

на тези дейности кметът на общината уведомява в 14-дневен срок директора на 
съответната РИОСВ, като му изпраща всички документи. 

В наредбата за управление на отпадъците по чл.22 от ЗУО общините следва да 

разпишат и разширят обхвата на контролните правомощия на контролните звена на 
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общините, като включат в този обхват контрол за спазване на допълнителните към ЗУО 

изисквания, които са включили в общинската наредба. 
ЗУО определя и размера на глобите, които кметовете или оправомощени от тях 

лица могат да налагат на основание на ЗУО. 
За извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки 

собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и 

следексплоатационни грижи на площадката на депото. 
Законът въвежда инстута на отчисленията, като финансов механизъм, който да 

гарантира изпълнението на националните цели за намаляване количествата на 
депонираните отпадъци. За обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо 
за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци се правят отчисления в размер и 

по ред наредба 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., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г.). Функцията на този 
инструмент е да бъде намалено количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи 
тяхното рециклиране и оползотворяване. Отчисленията се определят в левове за един тон 

депонирани отпадъци и се превеждат от собственика на депото ежемесечно по банкова 
сметка за чужди средства на РИОСВ, на чиято територия се намира депото. Натрупаните 

средства от отчисленията се разходват за дейности по изграждане на нови съоръжения за 
третиране на битови и строителни отпадъци, осигуряващи изпълнение от общините на 
изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

Средствата могат да бъдат разходвани за извършването на последващи разходи, свързани 
с изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване на битови отпадъци. Размерът 

на отчисленията за битови отпадъци се намалява, когато целите в съответния регион са 
изпълнени от общините в съответствие с решението по РСУО, както следва: 
1. с 50 на сто за целите за повторна употреба и рециклиране по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО; 

2. с 50 на сто за целите за ограничаване на количествата депонирани битови 
биоразградими отпадъци, определени с Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и 

третиране на биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г. (Oбн. ДВ, 
бр. 11 от 31.1.2017 г.) . 
 

Общинска нормативна рамка 

Наредба по чл.22 от Закона за управление на отпадъците 

Наредбата е приета през 2013 г.на основание на новия ЗУО, приет през юли 2012 г. 
Структурирана е в четиринадесет раздела. Наредбата е детайлна и подробна и отразява 
основните изисквания на чл.22 от ЗУО. Поставено е изискване за извършване на 

дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на 
битовите отпадъци на основата на разрешително по чл. 35 от ЗУО и чрез сключване на 

писмен договор за предоставяне на услуги по реда на Закона за обществените поръчки. 
Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Перущица, в голяма 
степен съответства на нормативните изисквания за съдържанието и в ЗУО в чл.22. 

Съгласно изискванията на закона с наредбата  следва да уреждат и изискванията към 
площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. 

условията за регистрация на площадките, както и условията за предаване на отпадъци на 
площадките по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО. По отношение на условията и реда за 
създаването на системи за разделно събиране Наредбата предвижда кметът на общината 

да сключи договор с лицензирани организации по оползотворяване на отпадъците. 
Включени са разпоредби относно минималните условия, които трябва да са налични в 

договорите между общината и съответните организации по оползотворяване на отпадъци. 
Целесъобразно е да бъдат създадени правила относно разделното събиране на отпадъците, 
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образувани в училищата, тъй като образованието е много важен инструмент за постигане 

на целите на екологичното управление на отпадъците и на устойчивото развитие като цяло 
и защото навиците, свързани с разделното събиране на отпадъците и с екологосъобразното 

поведение като цяло, трябва да бъдат създадени още в детска възраст. Препоръчително е 
Наредбата да задължи всички звена на общинска издръжка също да въведат разделно 
събиране на отпадъците от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло. Възможно е в 

Наредбата да се допълни задължение във всички звена на територията на общината на 
общинска издръжка да се поставят съдове за разделно събиране на батериите. 

Препоръчително е уредбата, съгласно управлението на строителните отпадъци да 
бъде актуализирана в съответствие с промените в Наредбата за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали от месец 

декември 2017 г. 
Наредба по чл.9 от Закона за местните данъци и такси 

Тази наредба е приета през 2012г. и урежда реда и начина за определяне и  
администриране на местните такси и цени на услуги (в т.ч. такса за битови отпадъци), 
предоставяни на физически и юридически лица на територията на общината, както и реда 

и сроковете за тяхното събиране.  
Анализът на наредбата, в частта касаеща такса битови отпадъци и общите 

положения, сочат на някои несъответствие между разпоредбите в действащата общинска 
наредба и изискванията на закона: 

Такса битови отпадъци се заплаща за услугите по събиране, извозване и 

обезвреждане в депа или други съоръжения  на битовите отпадъци, както и за поддържане 
на чистотата на териториите за обществено ползване.  

Във връзка с разпоредбатана чл.67 от ЗМДТ, която ще влезе  в сила към 
01.01.2020г. следва към този момент да бъде преработена частта, касаеща размерът на 
таксата. Съгласно общинската наредба, таксата се определя според количеството на 

генерираните битови отпадъци, а при обективна невъзможност за определянето на 
количеството съгласно данъчната оценка/отчетната стойност. Тази уредба противоречи на 

закона, който определя императивните критериии за определяне размера на данъка. 
Съгласно нормативната уредба, количеството битови отпадъци е водеща основа за 
определяне на размера на таксата за битови отпадъци. В случай че ОС предпочете 

различна основа от водещата, следва да мотивира това решение, като го базира на 
съответните анализи обосноваващи този подход. Законът ограничава императивно 

възможния избор на основа, съгласно характера на услугите: 
1. за услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране: 

а) индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително 
чрез торби с определена вместимост и товароносимост; 

б) количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и 
вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за 
тяхното транспортиране; 

в) брой ползватели на услугата в имота; 
2. за услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации: 

а) индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително 
чрез торби с определена вместимост и товароносимост; 

б) количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и 

вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за 
тяхното транспортиране; 

в) брой ползватели на услугата в имота; 
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3. за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 

в населените места и селищните образувания в общината: 
а) брой ползватели на услугата в имота; 

б) разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот. 
Изводът сочи, че общинската наредба се позовава на алтернативна основа за 

определяне размера на таксата битови отпадъци, която е извън кръгът на посочените като 

възможни от законодателя и съответно в противоречие със закона. 
 Във връзка с процеса на програмиране, ЗУО съдържа няколко ключови изисквания: 

 Първо: Общинската програма да се разработи в съответствие със структурата, 
целите и предвижданията на НПУО 2014-2020 г., приет с решение на Министерски съвет 
през декември 2014.  

 Второ: Общинската програма се разработва и приема за период, който следва да 
съвпада с периода на действие на НПУО. Периодът, за който МОСВ разработва 

Националния план, е 2014-2020 г. Тъй като НПУО 2014-2020 г. беше одобрен от 
Министерски съвет в края на декември 2014 г. общините разработват своите програми за 
периода 2015-2020 г. 

 Трето: Общинската програма трябва да включва необходимите мерки за 
изпълнение на задълженията на кмета на общината, регламентирани в Глава втора, Раздел 

III на ЗУО. 
  
 Четвърто: Общинската програма за управление на отпадъциге се разработва като 

се вземат предвид и Методическите указания на МОСВ за разработване на общински 
програми за управление на отпадъците, одобрени със Заповед на министъра на околната 

среда и водите в края на март 2015 г. 
 Пето: Да се осигури обществен достъп до програмата на общината за управление 
на отпадъците.  

 Съответствие на общинската програма със структурата, целите и предвижданията 
на НПУО. 

 ЗУО включва конкретни изисквания за съдържание на НПУО. НПУО трябва да 
съдържа анализ на текущото състояние на управлението на отпадъците, мерките, които 
трябва да се предприемат за подобряване на съобразената с околната среда подготовка за 

повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както и 
оценка на начина, по който планът ще подпомогне изпълнението на целите и прилагането 

на разпоредбите на закона. 
 НПУО трябва да включва и мерки за създаване на интегрирана и адекватна мрежа 
от съоръжения и инсталации за обезвреждане на отпадъците, както и на инсталации за 

оползотворяване на битови отпадъци (1) чрез прилагане на най-добрите налични техники; 
(2) в най-близките съоръжения/инсталации, намиращи се до източника на образуване на 

отпадъците, като се използват най-подходящите методи и технологии, осигуряващи 
висока степен на защита на човешкото здраве и околната среда. 
 Планът трябва да предвижда и мерки за прилагане на системи за разделно събиране 

най-малко на следните отпадъци: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, и мерки за 
изпълнение на целите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъчни 

материали по чл. 31 и 32 от ЗУО.  
 При разработването на общинските програми за управление на отпадъците 
специално внимание трябва да се отдели на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за разделно 

събиране на биоотпадъците, и по-конкретно, че кметът на общината като неразделна част 
от програмата за управление на отпадъците включва мерки за предотвратяване 

образуването на биоотпадъци, разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците на 
територията на общината, отчитайки специфичните условия на отделните видове населени 
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места (големина, тип, брой жители и др.). Разделното събиране на биоотпадъците на 

територията на общината е една от предпоставките за постигане на количествените цели 
за оползотворяване на биоотпадъците. 

Одобрение и отчитане на общинската програма 

Съгласно ЗУО ангажиментът за разработване на програмата е на кмета на общината, а за 
нейното одобрение – на Общинския съвет. Кметът на общината е длъжен ежегодно до 

края на месец март да информира Общинския съвет за изпълнението на мерките от 
програмата през предходната година. Целесъобразно е ежегодният отчет за изпълнение на 

общинската програма да се публикува на интернет страницата на общината с цел 
информиране на гражданите и бизнеса. 
Процедура на екологична оценка на общинската програма за управление на отпадъците. 

Общинската програма за управление на отпадъците преди внасянето й за разглеждане от 
Общинския съвет подлежи на процедура „Преценка на необходимостта от извършване на 

екологична оценка“, в изпълнение на чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми, издадена на основание на 
ЗООС. Тази процедура включва подготовка от страна на общината на „Искане за издаване 

на решение по преценка необходимостта от извършване на екологична оценка“, което се 
внася за разглеждане в РИОСВ. В общия случай, без утежняващи обстоятелства, 

процедурата отнема 1 месец, което следва да се има предвид в процеса на разработка и 
одобрение на общинската програма. 
Изисквания по отношение на разработването на Наредбата за управление на 

отпадъците от общините, съгласно чл.22 от ЗУО 
От съществено значение за постигане на целите на екологосъобразното управление на 

битовите отпадъци е детайлното регламентиране в Наредбата по чл.22 от ЗУО на 
задълженията на физическите и юридическите лица за разделно събиране, рециклиране и 
оползотворяване на отпадъци, както и ангажимента на общинските структури и звена в 

разглежданата област. 
ЗУО определя минималните изисквания за съдържание на общинските наредби за 

управление на отпадъците, които трябва като минимум да уреждат: 
1. условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, 

включително биоразградими (в т.ч. и биоотпадъци) и опасни битови отпадъци; 
2. условията и реда за създаването и функционирането на системите за разделно 

събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, включително 
образувани такива отпадъци от търговски обекти, производствени, стопански и 
административни сгради и населените места, за които се въвеждат тези системи; 

3. условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци и от разрушаване на сгради, в т.ч от ремонтната дейност на 
домакинствата; 

4. условията и реда за изхвърлянето, събирането, транспортирането, претоварването, 

оползотворяването и обезвреждането на масово разпространени отпадъци /отпадъци 
от опаковки; излезли от употреба моторни превозни средства и електронно и 

електрическо оборудване; излезли от употреба батерии и акумулатори; отработени 
масла; излезли от употреба гуми; 

5. изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, 

пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките /отнася се до 
пунктовете за предаване на посочените отпадъци в рамките на населените места, 

известни сред населението и като пунктове за вторични суровини/, изискването за 
поддържане на публичен регистър от общината с точното местоположение и какви 
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отпадъци приемат, работно време и т.н. Това са изисквания, например, свързани с 

местоположението на тези пунктове – в определени зони, обозначенията на тези 
пунктове и други технически изисквания, работно време, какви отпадъци се приемат и 

др.; 
6. условията за предаване на отпадъци на площадките за безвъзмездно предаване на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни 

отпадъци и други в населените места над 10 000 жители, както и населените места, за 
които общините доброволно осигуряват такива площадки, ако са под 10 000 жители; 

7. заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на ЗМДТ. 
 
Освен посочените по-горе минимални изисквания за съдържание на общинските наредби 

по чл.22 от ЗУО, общините могат да включат детайлизирането и уреждането на широк 
кръг въпроси от компетенции на общините, свързани с отпадъците  и чистотата, 

произтичащи от ЗУО и други закони. 
 
Изисквания относно битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаси, стъкло 

За тази група битови отпадъци се отнася изискването поетапно да се достигне минимум 
50% рециклиране за всеки от четирите типа отпадъци до 2020 г. Основно могат да се 

обособят в две основни подгрупи: 
 Отпадъци от опаковки от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло. За тази група 
отпадъци от 10 години се създаде и продължава да се разширява и усъвършенства 

системата за разделно събиране от организациите за оползотворяване на отпадъците от 
опаковки. Организациите по оползотворяване организират разделното събиране чрез 

цветни контейнери – 2 или 3 в зависимост от подхода на съответната организация и от 
договора, който сключват с кмета на съответната община. Тези организации сключват 
индивидуални договори за разделно събиране и с търговски обекти, хотели и др. за 

събиране на отпадъци от опаковки, когато се генерират в по-големи количества и не 
ползват общинските системи. 

 Други битови отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло. 
Голямо е многообразието и на тази подгрупа битови отпадъци, които се изхвърлят 
както от домакинствата, така и от офиси, административни и образователни 

обекти, търговски обекти и др., които използват общинската система за събиране и 
извозване на битови отпадъци. 

Съгласно ЗУО системите за разделно събиране на отпадъците от хартия, метал, пластмаса 
и стъкло, включително отпадъците от опаковки от хартия, метал, пластмаса и стъкло, 
трябва да обхванат  задължително всички населени места с население, по-голямо от 5000 

жители, и курортните населени места. За тези населени места законът изисква отпадъците 
от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метал, образувани от търговски обекти, 

производствени, стопански и административни сгради да се събират разделно в 
съответствие с реда и условията, регламентирани с Наредбите на общините за управление 
на отпадъците. 

ЗУО предоставя възможността кметът на общината да организира изпълнението на 
задълженията си за участие в системите за разделно събиране на отпадъците от хартия, 

метал, пластмаса и стъкло, като сключва договори при условия и ред, определен с 
решение на общинския съвет, с: 

 организации по оползотворяване на МРО, притежаващи разрешение, 

издадено по ЗУО и/или с 

 други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, 

издаден по реда ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, 
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рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на съответната 

община, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на ЗООС. 
С договорите се урежда разделното събиране на посочените отпадъци от домакинствата, 

административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено 
хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм. Кметовете на 
общини с районно деление могат да сключват посочените договори за всеки район 

поотделно. 
С договорите трябва да се определят най-малко следните условия: 

 изискванията към системата за разделно събиране на отпадъците от хартия, метал, 
пластмаса и стъкло от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и 

разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на 
обслужване; 

 количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на 

отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът за отчитане 
на тяхното изпълнение;  

 задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на 
територията на съответната община; 

 задълженията за предоставяне на информация на гражданите на съответната община 
по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и 

информационни кампании и работа с обществеността. 
Целесъобразно е двете групи отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло и 
отпадъци от опаковки от същите материали да бъдат съвместени, като по подходящ начин 

в системата за разделно събиране се включат и пунктовете за изкупуване на вторични 
суровини – отпадъци от хартия, метал, пластмаса и стъкло и общински площадки. 

Изисквания относно битови биоразградими и биоотпадъци 
ЗУО изисква кметовете на общини да организират разделното събиране и съхраняването 
на битови биоразградими отпадъци и биоотпадъци, (в т.ч. определянето на местата за 

разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на тези 
отпадъци и предаването им за компостиране или друг вид третиране), както и за постигане 

за целите за намаляване на депонираните биоразградими отпадъци на общинските депа и 
постигане на целите за оползотворяване на биоотпадъците. 
С Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите 

отпадъцисе забранява: 
 неконтролираното изгаряне на биоотпадъци;  

  депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг начин, в 
случай че могат да се рециклират или оползотворят на територията на региона по чл. 49, ал. 
9 ЗУО;  

  смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;  
 изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпа- дъци 

при наличието на осигурени системи за разделно събиране на биоотпадъци;  
 изхвърлянето на биоотпадъци в контейнери за рециклируеми отпадъци;  
 депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъци от поддържането на зелени площи, 

паркове и градини, от зелени площи към търговски обекти, стопански и админи - стративни 
сгради. 

Наредбата изисква кметът на общината да осигурява разделно събиране и оползотворяване 
на цялото количество на образуваните биоотпадъци от поддържането на обществени 
площи, паркове и градини на територията на съответната община. Кметовете на общините 

трябва да разработят подробен график за обслужване на съдовете за събиране на 
биоотпадъци и го оповестяват на интернет страницата на съответната община и/или 

информират населението по друг подходящ начин. 
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Опасни отпадъци от бита 

Голямо е разнообразието на опасни отпадъци от бита – кутии от бои и лакове от 
ремонтната дейност и остатъци в тях, препарати за растителна защита, използвани в 

къщите и т.н. Към момента малко общини са организирали пилотни проекти за разделно 
събиране на опасни отпадъци. Те могат да се събират както чрез мобилни пунктове 
(специално оборудвани автомобили) и предварително оповестяване на графиците за 

населението, така и да се предават на площадките за предаване на разделно събрани 
отпадъци, които общините трябва да осигурят до средата на 2014 г. 

Едрогабаритни битови отпадъци 
Обичайна е практиката домакинствата да изоставят до контейнерите за битови отпадъци 
големи по размер отпадъци, поради липсата на определени за това площадки от общината. 

Това създава естетически проблеми за градската среда и затруднения за почистването на 
населените места. 

Тези отпадъци могат да се събират разделно както чрез специално организирани акции  и 
предварително оповестяване на графиците за населението, така и да се предават на 
площадките за предаване на разделно събрани отпадъци, които общините трябва да 

осигурят до средата на 2014 г. за населените места над 10 000 ж. 
 

Стратегически документи 

 Национален план за управление на отпадъците 2014 -2020 г., приет с решение № 831/ 

22.12.2014 г на МС на Република България;  

Националният план за управление на отпадъците 2014 - 2020 г. е приет с Решение 
от 22 декември 2014 г. на Министерски съвет. Това е четвъртият програмен документ на 

национално ниво за управление на дейностите по отпадъците в Р България.  
При разработването на НПУО за периода 2014-2020г. са взети предвид както 

законовите изисквания, така и редица европейски и национални програмни и 
методически документи, в т.ч: 

 Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа; 

 Общата програма на ЕС за действие за околната среда до 2020 година „Благоденствие в 
рамките на нашата планета“; 

 Зелена книга за Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в околната 
среда; 

 Европа 2020: Национална програма за реформи 2012-2020 г. и Препоръки на Съвета по 
Националната програма за реформи; 

 Методологичните бележки на ЕК, ГД „Околна  среда”: „Изготвяне на план 
зауправление на отпадъците“, 2012 г.; 

 Методология за стратегическо планиране в Р.България, април 2010 г., Съвет 
заадминистративна реформа. 

Планът съдържа анализ на текущото състояние и всички изискуеми за такъв тип 
документи, части. 
Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и 

разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-2020 г.  

Основната цел на Националният стратегически  план за управление на 

отпадъците от строителство и разрушаване на сгради (ОСР) на територията на Р 
България е да се допринесе за устойчивото развитие на Р. България чрез 
рециклиране и оползотворяване на 70% от строителните отпадъци към 2020 г., което 

да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от 
генерираните им, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, 

увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за 
управление на отпадъците. Стратегическият план е разработен в съответствие с 
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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. 

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата 

биоразградими отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020г.  

Това е първият план за страната, в който систематично се осъществява 
задълбочен анализ на проблемите за околната среда в резултат на депонирането на 

биоразградимите отпадъци,  дефинира проблемите и идентифицира необходими мерки 
(административни, нормативни, финансови и др.) за преодоляване на проблемите и за 

изпълнение на целите за поетапно намаляване депонирането на тези отпадъци и 
увеличаване на тяхното рециклиране и оползотворяване. 

Планът е разработен с цел подобряване на околната среда в резултат на 

намаленото депониране и производството на продуктиот 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 35% от депонираните в страната през 2020г. 
Методически указания за разработване на общински програми за управление на 

отпадъците, утвърдени със Заповед № РЗ-211/31.03.2015 г. на министъра на околната 

среда и водите;  

Настоящата Програма е разработена в съответствие с изискванията за структура и 

съдържание на общинските програми за управление на отпадъците, съгласно 
Методически указания за разработването им, утвърдени със Заповед № РЗ-211/31.03.2015 

г. на министъра на околната среда и водите;  

 ТРЕТИ  НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА ЗА ПЕРИОДА 

2013-2020 Г. 
Основната стратегическа цел на Трети национален план за действие по изменение на 

климата (НПДИК) е да очертае рамката на действие в борбата с изменението на климата 

за периода 2013-2020 г. и да насочи усилията на страната към действия, водещи до 
намаляване отрицателното въздействие на климатичните промени и изпълнение на 

поетите ангажименти. 
Предвидени са конкретни мерки за намаляване на емисиите парникови газове във 

всички сектори, включително и сектор „Отпадъци“, като тези мерки са съобразени с 

политиката на страната в областта на изменението на климата и съответно с потенциала на 
националната икономика за редукция на емисиите. След конкретизиране на политиките и 

мерките по сектори е направен икономически анализ на възможността за предприемането 
им. 

Сектор „Отпадъци“ се явява един от главните източници на парникови газове (метан и 

диазотен оксид), емитирани в атмосферата при процесите на депониране на отпадъци и 
третиране на отпадъчните води. В световен мащаб около 5-20% от общия метан се отделя 
при анаеробните процеси на разграждане на отпадъците. 

В сектор „Отпадъци“ са включени емисиите, генерирани от депа за твърди битови 
отпадъци, пречистване на битови и индустриални води и изгаряне на различни видове 

отпадъци, като са разгледани два сценария – с мерки и с допълнителни мерки. Сценарият 
с допълнителни мерки отразява всички приети политики и мерки за намаляване на 
емисиите на ПГ в страната след 2009 г. в сектора и включва отражението на политиките и 

мерките, представени в плана, които на този етап са получили количествена оценка.  
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Таблица 1 Сумарни емисии на ПГ от сектор „Отпадъци“, Gg CO2 екв. – сценарий с 

допълнителни мерки 

  

1988 2000 2005 2009 2010 2015 2020 2030 

∆(2020 – 

2005), 

% 

∆(2020 - 

1988), 

% 

Сумарни 
емисии  

в CO2 екв. 6 846 5 969 5 294 4 755 4 791 3 065 2 755 2 587 -48,0 -59,8 

 
В мерките за намаляване на емисиите ПГ от депонираните отпадъци в третия НПДИК 

е предвидено: 

 Предотвратяване на образуването на отпадъци за обезвреждане чрез насърчаване на 
ефикасното използване на ресурсите, доразвиване на колективните системи за 

разделно събиране на отпадъците от населението, обвързване на размера на такса 
„битови отпадъци“ с количествата на образуваните отпадъци, създаване на 

стабилни условия за пазарна реализация на получените материали от  рециклирани 
отпадъци, намаляване на биоразградими отпадъци за депониране; 

 Намаляване на отделяния от депонираните отпадъци биогаз чрез въвеждане на 

улавяне и изгаряне на биогаза във всички нови и действащи регионални депа за 
отпадъци, въвеждане улавянето и изгарянето на биогаза в стари общински депа, 

които предстои да бъдат закрити, изследване на енергийния потенциал на 
образувания биогаз в депа, които предстои да бъдат закрити, въвеждане на 

измерване на количеството (дебита) на уловения биогаз в системите за изгаряне, за 
да се изпълни изискването за измерване и документиране с оглед признаване 
възстановяването на метана; 

 Изграждане на инсталации за механично и биологично третиране  и инсталации за 
третиране с оползотворяване на компоста и биогаза; 

 Въвеждане на разделно събиране на “зелени“ отпадъци в общините; 

 Въвеждане на анаеробна стабилизация на утайките с улавяне и изгаряне на биогаза в 

новоизграждащите се и реконструиращите се пречиствателни станции в населени 
места с над 20 хиляди еквивалент жители. 

Мерките в този сектор ще доведат до увеличаване на ресурсната ефективност и по-
добро управление на ресурсите през целия им жизнен цикъл, ще увеличат добавената 
стойност, ще намалят зависимостта от внос на енергийни ресурси, като по този начин ще 

намалят разходите на домакинствата и бизнеса и ще увеличат конкурентоспособността на 
икономиката. 

Общата стойност на преките мерки в приоритетна ос „Отпадъци“ е 60 млн. лв., а 
очакваното количество спестени емисии е 10, 9 млн. тона. 

 РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН – ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН 

2014-2020 

В Регионалния план за развитие на южен-централен район, стратегическите цели за 

развитие в периода 2014–2020 година са следните:  
i. Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в национален и 

вътрешнорегионален план базирано на щадящо/еколосъобразно ползване на собствени 

ресурси 
ii. Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на междуобластните 

неравенства чрез инвестиции в човешкия капитал и социална инфраструктура  
iii. Стратегическа цел 3: Развитие на трансгранично и транснационално 

сътрудничество в принос на икономическото и социалното развитие и сближаване  
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iv. Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на 

градовете-центрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в 
населените места  

Към всяка от стратегическите цели са разработени съответните приоритети, част от 
които имат пряко отношение към опазване на околната среда, напр. Приоритет 1.3 
Инфраструктура за опазване на околната средаи адаптиране към промените на климата. 

Специфична цел 3 Подобряване управлението на отпадъците е в пряка връзка с 
отпадъците. 

Ангажиментите, поети от Р България във връзка с прилагането на Директива 
1999/31/ЕС за депониране на отпадъците, са свързани както с изграждането на 
система от регионални съоръжения, осигуряваща екологосъобразното обезвреждане 

на цялото количество битови отпадъци, генерирани в страната, така и прекратяване 
на експлоатацията и закриване на всички съществуващи депа за отпадъци, които не 

отговарят на изискванията на нормативната уредба и съвременните технически 
стандарти. Срокът за преустановяването на експлоатацията на депата, които не 
отговарят на изискванията на нормативната уредба бе 16 юли 2009 г. 

В Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО) е 
предвидено изграждане на система от съоръжения (общо 57 за цялата страна), 

осигуряваща екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови 
отпадъци, генерирани в страната. 
За да бъде преустановена експлоатацията и в последствие закрити (рекултивирани) 

съществуващите общински депа за битови отпадъци е необходимо да се изградят 
съответните нови депа за отпадъци, които да отговарят на изискванията на Директива 

1999/31/ЕС за депониране на отпадъците и да бъдат с достатъчен капацитет за 
осигуряване обезвреждането на битовите отпадъци от съответните региони.  
Към момента на територията на района са построени в съответствие с изискванията 

на Директива 1999/31/ЕС и се експлоатират общо 8 броя регионални  депа – в 
Харманли, Мадан, Хасково, Карлово, Рудозем, Пловдив-Цалапица, Пловдив-

Шишманци, Доспат. В процес на строителство с национално финансиране е 
регионалното депо в Смолян, а за регионалното депо в Кърджали е осигурено целево 
финансиране по програма ИСПА и национално съфинансиране. 

Останалите 2 в ЮЦР от предвидените с Националната програма за управление на 
дейностите по отпадъците (в Пазарджик и Панагюрище) са в процес на подготовка за 

изграждане.  
Започнато е строителството на регионален център за обезвреждане на ТБО за 
общините Асеновград, Първомай, Садово и Лъки.  

Преминаването към обработка на битовите отпадъци в регионални депа ще намали 
броя на функциониращите сметища в някои от областите. Системата за събиране и 

транспортиране на отпадъците не функционира достатъчно ефективно в селата. 
Продължаването на подобряването на системата за събиране и транспортиране 
наотпадъците и въвеждане на по-ефективна система за управление на отпадъците в 

района е важна задача за периода 2014-2020г. Предвид потенциала на района за 
развитие на разнообразни форми на туризъм, подобряването на управлението на 

отпадъците и изграждане на депа за отпадъци (Становище по ЕО № 3-1/2013 г., мярка 
Б.2) ще се отрази изключително благоприятно, тъй като ще се подобри качеството на 
средата и ще се засили привлекателността на местата за туризъм. 

 

 ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2014-2010 
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Областната Стратегия за развитие е средносрочен документ за стратегическо планиране 

на регионалното развитие на съответната област, който се разработва в съответствие с 
регионалния план за развитие на района.  

С областната стратегия за развитие се определят целите и приоритетите за устойчиво 
интегрирано регионално развитие, като се отчитат специфичните характеристики и 
потенциала на областта.  

Областната стратегия за развитие (ОСР) е важна част от системата за стратегическо 
планиране на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие и се разработва в 

контекста на актуалното социално-икономическо състояние на областта и в съответствие 
със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и 
националните цели и приоритети за регионално развитие при съобразяване с 

нормативната и институционалната среда за нейното прилагане, наблюдение и оценка.  
ОСР е разработена във взаимодействие и съгласувано с предвижданията на действащите 

устройствени схеми и планове и перспективите за пространствено развитие за територията 
на областта, като специално внимание е обърнато на актуалното състояние и 
перспективите за развитие на мрежата от населени места и градски центрове, селските 

райони и връзката град-прилежащ регион, както и проблемите на териториите с 
периферен характер и затруднен достъп. 

Стратегическите цели включени в областната стратегия за развитие на област Пловдив 
включват: 

Стратегическа цел 1: Ускоряване на социално-икономическото развитие на 

областта чрез подкрепа на иновациите и модернизацията на икономическата структура.  
Стратегическа цел 2: Повишаване на инвестиционната и туристическа 

атрактивност.  
Стратегическа цел 3: Подобряване на инфраструктурната осигуреност на 

територията.  

Стратегическа цел 4: Стимулиране на интегрираното градско развитие и 
подобряване на свързаността на градовете с околните територии.  

Стратегическа цел 5: Социално сближаване и намаляване на междуобщинските 
диспаритети чрез инвестиции в човешкия капитал и социалната инфраструктура 
 Общински план за развитие на община Перущица  2014 – 2020г. 

На основата на анализи на състоянието  на територията са изведени следните специфични 
цели и мерки, имащи отношение към проблематиката на управлението на отпадъците: 

Стратегическа цел 2: Инфраструктурното обезпечаване на общината, съчетано с опазване 
на околната среда,  
Мярка 2.1.2: Подобряване на водоснабдяването, канализацията и пречистването на 

отпадните води, с проекти: 
Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащи колектори, доизграждане и 

реконструкция на ВиК мрежа 
Проект „Чиста питейна вода” 
Мярка 2.2.1.: Опазване чистотата на атмосферния въздух 

Проект: Внедряване на електрически метачки за почистване на улиците в града 
Мярка 2.2.2.: Рационално управление и ползване на водните ресурси и опазване на 

чистотата им. 
Проекти: Технически проект: Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащи 
колектори, доизграждане и реконструкция на ВиК мрежа 

Мярка 2.2.3.: Подобряване управлението на отпадъците чрез предотвратяване или 
ограничаване на тяхното вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда 

Проекти: 
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„Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на община Перущица, 

находящо се в местност „Манолеви ниви” 
„Въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от обществени зелени 

площи, паркове, градини” 
„Въвеждане на разделно събиране и третиране на биоразградимите битови отпадъци от 
домакинствата – организиране на система за разделно събиране на биоразградимите 

битови отпадъци чрез поставяне на кафяв контейнер до контейнерите за общия битов 
отпадък” 

„Насърчаване на домашното компостиране. Повишаване на информираността на 
населението за ползите и изискванията за разделно събиране и оползотворяване на 
биоотпадъците” 

Мярка 2.2.4.: Развитие на зелената система в общината и възстановяване и опазване на 
зелените площи 

Проекти: 
„Зелена община” - поддържане на зелените площи, паркове, детски площадки  

Действащи общински стратегии, планове (в т.ч. Общинския план за 

развитие), програми и наредби с отношение към управлението на отпадъците;  
Основни изводи и препоръки 

На основата на направените анализи на националната, както и на местната нормативна 
рамка и програмни документи на Община Перущица в областта на управлението на 
отпадъците, могат да се направят следните основни изводи: 

 Община Перущица е разработила и има одобрена от Общинския съвет Наредба за 
управление на отпадъците на територията на община Перущица на основание на ЗУО 

от 2012 г. Наредбата е детайлна и съдържа основни разпоредби, изисквани от този 
закон. 

 Някои допълнения могат да бъдат направени и в други общински нормативни актове 

или други общински документи, както е препоръчано в настоящия анализ – относно 
задължението за собствениците на пътищата, в т.ч. и общините, отговарят за 

почистването от отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоръжения, 
обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за 
поддържане, както и за осигуряването на съдове за събиране на отпадъците и 

транспортирането им до съоръжение за тяхното третиране 
 Основополагащите програмни документи за развитие на общината включват 

приоритетни мерки, отнасящи се до управление на битовите отпадъци. Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община следва да бъде изменена и допълнена, с оглед констатираните в анализа 

противоречия със ЗМДТ  
 

III.2.Анализ на отпадъците 

Целта на анализа е да се установи как Общината е организирала управлението на 
образуваните отпадъци на територията й, какви са основните проблеми при организиране 

на дейностите, необходимост от промяна на организацията, от допълнителна информация 
за образуваните отпадъците и др.  

Анализът на потоците отпадъци се стреми да даде отговор основно на следните 
въпроси: 

- Какви са общите количества и тенденции относно битовите и други потоци 

отпадъци в общината за анализирания период: в абсолютни количества, на жител /година, 
в сравнение със средното за страната, 

- Какъв е морфологичният състав на битовите отпадъци в общината, 
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- Какви са количествата на повторно използвани, рециклирани, оползотворени и 

обезвредени битови отпадъци, 
На територията на община Перущица, основно в населените места се генерират 

следните видове отпадъци: 
- смесени битови отпадъци – от жизнената дейност на населението, 
- производствени отпадъци – от дейностите на производствените предприятия, 

- строителни отпадъци – от ремонтни и строителни дейности, 
- специфични отпадъчни потоци - батерии, акумулатори, гуми и др. 

 
III. 2. 1 Битови отпадъци 

Анализът на битовите отпадъци е ключов анализ, който предшества 

разработването на общинската програма. В него трябва да се обърне внимание , както на 
смесените битови отпадъци, така и на битовите отпадъци от хартия, картон, пластмаси, 

метали и стъкло, на биоразградимите отпадъци и биоотпадъците, тъй като за тях според 
българското законодателсто страната ни трябва да постигне конкретни количествени 
цели. 

Развитието на община Перущица като транспортен, селскостопански и 
административен център обуславя значителни количества и видово разнообразие на 

формиращите се на територията и отпадъци. 
 Отпадъците не само замърсяват повърхностно околната среда и ограничават 
използваемостта на земята, но и създават хигиенни проблеми и дразнят естетическите 

възприятия на хората. В резултат на протичащите в периода на натрупване на отпадъците 
физични, химични и биологични процеси, те се превръщат в многофакторен замърсител 

на околната среда. От друта страна, отпадъците са ценен енергиен и суровинен източник, 
като тяхното минимализиране и повторна употреба води до съхранение на природните 
ресурси. Управлението им е сложен и многообхватен процес, изискващ интегрираност на 

подходите, внедряване на нови технологии, създаване на подходяща икономическа среда 
и нормативна база и не на  последно място, висока обществена отговорност. 

Анализът на битовите отпадъци се стреми да даде отговор на следните въпроси: 
- Какви са общите количества и тенденциите относно 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.  

- Какви са тенденциите в третирането на битовите отпадъци; 
Информационно обезпечение на анализа 

За целите на настоящия анализ е използвана основно информация от община Перущица 
(отчети до НСИ, справки и доклади), информация от Годишните доклади на РИОСВ гр. 
Пловдив за състоянието на околната среда, данни от Организацията за оползотворяване на 

отпадъците, с която общината има сключен договор за разделно събиране на отпадъците 
от опаковки и от Изпълнителна агенция по околна среда и др. 

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).  
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"Биоразградими" са всички битови отпадъци, които имат способността да се разграждат 

анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други. 
"Биоотпадъци" са биоразградими битови отпадъци от парковете и градините, хранителни 

и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено 
хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на 
хранително-вкусовата промишленост. 

 
Състояние и тенденции относно битовите отпадъци 

В община Перущица се наблюдават тенденции сходни с тенденциите в страната, а 
именно: наблюдава се ясно изразена тенденция към намаляване на общите количества на 
смесените битови отпадъци, както и събраните битови отпадъци на жител/година. 

Данните са представени в следващата таблица. 
 

 
 

Таблица. Събрани смесени битови отпадъци 

  2013 2014 2015 2016 

Количество на събраните 

битови отпадъци (тона) 
  

  

Община  Перущица 
1823,6 1786,14 1541,42 1172 

България - общо 3 135 218 3192528 3 010 694 2 881329 

Количество на събраните 
битови отпадъци-динамика 

(%, предх. год.=100) 

    

Община Перущица 98% 86% 76% 103% 

България - общо 125,3% 103,4% 96,5% 95,7% 

Население - брой     

Община Перущица 4960 4931 4917 4851 

България - общо 7 245 677 7 202 198 7 153 784 7 101 859 

Събрани отпадъци 

(кг/ж/год)   
  

Община Перущица 367,66 362,23 313,49 241,60 

България - общо 434,6 442 419 406 

Източник: Община Перущица, НСИ 
По данни на НСИ за 2016 г. средната норма на натрупване на отпадъци за страната 

е 406 кг/жител/година. Анализът на отпадъците в община Перущица показва, че през 2017 
г. този показател е 241,60 кг/ж/г. т.е. стойността на показателя в общината е по-ниска от 
средните за страната. Същевременно нормата на натрупване на отпадъци за общината е 

по-ниска от средната за населени места с население от 3-25 хил.ж., която е 295,5 кг/ж./г., 
съгласно Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, 

одобрена от МОСВ. Наблюдаването занижаване в нормата на натрупване в сравнение със 
средната за страната по данни на НСИ (http://www.nsi.bg), се дължи на обстоятелството, че 
на територията на общината, броят на населението регистрирано по местожителство на 

територията на общината е значително по-ниско от действителния брой на пребиваващите 
на територията, предвид на засилените емиграционни процеси, към чужбина и към 

територията на съседни общини.  
Друг важен аспект на анализа на отпадъците е свързан с определянето на общо 

генерираните отпадъци и нормата на натрупване на отпадъци. За целта към количеството 
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на събраните смесени битови отпадъци е необходимо да бъдат добавени количествата на 

разделно събраните отпадъци от опаковки от организацията за оползотворяване на 
отпадъци, с която общината има договор, както и количествата, събрани в т.нар. пунктове 

за вторични суровини и директно събирани от търговските вериги.  
В тази връзка на първо място следва да се установено количеството на 

генерираните смесено събрани отпадъци на територията на общината. За целта е 

използвана информация предоставена от община.  
 

Смесеносъбрани битови отпадъци 

Таблица Събрани/генерирани/ битови отпадъци на територията на община 

Перущица  (тона) 

 

 
Източник: Общинска администрация, община Перущица 

 
Разделно събрани отпадъци 
За определяне на количествата разделно събрани отпадъци е взета предвид и 

информацията представена от Изпълнителна агенция околна среда и ЕкоПак България 
АД. Тези количества са представени в следващите таблици.  

 

Таблица  Разделно събрани отпадъци от контейнерите на «Екопак България» АД 

 
 Под фракция «други» следва да се разбират зелени отпадъци, които са 

отспртирани от контейнерите за разделно събиране на отпадъците. Тези 

количества зелени отпадъци са отсортирани след пристигането на 

отпадъците на отсортировъчната площадка, и са отставени отстрани  да 

изгният. 

 

Таблица  Разделно събрани отпадъци директно предадениот предприятията 

Код 2013 2014 2015 2016 2017

20 03 01 1823,6 1786,14 1541,42 1172 1203

Смесено събрани отпадъци на територията на общица Перущица

2013 2014 2015 2016 2017*

хартия 8,908 6,434

пластмаса 4,732 2,19

стъкло 10,58 16,4

метал

дърво

други 17,58 22,1

*Данните се обработват до 31.11.2018 г .

Източник: ИАОС

Разделно събрани отпадъци
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* Под фракция «други» следва да се разбират разделносъбрани ЕУИО 

 
Паркове и градини 

Като потенциален източник на по-големи количества биоотпадъци са идентифицирани 
зелените площи (паркове и градини) и гробищните паркове на територията на общината.  
В категорията паркове и градини в община Перущица попадат спортни терени, зелени 

площи, представляващи зелената система в населените места и гробищни паркове, които 
общината има ангажимент да поддържа съгласно чл. 34, ал. 1 ЗУО. 

Към момента на територията на Община Перущица няма въведена система за  разделно 
събиране на зелените (градинските) отпадъци, едната част от тях попадат в общинските 
контейнери за организирано събиране на смесени битови отпадъци, т.нар. «сива кофа», 

или биват третирани на място (чрез горене или неконтролирано гниене). На този етап 
общината не би могла да извърши изследване, каква част от смесените битови отпадъци са 

с произход от обществени паркове и градини. При въвеждане на разделното им събиране 
следва да се получи най-адекватна оценка. Поради тези ограничения на този етап 
представяме нашата оценка за потенциалните количества градински отпадъци на база 

данните за обществени зелени площи (паркове, градини, спортни терени и гробищни 
паркове) в община Перущица, като приемаме че те не попадат в контейнерите за смесени 

битови отпадъци. 
При разделно събиране и оползотворяване на цялото количество на образуваните 
биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и градини, те ще се 

развняват на количество от 336,35 тона , както следва: 
 

 

Таблица Пълна инвентаризация на обществените зелени площи, паркове и градини в 

община Перущица 

2013 2014 2015 2016 2017*

хартия 0 0 13,36 23,46

пластмаса 0 0 3,96 0,35

стъкло 0 0 9,94 8,50

метал 0 9,32 4,62

дърво 0

други 0 17,58 22,21

*Данните се обработват до 31.11.2018 г .

Източник: ИАОС

Разделно събрани отпадъци, директно предадени за рециклиране от 

предприятия
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Източник: Общинска администрация с Перущица 

 
На базата на изследване на различните потоци на генерирани отпадъци са дефинирани 

общите количества образувани отпадъци на територията на общината: 

УПИ площ в кв.м. Описание кв. м 

зеленина

генериран 

зелен отпадък 

кг/кв.м

брой откоси 

на година

Генерирани 

зелени отпадъци 

за година

1 III-ЗА СПОРТ, СТАДИОН            27 312,00     на север от ул. Трети март /стадион/ срещу 

Електроапаратурен завод Перущица

   21 000,00     2,00             3 126 000,00      

2 II-ЗА ГРОБИЩЕН ПАРК            20 195,00     на изток от ул. Преслав/Гробищен парк/ на 

кръстопът между ул. "Трети март" шивашка 

фабрика СВЕА и ул. Преслав

   20 195,00     1,50             2 60 585,00         

3 III-ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ              2 993,00     зелена площ в района на Градски басейни на 

север от ул. Трети март на изток от стадиона

      2 000,00     2,00             3 12 000,00         

4 I-ЗА ЗЕЛЕНИНА              4 149,00     парк зеленина Детска площадка на изток от ул. 

Петър Бонев № 1

      4 149,00     2,00             3 24 894,00         

5 VIII-ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ              1 214,00     тревни площи на ТИЦ-Перущица, ул. Проф . Борис 

Тасков № 1, по брега на р. Перущинска на изток от 

ул. "Крайречна" № 3,

      1 214,00     2,00             3 7 284,00           

6 VII-ЗЕЛЕНИНА                 117,00     тревни площи от ул. Петър Бонев № 20 , по 

поречието на р. Перущинска между Трафопост, 

паметника на Петър Бонев до ул. Оборище № 1

         117,00     2,00             3 702,00              

7 I-ЗА ЗЕЛЕНИНА              2 075,00     зелени площи на изток ул. Найден Геров № 

12/стълбище/

      2 075,00     2,00             3 12 450,00         

8 I-ЗА ЗЕЛЕНИНА              1 450,00     зелени площи между ул. Найден Геров и ул. 

Проф .Константин Гълъбов № 31/стълбище/

      1 450,00     1,50             3 6 525,00           

9 I-ЗА ЗЕЛЕНИНА                 462,00     зелени площи по ул. Проф. Константин Гълъбов 

№ 31/стълбище/

         462,00     1,50             3 2 079,00           

10 I-ЗА ЗЕЛЕНИНА                 305,00     зелени площи по ул. Яне Сандански          345,00     1,50             3 1 552,50           

11 I -ПОЛИКЛ.              2 384,00     зелена площ пред сградата на поликлиниката 

между ул. Цар Борис I № 18 и ул. "Петко 

Каравелов"

      2 384,00     2,00             3 14 304,00         

12 УЛИЧНА ЗЕЛЕНИНА              1 000,00     тревни площи между бул. Иван Вазов и ул. "Петко 

Каравелов/магазин НАРКООП УСПЕП/

      1 000,00     2,00             3 6 000,00           

13 XVIII-ЗЕЛЕНИНА              1 753,00     тревни площи на кръстовище между бул. Иван 

Вазов № 107 и ул. "Анка райкова" - Ветеринарна 

лечебница

      1 753,00     2,00             3 10 518,00         

14 I-ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ              5 450,00     тревни площи в ДГ-Радост ул. Спас Гълъбов № 1          354,00     2,00             3 2 124,00           

15 XXV -зеленина                 703,00     тревна площи между ул. "Пор. П. Милушев" № 1, 

ул. Спас Гълъбов № 3 и ул. Васил 

Соколски/трафопост/

         703,00     2,00             3 4 218,00           

16 XXIV-зеленина                 558,00     зелени площи на ул. Свещ. Петър Велчев № 36, 

детска площадка

         558,00     2,00             3 3 348,00           

17 XVIII-ЗЕЛЕНИНА                 461,00     зелени площи Трафопост на ул. Захари Стоянов на 

кръстопът между ул. "Захари Стоянов" и ул. 

"Искър"

         461,00     2,00             3 2 766,00           

18 тревни площи между ул. "Борис 

Тасков" № 5 и ул. "Проф. Константин 

Гълъбов"/зад сградата на Младежки 

дом

             1 000,00     тревни площи между ул. "Борис Тасков" № 5 и ул. 

"Проф. Константин Гълъбов"/зад сградата на 

Младежки дом

      1 000,00     2,00             3 6 000,00           

19 тревни площи по поречието на р. 

Перущинска между ул. "Крайречна" 

№ 7/Гимназия по лозарство и 

винарство/ и ул. "Георги Бенковски 

№ 26/сграда на Хидройоникс" ЕООД

             3 000,00     тревни площи по поречието на р. Перущинска 

между ул. "Крайречна" № 7/Гимназия по 

лозарство и винарство/ и ул. "Георги Бенковски 

№ 26/сграда на Хидройоникс" ЕООД

      3 000,00     2,00             3 18 000,00         

20 Спортен комплекс-

многофункционална спортна зала

             7 000,00     тревни площи на прилежаща територия на залата 

между ул. "Цар Калоян" № 21 и ул. "Полк. 

Серафимов"

         500,00     2,00             3 3 000,00           

21 зелени площи  на изток от ул. 

"Димитър Гичев" срещу "Топливо" 

под ресторант "Бирария Прохлада"

             2 000,00     зелени площи, представляващитревна и храстова 

растителност на изток от ул. "Димитър Гичев" 

срещу "Топливо" под ресторант "Бирария 

Прохлада"

      2 000,00     2,00             3 12 000,00         

336 349,50      

Инвентаризация на зелените площи обслужвани от община Перущица в регулационните граници на общината
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Таблица  Общо количество генерирани отпадъци на територията на община Перущица 
 
Трети важен аспект на анализа на отпадъците е свързан с морфологичния им състав. В 

следващата таблица са показани данни за морфологичния състав на смесените битови 
отпадъци на базата на проучване за община  Перущица. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Видове отпадъци – 2016 г. Количества от община 

Перущица (тон) за 2016 г.

Коментар

Смесени битови отпадъци, постъпили в 

регионалните инсталации за третиране                                         1 172,00     

Източник община Перущица (кантарни бележки)

Разделно събрани битови отпадъци за 

оползотворяване в контейнерите за 

разделно събиране на отпадъци

                                             50,90     

Данните са от годишните отчети на фирма  „Екопакт 

България“ АД и включват 28,80 т./г

пласмасови опаковки 7,935

стъклени опаковки 4,465

хартия 16,4

Към тези количества са прибавени и 22,1 т./г, които 

съгласно справката на ИАОС, представляват 

отсортирани зелени отпадъци от контейнерите за 

разделно събиране на опаковки. Тези количества са 

отсортирани след постътването им на сортировъчната 

площадката на Екопакт и са отсавени настрана да 

изгният

Разделно събрани битови отпадъци от 

площадки за разделно събиране на 

отпадъци и директно предадени за 

рециклиране от предприятия

                                             59,13     

Данните са от годишните отчети на Изпълнителна 

агенция околна среда (включително 22,21 т. - 

"други", които включват предадени елекстроуреди). 

Както и постъпила информация в НСИ за битови 

отпадъци директно предадени за рециклиране от 

предприятия и разделно събрани битови отпадъци от 

площадки. От това количество за извадени отпадъците 

от "Екоколект" АД, за да се избегне натрупване на една 

и съща информация.

Зелен отпадък от поддръжка на 

общински площи

                                           336,35     

Съгласно задължението на Кмета на общината да 

осигурява разделно събиране и оползотворяване на 

цялото количество на образуваните биоотпадъци от 

поддържането на обществени площи, паркове и градини 

по чл. 34, ал. 1 ЗУО на територията на съответната 

община.

Общо количество генерирани отпадъци 1 618,38                                  

Общо кличество генерирани отпадъци на територията на община Перущица за 2016 г.
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Таблица  Оценка на състава на битовите отпадъци по фракции след сумиране на 

разделно събраните отпадъци 

 

 
 

Прогнозата за образуваните битови отпадъци в община Перущица за периода 2014-
2020г. е изготвена въз основа на два компонента: 

 Демографска прогноза за периода 2014-2020 г. 

 Норма на натрупване на отпадъци на 1 жител/кг/г и прогноза за нарастването й.  

 
Демографска прогноза за периода 2014-2020 г. 

Прогнозата за броя на населението на община Перущица е изготвена на базата на 
следните източници на информация 

Официална демографска прогноза на НСИ за периода - I вариант (при хипотеза за 
конвергентност). Този вариант е определен от НСИ като най-реалистичен. Прогнозата на 
НСИ по този вариант включва както прогноза за населението общо за страната, така и за 

всяка една от 28-те области. 
Таблица  Демографска прогноза за община (бр. жители) НСИ 

Население на територията на община 

Перущица 
 

2017 2018 2019 2020 

4 798 4 799 4 762 4 729 

 

Нормата на натрупване представлява средното годишно количество образувани 
битови отпадъци, които се падат на един жител. 

В рамките на анализа на количествата на битовите отпадъци в община Перущица 
бяха изчислени нормите на натрупване за периода 2018–2020 г. При изчисляване на 
нормата на натрупване е взет предвид, заложения в Националния план за управление на 

Фракции Общо за общината

Хранителни 125,65

Хартия и картон 74,72

Пластмаса 54,24

Текстил 41,93

Гума 13,36

Кожа 17,09

Градински 391,54

Дървесни 68,18

Стъкло 44,13

Метали 46,19

Инертни 268,52

Опасни 12,12

ИУЕЕО 14,33

Общо: 1172,00

Таблица  Образувани количества смесени 

битови отпадъци по фракции (тона)-

община Перущица
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отпадъците 2014-2020 сценарии за изменение на нормата на натрупване, а именно 

нарастване с 1 % до 2023 г., след което същата нараства с намаляващ темп и след 2035 г. 
остава постоянна величина, с което се прекратява нарастването на количеството битови 

отпадъци в резултат от икономическия растеж. Стабилността в ръста се дължи на мерките 
за предотвратяване образуването на отпадъци, които община Перущица трябва да изпълни 
във връзка с реализирането на новата общинска програма за управление на отпадъците, 

като и очакваното повишение в благосъстоянието на населението. 
Нормата на натрупване е изчислена на базата на данните от морфологичния анализ 

за количеството на всички генерирани битови отпадъци на територията на общината към 
2016 г., включително разделно събраните рециклируеми  отпадъци, без да се взема 
предвид количеството на зелените отпадъци, генерирано при поддръжката на общинските 

зелени площи.  
При определяне на нормата на натрупване е работено с данни от мофрологичния 

анализ за състава на отпадъка, коитос а актуалени към 2016 г. Предвид обстоятелството, 
че морфологичния анализ е приключен към юли 2018 г., за целите му са използвани данни 
към 2016 г., която е последната пълна отчетена година.  Нормата на нарупване е 

производното на идентифицирано количество битови отпадъци и данните за броя на 
населението към 2016 от НСИ. Към така образуваната основа е прибавен ръстът от 1 % 

годишно нарастване. 
Съгласно отчетните документи на операторите, управляващи различните 

отпадъчни потоци, община Перущица е генерирала за 2016 година  общо 1 282,03  тона 

битови отпадъци (1176 смесени битови отпадъци +50,90 разделно събрани отпадъци от 
контейнерите за разделнос събиране на опаковките +59,13 разделно събрани отпадъци от 

площадките за разделно събиране и предадени директно от предприятията) 
За население към 31.12.2016 от общо 4 851 души, нормата на натрупване на 

генерираните битови отпадъци съгласно отчетните данни се равнява на 264,28 

кг/човек/година. 
Прогнозната норма на натрупване е представена в следващата таблица. 

Таблица. Прогнозна норма на натрупване за община Перущица за периода 2018-2020 

г. (кг/ж/г/.) 

 2018 2019 2020 

Норма на натрупване на количеството 
генерирани отпадъци на територията на 
общината включ. Разделно събраните 

рециклируеми отпадъци 

269,59 272,29 275,01 

 
 

Прогнозните количества на битовите отпадъци са изчислени като произведение на 
прогнозното население и прогнозната норма на натрупване за съответната година от 

прогнозния период, като към него се добави количеството на разделно събираните зелени 
отпадъци от общинските зелени площи. Те са представени в следващата таблица. 
Таблица  Прогнозни количества на битовите отпадъци за община Перущица за 

периода 201-2020 г. (тона) 

 

2017 2018 2019 2020

1. Битови отпадъци общо т/год 1 281 1 294 1 297 1 659

2. население бр. 4 798 4 799 4 762 4 729

3. норма на натрупване
кг/жител/

година
266,9 269,6 272,3 275,0

№ Година 
Мер. ед.
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* Предвид актуализацията на Програмата за управление на отпадъците на община 

Перущица през 2018 г., прогнозите се представят за периода 2017-2020 г., тъй като 
периода 2015 г. и 2016г. са отчетени към момента на изготвяне на програмата и не 

подлежат на прогнозиране 
Намаляващият темп в нормата на натрупване и съответно намаляването в ниво на 
количеството на генерирания отпадък на територията на общината при тенденция за 

намаляване на населението се дължи на тенденциите за обезлюдяване на територията. 
Прогнозирането на морфологичния състав на отпадъците е извършено на базата на: 

 общото прогнозно количество на битовите отпадъци; 

 направени проби на морфологичния състав на отпадъците в общината.  

Прогнозата е представена в следващата таблица. 
 

Таблица . Прогноза за образуваните битови отпадъци по морфологичен състав (тона)          
              

Фракции  т/год. 2017 2018 2019 2020 

     

Хранителни т/год. 137,30 138,71 139,01 139,43 

Хартия и картон т/год 81,66 82,49 82,67 82,92 

Пластмаса т/год 59,27 59,88 60,01 60,19 

Стъкло т/год 49,63 50,13 50,24 50,40 

Метал т/год 50,47 50,99 51,10 51,25 

Дърво т/год 74,50 75,26 75,43 75,65 

Гума т/год 14,60 14,75 14,78 14,83 

Текстил  т/год 48,79 49,29 49,40 49,55 

Кожа т/год 19,84 20,04 20,08 20,15 

Опасни домакински 
отпадъци 

т/год 13,24 13,38 13,41 13,45 

Инертни отпадъци т/год 303,50 306,60 307,28 308,20 

Биоразградими отпадъци т/год 736,06 743,57 539,21 747,45 

ИУЕЕО т/год 0,00 0,00 0,00 0,00 

зелени  отпадъци т/год 427,88 432,25 433,21 434,51 

                                        
 

Фракции  % 2017 2018 2019 2020 

Хранителни % 10,72 10,72 10,72 10,72 

Хартия и картон % 6,38 6,38 6,38 6,38 

Пластмаса % 4,63 4,63 4,63 4,63 

Стъкло % 3,88 3,88 3,88 3,88 

Метал % 3,94 3,94 3,94 3,94 

Дърво % 5,82 5,82 5,82 5,82 

Гума % 1,14 1,14 1,14 1,14 

Текстил  % 3,81 3,81 3,81 3,81 

Кожа % 1,55 1,55 1,55 1,55 

Опасни домакински 
отпадъци 

% 1,03 1,03 1,03 1,03 

Инертни отпадъци % 23,70 23,70 23,70 23,70 

Биоразградими отпадъци % 57,47 57,47 57,47 57,47 
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ИУЕЕО % 0,00 0,00 0,00 0,00 

зелени  отпадъци % 33,41 33,41 33,41 33,41 

 

* Предвид актуализацията на Програмата за управление на отпадъците на община 
Перущица през 2018 г., прогнозите се представят за периода 2017-2020 г., тъй като 

периода 2015 г. и 2016г. са отчетени към момента на изготвяне на програмата и не 
подлежат на прогнозиране 
Таблица 33 Прогноза  на количеството разделно събрани отпадъци чрез създадените 

системи за разделно събиране 

 

Фракции  т/год. 2017 2018 2019 2020 

Хартия и картон т/год 31,70 31,70 31,70 31,70 

Пластмаса т/год 4,87 4,87 4,87 4,87 

Метал т/год 4,67 4,67 4,67 4,67 

Стъкло т/год 25,15 25,15 25,15 25,15 

Други т/год 22,21 22,21 22,21 22,21 

 

* Предвид актуализацията на Програмата за управление на отпадъците на община 
Перущица  през 2018 г., прогнозите се представят за периода 2017-2020 г., тъй като 

периода 2015 г. и 2016г. са отчетени към момента на изготвяне на програмата и не 
подлежат на прогнозиране 
Тези количества трябва да бъдат взети предвид при избора на мерки във връзка с 

изпълнението на: 
 Цели за рециклиране на отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло, съгласно 

чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО 
Таблица. Прогноза за постигане на целите за рециклиране на отпадъци от хартия, 

пластмаса, метал и стъкло 

 

Мерна 

единица 
2017 г. 2018 2019 г. 2020 г. 

Прогнозирани общо генерирани 
отпадъци от хартия, картон, 

пластмаса, стъкло и метали тона 

329,62 332,97 334,40 336,04 

Цели за рециклиране, съгласно 
чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО % 

40 40 40 50 

Минимални целеви количества, 

които следва да бъдат отклонени от 
депониране за постигане на целите тона 

131,85 133,19 133,76 168,02 

Прогнозирани  количества,  
рециклирани отпадъци от хартия, 

картон, пластмаса, стъкло и метали тона 

88,60 89,48 90,38 91,28 

Изпълнение на целите за 
рециклиране съгласно чл.31, ал.1, 

т.1 от ЗУО % 

67% 67% 68% 54% 

* Предвид актуализацията на Програмата за управление на отпадъците на община 
Перущица през 2018 г., прогнозите се представят за периода 2017-2020 г., тъй като 

периода 2015 г. и 2016г. са отчетени към момента на изготвяне на програмата и не 
подлежат на прогнозиране 
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Прогнозните количества на рециклираните отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и 

метали включват: 
- Разделно събраните отпадъци от търговски обекти, предадени на организациите за 

оползотворяване на отпадъци; 
- Разделно събраните отпадъци чрез цветните контейнери; 
-  Предадените отпадъци на пунктове за вторични суровини от домакинства и от фирми и 

организации; 
- Разделно събраните и предадени безвъзмездно отпадъци на общинска площадка от 

граждани и фирми, в т.ч. чрез периодични кампании, организирани от общината.  
Изпълнението на целите за рециклиране съгласно чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО ще се реализира на 
регионален принцип, съвместно от всички общини на територията на РСУО, като 

разпределението на участието на всяка от тях е посочено Изпълнение на целите за 
рециклиране съгласно чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО 

 
Цели за разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци, с цели за 2018 г. и 
2020 г.  

Таблица . Прогноза за постигане на целите за разделно събиране и оползотворяване 

на битови биоотпадъци 

 

Мерна 

единица 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г 

Количество биоразградими 
отпадъци към 1995 г. **  

938,18 938,18 938,18 938,18 
938,18 

Допустим процент биоразградими 

отпадъци за депониране спрямо 
количествата през 1995 г. % 

   35% 

35% 

Минимални целеви количества 
депонирани битови биоотпадъци за 

постигане на целите тона 

- - - 328,36 
328,36 

Прогнозни количества на разделно 
събраните битови биоотпадъци, в 

т.ч., коитще бъдат оползотворени тона 

   537,01 768,13 

Градински и дървесни отпадъци от 
домакинствата, които до 

момента са били част от 
смесените битови отпадъци тона 

- - - 178,56 409,68 

Зелени отпадъци от обществени 
паркове и градини тона 

0,00 0,00 0,00 
358,45*

* 
358,45*

* 

Прогнозни количества на 
генерираните биоотпадъци  
 тона 

1 094,51 1 102,02 1 103,67 1 105,90 1 108,75 

Степен на постигане на целите по 

чл.31, ал.1, т.2 ЗУО, количества 
депонирани битови биоразградими 

отпадъци  тона  704,35 711,55 712,88 536,24 307,63 

Степен на постигане на целите по 
чл.31, ал.1, т.2 ЗУО, количества 
депонирани битови биоразградими 

отпадъци % 

   61,23 % 100 % 
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*Направената прогноза за количествата оползотворени битови биоотпадъци отчита 

въвеждането в експлоатация на компостираща инсталация през 2020 г. При 
изготвянето на предпроектно проучване за нея, при необходимост ще бъде направена 

актуализация на прогнозните количества. Компостиращата инсталация е предвидена с 
капацитет, който да позволява оползотворяването на целото количество, генерирани на 
територията на общината зелени и градински отпадъци. 

** Количествата зелени отпадъци образувани от паркове  и градини, включват следните 
количества 336,35 т./г., което представляват прогнозираните количества раззделно 

събрани зелени отпадъци от обслужването на общинските зелени площи +22,1 т./г. , 
представляващи количествата отсортиран зелен отпадък от контейнерите за разделно 
събиране на отпадъците от опаковки, който е отсортиран на площадката и към 

момента се оставят настрана да изгният. Тези количества са отразени в справка за 
2016г. на ИАОС 

** *      Тъй като община Перущица е създадена с указ през 1998 г. с Указ №111 от 

30.03.1998, не са налични данни за количествата депонирани битови отпадъци през 

1995 г. С оглед на горното количествата биоразградими отпадъци през 1995 г. е 

изчислено като 50% от количеството на битовите отпадъци изчислени на базата на 

населението на територията на общината към 31.12.1995 г. (по данни на НСИ) 5535 

души*нормата на натрупване за Пловдивска област към 1995 г. 339 кг/ж/г.  

Изпълнението на целите за рециклиране съгласно чл.31, ал.1, т.2 от ЗУО ще се реализира на 
регионален принцип, съвместно от всички общини на територията на РСУО, като 

разпределението на участието на всяка от тях е посочено Изпълнение на целите за 
рециклиране съгласно чл.31, ал.1, т.2 от ЗУО. Видно от направената прогноза, към момента 

на пълното установяване на системата за разделно събиране на зелените отпадъци от 
домакинствата, при което се прозноира 80% събираемост на генерираните отпадъци от 
домакинствата, целите ще бъдат изпълнение на пълно от общината 

 

Основни изводи и препоръки 

 През последните години се наблюдава тенденция към намаляване на общото 
количество събрани смесени битови отпадъци в общината, което е обосновано от фактори 
включващи от една страна, намаляване на населението на територията и от друга страна, 

въведени мерки за намаляване на количествата депонирани отпадъци (като насърчаване на 
разделното събиране на отпадъците от опаковки и др.) 

 Нормата на натрупване е по-ниска средните за страната, както от средната за 
населени места с население от 3-25 хил.ж., което се обяснява с аномалия между броя на 
регистрираното население на територията на общината и реални пребиваващото 

население, предвид засилени емиграционни процеси 
 Предвид намерението на общината, в партньорство с община Кричим, да изгради 

компостираща инсталация за оползотворяване на разделно събраните количества зелени 
отпадъци от домакинствата и от поддръжката на общинските зелени площи, общината 
следва да предприеме мерки (информационни кампании) за насърчаване на домакинствата 

за разделното събиране на зелените отпадъци. Към момента на подготовка на програмата 
е работено с прогноза за събираемостта на зелените отпадъци от домакинствата 35 % през 

първата година от функционирането ан инсталацията и 80% през следващите периоди. В 
тази връзка подходящите информационни кампании за възможност за изграждане на 
увереност в населението от ползите от разделното събиране на зелените отпадъци и 

съответно повишаване на прогнозорания процент на събираемост. 
Данните показват, че общината не изпълнява целите за отклоняване от депата на 

биоразградимите отпадъци и за рециклиране на биоотпадъците. За да се изпълнят целите 
за намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци и за рециклиране на 
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биоотпадъците са необходими значителни усилия от общината, най-вече в две посоки: 

увеличаване на количествата разделно събрани и предадени за рециклиране отпадъци от 
хартия и картон и компостиране на зелените отпадъци от обществените паркове, улици и 

градини, градинските и дървесни отпадъци от домакинствата и зелените отпадъци от 
оранжерии.  

С Решение № 41, взето с Протокол № 6 от 18.05.2018г. Общински съвет – гр. Перущица 

дава съгласие Община Перущица да кандидатства по процедура за набиране на проектни 
предложения BG16М10Р002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по приоритетна 
Ос 2 „Отпадъци“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, както и община-
партньор в партньорство с община Кричим – водеща община с пхроектно предложение 

„Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща 
инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от 

Община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото 
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими 
отпадъци“. С участието си по процедурата и бъдещо одобрение ще се постигне една от 

специфичните цели за намаляване на количеството депонирани зелени и/или 
биоразградими битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране. Ще се 

постигне предотвратяване и намаляване на вредното въздействие от образуването и 
управлението на отпадъците, както и намаляване на цялостното въздействие от 
използването на ресурсите и повишаване ефективността на това използване.  

 
  

III.2.2. Утайки от ПСОВ 

Понастоящем в община Перущица няма изградена градска пречиствателна станция 
за отпадъчни води /ГПСОВ/. Предвижда се нейното изграждане. Основният отпадък от 

бъдещата ГПСОВ са утайките, образувани от механичното и физикохимично третиране на 
отпадъчните води в града. Количеството на утайките от филтърпресите е голямо и ще се 

определи в хода на експлоатацията и. Като се има предвид липсващата в момента масова 
практика за използване на утайките, съгласно зконодателството, тя трябва да се извади от 
спъсъка на опасни отпадъци. Това може да стане чрез провеждане на аналитична работа и 

оценка, съгласно действащото законодателсто за използване на утайките чрез употребата 
им в земеделието от 2016 г. 

Множеството проведени изследвания за характеристиката на утайките установяват, 
че те са биомаса, богата на хранителни макро и микроелементи и представляват органичен  
резерв във връзка с недостига на органични торове в нашата страна. Те могат да се 

използват в земеделската практика като органичен резерв за поддържане и повишаване на 
почвеното плодородие и добивите от земедемлски култури, за рекултивация на нарушени 

и замърсени земи и почви, в цветарството, за компостиране и др. 
С протоколи от изпитване за химичната, агрохимична и микробиологична 

характеристика на утайките, съгласно законодателството, могат да се правят препоръки за 

използването им в селското стопанство. 
Довеждащият коректор до ПСОВ, който е продължение на Главен колектор 1 на 

града, е изграден на около 200м извън регулацията в посока към ПСОВ. Изпълнен е от 
бетонови тръби ф1000. Има изработен работен проект за неговото доизграждане до 
ПСОВ. Остават още около 900м за строителство. 

Довеждащият колектор до ПСОВ който се явява Главен колектор на кв. Запад 
/ромска махала/ е изграден до района на бъдещата ПСОВ. В моментга той е заустен в р. 

Перущица в непсредствена близост до бъдещата площадка на ПСОВ. 
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По настоящем както отбелязахме, няма изградена ПСОВ на територията на община 

Перущица. Изготвен е ПУП за отреждане на площадка за ПСОВ с необходимите схеми. В 
момента тече процедура по преотреждане на земеделската земя за нуждите на ПСОВ. 

Големината на площадката е 3,6дка. Към настоящия момент няма актуален проект за 
ПСОВ. Препоръчва се ПСОВ-Перущица да се изгради като Групова ПСОВ за гр. 
Перущица и селище извън територията на общината – с. Устина с капацитет 750еж. 

Отпадъчните битово-фекални води на промишлените предприятия са заустени в 
градската канализация. Промишлените отпадъчн води след пречистване в локални 

пречиствателни съоръжения се заустват в повърхностни водни обекти, което се 
регламентира с условията на притежаваните от тях разрешителни за ползване на водни 
обекти, с цел заустване на отпадъчни води, контролирани от БДУВИБР-Пловдив и 

РИОСВ-Пловдив. В ОУП е направен анализ на състоянието на канализационната млежа 
на града.  

Формулирани са следните по-важни констатации, като са набелязани мерки за 

решаване на съществуващите проблеми, свързани с изграждането на ПСОВ: 

- По отношение на довеждащия колектор до ПСОВ и бодещата ПСОВ налице е 

работен проект за изгражгдане на довеждащия колектор от 1999г, въз оснтова на който са 
изградени първите 200м от колектора в посока от края на регулацията към площадката на 

ПСОВ. 
- Необходимо е бързо приключване с процедурите по преотреждане на 

земеделската земя за нуждите на ПСОВ и пълна проектна готовност, за да има 3 години 

срок за реализацията на СМР. 
- По отношение на промишлените отпадъчни води се предвижда мониторинг на 

изпусканите води от промишлените предприятия. 
Въз основа на комплексния характер са набелязани следните изводи и 

препоръки: 

-налице са голям брой нерегламентирани зауствания на битови отпадъчни води в 
реката. Наложително е незабавно изпълнение на Главен колектор 2 покрай коритото на 

реката, в който да се превключват всички сегашни вливания на битови отпадъчни води в 
реката. 

-с разработване на окончателните работни проекти за ГПСОВ да се посочат 

количествата на генерираните отпадъци по видове и начините за тяхното третиране.  
-да се предвиди изграждане на депо в района на ПСОВ за отпадъци, образувани при 

аварийни ситуации. 
-да се актуализира и разработи програма за управление на утайките от ГПСОВ, 

съгласно изискванията на законодателството. Същата да се приложи към Програмата за 

управление на дейностите по отпадъци в общината. 
III.2.3. Анализ на строителните отпадъци  

Третирането на строителните отпадъци е един нов и голям ангажимент, както към 
Общините като Възложители на строително-монтажни работи, така и за физическите и 
юридически лица, извършващи дейности с такива отпадъци. 

Строителните отпадъци се получават в резултат от строителна дейност, както и от 
разрушаване или реконструкции на сгради и съоръжения. Те се характеризират с плътност 

1700кг/кубм. В общината делът им като цяло е минимален, поради обективни причини—
слабо функциониращ строителен отрасъл. В отчетните форми отсъстват данни за 
количеството на депонираните строителни отпадъци. 

В общината няма определена отделна площадка за депониране на строителните 
отпадъци, където строителните фирми и граждани да извозват отпадналите от ремонтни 

дейности материали. Те се извозват до съответните сметища или площадки и се използват 
частично за запръстяване. 
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Натрупания опит през последните години позволява да бъдат направени 

следните изводи: 

- докладваните количества строителни отпадъци са значително по-ниски от 

очакваните. Основание за това е съпоставянето им с другите категории образувани 
отпадъци – напр. битови отпадъци, както и нарастване на дела на строителните и 
ремонтни работи. 

- докладват се общо строителните отпадъци – земни маси и инертни отпадъци, 
поради което генерираните строителни отпадъди не могат да се оценят точно. 

- въведена е изцяло нова нормативна уредба в областта на управлението на 
строителните отпадъци за изпълнението на която са необходими големи средства и по-
дълъг период от време за изпълнение.  

В тази наредба се изисква изготвяне на план за управление на строителни отпадъци 
за всеки строеж. Одобрението на плана за който се изисква одобрен инвестиционен проект 

е част от процедурата за съгласуване и одобряване на  инвестационни проекти по реда на 
грава 8, раздел 2 от Закона за градоустройство на територията става от органа, отговорен 
за тяхното одобряване. Одобрението включва проверка на съответствие с целите на 

рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци. 
-към момента, изискванията по отношение на третирането на строителните 

отпадъци почти не се спазват, поради липсващата инфраструктура за това. Общината няма 
собствени финансови средства за предприемане на такава стъпка, а разчита единствено на 
привличането на частна инвестиция. Това усложнява допълнително процеса на прилагане 

на нормативната уредба на местно ниво. Закона за управление на отпадъците определя 
като задължение на общините да отговарят единствено за организиране на събирането, 

оползотворяването и обезвреждането на ОСР от ремонтни дейности, образувани от 
домакинствата на територията на съответната община.  

-общината има ангажименти по отношение на строителните отпадъци и в случаите, 

когато общината е Възложител на строителни дейности или на дейности по разрушаване 
на сгради, включително принудително премахване на строежи.  

-дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване 
и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на строителни 
отпадъци се извършват от лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление 

на отпадъците. Към настоящия момент Общината има разрешение да ползва площадка в 
землището на с. Първенец, община Родопи, която е бивша баластриера, където има 

инсталация за третиране на строителни отпадъци, до момента на изграждане на собствена 
такава. Тя се експлоатара в съответствие с Регистрационен документ №09-РД-478-
00/22.06,2015г, издаден от СО Спектър ЕАД. 

-в плановете за управление на строителните отпадъци за строежа ще се посочват 
начините на събиране, необходимост от сортиране и фирми, на които ще се предават 

отпадъците за последващо третиране, притежаващи разрешително по чл.35 от ЗУО. По 
този начин няма да има нерегламентирани изхвърляния на строителни отпадъци и ще се 
оказва по-голям контрол на дейностите с отпадъци 

-съгласно ЗУО всички производствени обекти на територията на общината, които 
генерират отпадъци подлежат на лицензионен режим и периодично се контролират от 

РИОСВ. При производствените предприятия в общината се наблюдава завишаване на 
броя на отпадъците, които се подават за рециклиране и оползотворяване-метални 
отпадъци, хартиени, производствени и др. Предприятията имат определени схеми за 

събиране на производствените отпадъци и предаването им на лицензирани фирми. 
Значително е подобрена отчетността в тях на дейностите с отпадъци. 

Няма достоверни данни за генерираните годишни количества строителни отпадъци, 
както и данни за постоянно генерирано количество. 
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Общината е отговорна за постигането на нормативните цели за рециклиране на 

генерираните строителни отпадъци от населението от ремонти. Възможната локална 
алтернатива е създаването на система за заплатено разделно събиране по заявка на 

гражданите на генерираните строителни отпадъци, както и осигуряването на общинска 
площадка за донасянето им и тяхното временно съхранение. Разумно е тази площадка да 
се съвмести с депо за депониране на земни маси и хумус. 

Паралелно, за да се избегне създаването на нерегламентирани сметища чрез 
нерегламентирано депониране на строителни отпадъци, е необходимо засилването на 

контрола от страна на общината. Необходимо е въвеждане в общинските нормативни 
актове, ясни текстове относно нормативните задължения на кандидатите за издаване на 
строително разрешение. 

 
Прогнози за образуваните строителни отпадъци 

Съгласно Националния стратегически план за управление на строителни отпадъци 2011- 
2020 г., одобрен от Министерския съвет най-големи количества отпадъци от строителство 
и разрушаване на сгради се очаква да се образуват и съответно третират в следните пет 

области: София, Варна, Бургас, Благоевград и Пловдив. Основна причина за това е, че 
според данни на НСИ в тези области се извършва най-мащабно строителство на жилищни, 

административни и други сгради. Също така тези области са индустриални центрове, 
което допринася за генериране на отпадъци от строителство и разрушаване от 
индустрията. Друг важен фактор е, че тези области са с развита пътна инфраструктура, 

което налага извършването на мащабни строително-ремонтни дейности, което води до 
образуване на строителни отпадъци. Тъй като община Съединение е в периферията на 

област Пловдив по експертна преценка образуваните строителни отпадъци за периода 
2015-2020 г. ще се задържат на нивото от 2014 г. тъй като програмата за развитие на 
общината не предвижда по-голямо развитие на строителния бранш и не се очаква 

разширение на строителните дейности. 
 

III.2.4. Други специфични отпадъци 

Към тях спадат: отпадъци от опаковки, излезли от употреба моторни превозни 
средства, негодни за употреба гуми, отпадъци, бои, покрития, съдържащи полихлорирани 

бифенили, отработени масла и нефтопродукти, батерии и акумулатори, нефтопродукти и 
др. 

На територията на общината има няколко фирми, които генерират опасни 
отпадъци, за които имат разрешително за събиране, извозване и временно съхраняване на 
тези отпадъци. Всички фирми трябва да имат договори с лицензирани фирми за по-

нататъшно подаване на отпадъците за последващо обезвреждане. На територията на 
общината няма складове за съхранение на негодни за употреба препарати за растителна 

защита. 
При неспазване на норматнивните уредби по събиране и оползотворяване на 

отпадъците, съществува риск от замърсявяне на компонентите на околната среда и 

влошаване на екологичното състояние на територията на общината. 
Най-голям риск за замърсяване на околната среда и здравето на населението са 

нерегламентираните сметища за отпадъци, които се формират покрай населените места 
пътищата и реките. 

От направената проверка през изминалата година е констатирано, че 

нерегламентираните сметища в общината са инцидентни. 
На територията на общината в местността Манолеви ниви има струпани около 

98 000м3 отпадъци. Това е било бивше депо за депониране на „Битови и производствени 
неопасни отпадъци“. Експлоатацията на депото е прекратена от Директора на РИОСВ, 
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Пловдив със заповед РД-149/16.07.2009г. Към момента е изготвен проект за закриване и 

рекултивация но депото, който е внесен в ПУДОС – МОСВ. 
Общината има нормативен ангажимент за създаване на условия за екологосъобразно 

управление на опасните отпадъци от бита, които не попадат в обхвата на наредбите по 
отношение управление на масово разпространените отпадъци. Тези отпадъци включват 
лекарства, бои и покрития, градински химикали, вкл. пестициди, продукти от грижи за 

домашни любимци, продукти от автомобили (антифриз, масла), химичните вещества и 
препарати, използвани в домакинствата, вкл. дезинфектанти и електрически и електронни 

уреди. 
От направения анализ се установи че: 

-Не е икономически достъпно изграждането на собствено съоръжение за третиране 

на опасните отпадъци от бита, разумно е ползването на едно национално или две 
регионални съоръжения в страната. Но е възможно да се ползва общинска площадка за 

разделно приемане на отпадъци от населението за разделно събиране и временно 
съхранение па опасните отпадъци от бита. 

-За специфичните потоци масово генерирани отпадъци, системата за разделно 

събиране се организира в съответствие с принципа „разширена отговорност на 
производителя“ - чрез сключване на договори с организации по оползотворяване на 

опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни 
за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни 
средства (ИУМПС), отработени масла, излезли от употреба гуми. 

-Задължително условие към тези договори е своевременната отчетност към 
общината за събраните на нейна територия количества и видове специфични отпадъци , 

посочени в таблица. 
 
III.3. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците  

Анализа на инфраструктурата за отпадъците цели определянето на степента на 
изпълнимост на изискванията за третиране на различните видове отпадъци с тези в 

Общината. Той включва оценка на състоянието, проблемите и предприетите мерки по 
отношение на : 

- инфраструктура и техническа обезпеченост за битовите отпадъци, 

- инфраструктура и техническа обезпеченост за отпадъци от строителство и 
разрушване, 

- инсталации и съоръжения за третиране на утайките от ГПСОВ, 
- инфраструктура и техническа обезпеченост за събиране и третиране на други 

потоци в т.ч. батерии, акумулатори, излезли от употреба гуми, отработени масла и др. 

- инфраструктура и техническа обезпеченост за събиране и третиране на 
растителни и градински биоразградими отпадъци, 

- настояща ситуация и тенденции по отношение на осигуряване от общината на 
инфраструктура за отпадъци, чието управление е от компетенциите на местните власти ; 

-изградена и в процес на изграждане инфраструктура, която обслужва или би могла 

да обслужва Общината; 
- необходимост от инфраструктура за третиране на отпадъците на територията на 

общината и за постигане на нормативните изисквания и целите за рециклиране и 
оползотворяване на отпадъците, поставени пред местните власти ; 

-необходимост от допълнителна инфраструктура за подобряване на услугите и 

постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците 
За подобряване на управлението, свързано с генериране на отпадъците е 

необходимо стриктно спазване на законовите разпоредби за събиране, извозване и 
третирена на всички видове отпадъци.  
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Анализът на инфраструктурата по управление на отпадъците се стреми да даде 

отговор на следните въпроси: 
1. Какви са тенденциите и настоящата ситуация по отношение на осигуряване от 

общината на инфраструктура за отпадъци, чието управление е от компетенциите на 
местните власти 

2. Осигурената, изградена и в процес на изграждане инфраструктура, която 

обслужва или би могла да обслужва Община Перущица, достатъчна ли е за третиране на 
отпадъците на територията на общината и за постигане на нормативните изисквания и 

целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, поставени пред местните власти  
3. Необходима ли е допълнителна инфраструктура за подобряване на услугите и 

постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците 

4. Какви са основните изводи и препоръки от анализа 
Предмет на настоящия анализ е инфраструктурата за управление на битовите 

отпадъци и по-конкретно на биоразградимите отпадъци и на разделно събраните отпадъци 
от хартия, картон, метал и стъкло, тъй като управлението на тези потоци отпадъци са от 
компетенциите на общините. Направен е анализ и на инфраструктурата за третиране на 

отпадъци от строителство и разрушаване (ОСР), тъй като управлението макар и на малка 
част от този поток отпадъци е също от компетенциите на местните власти. 

Информационно обезпечаване на анализа 

На национално ниво на практика не е изградена цялостна информационна база 
данни, в която информацията за инфраструктурата за третиране на битовите и 

строителните отпадъци, да е систематизирана и да обхваща всички аспекти както в 
регионален и общински, така и във времеви разрез. Информацията за управление на 

отпадъците на територията на Община Перущица, в т.ч. и за използваната инфраструктура 
от общината, все още не е систематизирана в информационна система на общината, 
каквато е ситуацията в почти всички общини в страната.  

Ето защо за целите на анализа е използвана информация от програмни документи 
на национално ниво, публична информация от ИАОС, РИОСВ гр. Пловдив, както и 

информация, налична в община Перущица. 
Основни данни и тенденции на национално ниво 

От анализите на инфраструктурата за разглежданите потоци отпадъци на 

национално ниво се налага изводът, че въпреки напредъка през последните години в 
подготовката и изграждането на интегрирани регионални системи за управление на 

битовите отпадъци, а донякъде - и на съоръжения за строителните отпадъци и утайки от 
ПСОВ на територията на страната през последните години, вкл. с помощта на национални 
и европейски програми, все още реално функциониращите инсталации и съоръжения към 

началото на 2017 г. са недостатъчни за достигане на високите екологични цели по 
управление на отпадъците, и по-конкретно : 

•Само четири от 55 регионални системи за управление на отпадъците в страната са с 
функциониращи съоръжения за оползотворяване на биоразградими битови  отпадъци, 
като се има предвид, че анализът на битовите отпадъци показва, че над 50 % от състава на 

битовите отпадъци са биоразградими.  
•В десетина от общо 55 регионални системи за управление на отпадъците в 

страната функционират инсталации за сепариране на полезни компоненти от битовите 
отпадъци. 

•Само в половината от 55-те регионалните системи за управление на отпадъците 

депата за обезвреждане на битови отпадъци отговарят на нормативните изисквания на 
ЗУО и на Наредбата относно депа за отпадъци. 

•Анализите в Националния стратегически план за управление на отпадъците от 
строителство и разрушаване до 2020 г. показват, че съществуващата инфраструктура за 
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подготовка и за оползотворяване  на строителните отпадъци е крайно недостатъчна и 

налична само на територията на няколко общини. Вероятно с бизнес проекти за такива 
инсталации ще може да се кандидатства по ОПИК 2014-2020 г. по схемите за ефективно 

използване на ресурсите и енергийна ефективност 
•Изводите за състоянието на сметосъбиращата и сметоизвозваща техника показват, 

че общините са добре обезпечени със съдове за смесени битови отпадъци, които са 

разнообразни по вид, обем и материали. 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. Общините 
не са обезпечени със съдове и транспортна техника за разделното събиране на 
биоотпадъци. Съдовете и транспортната техника за разделно събрани рециклируеми 

битови отпадъци от опаковки се осигуряват от организации за оползотворяване на 
отпадъци от опаковки. 

•До края на 2020 г. ще влязат в експлоатация модерни депа за отпадъци, 
инсталации за биоразградими битови отпадъци, сепариращи инсталации и претоварни 
станции на територията на около 20 регионални системи за управление на битовите 

отпадъци, като регионалните депа ще обслужват всички общини от региона, а 
сепариращите и компостиращите инсталации – само по-близко разположените общини до 

инсталациите. 
•НПУО 2014-2020 г. предвижда със средства от ОПОС 2014-2020 г. да се 

финансират проекти на общини за решаване на въпросите с третиране на биоотпадъците – 

за изграждане на компостиращи и анаеробни инсталации, съдове за разделно събиране и 
транспортна и друга техника, но няма да се финансират депа за отпадъци. ОПОС 2014-

2020 е открил две процедури, за набиране на проектни предложения към общините 
(BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ и BG16M1OP002-2.006 „Втора 

комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“), чиято цел е оказване на 

финансова подкрепа на местна аднимистрация за изграждането на инфраструктура, за 
постигане на националните, респективно регионалните цели за отклоняването на 
биоразградимите отпадъци от общото количество на депонираните и оползотворяване на 

биоразградимите отпадъци. 
•НПУО 2014-2020 г. предвижда след 2020 г. държавата, независимо дали от 

европейски или национални фондове, да не финансира проекти на общините за 
изграждане на депа за битови отпадъци. 

 

Анализът на инфраструктурата за управление на битовите отпадъци е направен 
относно двата компонента на инфраструктурата: 

1.Съдове и техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци, където се 
разглеждат съдовете за събиране на битови отпадъци и транспортна техника за 
сметоизвозване, които са част от системата за управление на отпадъците 

2.Площадки, съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци 
 

Инфраструктура за събиране и извозване на битови отпадъци 

Населението на община Перущица е 100% обхванато от системата за организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване. 100 % от населението на община Перущица е включена 

в организираната система за събиране и транспортиране на битови отпадъци, която се 
извършва самостоятелно от общината. 
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Смесените битови отпадъци се събира и извозва със специализиран автомобил – 

сметосъбирачна машина „Мерцедес”, рег. № РВ 3485 МК, собственост на община 
Перущица. 

Обезвреждането на твърдите битови отпадъци, извозвани в рамките на общинската 
система за сметосъбиране се извършва в Регионално ДТПО, Цалапица. 

Общината е осигурила 120 бр. контейнера тип „Бобър”, с вместимост 1100 литра и 

1700 бр. кофи тип „Мева”, с вместимост 110 л.; 
Сметосъбирането и сметоизвозването за територията на общината се извършва 

организирано, съгласно график, целогодишно, на седем дни. 
Честотата на сметосъбирането, сметоизвозването и границите на районите, където 

се предоставят услугите са реграментирани със Заповед № РД – 191/23.10.2017 г. на Кмета 

на община Перущица, издадена на основание чл. 63, ал. 2 от ЗМСМА. В упоменатата 
заповед са определени границите и районите, вида на предоставяната услуга и честотата 

на извършване на услугите, а именно веднъж на 7 дни в следния обхват: по всички улици 
попадащи в регулацията на града включително кварталите „Запад” и „Пастуша”, както и 
намиращите се в извън регулацията имоти на ул.”Черни връх”,Стопански двор № 1 

,бензиностдцията на „Петрол”, бетоновъзел на „Инертпродукт” ЕООД, консервен цех на 
ЕООД”КАЛИ”, Винарска изба „Пълдин”, Пивоварна Хилс и къщи за гости ”Естера Виии” 

ЕООД, оранжерия ДЖИЕНСИ, фабрика за пелети ДИАМАН,консервна фабрика на фирма 
Идеал Продукт. 

Община Перущица има сключен договор от 26.02.2008г. с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД, подизпълнител на „Папир БГ“ АД, обхващаща 100% от населението на общината 
Системата за разделно събиране е обхванала 4 798 жители (по данни на НСИ към 

2017) от общината. На територията на община Перущица са разположени и се обслужват 
общо 45 пластмасови контейнера с обем 1,5 куб.м., тип „Иглу” както следва: 
     15 сини контейнера, тип „Иглу” с обем 1,5 куб.м. – за събиране на хартиени и 

композитни отпадъци от опаковки; 
     15 жълти контейнера, тип „Иглу” с обем 1,5 куб.м. – за събиране на пластмасови и 

метални отпадъци от опаковки; 
     15 зелени контейнера, тип „Иглу” с обем 1,5 куб.м. – за събиране на стъклени отпадъци 
от опаковки. 

Върху всички контейнери се поставят стикери с информация за това какви видове 
отпадъци от опаковки се събират в тях и какви отпадъци не трябва да се изхвърлят в тях. 

Контейнерите имат отвори с форма и големина, позволяващи изхвърлянето на 
предвидените за съответния контейнер отпадъци от опаковки. 

Контейнерите от разделното събиране се обслужват от фирма „Папир БГ транс” 

ЕООД със следното специализирано транспортно средство – Мерцедес РВ 1794 ВМ. 
Събраните отпадъци от опаковки се сортират на площадка на фирма „Папир БГ”ООД на 

територията на гр. Пловдив. 
Контейнерите се обслужват съгласно следния график: 
- сини контейнери – два пъти месечно 

- жълти контейнери – два пъти месечно 
- зелени контейнери – един път месечно 

Площадката за сепариране на отпадъци от опаковки на „Екопак България“ АД за 
общините Съединение, Стамболийски, Пловдив и Перущица се намира на територията на 
Община Пловдив. На същата площадка се сепарират отпадъците от опаковки от 

„Булекопак“ АД 
Съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци  

Съоръжения за депониране на отпадъците 
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Община Перущица извозва за депониране събраните смесени битови отпадъци от 

територията на общината до Регионалното депо за битови отпадъци – Цалапица, на което 
депонират битовите си отпадъци общините от РСУО – Цалапица. Депото е разположено в 

местността „Паша махала“ в близост до с.Цалапица – община Родопи и се намира на 
около 20 км от град Пловдив. Депото отговаря на нормативните изисквания за депа за 
отпадъци и е с издадено през ноември 2008г. комплексно разрешително №355-НО/2008 г. 

Титуляр на комплексното разрешително е община Пловдив. Дейностите по експлоатация 
на депото се извършват от фирма „Водстрой-Пловдив” АД (съгласно договор за 

експлоатация от 1990 г. и допълнително споразумение от 30.07.2009 г. дейностите по 
експлоатация на депото се извършват от „Водстрой-Пловдив” АД). Ежегодно община 
Пловдив внася в ИАОС Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите, за 

които за депото е предоставено комплексно разрешително. Съгласно публикувания на 
интернет страницата на ИАОС годишен доклад за 2016г.: 

- Количество и обем на депонираните отпадъци през 2016г. е 104 855,76 тона  
- Регионалното депо за неопасни отпадъци обслужва общините Пловдив, Марица, 

Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, 

Раковски, Садово, Брезово, Първомай,  
- Заета с отпадъци площ:  

Обща /дка/ - 187+10 /утайници/=197; рекултивирана /дка/ - 35 

- Натрупано количество 
от началото на 

експлоатацията 
- Участък/ 

клетка № 

- Средна 
мощност на 

отпадъчното 
тяло 

- тон - метра 

- 1 - 2 - 3 

- 1 206 180 

- Клетка №1 

- 21 

- Клетка №2 

- Клетка №3 

- Клетка №4 

- Клетка №5 

- Клетка №6 

- 916 272 

- Клетка №7 

- Клетка №8 

- Клетка №9 

- 833 211 

- Клетка №10 

- Клетка №11 

- Клетка №12 

 
Количество на оползотворените отпадъци при направа на подход и площадка за 

разтоварване на отпадъците – 4 427,84 тона. 
Състав на отпадъците – Морфологичен състав на приетите и депонирани битови 

отпадъци в %: хартия/картон:6%; хранителни и растителни:36%; текстил:4%; 

инертни:10%; пластмаси:15%; кожи, гуми:2%; стъкло:5%; метали:2% други:20%; т.ч. 
вода:14%, неописани:6%  

Технология на депониране – Отпадъците се разтоварват, пробутват и уплътняват. 
Височината на всеки работен хоризонт е 2 m, от които 1,80 m са депониран и уплътнен 
отпадък и 0,2 m пръст. 

Свободия капацитет на депото към 31.12.2016 г. е 107 049 m3, като при y=1 се 
очаква до края на експлоатационния период на депото да се депонират 107 049 тона. 

Свободния капацитет на депото е изчислен на база извършено геодезическо заснемане и 
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изчисляване на обемите за установяване на свободния капацитет на РДНО с. Цалапица 

през декември 2016 г. 
Продължителност на експлоатация – до достигане разрешения с КР №355-НО/2008 

г. капацитет, до кота +13 (от кота терен) на инсталацията по Условие 2, попадаща в 
обхвата на Приложение 4. При средно годишно количество на депонираните отпадъци 
около 90 000 тона, се очаква депото да се експлоатира до м. март 2018 г. 

На депото депонират битови отпадъци общините Пловдив, Марица, Родопи, 
Стамболийски, Съединение, Кричим, Перущица, Раковски и Брезово. 

Община Перущица депонира на депото Цалапица на основание Договор № 
165/17.04.2018г. Община Перущица депонира през 2017г. 1203,5 т., което е около 2% от 
общо депонираните отпадъци от общините за година. 

Съгласно публикуваните данни към 09.02.2018г. свободния капацитет на депото е 
54 448 куб.м. 

Информацията за прогнозния краен срок за експлоатация на  депото „Цалапица“ 
поставя остро въпроса за определяне на депо/депа за битови отпадъци, на което общините 
/депониращи на депо „Цалапица”/ от РСУО Пловдив, в т.ч. община Съединение, да 

изхвърлят отпадъците си.  
С Решение на Общото събрание на РСУО-Пловдив е възложено на Община 

Пловдив предприемане на действия за увеличаване капацитета на депото с реализиране на 
втори етап, а именно депониране на отпадъците до кота +30 /+36 в билото/. 

Разрешения капацитет на РДНО с. Цалапица съгласно условие 6.20. „Капацитет до 

кота +13“ е капацитетът на депото до кота +13 /+22.00 в билото/ от теренната кота +/- 
0.00=174.40. Капацитетът на инсталацията е до 2 000 t./24 h. 

Към момента не е достигната разрешената кота. След извършване на геодезическо 
заснемане на обекта е установен свободния капацитет на депото – 54 448 куб.м. към 
09.02.2018г. 

В окончателния доклад за оценка на въздействие върху околната среда на Работен 
проект на обект „Депо за твърди битови отпадъци на гр. Пловдив в землището на с. 

Цалапица“ е извършена оценка на проекта при височина – 30 м / в средата 36 м/ над 
прилежащия терен вместо предвидената според предварителния проект – 13 м. По тази 
причина с цел да се намали общото слягане на основата на експлоатационното 

натоварване във всеки котлован преди уплътняването на основата се изпълнява 
закоравяващ кил от уплътнена баластра или чакъл, имащи по-добри деформационни 

характеристики от околната почва в основата. 
С изпълнението на “етаж II“ от кота +13(22) до кота 30(36) спрямо кота +/-

0,00=174,40 се предвижда депонирането на 1 226 077 m3 (1 226 077 t), при степен на 

уплътняване γ=1,00 t/m3 с компактор Bomag BC772RB – 37t, като при прогнозен график за 
постъпващите отпадъци на вход до 70 000 t./y. отпадъци, се предвижда увеличаване 

нажексплоатационния период до 2036 г., а с осигуряване на предварително третиране –
инсталация за сепариране, която да подпомогне увеличаване на количеството на  
отпадъците за оползотворяване се очаква осигурен капацитет за около 30 години. 

С оглед НДНТ и Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци оператора на депото ще извършва 
предварително третиране на отпадъците, което ще допринесе за постигане целите по 
чл.31, ал.1 от ЗУО и намаляване емисиите от парниковите газове от депонираните 

отпадъци. 
Съществуват три принципни възможности за осигуряване на община Перущица (а 

и на другите общини от РСУО-то) на депо, на което да се изхвърлят смесените битови 
отпадъци: 
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да се изгради ново депо за общините от РСУО-то; 

да се ползват депо/депа за битови отпадъци на друго РСУО в съседни на общините 
от РСУО-то регионални депа за битови отпадъци; 

да сключи договор с община Пловдив, като титуляр на комплексното разрешение 
за депониране на депото в „Шишманци“; 

Първият вариант на практика е трудно осъществим поради няколко основни 

причини. Практиката показва, че е изключително трудно е да се намери подходящ терен за 
депо за битови отпадъци; обичайно за такива терени, дори и да се намерят подходящи от 

техническа гледна точка,  са необходими дълги отчуждителни процедури, тъй като най -
често цялата или част от площите са частна собственост, което поражда необходимост от 
финансови средства за обезщетения; често има протести на населението от близко 

разположени до определения за депото терен населени места и на неправителствени 
екологични организации срещу изграждането на депо, което често води до обжалвания и 

няколкогодишни съдебни дела. Практиката на иницииране и изграждане на нови депа за 
битови отпадъци показва, че необходимото време за целия процес от намирането на 
подходяща площадка до въвеждането в експлоатация на регионално депо за битови 

отпадъци отнема между 6 и 9 години. Като се имат предвид обстоятелствата, че на 
територията на РСУО –то не е идентифициран подходящ терен за ново депо, 

необходимото време за реализацията на такъв проект, както и националната позиция, 
заложена в НПУО 2014-2020 г. след 2020 г. държавата да не подкрепя финансово проекти 
за депа за битови отпадъци, се налага изводът, че вариантът за осигуряване на ново 

регионално депо за РСУО-то е във висока степен нереалистичен. Такова депо не е 
предвидено и в индикативния списък за депа в НПУО 2014-2020 г. 

Вторият вариант  за общините от РСУО-то изглежда реалистичен в обозримо 
бъдеще. Този вариант попада в една от хипотезите на ЗУО: 

1. Община, неучастваща в регионалната система за управление на отпадъците , 

може да ползва същата или друга такава при условия и цени, определени от съответното 
регионално сдружение. При тази хипотеза дадена община може да не бъде член на дадена 

РСУО, но може да ползва депото и другите съоръжения на тази система като външен 
клиент. 

2. Втората хипотеза дава възможност Общинският съвет на община, членуваща в 

дадено РСУО, да приеме решение за присъединяването й към друго РСУО, при условие че 
не се осуетява създаването или функционирането на регионалното сдружение или 

регионалната система за управление на отпадъците в собствения й регион, след 
представяне на положителни становища на двете регионални сдружения и на РИОСВ.  

3. Третата хипотеза е свързана с възможността да бъде изполвано депото в 

Шишманци, с оглед на което община Перущица може да сключи договор с община 
Пловдив, като титуляр на комплексното разрешение, съгласно който да депонира на 

депото в Шишманци. 
За община Перущица най-близките регионални депа за битови отпадъци са депата 

на РСУО Асеновград и РСУО Пазарджик, като разстоянията от населените места до 

съответните депа в с.Капитан Димитриево /РСУО Пазарджик/ и м.“Капсида“, Асеновград  
/РСУО Асеновград/ са като следва: 

Депото на РСУО Асеновград е разположено в близост до гр. Асеновград в 
местността „Каспида“,  въведено е в експлоатация през 2013 г. и обслужва пет общини. 
Титуляр на комплексното разрешително е община Асеновград. Теренът отреден за депото 

е с предвиден общ капацитет 2 400 000 т., разпределен в седем клетки. Изградената и 
въведена в експлоатация първа клетка е с общ капацитет 640 000 т. Продължителност на 

експлоатация на депото (съгласно публикувания ГДОС за 2016 г на община Асеноврад ) е 
до достигане разрешения с КР №451-НО/2013г. капацитет на инсталацията по Условие 2, 



 

76 
 

попадаща в обхвата на Приложение 4. При средно годишно количество на депонираните 

отпадъци около 36 000 тона, очаква се депото да се експлоатира до 2020г. Остатъчният 
капацитет за Клетка №1 неопасни и Клетка №1 инертни отпадъци е 367 639,100 т. 

Депото на РСУО Пазарджик, в състава на което влизат девет общини,  е одобрено 
за финансиране с Решение на УС на ПУДООС от февруари 2015 г. (първа клетка на 
депото и съпътстваща инженерна инфраструктура) със срок на строителство 2015– 2017 г. 

За изграждането на „Регионално депо за неопасни отпадъци от регион  Пазарджик, Клетка 
1 и съпътстваща инфраструктура”, са подписани и финализирани два договора с ПУДООС 

за строително монтажни работи /СМР/, на обща стойност 12 791 435,10 лв. с ДДС. Към 
2016 г. е подадено Заявление за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за 
предоставяне на  3 197 858,77лв. Предстои и разглаждането му от Управителен съвет на 

ПУДООС. С предоставянето на финансовите средства ще се финализира изграждането на  
„Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща 

инфраструктура”. Същото към момента е спряно, поради липса на финансиране. За 2016г. 
са извършвани строително монтажни дейности на площадката предвидена за изграждане 
на „Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща 

инфраструктура” на стойност 12 791 435,10 лв. с ДДС. Инсталацията е с КР №509-Н0/2015 
г, публикувано на 07.04.2015 год., влязло в сила на 21.04.2015 год.  Инсталацията не е 

въведена в екплоатация, тъй като СМР дейностите не са приключили. Производствен 
капацитет на инсталацията/инсталацийте е предвиден : Капацитет 256 t / 24h и 590 327 т.  

Относно третата възможна хипотеза, следва да се отчете обстоятелството, че първа 

клетка на депото Шишманци е с изчерпан капацитет и обслужваше 3 общини, в т.ч. 
Пловдив. Изградени са и функционират клетка едно и две от инсталацията. Клетки № 1 и 

№ 2 – общо заета площ 92.6 dka.Заета площ на клетка № 1 – 29.2 dka, свободна площ – 0 
dka; Количество и обем на депонираните отпадъци през 2016 г. – 33 890.06 т., от които 29 
900 т. са депонирани на клетка № 1. Натрупаното количество отпадъци на клетката от 

началато на експлоатацията е 208 732.765 тона. Заета площ на клетка № 2 – 
приблизително 5 dka, свободна площ – 39.2 dka. Количеството на депонираните отпадъци 

през 2016 г. е 3 990.06 т. Свободният капацитет за клетка № 2 е 138 509.94 т. Средна 
мощност на отпадъчното тяло е 0.67 м., като се има впредвид, че депонираното 
количество отпадъци са само в някои участъци, разположени в най -ниската част на 

клетката и са с обем от 6 320 м. 
 

Претоварни станции 

На територията на Общината няма изградени претоварни станции, тъй като не са 
идентифицирани нужди и необходимост от подобна инфраструктура. 

 
Инсталации за предварително третиране/сепераране, сортиране и други за 

битови отпадъци 

Към настоящия момент на територията на Общината в т.ч. и на Регионалното 
депо, не са  налице инсталации за предварително третиране/ сортиране и други за 

битови отпадъци. Основната причина за това е, че средствата за изграждане на подобен 
род съоръжения/инсталации са изключително големи и предвиждат третиране на по-

голямо количество отпадъци.  
Видно от данните в морфологичния анализ на битовите отпадъци и прогнозата за 

отпадъците, рециклирда си сменя уемите фракции хартия и картон, стъкло, метал, 

пластмаса, както и инертните отпадъци, представляват приблизителни 19 % от общото 
количество на смесено събраните отпадъци. Относително големият дял на 

рециклируемите фракции прави целесъобразно изграждането на инсталация за 
предварително третиране, която да отклони споменатите фракции от смесеносъбраните 
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отпадъци. От една страна, това ще доведе до намаляване на количеството битови 

отпадъци за депониране, а от друга страна, допринася за постигане на целите по чл.31, 
ал.1, т.1 от ЗУО. 

 
 Площадки за предаване на разделно събрани битови отпадъци, които 

общината е осигурила за населени места над 10 000 жители 

По данни на НСИ наслението на град Перущица към 2017 г. е 4798 души . В тази 
връзка изискването съгласно чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО за изграждане на подобен род 

площадки не касае жителите на общината, вземайки предвид и статистическите данни, 
сочещи към ежегодно намаляване на населението. 
 Площадки за изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, метал, 

пластмаса и стъкло, площадки/места за предаване на ИУЕЕО, негодни за употреба 

акумулатори, включени в системата на организации за оползотворяване на МРО или 

индивидуално изпълняващи цели за МРО 

 Към настоящия момент на територията на Общината няма регистрирани 
площадки за изкупуване на битови отпадъци 

 
 

 Инсталации за биоразградими и за биоотпадъци 

На територията на общината няма налична инсталация  с код за дейности с 
отпадъци R3 /R 10 за отпадъци с код 02 01 03 отпадъци от растителни тъкани; 20 01 08 

биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене; 20 02 01 
биоразградими отпадъци 20 03 02 отпадъци от пазари. 

Разделно събиране на излезли от употреба моторни превозни средства 

(ИУМПС), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) 

На територията на община Перущица няма площадка за събиране на излезлите от 

употреба моторни превозни средства 
Разделно събиране на масово разпостранени отпадъци (МРО) 

Към настоящия момент Общината няма сключени договори за сътрудничество с 
организациите за ополозотворяване на останалите групи масово разпространени отпадъци 
- ИУЕЕО, НУБА. 

Общината няма сключени договори за сътрудничество с организациите за ИУГ отпадъчни 
масла и нефтопродукти. Дейността по разделното им събиране на територията на 

общината не е организирана съгласно нормативните изисквани, с оглед на което следва да 
бъдат предприети мерки в тази насока. 
Разделно събиране на едрогабаритни опасни битови отпадъци 

Община Перущица няма сключени договори за разделно събиране на едрогабаритни и 
опасни отпадъци от домакинствата. 

Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване 

Към момента строителните отпадъци, които се извозват от общината, изцяло се депонират 
на депо за неопасни отпадъци в Цалапица. На територията на РДНО е разрешено да се 

приемат до 50 000 т./г. строителни отпадъци с код и наименование: 17 01 01-Бетон; 17 01 
02 – тухли;17 01 03-керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; 17 05 04- почва и 

камъни, различни от упоменатите в 17 05 03; 20 02 02 – почва и камъни, с цел тяхното 
оплзотворяване при изграждането на газовите кладенци, покриващи слоеве, временни 
пътища за доспъп и рампи и система за повърхностно покритие, както и при 

рекултивацията на депото.  
 

Основни изводи и препоръки 
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Анализите на развитието и състоянието на инфраструктурата за събиране,  

транспортиране и третиране на битовите, строителните отпадъци дават основание да се 
направят следните основни изводи и препоръки за Община Перущица: 

 Община Перущица е обезпечена със съдове и техника за извозване на смесените 
битови и разделно събрани битови отпадъци от опаковки.  

 Общината е сред половината общини в страната, които в съответствие с нормативните 

изисквания депонира битовите си отпадъци на регионалното депо Цалапица, 
отговарящо на екологичните стандарти, още от средата на 2009 г. Заради общини, 

които не изпълниха това изискване, има заведена наказателна процедура срещу 
България от страна на европейските институции. 

 Предвид предстоящото изчерпване на капацитета на депо Цалапица, община 

Перущица следва да предприема  действия за решаване на въпроса с депониране на 
отпадъците, Общината ще актуализира оценката на разходите и ползите при 

различните варианти за депониране и друго третиране в други съседни регионални 
депа, след провеждане на съответните разговори със съответните РСУО, и ще вземе 
окончателно решение за осигуряване депонирането на смесените битови отпадъци 

след преустановяване на експлоатацията на депото в Цалапица.   
 Общината е организирала разделното събранане на битовите отпадъци от опаковки 

чрез сключване на договор с ООп. Достатъчно време преди изтичане на договора 
общината трябва да предприеме стъпки за сключване на нов договор с цел осигуряване 
на контейнери за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, метал, 

пластмаса и стъкло, техника за извозване и сортираща инсталация. 
 Както в почти всички общини в страната, в община Перущица няма изградена 

компостираща инсталация или друга инсталация за биоотпадъци, нито въведени 
фамилни компостери, но в програмните си документи общината е предвидила 
изграждането на такава инсталация и е предприела стъпки за осигуряване на подходящ 

терен. Общината е предприела действия за подготовката и подаването на проектно 
предложение за финансова подкрепа при проектирането и изграждането на 

компостираща инсталация за разделно събрания зелен отпадък на територията на 
общината, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, включително и за 
обезпечаването на съдове за разделно събиране на биоотпадъците и техника за 

извозването им. 
 На територията на общината няма инсталация или съоръжение за третиране на 

строителните отпадъци.  
 Общината следва да предприеме действия за организиране на разделното събиране на 

масово разпостранени отпадъци (МРО) - ИУГ отпадъчни масла и нефтопродукти, 

ИУЕЕО, НУБА. 
 

Анализ и информация за старите общински депа за отпадъци 

Анализът на старите общински депа за отпадъци се стреми да даде отговор на следните 
въпроси: 

 Каква е ситуацията и предприетите действия от страна на община Перущица по 
отношение на закриването, рекултивацията и последващия мониторинг на общинското 

депо за отпадъци с преустановена експлоатация. 

 Необходими ли са допълнителни мерки за изпълнение на изискванията на 

националното законодателство относно общинското депо за отпадъци с преустановена 
експлоатация на територията на общината. 

 Какви са основните изводи и препоръки от анализа 

Информационно обезпечаване на анализа 
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На национално ниво на практика няма изградена цялостната информационна база данни, в 

която информацията за инфраструктурата за старите депа за отпадъци да е 
систематизирана и да обхваща всички аспекти, както в регионален и местен, така и във 

времеви разрез. За целите на анализа е ползвана информация от програмни документи, 
проекти, доклади  и отчети на община Перущица по управление на отпадъците; 
информация от интернет-страницата на общината, ПУСООС и други. 

 

Общински депа с преустановена експлоатация   

До средата на 2009 г. общината депонира битовите отпадъци, генерирани на територията 
на общината,  на общинско депо за битови отпадъци, разположено в имот № 000617, 
представляващ сметище с площ 31,282 дка  в местността Манолеви ниви, община 

Перущица. Експлоатацията на депото се преустановява със Заповед на Директора на 
РИОСВ Пловдив от 16.07.2009 г., поради несъответствие с нормативните изисквания на 

европейското и на националното законодателство. В Заповедта РИОСВ постановява също 
да се осъществи рекултивация на депото. 
През 2013г. беше изготвен Работен проект „Закриване и рекултивация на общинско депо 

за неопасни отпадъци на община Перущица, находящо се в местност „Манолеви ниви“, в 
землището на гр. Перущица. Проекта беше внесен за одобрение и финансиране пред 

ПУДООС, съгласно Правилата за подаване на проекти по реда на ПМС 209/20.08.2009г. 
Общата стойност на проекта е 1 471 577,03 лв. Извършено е геодезическо заснемане на 
парцела. Общия обем на натрупаните отпадъци е 83 625 куб.м. Изготвени са геоложки и 

хидроложки проучвания. При реализирането на проекта ще се премахнат всякакви 
предпоставки за замърсяване на околните терени и подземни води. Ограничава се 

неблагоприятното въздействие върху околната среда от натрупаните отпадъци.  
Реализацията на проекта е свързана със следните дейности: 

1. Прибутване и уплътняване на натрупаните в депото отпадъци с цел намаляване на 

площта, предвидена за рекултивация; 
2. Изграждане на отводнителни канавки за предотвратяване постъпването на 

повърхностни /скатни/ води в тялото на депото; 
3. Провеждане на техническа рекултивация на депото, включваща: полагане на пласт 

от земни маси с дебелина 1 м., като за долния 0,5 м. слой ще се използват глинести 

материали; изграждане на газоотвеждаща система от вертикални газоотвеждащи 
кладенци с прилежащи към лъчеви дренажни слоеве; 

4. Провеждане на биологична рекултивация на депото, чрез тревна, храстова и 
дървесна растителност, характерна за съответния район. Не се предвижда 
засаждане на чужди и нехарактерни за съответния регион тревни, храстови и 

дървесни видове. Предвидено е да се разпределят по години отгледните 
мероприятия за 3/три/-годишен период на рекултивация. Агротехническите 

мероприятия за предсеитбена обработка на почвата, ще са базирани на анализи за 
физикохимичен състав и свойства на субстрата за биологичната рекултивация. Ще 
се направи анализ за чистотата и запасеността на почвения слой с хранителни 

вещества, за осигуряване на нормалното развитие на растителните видове /тревни, 
дървесни и храстови/.  

5. Осъществяване на поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката на 
депото. 
Теренът на депото, предвидено за рекултивация не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на 
защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най -близко 

разположена е защитена зона BG 0001033 „Брестовица“ за опадване на природните 
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местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, 

приет с Решение № 122/2007г. на Министерския съвет.  
Към настоящия момент проекта не е одобрен за финансиране. 

 
 
Изводи и препоръки 

 Община Перущица е предприела всички необходими действия за закриване и 
рекултивация на общинското депо за битови отпадъци с преустановена експлоатация. 

В периода на Програмата за управление на отпадъците 2018-2020г. на община 
Перущица предстои осъществяване на проекта за рекултивация и дейностите по 
следексплоатационни грижи и мониторинг след рекултивацията на закритото депо , 

след осигуряване на финансиране от ПУДООС. 
 Общината трябва да следи и кандидатства за централно национално финансиране, тъй 

като проектът на ОПОС 2014-2020 г. не предвижда финансиране на подобни проекти, а 
стойността на проекта не е във финансовите възможности на общината.  

 

- повишаване на екологичната култура на населението чрез издаване на брошури, 
листовки и други материали, показващи вредата от неспазване на законодателството, 

свързано с дейностите по генериране на отпадъците. 
- засилване на контрола от страна на администрацията за събиране и третиране на 

отпадъците. 

- В Община Перущица биоотпадъците не се събират разделно, а са част от смесено 
събраните битови отпадъци.. Най честата практика за третиране на биоотпадъците е да се 

използват кухненски и градински отпадъци за храна на животните и изгаряне на 
градинските отпадъци и листа. По отношение на зелените отпадъци, генерирани от 
поддържането на общинските зелени площи, които съгласно норматоивните изисквания 

следва да се събират разделно и да се третират чрез компостиране, ситуацията към 
момента е че същите се събират и се отсавят на страна на изгният. В общината основната 

причина да не се извършва разделно събиране  и оползотворяване на биоотпадъци е липса 
на съоръжения и площадки за третиране на биоотпадъците, както и финансови ресурси за 
закупуване на специализирана техника и съдове. 

- Общината е изградила ефективна система за организирано сметосъбиране в 
населеното място, обхващаща 100% от населението.  

- По настоящем, както отбелязахме на територията на община Перущица е организирано 
разделното събиране на отпадъците от опаковки, като са разположени 45 контейнера за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки, като системата е организирана по договор с 

„Екопак България „АД. Съдовете се подменят и ремонтират постоянно от фирмата 
изпълнител, веднъж седмично.Обслужването на контейнерите се извършва със 

специализирана техника, собственост на фирмата-изпълнител, 
- Не е изградена е ефективна система за разделно събиране на отпадъците от 

хартия, пластмаса, стъкло и метал в сътрудничество с организация по оползотворяванеОт 

представените данни се вижда, че е необходимо разработване на мониторингова система 
за контрол на разделното събиране на отпадъци от опаковки от населението за 

повишаване на количествата събрани отпадъци от системите за разделно събиране. Следва 
да се предприемат мерки и към повишаване на осведомеността и убедеността на 
населението от ползите от разделното събиране на отпадъци. 

- Общината не разполага с депо за депониране на битовите неопасни отпадъци. 
Понастоящем неопасните отпадъци се извозват в сметището в с. Цалапица, която има 

договор с община Пловдив. На територията на община Перущица не е изградена 
инсталация за предварително третиране, сепариране на отпадъци.  
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- В Общината липсва инфраструктура за третиране на биоразградими отпадъци. 

Има заповед за неизпълнение № 226/29.06.2017г. Целите по чл.31 ал.1, т.1 е 25% да се 
третират отпадъците, има само 3% изпълнение.  

- Възниква необходимост от осигурена инфраструктура за разделно събиране на 
растителни и биоразградими отпадъци – специализирани автомобили за събирането и 
извозването им, контейнери за събиране и съхранение и др.  Видно от данните от 

морфологичния анализ на отпадъците на територията на община Перущица, зелените 
отпадъци представляват значителна част от състава на смесените битови отпадъци, над 35 

% от общо образуваните количества смесено събрани битови отпадъци, също така 
генерираните количества зелени отпадъци от поддръжката на общинските площи 
представляват значителен дял на фона на общите количества генерирани отпадъци на 

територията на общината. Предвид необходимостта тези количества зелени отпадъци да 
бъдат отклонени от количествата смесено събрани зелени отпадъци за депониране и да 

бъдат оползотворени по екологичносъобразен начин, община Перущица в партньорство с 
община Кричим, са предприели действия за получаване на финансова подкрепа от ОПОС 
2014-2020 за изграждането на компостираща инсталация за третиране на 

разделносъбраните отпадъци от територията на двете общини. 
- Сключване на договор за сътрудничество за безвъзмездно предаване на МРО, 

едрогабаритни и опасни отпадъци, ИУМПС, ИУГ, ИУЕЕО, ОЧЦМ, НУБА и др. от 
домакинствата, съгласно изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО.  

Необходимо е да се организира мобилна инсталация «Хаз – автомобил» на 

регионален принцип – сдружение, веднъж в годината да събира и предава за унищожаване 
излезли от употреба негодни лекарства, бои, лакове, разтворители, пестициди, масла и 

др.п. опасни отпадъци от бита на населението.  
-Има изградена инфраструктура за третиране на строителните отпадъци с цел 

последващото им използване в с. Първенец.  

III.4. Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на 

отпадъците 

 Общината се стреми да изпълни правомощията и отговорностите си в сферата на 
управление на отпадъците, съгласно нормативните актове 

 Налице е недостиг на количественото състояние на човешките ресурси, натоварени 
с функции за отпадъци. 

 Общината проявява загриженост, свързана с  информационната обезпеченост във 
връзка с изпълнение на функциите в сферата на управлението на отпадъците, 
съгласно националното законодателство 

За осигуряване на необходимата информация за анализа са използвани следните 
методи:  

 събиране и проучване на национални и ведомствени нормативни документи, 
регламентиращи отговорностите на общините за управлението на отпадъците; 

 събиране и анализ на нормативни, вътрешно-ведомствени и отчетни документи на 
община Перущица и данни за персонала, ангажиран с функции за управление на 

отпадъците; 

 събиране и анализ на информация, предостевена от служители в общината,  за 
изясняване на състоянието на осигуреността и на бъдещите потребности от 

персонал и относно техническата и информационната осигуреност.   
В „Анализа на нормативната уредба“ подробно са описани правомощията на общините 

за управление на отпадъците. В съответствие с обобщения преглед на възложените с 
нормативната уредба в областта на отпадъците функции на кмета на общината е 
анализирана релевантността на функциите възложени в община Перущица спрямо 

правомощията на кмета на общината за управление на отпадъците. 
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В обобщен вид, функциите за управление на отпадъците могат да се групират в следните 

направления: 
- функции по политиката за отпадъците - разработване на общински програмни и 

нормативни документи  
- функции по предоставяне на услуги - дейности по събиране и третиране на отпадъците, 

разработване на годишни бюджети и определяне на годишните такси за предоставяне на 

услугата 
- функции по наблюдение и контрол – извършване на контрол и инспекции, в т.ч. 

превантивен, текущ и последващ контрол и координация с други органи  
- функции за привличане на обществеността - обществени консултации, информационно-

образователни дейности   

В зависимост от вида на функциите, определени звена в общинската административна 
структура могат да имат:  

- основна функция – функция, която подпомага по същество определено 
правомощие; или 
- спомагателна функция – функция, която се изразява в съдействие, координация, 

техническа помощ и други подобни, по отношение на определено правомощие и 
политика. 

 
Функциите за управление на отпадъците могат да се групират в следните 

направления: 

 функции по политиката за отпадъците - разработване на общински програмни и 
нормативни документи 

В изпълнение на изискванията на националното законодателство Община 
Перущица нормативно обезпечава управлението на отпадъците.Съгласно чл.22 от ЗУО 

е разработена наредба , с която се определят условията и реда за изхвърлянето, 
събирането, включително разделното,транспортирането, претоварването, 
оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително 

биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масоворазпространени отпадъци, на 
територията на общината.В наредбата е уредено и заплащането за предоставяне на 

съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси .  

 функции по предоставяне на услуги - дейности по събиране и третиране на 

отпадъците, разработване на годишни бюджети и определяне на годишните такси 
за предоставяне на услугата 
В Общинската Наредба за управление на дейностите по отпадъци е указан редът за 

извършването на дейностите, глобите и санкциите за замърсяване на общински места с 
отпадъци и др.  

В Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите 
на територията на община Перущица е указан редът за заплащане на такса „Битови 
отпадъци”, както и дейностите, които покрива.  

В голяма част събраната сума от таксите не успява да покрива всички необходими 
дейности по извършването на управлението на отпадъците, като администрацията се 
принуждава да дофинансира дейността.  

Друг проблем е и увеличаващите се всяка година отчисления за депониране на 
отпадъците, което допълнително натоварва план-сметките за чистотата. 

От направения анализ следва извода, че основния проблем в Община Перущица, 
както и други Общини в България е предстоящата промяна на ценообразуването на 
ТБО.  
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Подробна информация за таксата за обезвреждане на битови отпадъци в депа или 

други съоръжения и таксата за поддържане чистотата на територията за обществено 
ползване  е дадена таблично. 

 функции по наблюдение и контрол – извършване на контрол и инспекции, в т.ч. 
превантивен, текущ и последващ контрол и координация с други органи  

Община Перущица осъществява ежедневен контрол за спазване на изискванията за 
екологосъобразно управление на отпадъците и опазване чистотата на обществените места. 

 функции за привличане на обществеността - обществени консултации, 

информационно-образователни дейности  
Община Перущица организира обществени консултации, информационно-

образователни дейности. Общината е наложила през годините няколко кампании сред 
населението, които целят привличането на интереса към дейностите по управление на 

отпадъците, като „Пролетно почистване“ и участие в кампанията „Да изчистим България 
заедно“. 

Необходимо е разработване на други механизми за информиране на населението, 

напр. телевизия, диплянки и др. Следва да се провеждат повече и конкретни, 
целенасочени кампании сред населението, които да ги запознаят с начините за управление 

на отпадъците в общината, както и за получаването на подробна информация относно 
дейността. 

Анализът на институционалния капацитет има за цел да установи евентуални 

недостатъци и несъответствия в капацитета на общината в сферата на управлението на 
отпадъците. 

От направения анализ се установи, че като цяло капацитетът на Община Перущица 
е недостатъчен за оптимизиране на дейностите по управлението на отпадъците и трябва да 
бъде увеличен. 

В Общината няма обособен отдел „Екология”, а функциите се изпълняват от 
експерт към Дирекция «САБОСХДЕП». Няма назначени инспектори /контрольори по 

чистотата/ по спазване изискванията на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и 
чистота.  

При необходимост и при възникване на екологични инциденти се търси съдействие 

от органите на общинска полиция, които подпомагат дейностите по контрола върху 
управлението на отпадъците и върху гражданите и фирмите.  

Анализът е фокусиран върху финансирането на дейностите по управление на 
отпадъците чрез: 
- постоянен източник на средства за изпълнение на дейностите по управление на 

отпадъците в община Перущица са приходите от такса отпадъци, която се определя на 
база количеството на битовите отпадъци, а когато не може да бъде измерено 

количеството, таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху 
основа, определена от общинския съвет.  
- събираемостта на приходите от такса битови отпадъци е висока и приходите от нея са 

достатъчни за да покрият годишните разходи за услугите за управление на отпадъците. За 
по-големи инвестационни разходи, общината трябва да търси финансиране от външни 
източници. 

- общината трябва да предприема допълнителни мерки за предотвратяване на 
образуването на отпадъци и за нарастване на количството на разделно събрани, 

рециклирани и оползотворени отпадъци, за да намали разходите за отчисления за 
депониране. 
- служителите в общината трябва да участват в семинари, курсове и др. мероприятия за 

повишаване техните административни знания и умения. 
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Анализ на човешките ресурси за управление на отпадъците  

Анализът на човешките ресурси разглежда количествени и качествени характеристики на 
персонала, натоварен с функции за управление на отпадъците. Количествените 

характеристики включват брой служители, пряко отговорни за управление на отпадъците, 
и брой служители, изпълняващи различни функции свързани с управление на отпадъците, 
както и оценка достатъчни ли са за изпълнение на функциите в пълен обхват. Чрез 

качествените характеристики се изследва наличие или липса на мерки за повишаване на 
квалификацията чрез обучение; практики и проблеми с набирането, назначаването и 

задържането на необходимите кадри; оценка за бъдещите потребности в краткосрочна и 
средносрочна перспектива.    
 

- Служители  с функции за управление на отпадъци  

В община Перущица пряка отговорност по въпросите, свързани с управление на 

отпадъците, има кмета и един служител в щатното разписание на общинската 
администрация. Контролни функции по изпълнение на Наредбата за управление на 
отпадъците има един служител, който обаче отговаря за контрола и по другите  

национални и местни нормативни документи на територията на общината. Направеното 
проучване чрез въпросник показва, че този брой е недостатъчен за изпълнение на 

многобройните функции за управление на отпадъците и е необходимо да бъде увеличен с 
двама служители. Поради ограничения в щатното разписание, общината следва да намери 
други начини за осигуряване на необходимия в количествено отношение персонал с 

необходимата експертиза.   
 

- Професионално развитие на персонала 

Политиката за повишаване на квалификацията на служителите в общината се изпълнява 
от общата администрация Дирекцията провежда атестация на персонала съобразно 

изискванията на нормативната уредба, идентифицира бъдещи потребностите от 
повишаване на квалификацията и планира, организира и осъществява общото и 

специализирано обучение на служителите. 
Повишаването на квалификацията на служителите се осъществява основно чрез участие 
на съответните служители в специализирани обучения за повишаване на квалификацията 

в рамките на изпълнявани проекти за управление на отпадъците на общината и по 
програми и проекти на други институции 

Предвид значителните правомощия на общината в областта на отпадъците и сериозните 
мерки, които общината следва да предприеме за постигане на нормативно определените 
количествени цели за отпадъците, целесъобразно е да се проведе обучение за по-широк 

кръг експерти в общинската администрация, както и на персонала от други общински 
звена извън администрацията по теми, свързани с управление на отпадъците.  

 
- Материално-техническа обезпеченост   

Материално-техническата обезпеченост на служителите в общинската администрация в 

общината, вкл. на тези с функции в областта на отпадъците, е на добро равнище. 
Осигурени са помещения, офис оборудване и техника за работа. Всяко работно място е 

оборудвано с компютър. Изградена е вътрешна компютърна мрежа с нива на достъп 
съобразно дефинираните им в системата права.  
Като проблем се оценява липсата на автомобил за осъществяване на контролната дейност 

на терен на контролиращите служители от общината, което затруднява работата им и 
създава предпоставки за намаляване на ефективността. 

 
Информационна обезпеченост 
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Основните национални документи, регламентиращи събирането на информация за 

отпадъците, са ЗУО и Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри (обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.)  
В чл. 44 Раздел I на Глава четвърта в ЗУО са регламентирани задълженията на общините 
във връзка с информационното обезпечаване на управлението на отпадъците. Кметът на 

общината организира събирането на данни и предоставя информация на НСИ, ИАОС, 
съгласно изискванията на Наредбата за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.  
С Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри се определят: 

 редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците; 

 редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците; 

 редът за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара 
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 

отпадъци; 

 редът за водене на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление 

на отпадъците (ЗУО); 

 изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци. 

Задължени лица по Наредбата са: 
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. 
Общините като задължени лица по Наредбата следва да предоставят информация чрез 

документите, определени с Наредбата, както и в наредбите по чл. 43, алинеи 3, 4, 5 и 6 от 
ЗУО. 
В община Перущица няма вътрешноведомствена уредба на информационното 

обезпечаване в областта на управление на отпадъците.  
Основните идентифицирани направления на дейностите по управление на отпадъците в 

общината могат да се групират по следния начин: 
 Планиране; 
 Събиране и транспортиране на отпадъци; 

 Договори и дейности по договорите; 
 Поддържане на чистотата на територията на общината; 

 Третиране и обезвреждане на отпадъци; 
 Разделно събиране на отпадъци от опаковки; 
 Организация и контрол по изпълнение на дейности; 
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 Проучване, проектиране и изграждане на нови съоръжения и рекултивация на 

депа с преустановена експлоатация. 
Списъкът е показателен за това, че управлението на отпадъцитев общината обхваща 

множество процеси, при които се генерират голям брой документи, необходими за 
информационното обезпечаване на процеса на изпълнение на политиката за управление на 
отпадъците. Без да е изчерпателен, долният списък показва основните групи документи.  

- Програмни и планови документи   
- Регистри - на обекти, договори, лица с разрешителни и т.н. 

- Документи във връзка с определяне цена на услугата и заплащане на ТБО  
- Заповеди  на кмета на общината   
- Договори, сключени от общината за изпълнение на дейности за управление 

на отпадъци - за разделно събиране на отпадъци от опаковки, за МРО, за 
депониране на строителни отпадъци от ремонтна дейност и др. 

- Отчети – за вдигнати контейнери и депонирани отпадъци, отчет на 
общината за управление на отпадъците до ИАОС и НСИ съгласно Наредба № 1 от 
4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, 
бр. 51 от 20.06.2014 г.) и др. 

- Протоколи - констативни протоколи за контрол на дейностите по 
управление на отпадъците, констативен протокол за приемане на строителни 
отпадъци на депото в с. Първенец, приемо-предавателни протоколи, протоколи от 

проверки, за почистване на речни корита, др. 
- Заявки - за възлагане и извършване на допълнителна дейност или на услуги 

за гражданите 
- Кантарни бележки 
- Справки - за постъпили, преработени и предадени количества; за изплатени 

средства; за финансово изпълнение 
- Доклади, становища, прогнози и др., свързани с финансовото изпълнение 

Информация във връзка с управлението на отпадъците в община Перущицасе събира в 
различни звена в административната структура на общинската администрация, 
разпределени в специализираната и в общата администрация. Общината не е изградила 

единна информационна среда, която да обхваща и стандартизира целия процес по 
управление на отпадъците и на база на първичната информация да осигурява контрол и 

отчетност на всички етапи от процесите, да служи за изготвяне на качествени анализи въз 
основа на достоверна информация, за планиране и вземане на управленски решения. 
Съществен проблем е липсата на система за набиране на качествена информация за 

управление на отпадъците чрез организиран мониторинг на процесите. открояването на 
проблемите пред жителите на общината и набирането на предложения и коментари – 

например не се извършва периодично – например с ежегодни анкетни проучвания, - а е 
инцидентно явление.   
 

Изводи и препоръки 

 Разписаните функции за управление на отпадъците в община Перущица 

осигуряват в голяма степен възложените с нормативната уредба правомощия. В 
Устройствения правилник основните функции за ръководство и контрол на 

политиката за управление на отпадъците са възложени на кмет и служител от 
специализираната администрация 

 Препоръчително е разписването на допълнителни функции, съгласно 

препоръките на анализа, във връзка с контрола върху дейностите по чистота и 
опазване на околната среда, както и информационната обезпеченост.  
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 Ясни и без дублиране в хоризонтално и вертикално отношение са 

функциите по отношение на разработване на програмни и нормативни документи в 
областта на отпадъците; за разработване на годишни бюджети и определяне на 

такси за управление на отпадъците; за контролната дейност и за обществените 
консултации и информиране на обществеността.  

 В количествено отношение, броят на служителите за управление на 
отпадъците е недостатъчен за изпълнение  на възложените функции от 

националните нормативни актове, в частност за изпълнение на контролните 
функции, което намалява ефективността на работата.  

 Квалификацията на служителите в общата и специализираната 

администрация с функции за управление на отпадъците е на добро равнище. 
Целесъобразно е да се увеличи периодичността на повишаване на квалификацията 

на експертите с функции в областта на отпадъците и да се разшири кръгът на 
участващите общински експерти предвид значителните правомощия на общината в 
областта на отпадъците и сериозните мерки, които община Перущица следва да 

предприеме за постигане на нормативно определените количествени цели за 
отпадъците.  

 Материално-техническата обезпеченост на служителите в общинската 
администрация в община Перущица, вкл. на тези с функции в областта на 

отпадъците, е на добро равнище. Като проблем се оценява липсата на автомобил за 
осъществяване на контролната дейност на терен. 

 Общината няма единна информационна среда, която да обхваща и 

стандартизира целия процес по управление на отпадъците. Не се събира качествена 
информация за управление на отпадъците чрез организиран мониторинг на 

процесите. Предвид необходимата отчетност, която трябва да се въведе за отчитане 
на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, за 

предоставяне на информация до компетентните институции, както и поради факта, 
че за дейностите с отпадъците се отделя значителен финансов ресурс от общинския 
бюджет, е наложително общината да разработи информационна система за 

отпадъците с технически и финансови данни, които да обхванат всички аспекти на 
управлението на отпадъците. Това ще подобри възможността на ръководството на 

общината да взема информирани решения по въпросите на управление на 
отпадъците. 

 

III. 5. Анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на 

отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване  

Не съществуват на територията на общината замърсени площадки. Едно замърсено 
място е депото в гр. Перущица, което не отговаря на съвременните нормативни 
изисквания. Внесен е проект от община Перущица за рекултивация на закритото 

общинско депо в землището на общината. За реализация на проекта ще се кандидатства за 
финансиране пред ПУДООС. Към момента в Общината липсват други замърсявания, за 

които да не са взети мерки по възстановяване на терените.  
III. 6. Анализ на организационните схеми и форми 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. 
Анализът търси отговори на следните въпроси: 
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 Каква е същността на установените на територията на общината схеми за 

управление на отпадъците и прилагат ли тези схеми принципите „Разширена 
отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща”? Какви форми  на 

управление и възлагане на отделните услуги прилага общината при събиране и 
извозване, в т.ч. разделно за различни потоци отпадъци (в т.ч. хартия и картон, 

метали, пластмаса и стъкло; биоотпадъци – зелени и хранителни; опасни битови 
отпадъци; едрогабаритни, строителни от ремонтни дейности) предварително 
третиране, оползотворяване и обезвреждане и осигурила ли е общината всички 

услуги, свързани с битовите отпадъци.  

 Кои са източниците на финансиране на управлението на битовите отпадъци и 

техния относителен дял (напр. такси за ползване на съответните услуги, 
финансиране на проекти от национални и европейски източници, отчисления за 

депониране). 

 Какъв подход се прилага от общината за определяне на размера на цените и на 
таксите за услуги в анализирания сектор. 

Анализът завършва с изводи и препоръки в разглежданата сфера. 
За целите на настоящия анализ са използвани информационни източници както на 

национално, така и на общинско ниво, и по-конкретно: 

 анализът на съществуващите схеми за събиране на отпадъци и прилагане на 

принципите „Разширена отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща“, 
разработен като част от анализите на състоянието на управлението на отпадъците в 
страната, като основа за разработването на Националния план за управление на 

отпадъците 2014-2020 г. 

 наредби, решение и други документи на Общинския съвет и заповеди на кмета на 

община Перущица; 

 годишни отчети за изпълнението на общинския бюджет на община Перущица и 

приложенията към тях; 

 планове за годишния общински бюджет на община Перущица и приложенията към 

тях; 

 план-сметки за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане на битовите 

отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.  
 
Същност на принципите „Замърсителят плаща” и „Разширена отговорност на 

производителя“. 
Анализът на прилаганите схеми за управление на отпадъците, в т.ч. формите на 

управление и предоставяне на услугите в разглежданата област, е осъществен през 
призмата на два основополагащи принципа на европейската и националната екологична 
политика, в т.ч. и политиката 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 човешкото здраве, свързани с 

образуването и третирането на отпадъците, трябва да бъдат отчитани при 
определяне цената на продуктите и услугите; 

 разходите за събиране, предварително съхраняване, третиране и транспортиране на 

отпадъците са за сметка на първоначалния причинител или настоящия или 
предишния притежател на отпадъците. 
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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. РОП 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:  
(1) изместването на отговорността (физически и/или икономически, напълно или 

частично) във възходящ ред към производителя и извън общините;  
(2) осигуряването на стимули на производителите, за да вземат предвид екологичните 
съображения при създаването на своите продукти. Докато други инструменти на 

политиката обикновено имат за цел изолирана точка от веригата, разширената 
отговорност на производителя се стреми да интегрира сигналите, свързани с екологичните 

характеристики на продуктите, и производствените процеси в цялата продуктова верига..2 
 
Схеми за управление на отпадъците  

Анализът е фокусиран основно върху тези от схемите за управление на отпадъците, 
прилагани в страната, в които община Перущица и участва. 

„Замърсителят плаща“ – схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които 
генерират битови и подобни на битовите отпадъци . 
Схемата се прилага за битовите  отпадъци от домакинствата (с изключение на 6 групи 

МРО, които са разгледани в следващата схема) и за отпадъци, подобни на битовите, които 
по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, но образувани от 

други източници – 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 община  
Перущица финансира и осигурява услуги на домакинствата и другите генератори на 
битови отпадъци по събиране, извозване и третиране на битовите отпадъци.  

Същност на схемата 

При тази схема задължени лица са домакинствата и лицата, които образуват битови 

отпадъци и подобни на битовите отпадъци. Тези лица са отговорни за изхвърлянето, 
                                                                 
2ETC/SCP, 2012 г., Workingdocument № 4/2012, Ефективност на икономическите инструменти за опаковки, Европейски 
тематичен център за устойчиво потребление и производство 
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включително разделното събиране и изхвърляне, на битовите отпадъци в определените за 

целта съдове и места. В съответствие с принципа „Замърсителят плаща” те заплащат 
пълните 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, 
Закона за управление на отпадъците и наредбите на общините за управление на 

отпадъците. Задължените в схемата лица заплащат услугите чрез ежегодна такса битови 
отпадъци, в размер определен от общинския съвет. Подробно таксата битови отпадъци е 

анализирана по-долу в анализа в частта за икономическите инструменти. 
Приходите от такса битови отпадъци в общинския бюджет се използват изцяло за 
финансиране на дейности и проекти, свързани с битовите отпадъци. С приходите от 

таксата общината финансира и осигурява услуги на домакинствата и другите генератори 
на битови отпадъци по събиране, извозване и третиране на битовите отпадъци.  

Форми на възлагане на услугите  

Участници в анализираната схема, освен общината, домакинствата и другите генератори 
на битови отпадъци, са и фирмите, в т.ч. общински, и общински предприятия, на които 

общините възлагат една или повече услуги, свързани със събиране, транспортиране и 
третиране на битовите отпадъци.  

 Услуги по събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци до депа и 
съоръжения и инсталации за отпадъци 

Това е стандартна услуга, прилагана от дълги години от местните власти. Община 

Перущица предоставя услугите за събиране и транспортиране на битовите отпадъци 
самостоятелно, като тази дейност се извършва общината. Системата за организирано 

сметосъбиране покрива цялата територия и 100 процента от населението на общината. 
Тази дейност, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, 
се извърша по график, утвърден от кмета на общината. Сметосъбирането се извършва в 

съдове, собственост на общината. Смесените битови отпадъци се транспортират със 
специализирани автомобили, собственост на общината. Разходите за дейността се 

финансират със средствата, събрани от приходите от такса битови отпадъци. 
 Услуги по разделно събиране и транспортиране на пепел и сгурия от домакинствата  
Генерираните от домакинствата пепел  и сгурия, които са отпадък от използването на 

дърва и въглища за отопление, се изхвърлят в контейнерите за смесени битови отпадъци.   
 Услуга по разделно събиране и транспортиране на хранителни и кухненски 

биоотпадъци от търговски обекти, детски градини и други подобни  
Община Перущица все още не е въвела схема за разделно събиране на хранителни и 
кухненски биоотпадъци. 

 Услуги по разделно събиране и транспортиране на „зелени” биоотпадъци  
В общината няма схема за разделно събиране и транспортиране на „зелени“ биоотпадъци. 

На територията на общината услугите по събиране на този вид отпадъци са включени в 
общата схема за събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци. 
Домакинствата изхвърлят зелените отпадъци  (зелени листа, трева, клони), образувани от 

почистването на фамилни градини и дворове, до контейнерите за битови отпадъци, и те се 
събират заедно със смесения битов отпадък от контейнерите. До момента не е въведена и 

системата на домашно компостиране чрез предоставяне на компостери на домакинства.  
 Услуги по разделно събиране, транспортиране и екологосъобразно обезвреждане на 

опасните битови отпадъци 

На територията на общината не се прилага схема за разделно събиране и предаване, 
транспортиране и обезвреждане на опасни битови отпадъци.   

 Услуги по предварително третиране - сортиране/сепариране на оползотворимите 
битови отпадъци от събраните смесени битови отпадъци преди обезвреждането им  
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Всички събрани отпадъци се транспортират и депонират в регионалното депо „Цалапица“ 

и не се извършва предварително третиране на отпадъците.    
 Услуги по оползотворяване и обезвреждане на смесените битови отпадъци и на 

разделно събраните „зелени” и кухненски и хранителни биоотпадъци в инсталации и 
съоръжения.  

В община Перущица няма изградена инсталация или съоръжения за оползотворяване на 

смесени битови отпадъци и на биоразградими отпадъци. Общината е предприела стъпки 
за въвеждане на система за разделно събиране и оползотворяване на зелени биоотпадъци и 

е предприела стъпки за отреждане на терен за изграждане на съоръжение с необходимия 
капацитет съобразно количествата зелени отпадъци, генерирани на територията на 
общината. 

 Услуги по разделно събиране на строителни отпадъци от ремонтна дейност на 
домакинствата. 

Строителните отпадъци, както от общинските дейности, така и от населението, се 
депонират на единственото за района регламентирано сметище в с. Първенец, община 
Родопи. 

 
„Замърсителят плаща“ – схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които 

генерират утайки в резултат на отвеждането и пречистването в ПСОВ  на битови 
отпадъчни води 

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 заплащат на ВиК 
оператора. 

Форми на възлагане на услугата 

На територията на община Перущица все още не функционира ПСОВ. В този смисъл към 
момента схемата не се прилага.  

Схема за „Разширена отговорност на производителя“ относно 6 групи масово 
разпространени отпадъци - отпадъци от опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ, 

отпадъчни масла 
Същност на схемата 

Съгласно ЗУО „масово разпространени отпадъци" (МРО) са отпадъци, които се образуват 

след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и 
поради своите характеристики изискват специално управление.   

При тази схема всяко лице (фирма), пускащо на пазара продукти, които след тяхната 
употреба се превръщат в МРО, е задължено по схемата лице и носи 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  

 Ограничаването 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. 
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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 фирми: 
1. Чрез колективна система, представлявана от организация за оползотворяване (ОО) на 
съответните МРО. 

2. Индивидуално от задълженото лице (конкретна фирма), което пуска на пазара МРО. 
ОО (организации по оползотворяване на МРО) и лицата, които изпълняват индивидуално 

задълженията си са длъжни: 
- Да получат разрешително по реда на ЗУО за осъществяване на дейността като ОО 

или за индивидуално изпълнение и организация на дейностите по разделно 

събиране, подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.  
- Да създават и финансират системи за разделно събиране, повторна употреба, 

рециклиране и/или оползотворяване на съответния вид масово разпространени 
отпадъци.  

- 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 ОО 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. 

Задължените фирми в схемата могат да бъдат съдружници или акционери в ООп, както и 
да сключват договори с ООп, която да изпълнява от тяхно име задълженията за постигане 

на целите за подготовка за повторна употреба, рециклиране и  оползотворяване на 
съответния МРО, който е в резултат на крайната употреба на продукта, който са пуснали 
на пазара.  

Съгласно националната нормативната уредба общините имат само някои ангажименти в 
схемата за РОП3, 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 и международно ниво за предоставяне на такива услуги. На 

основата на посочените цени на услугите по третиране на отпадъците от МРО, на 
разходите за административна издръжка на ОО, провеждането на информационните 
кампании за обществеността, заплащане на одитори и други присъщи разходи за 

дейността ОО, формират размера на тарифите за услугите, които предлагат на своите 
клиенти (фирмите, от името на които ще изпълняват целите за рециклиране и 

оползотворяване).  
При схемата за РОП финансирането на системите за разделно събиране и рециклиране и 
оползотворяване на  МРО се осъществява от фирмите задължени 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. 
Прилагане на схемата за РОП в сътрудничество с община Перущица 

На територията на община Съединение схемата за разширена отговорност на 

производителя се прилага от организация за оползотворяване на опаковки за отпадъци от 
опаковки от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали. Община Перущица е сключила 

                                                                 
3По-подробно тези ангажименти са представени в анализа на нормативната уредба 
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договор с организация за оползотворяване на опаковките. Въведена и нормално 

функционира система за разделно събиране на отпадъци от хартия, стъкло, пластмаса и 
метали.  

С договора се уреждат: 

 Техническите изисквания към системата за разделно събиране, в т.ч. 

точките за събиране на отпадъците, вида на контейнерите за разделно събиране, 
площадките за предварително третиране на разделно събраните отпадъци, 
техниката за извозване. 

 Инвестиционен план с предложение за придобиване на ДМА по години.  

 Изисквания за информационни кампании и работа с обществеността  

 Ангажиментът на община Перущица да посочва местата за контейнерите за 
разделно събиране, както и да прилага подходящи мерки спрямо лицата, които не 

изхвърлят разделно отпадъците, както и спрямо лицата, които извършват изземване 
на отпадъци с пазарна стойност от контейнерите. 

Съгласно договора, община Перущица не дължи възнаграждение на ООп на отпадъци от 
опаковки за разделното събиране, рециклиране и оползотворяване, а системата се 
финансира от дружеството, включително транспортирането на нерециклируемите 

отпадъци за обезвреждане до депо.  
В Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Перущица не са 

регламентирани изисквания към лицата, извършващи търговска дейност в търговски 
обекти, производствени и стопански сгради, здравни и социални сгради и заведения,  
заведения за хранене и развлечения, обекти за комунални и други услуги, хотели и други 

места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски дейности,  да: 
1. Събират разделно отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло. 

2. Предават разделно събраните отпадъци на: 
 организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки;  или на 

 лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен 
документ по чл.35 от ЗУО. 

3. Създадат вътрешни правила за организиране на разделно събиране на отпадъци от 
хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло на територията на съответния обект. 

За постигане на още по-значими резултати от сътрудничеството на общината с ООп за 
разделното събиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и 
стъкло, в т.ч. и от опаковки, е необходимо: 

 По-широко и по-отговорно участие от страна на гражданите и фирмите, които 
събират отпадъците си разделно, което ще доведе до по-големи количества и с по-

добро качество за рециклиране разделно събрани отпадъци от четирите потока. Това 
може да се постигне най-вече чрез постоянни информационни кампании и засилен 
контрол и налагане на глоби на лицата, които не спазват изискванията. 

 Недопускане на кражбите на отпадъци от контейнерите за разделно събиране. 
Възможно решение в тази посока е търговските обекти, административни, стопански 

сгради и др. подобни да се задължат чрез общинската наредба да предават разделно 
събраните си отпадъци пакетирани/събрани в чували  директно на ООп, които да 
организират извозването им от обектите по предварително обявен график 

 
Икономически инструменти и стимули в сектора на управлението на отпадъците  

 
Икономическите инструменти в сектора на управлението на отпадъците са механизми, 
въведени от държавата, които правят по-изгодно за населението и бизнеса да рециклират и 

оползотворяват отпадъците, вместо да ги депонират. Изследванията показват, че 
въвеждането на такива механизми в различните европейски страни е довело до 
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намаляване на депонираните количества отпадъци и до преминаване към по-високите 

нива в йерархията на управлението на отпадъците. 
Най-общо икономическите инструменти могат да бъдат обединени в няколко групи: 

 Схеми „Плащане при изхвърляне” (“Pay-as-you-throw” schemes – PAYT) . Това са 
инструменти, при които населението и бизнесът заплащат за събирането, извозването и 

третирането на генерираните от тях отпадъци, пряко свързани с количеството на 
генерираните от съответните лица отпадъци, като те съответно заплащат на 
кг/чувал/контейнер и т.н. 

 Такси за депониране и третиране. Тази група инструменти включва разнообразни 
такси за депониране на отпадъци на депа, такси за изгаряне на отпадъци в инсинератори, 

както и различни по вид забрани за депониране и изгаряне на отпадъци.  

 Схеми за отговорност на производителя и вносителя. Това са схеми, при които 

производителите и вносителите на дадени продукти, чиято употреба създава масово 
разпространени отпадъци, се задължават за финансиране и организиране на дейностите по 
оползотворяване на тези отпадъци. 

 Екологични данъци и такси върху продукти – въвеждат се с цел да се ограничи, 
намали или дори премахне употребата на определени продукти, които са вредни за 

околната среда.  

 Банкови гаранции и застраховки за осъществяване на определени дейности – 

въвеждат се с цел покриване на риска от извършване на определени дейности, които не 
съответстват на екологичното законодателство, например за трансграничен превоз на 

отпадъци. 

 Подпомагане на публични проекти в областта на управление на отпадъците с 

частично или напълно безвъзмездно финансиране. 
На базата на разгледаните в предходната точка схеми и форми за управление на 
отпадъците в община Перущица са анализирани следните икономически инструменти, 

които са свързани с бюджета на общината.  

 Такса битови отпадъци (в т.ч. постъпления от таксата и разходи на общината за 

управление на отпадъците) 

 Обезпечения за покриване на последващи разходи за затваряне на депата и 

отчисления за депониране на отпадъци (т.нар. отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО) 

 Публични проекти в областта на управлението на отпадъците 

Такса битови отпадъци (в т.ч. постъпления от таксата и разходи на общината за 
управление на отпадъците) 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Перущица регламентира начина за определяне и размера на такса 
битови отпадъци.  

Наредбата предвижда две възможности за определяне на ТБО за физически лица:  
a) според количеството на битовите отпадъци - съобразно вида, броя и честотата на 
извозване на ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови 

отпадъци. 
b) пропорционално върху данъчната оценка на имота – когато не може да се определи 

точното количество на отпадъците 
Към момента община Перущица, както и другите общини в страната, има затруднение за 
определяне на размера на таксата за физическите лица на основата на точното количество 

изхвърлени отпадъци, и затова прилага втория подход при определяне на ТБО, т.е. 
пропорционално върху данъчната оценка на имота. Следва да се отбележи че вторият 

подход би могъл да се ползва като инструмент до 01.01.2020 г., след което е  в 
противоречие с действащата нормативна уребда, съгласно която възможностите за 



 

95 
 

осноова, на базата на която да се изчислява данъка, са строго регламентирани и не 

включват опцията да бъде изчислявана на основата на данъчна оценка на имота.  
За юридическите лица Наредбата предвижда ТБО да се определя : 

a) според количеството на битовите отпадъци - съобразно вида, броя и честотата на 
извозване на ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови 
отпадъци. Общината дава възможност да фирмите да декларират вида и броя на съдовете 

за съхраняване на битови отпадъци, които ще се използват през годината. Общинският 
съвет определя размера на таксата за битови отпадъци на един съд за една година при 

определена честота на сметоизвозване в левове, в зависимост от вида и обема на съда, 
като цена на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, и обезвреждане в депа или 
други съоръжения на битовите отпадъци. В допълнение към това фирмите заплащат и 

такса за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 
размер, пропорционален в промили на отчетната стойност на имотите. 

b) пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на 
декларираните имоти  – когато не може да се определи точното количество на отпадъците. 
 Разпределянето на промила по видове услуги е: 

 за събиране и извозване на битовите отпадъци; 

 за обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци; 

 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 
Съгласно Закона за местните данъци и такси, размерът на такса битови отпадъци се 

определя в левове според количеството на битовите отпадъци, а когато не може да се 
установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на 

ползвател или пропорционално върху основа, определена от общински съвет. Ползването 
на основа, която е различна от данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната 
балансова стойност или пазарната им цена, с изменението на Закона за местните данъци и 

такси, обнародвано в ДВ бр. 88 от 03.11.2018 г., е отложено за 2020 г. Прилагането на друг 
вид основа за облагане с такса, образецът и редът за изготвянето на план сметката, ще се 

определят с наредба на Министерския съвет до 31.03.2019 г. Във връзка с горното ТБО е 
определена в съответствие с необходимите разходи за осигуряване на съдове за 
съхранение на битови отпадъци, услугите по събиране и транспортиране на битовите 

отпадъци, обезвреждането им в депа или други съоръжения, включително и отчисления по 
чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, както и почистване на улични 

платна, площади, алеи, паркове и други територии от населените места , предназначени за 
обществено ползване.  
Таксата за битови отпадъци за имоти на физически лица и жилищни имоти на юридически 

лица се определя пропорционално в промили на база данъчната оценка на имотите, за 
всяко населено място от Общината и за всяка услуга по отделно.  

 
 
 

Съгласно Решение № 75 на Общински съвет Перущица, взето с Протокол № 
75/18.12.2017г.,с което е определен размера на ТБО за 2018 г. в община Перущица 

 
 
               

 
На осн. Чл.67 от ЗМДТ и           Когато не може да се установи  

            при подадена декларация         вида и броя използвани съдове, 
       за вид и брой съдове                 на база данъчна оценка 

Вид услуга 1 бр. кофа тип 1 бр. контейнер Жилищни и Нежилищни 



 

96 
 

„Мева 1,1 куб.м. тип 

„Бобър” 

нежилищни 

имоти на 
физ.лица и 
жилища на 

фирми 

имоти на 

юридически 
лица, вкл. И ЕТ 

І-ва услуга 
Събиране и 

извозване на 
ТБО 

59.41 лв. 594,10 лв. 8,07 на 1000 8,07 на 1000 

II-ра 
услуга 

обезвреждане 
на битови 

отпадъци в депо 

    

III-та услуга 
поддържане 

чистотата на 
териториите 

 

 
Всичко  

1,45 на 
1000 

 
 
 

 
92 лв. за 

сметосъбиране 
и 1,45 на 1000 
за поддържане 

чистотата на 
териториите. 

1,45 на 
1000 

 
 
 

 
920 лв. 

за 
сметосъбиране 
и 1,45 на 1000 

за поддържане 
чистотата на 
териториите 

1,45 на 1000 
 

 
 
 

18,07 на 1000 

1,45 на 1000 
 

 
 
 

18,07 на 1000 

 
Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци  по реда на 

точка II, или лицата по чл. 14 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги не са подали декларация по чл.13 от същата наредба, 
размерът на таксата се определя пропорционално върху данъчната основа по смисъла на 

чл.19, чл.20 и чл. 21 от ЗМДТ на недвижими имоти. 
 

ПЛАН-СМЕТКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА: 

Такса за сметосъбиране и сметоизвозване на граждани  и фирми през 2018г в 

лева 

      
 
  

№ 

Наименование  на 

разхода мярка  Натур.пок Ед.ст/ст Месечно Годишно  

1

1 Работни заплати  Брой 4 

575,7

7 2303,10 27637,20  

2
2 

Работни заплати 
заместници  Брой 1 420 420 5040  

3

3 Осигуровки в/у РЗ % 18,8 

108,2

5 432,98 5350,50  

4
4 Издръжка            

4 Гориво –дизел Литри 550 2,5 1210,30 14520  
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4,1 

4
4,2 добавка  Литри 30 2,2 66 792  

4
4,3 

Годишен технически 
преглед Брой 1 

186,0
0  186,00  

4

4,4 Застраховка kasko + gr.otg Брой 1 2221,56   1963,48  

4
4,5 Винетка Брой 1 1000   1000  

4

4,6 Данък МПС Брой 1     290  

4
4,7 Кофи тип МЕВА  Брой 200 60   12000  

4

4,8 

Дезинфекция на конт и 

автом Месечно Контейн 2 200 2400  

4
4,9 Депониране на отпадъци  Тон 

 
100 61.69 

616
9 74028  

4

4,10 ДДС на услугата депонир        200 2400  

4
4,11 Перилни и почистващи  Брой 4 10 80 480  

        

4

4,12 

Работно облекло и 

ръкавици Брой 4     1450  

4
4,13 СБКО % 3   62,28 747  

4

4,14 

Резервни части- колела 

конт         3000  

4
4,15 Гресиране  Месечно 1 25 25 300  

 
4,16  Медицински преглед  Брой  1  80,00   80,00  

  ВСИЧКО:         153 732,56  

 
 

 

 

Таблица  Приходи от такса битови отпадъци в община Перущица 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо приходи от такса битови 

отпадъци (в х. лв.): 

124 157 171    

В т.ч. от:       

домакинствата 76 111 108    

юридически лица 48 46 63    

Равнище на събираемост на 

приходите от  такса битови 

отпадъци – общо (%) 

80,72% 131,35% 118%    
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  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       

Източник: Община Перущица 
 

 
 

Структурата на разходите за управление на отпадъците е представена в следващата 
таблица на база на информация от годишните план-сметки на общината за дейностите по 
управление на отпадъците. 

Таблица  Структура на разходите за управление на отпадъците на община Перущица 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо разходи за управление 

на отпадъците (лв.) 77 100 
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В т.ч. за:       

Закупуване на съдове за 

битови отпадъци 
6 5 

6    

Сметосъбиране и 
сметоизвозване на битови 

отпадъци 

12 25 
20    

Проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и 

мониторинг на депа за битови 
отпадъци вкл. и отчисления 

59 70 

 
 

63 

 
 
 

  

Поддръжка на територии за 

обществено ползване, вкл. 
Почистване на замърсени 
терени 

0 0 

10    

       

Източник: Община Перущица 
Структурата на разходите по управление на отпадъците на община Перущица се запазва 
относително стабилна в периода 

След събирането и транспортирането, с голям относителен дял са разходите за 
депониране, които общината заплаща на оператора на депото, като се прибавят и 

разходите за отчисления за депониране, като се има предвид, че до 2020 г. отчисленията 
ще се увеличат повече от четири пъти. Тези разходи могат да бъдат оптимизирани, ако 
общината предприеме мерки за нарастване на количествата разделно събрани, 

рециклирани оползотворени отпадъци.  
Прилагането на политики по предотвратяване образуването на отпадъци също ще се 

отразят положително на финансовите разходи на общината за извозване и третиране на 
отпадъците.  
Положителен баланс в полза на приходите от такса битови отпадъци се отбелязва и като 

се вземат предвид и разходите, които е направила общината за заплащане на отчисления 
за битови отпадъци по ЗУО, тъй като на практика това са законови плащания, които 

общината резервира за бъдещи разходи за управление на отпадъците в общината по 
специална сметка на РИОСВ.  
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Таблица Покритие на разходите за управление на отпадъците с приходи от такса 

битови отпадъци (х.лв.) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Приходи от 
такса битови 

отпадъци 124 157 171  

  

Разходи за 

управление на 
отпадъците, 

включително и 

разходи за 
заплащане на 

отчисления за 
отпадъци 

111 134 154  

  

Община Перущица събира повече постъпления от такса битови отпадъци, отколкото 

изразходва като разходи за управлението на отпадъците. Това означава, че населението и 
бизнесът заплащат пълните разходи за управление на битовите отпадъци и във висока 

степен показва, че като цяло в общината се прилага европейският и международен 
принцип „замърсителят плаща“, тъй като управлението на битови отпадъци не се 
субсидира от други източници.  

Обезпечения по чл. 60 от ЗУО за покриване на последващи разходи за затваряне на 

депата и отчисления чл.64 от ЗУО за депониране на отпадъци 

Първоначално отчисленията се регламентират с Наредба № 14 от 15.11.2010 г., която в 
края на 2013 г. се отменя и се издава нова 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., изм. и доп. ДВ, бр. 7 от 
2017г.). Размерът на отчисленията за депониране по чл.64 от ЗУО е прогресивно 

нарастващ в годините, както следва: 

 за депата, които отговарят на нормативните изисквания: 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. и 

всяка 
следваща 
година 

3 лв./т 9 лв./т 15 лв./т 22 лв./т 28 лв./т 36 лв./т 40 лв./т 45 лв./т 57 лв./т 95 лв./т 

 за депата, които не отговарят на нормативните изисквания, които общините 
следваше да достигнат до средата на 2009 г., отчисленията се заплащат в двоен 

размер, освен ако не отговарят на едно от двете условия, посочени в § 4 от 
допълнителните разпоредби на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците. 
Целта е тези общини и РСУО, които изхвърлят отпадъците си на депа, които не 

отговарят на изискванията, да ускорят процеса на изграждане на новите депа и 
други съоръжения, тъй като Република България е в наказателна процедура и може 

да понесе солидни глоби.  

 Община Перущица изпълнява изискванията за депониране на битовите отпадъци на 
депо, което отговаря на нормативните изисквания още от средата на 2009 г., поради 

което заплаща по по-ниската тарифа отчисления за депониране.  
Община Перущица е сред общините в България, която изпълнява нормативните си 

задължения за заплащане на отчисленията за битови отпадъци по ЗУО. Съгласно отчети 
на общината за отчисления по ЗУО са изразходени следните средства: 
 

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_7_ot_19.12.2013_g._za_reda_i_nachina_za_izchislqvane_i_opredelqne_razmera_na_obezpecheniqta_i_otchisleniqta_iziskvani_pri_deponirane_na_otpadaci.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_7_ot_19.12.2013_g._za_reda_i_nachina_za_izchislqvane_i_opredelqne_razmera_na_obezpecheniqta_i_otchisleniqta_iziskvani_pri_deponirane_na_otpadaci.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_7_ot_19.12.2013_g._za_reda_i_nachina_za_izchislqvane_i_opredelqne_razmera_na_obezpecheniqta_i_otchisleniqta_iziskvani_pri_deponirane_na_otpadaci.pdf
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  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Обезпечения по чл.60 от 
ЗУО, покриващи бъдещи 
разходи за закриване и 

следексплоатационни 
грижи на площадката на 

депото /лв./ 

- 

 
 
 

- 

 
 

 

- 
   

Отчисления по чл.64 от 
ЗУО за депониране на 
битови отпадъци на 

регионалното депо за 
битови отпадъци /лв./ 

- 

 
 
- 

 
 
-    

Общо       

 

Размерът на отчисленията за депониране на битови отпадъци нараства значително през 
анализирания период, тъй като нараства значително размерът на отчисленията за тон 

отпадъци, нарастват и количествата депонирани отпадъци. Само разделно събраните 
отпадъци от опаковки се предават за рециклиране, но техният относителен дял в общо 
генерираните битови отпадъци е сравнително нисък, макар и увеличаващ се в годините.    

Публични проекти в областта на управлението на отпадъците  
Основни изводи и препоръки 

 На територията на община Перущица е създадена добра организация и стабилна 
основа по отношение на събирането и транспортирането на смесените битови отпадъци от 
домакинствата и от бизнеса. Общината обаче не е въвела схеми за разделно събиране, 

предварително сепариране и оползотворяване на биоотпадъците, което е от критично 
значение както по отношение на постигане на нормативно определените количествени 

цели, така и във връзка с прилагане на йерархията при управление на отпадъците.  
 Принципът „замърсителят плаща” се прилага като цяло от обищната във висока 
степен  по отношение услугите, свързани със смесените битови отпадъци и е сред добрите 

примери в страната. В зависимост от въведените на национално ниво методики за 
определяне на такса битови отпадъци на основата на изхвърлените отпадъци ще се 

увеличи прилагането на принципа и на ниво конкретни генератори на битови отпадъци.  
 В общината се прилага напълно принципът „замърсителят плаща” относно 
строителните отпадъци. 

 Принципът „Разширена отговорност на производителя” се прилага на територията на 
общината за една група масово разпространени отпадъци – отпадъци от опаковки от 

хартия и картон, пластмаса и стъкло. Целесъобразно е общината да разшири 
сътрудничеството с ООп и за други видове масово разпространени отпадъци, като 
едновременно с това проведе и информационни кампании сред населението.  

      
 
  

  III.7. Анализ на информирането на обществеността по въпросите на 

управление на отпадъците  

Основната информираност на населението на Общината е чрез сайта на Общината 

или местен вестник. Общината има нужда от развиване на система за информираност на 
населението.  

Необходим е актуален «зелен телефон» за връзка на граждани и юридически лица с 
общината за съобщаване на нередности с управлението на отпадъците.  
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Общината е наложила през годините няколко кампании сред населението, които 

целят привличането на интереса им към дейностите по управлението на отпадъците като 
„Пролетно почистване“ и участие в кампанията „Да изчистим България заедно”.  

Необходимо е разработване на други механизми за информиране на населението, 
напр. телевизия, диплянки и др. Следва да се провеждат повече и конкретни, 
целенасочени кампании сред населението, които да ги запознаят с начините за управление 

на отпадъците в общината, както и за получаването на подробна информация относно 
дейността. 

Изводите от този анализ са че, 
- Общината върви в правилната посока, като са необходими още усилия за 

подобряване на информираността на населението, относно дейностите и начините за 

управление на отпадъците.  
- Необходимо е разработване и на други механизми за информираност на 

населението, например телевизия, диплянки, и др. Следва да се провеждат повече и 
конкретни, целенасочени кампании сред населението, които да ги запознаят с начините на 
управление на отпадъците в Общината, както и за получаването на подробна информация 

относно предстоящите дейности. 
III.8. Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите 

с отпадъците.  

Информацията за отпадъците и извършваните дейности с тях от Общината е 
достатъчна и надлежна. Необходимо е въвеждане на интегрирана информационна 

система, която ще дава възможност онлайн да се следи движението на отпадъците и да се 
предприемат мерки от общинската администрация и изпълнителят на дейността за 

подобряване на услугата по обезвреждане на отпадъците.  
Проблемите при осигуряване на данните за образуваните отпадъци в Общината са 

от липсата на такава от лицата и фирмите, които са извън организираната система, т.е. те 

сами си управляват образуваните отпадъци.  
Това са основно лица, занимаващи се с изкупване на отпадъци от хартия, картон, 

пластмаса, метал, отпадъци от черни и цветни метали, събрани отпадъци извън системите 
за разделно събиране на отпадъците, от електрическо и електронно оборудване, батерии и 
акумулатори и др. 

Необходимо е определяне на ясни правила и задължения за ежегодно предоставяне 
на информация от лицата, извън организираните системи от Общината. 

 

IV. SWOT АНАЛИЗ  
SWOT анализът е един от най-често практикуваните методи за стратегически 

анализ при подготовка на документи на публичната политика. Обектът на стратегически 
анализ се разглежда откъм неговите “силни страни” и “слаби страни”. Средата, в която 

функционира обектът на стратегически анализ, се диференцира на “възможности” и 
“заплахи”.  

SWOT анализът е класически метод за стратегическо планиране и се състои от 

абревиатура:  
♦ S (Strenghts) – Силни страни  

♦ W (Weaknesses) – Слаби страни  
♦ O (Opportunities) – Възможности  
♦ T (Threats) – Заплахи  

 

СИЛНИ СТРАНИ 

 Разположение на общината в непосредствена близост до гр. Пловдив и добри и лесни 
транспортни и комуникационни връзки с нея; 
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 Управлението на отпадъците в общината е обезпечено законодателно - Наредба за 

управление на отпадъците на територията на Община Перущица, приета с решение No 158 
от заседание на Общински съвет -Перущица., на основание чл. 22 от Закона за управление 

на отпадъците и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация; 

 Добре е организирано събирането, извозването и депонирането на ТБО за територията на 
цялата община. Дейността се извършва от община Перущица и обхваща 100% от 

населението; 

 Общината е осигурила 100 бр. контейнера тип „Бобър”, с вместимост 1100 литра и 1700 
бр. кофи тип „Мева”, с вместимост 110 л.; 

 Направена е добра организация за събиране и извозване на битовата смет, която се събира 
и извозва със специализиран автомобил, обслужван от шофьор и трима работници. 

Извършва се по график, изготвен така, че всяка кофа и контейнер да бъдат обработени 
веднъж седмично.  

 Участие на общината в регионална система за управление на отпадъците,  PCУO Пловдив; 

 Отпадъците се извозват и депонират на сметището в с. Цалапица, което отговаря на 

нормативните изисквания. Община Перущица има сключен договор за приемане и 
депониране на битови отпадъци с община Пловдив и има право да достави на депото 3000 

куб.м. битови отпадъци, равняващи се на 1500 тона годишно. 

 Осигурено е управлението на опасните отпадъци, с Решения на директора  на РИОСВ 
Пловдив. На фирмите е разрешено да извършват дейности по управление тези отпадъци: 

събиране, оползотворяване и временно съхраняване на опасни отпадъци; 

 Липсват терени и територии, силно замърсени с отпадъцис изключение на общинското 

сметище/депо, неотговарящо на нормативните изисквания; 

 Изградени са предпоставки, които позволяват участието на обществеността при вземане 

на решения, свързани с управление на отпадъците; 
 Общината има намерение и е предприела действия за реализиране на проект на 

инсталация за компостиране на зелени отпадъци. 
 
СЛАБИ СТРАНИ 

 Общинското сметище за битови отпадъци, на територията на община Перущица е с 
преустановена експлоатация със Заповед на Директора на РИОСВ Пловдив от 16.07.2009 

г., но  не са предприети  мерки за неговата рекултивация, и представлява опасност за 
околната среда и човешкото здраве;  

 Твърдите отпадъци от домакинства, производството и земеделието се изхвърлят 

неорганизирано на нерегламентирани площадки в околностите на града;  

 Зелените площи в населените места се замърсяват, поради неконтролирано  изхвърляне 

на строителни отпадъци; 

 Не е отредена общинска плащадка и не се извършва оползотворяване на строителни 

отпадъци; 

 Строителните отпадъци се депонират на регионално депо за неопасни отпадъци - 

Цалапица; 

 Липсва организирано сметосъбиране и сметоизвозване на специфични отпадъчни потоци; 

 Високо ниво на депониране на биоразградими отпадъци ; 

 Недостатъчна събираемост на такса битови отпадъци; 

 В специализираната общинска администрация е назначен само един експерт, който 
отговаря за управление на дейностите по управление на отпадъците; 

 Липса на инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците; 

 Липса на единна електронна информационна система за отпадъците; 
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 Липсата на собствен ресурс за финансирането на инсталации, които да допринасят за 

намаляване количеството на депонираните смесено събрани отпадъци; 

 Недостатъчна ангажираност на жителите за разделно събиране на отпадъци и спазване на 

изискванията за изхвърляне на отпадъци. Периодично образуване на нерегламентирани 
замърсявания; 

 Ниска социална поносимост към увеличаване на таксите за отпадъци; 

  

ВЪЗМОЖНОСТИ 

 Използване на национални и европейския фондове ЕС за решаване на проблемите, 

свързани с ефективно управление на отпадъците; 

 Промяна на обществените нагласи в полза на екологосъобразното и ефективно управление 

на отпадъците; 

 Изграждане на информационна система,чрез което ще се синхронизира работата в 

областта на управление на отпадъците; 

 Повишаване на информираността на населението за ползите и изискванията за разделно 

събиране и оползотворяване на биоотпадъците; 

 Създаване и утвърждаване на трайни връзки със съседни обшини за съвместна работа и 

участие в проекти; 

 Въвеждане на иновативни технологии; 

  Разрастване на пазара на суровини от рециклируеми отпадъци, както в рамките на 
страната, така и в региона; 

 Увеличаване на броя на квалифицираните кадри;  

 Въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от обществени зелени 

площи, паркове, градини; 

 Въвеждане на разделно събиране и третиране на биоразградимите битови отпадъци от 

домакинствата, организиране на система за разделно събиране на биоразградимите битови 
отпадъци чрез поставяне на кафяв контейнер до контейнерите за общия битов отпадък; 

 Доизграждане на регулативни инструменти (планови и нормативни документи, които се 

фокусират върху анализи и бъдещи действия с цел решаване на съществуващите проблеми) в 
сектора Управление на отпадъците; 

 Координиране на дейности по управление на отпадъците съвместно със съседни общини в 
рамките на РСУО – Пловдив. 

 Установяване на системите за разделно събиране на МРО  

 Въвеждане на принципа „заплащане според количеството на образуваните отпадъци“.  

 Включване на частния сектор и реализиране на ПЧП /публично частно партньорство/ за 
реализиране на дейности по управление на отпадъците. 

 
ЗАПЛАХИ  

 Ограничени финансови средства за извършване на дейностите по управление на 

отпадъците; 

 Недостатъчно средства за реализация на екологични и инфраструктурни проекти; 

 Липса на капацитет за стартиране и развитие на устойчив бизнес; 

 Няма изградена Градска пречистватвлна станция за отпадни води; 

 Тенденция за нарастване на разходите за управление на битовите отпадъци;  

 На местно ниво липсват мерки и стимули, които да допринесат за намаляване 
количеството на образуваните отпадъци; 

 Недостатъчен брой на експерти, които работят в сферата на управление на отпадъците; 
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 Слаба покупателна способност на домакинствата и трудност на нискодоходните групи да 

отделят допълнителни средстваза услуги и дейности, свързани с управление на 
отпадъците; 

 Необходимите публични инвестиции за УО за достигане на набелязаните в НПУДО цели 
са значителни; 

 Преминаването към 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.  

 Липсата на собствен ресурс за финансирането на проектирането и изграждането на 

системи, които да допринасят за намаляване количеството на депонираните смесено 
събрани отпадъци.  

 Увеличение на разхода за управление на отпадъците. 

 Липса на внедрени системи за разделно събиране на МРО. 

 Налагане на санкции при неспазване изискванията на нормативната уредба. 
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V. ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА И ПОДПРОГРАМИ ЗА ТЯХНОТО 

ДОСТИГАНЕ 

 
Общинската  Програма  е  разработена  в  съответствие  със структурата,  

целите  и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 

(НПУО), съобразена с Европейската стратегия за устойчиво развитие и подхода „нулеви 
отпадъци“. 

При формулиране на стратегическите цели на Програмата за управление на 
отпадъците на Община Перущица са следвани стратегическите цели, поставени в 
Национален план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2014-2020 година. 

Общинската Програма се разработва и приема за период, който следва да 
съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците, до 

2020 година. 
Отправна точка за определяне на стратегическите цели на Програмата за 

управление на отпадъците на община Перущица за периода 2018-2020 г. са направените 

изводи от анализа на състоянието за управление на отпадъците на територията на 
общината, препоръките и SWOT анализът, както и целите на националната политика за 

управление на отпадъците и ефективно използване на ресурсите, респ. предвижданията на 
Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. В съответствие с това са 
идентифицирани генерална и четири стратегически цели на общинската програма.  

 Основна цел на настоящата Програма е ефективно използване на отпадъците като 
ресурси и намаляване на генерирането и на депонирането им.  
 

В рамките на ПУО на Община Перущица са разработени девет Подпрограми, които 
чрез мерките включени в тях водят до изпълнението на четирите стратегически цели и на 

общата цел на ПУО.   
Всяка от подпрограмите съдържа кратка въвеждаща текстова част, представляваща кратко 
описание на програмата, в която са представени: националните цели и посоката на 

развитие в разглежданата област, най-важните резултати, които общината е постигнала 
към момента и които ще надгражда; най-важните изводи и препоръки от анализите, 

съотносими към подпрограмата, ключовите резултати, които се проследяват с 
изпълнението на подпрограмата и допринасят за постигането на съответната 
стратегическа цел на програмата, ключови изисквания, предизвикателства и оперативни 

цели, както и основни съображения, свързани  с постигане на целите. Мерките са 
представени в табличен вид, съгласно Методологичните указания за разработване на план 

за действие на Методологията за стратегическо планиране в Република България, 
разработена от Съвета за административна реформа към Министерски съвет (2010 г.).  
Някои мерки имат т.нар. хоризонтален характер, т.е. допринасят за постигането не само на 

оперативните цели на конкретна подпрограма, а и за постигането на целите на други 
подпрограми. Примери за такива мерки са мерките, включени в  Подпрограмата за 

подобряване на административния капацитет за управление на отпадъците и в 
Подпрограмата за информиране на обществеността по въпросите на управление на 
отпадъците. 

Мерките могат да се групират и като инвестиционни мерки и неинвестиционни мерки.  
Инвестиционните мерки включват основно изграждане на инсталация за компостиране на 

зелени отпадъци, както и осигуряване на инфраструктура за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани битови отпадъци и предварителното им третиране преди депониране. 
Инвестиционните мерки включват и изграждането на депо за инертни отпадъци със 

съоръжение за третиране – инсталация за третиране на строителни отпадъци с цел 
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последващото им оползотворяване. Възможни са и някои неголеми инвестиционни мерки 

за строителни отпадъци, но те са извън преките компетенции на община Перущица за 
финансиране на мерки от бюджета й. 

Неинвестиционните мерки или както се наричат често "меки" мерки включват 
разнообразие от дейности, в т.ч. нормативни промени; развитие на административен 
капацитет; подготовка на проекти; подобрения на контролни дейности; информационни 

кампании; разработване и внедряване на единна информационна система за отпадъците и 
други. 

Част от мерките са остойностени на базата на информация за изпълнението на сходни 
дейности и експертни допускания. 
За една част от мерките не е предвиден бюджет, тъй като те ще се финансират в рамките 

на обичайния бюджет на общината за съответната бюджетна година. Това основно са меки 
мерки, свързани с организационно, процедурно и нормативно осигуряване на дейностите с 

отпадъци.    
 

ЦЕЛ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЧРЕЗ 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО ИМ И НАСЪРЧАВАНЕ НА 

ПОВТОРНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ; 

Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци в община Перущица; 
 

ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И 

ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ И НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ; 

Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за 
повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, 

метали, пластмаса и стъкло  

Подпрограма за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 

биоразградими отпадъци и постигане на целите за ограничаване на количеството 
депонирани биоразградими битови отпадъци; 

Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за повторна употреба, 
рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци ; 

Подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 
масово разпространни отпадъци (МРО) ; 

Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с 
депонирани отпадъци; 

 
ЦЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, КОЕТО ГАРАНТИРА ЧИСТА И 

БЕЗОПАСНА ОКОЛНА СРЕДА; 

Подпрограма за подобряване административния капацитет на общината по 
управлението на отпадъците; 

Подпрограма за подобряване качеството на информацията, подпомагаща 
вземането на информирани управленски решения; 

 
ЦЕЛ 4: ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В КЛЮЧОВ ФАКТОР ПРИ 

ПРИЛАГАНЕ ЙЕРАРХИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ; 

Подпрограма за провеждане на разяснителни кампании иинформиране на 

обществеността по въпросите на управление на отпадъците; 
В  рамките  на  Програмата  за  управление  на  отпадъците  на  Община 

Перушица  са разработени Подпрограми, които чрез своите дейности водят до 
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постигане на изпълнението, както на конкретните програмни цели, така и на четирите 

стратегически цели на националния план: 
 

ЦЕЛ ПОДПРОГРАМА 

Цел 1: Намаляване на вредното 

въздействие на отпадъците чрез 
предотвратяване образуването им и 

насърчаване на повторното им 
използване; 

Подпрограма за предотвратяване 

образуването на отпадъцив община 
Перущица; 

 

 

Цел 2: Увеличаване на количествата 

рециклирани и оползотворени отпадъци 
и намаляване и предотвратяване на риска 
от депонираните отпадъци; 

 

Подпрограма за разделно събиране и 

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

битовите отпадъци най-малко от хартия и 
картон, метали, пластмаса и стъкло; 

Подпрограма за разделно събиране на 

биоотпадъци и третиране набиоразградими 
отпадъци и постигане на целите за 

ограничаване на количеството депонирани 
биоразградими битови отпадъци; 

Подпрограма за изпълнение на изискванията 
и целите за повторна употреба, рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци ; 

Подпрограма за достигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на масово 
разпространни отпадъци (МРО); 

Подпрограма за предотвратяване и 

намаляване на риска от стари 
замърсявания с депонирани отпадъци; 

Цел 3: Управление на отпадъците, което 

гарантира чиста и безопасна околна 
среда; 

Подпрограма за подобряване 

административния капацитет на общината по 
управлението на отпадъците; 

Подпрограма за подобряване качеството на 
информацията, подпомагаща вземането на 

информирани управленски решения; 

Цел 4: Превръщане на обществеността в 
ключов фактор при прилагане 

йерархията  
на управление на отпадъците; 

Подпрограма за провеждане на разяснителни 

кампании и информиране на обществеността 
по въпросите на управление на отпадъците ; 

 

VI. ПОДПРОГРАМИ С ВКЛЮЧЕНИ В ТЯХ МЕРКИ 

 
ЦЕЛ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЧРЕЗ 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО ИМ И НАСЪРЧАВАНЕ НА 

ПОВТОРНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ 

 

 ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА 

ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦA 
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В съответствие с Рамковата директива за отпадъците на ЕС от 2008 г. и 
изискванията на Закона за управление на отпадъците в края на 2014 г. Министерският 

съвет одобри първата Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци 
(НППО), като неразделна част от Националния план за управление на отпадъците 2014-
2020 г. Настоящата Подпрограма е във връзка с изпълнението на Стратегическа цел 1: 

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

1.Въведение и основни положения 

 
ЗУО изисква кметовете на общини да разработят и изпълняват програма за 

управление на отпадъците за територията на съответната община, съответстваща на 
структурата и съдържанието на Националния план. В съответствие с тези изисквания на 

ЗУО Община Перущица разработи настоящата Подпрограма за предотвратяване 
образуването на отпадъци (ППОО) като неразделна част от Програмата за управление на 
отпадъците 2018‐ 2020 на Общината.  

Целта на тази подпрограма е насърчаване на населението, фирмите и институциите 
от страна на общината за прилагане на различни мерки и методи, които да доведат до 

предотвратяване образуването на отпадъците, т.е. предприемане на конкретни действия, 
от които би могло да се намали образуването на отпадъците там, където е възможно.  

Предотвратяването на образуването на отпадъците има за цел да допринесе за 

намаляване негативното влияние върху компонентите на околната среда, върху които 
влияе депонираният отпадък, чрез отделянето на газове и инфилтрат при протичащите 

процеси на гниене, както и върху намаляване използването на природни ресурси, 
неминуемо свързани с третирането и обезвреждането на отпадъци. Като цяло тази цел се 
изпълнява на национално ниво, тъй като тези мерки основно са насочени към 

производителите на продукти, след употребата, на които се образуват масово 
разпространени отпадъци. Въпреки това мерките на местно ниво също са с голямо 

значение за постигане на изпълнението й.  
В компетенциите на общинската администрация е да се предприемат конкретни 

дейности и мерки за предотвратяване образуването на отпадъци като например 

реализация на проекти за домашно компостиране и информационни кампании за 
повишаване осведомеността на населението. 

 
2.Цели на Подпрограмата 

Стратегическа цел:  

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

 

Оперативна цел:  

Предотвратяване образуването на отпадъците 

 

3. Анализ и описание на съществуващото състояние  

 
Съгласно рамковата директива за управление на отпадъците (2008/98/ЕО), под 

предотвратяване на образуването на отпадъци се разбира: 

“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;  
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- вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и 

човешкото здраве;  
- съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите”. 

Предотвратяването образуването на отпадъци има най-висок приоритет в 
йерархията на управление на отпадъците. Най-общо означава да не се допуска да 
възникват отпадъци, тъй като веднъж възникнал, отпадъкът не изчезва, а само се променя 

като вещество чрез депонирането, изгарянето или рециклирането. В тази връзка мотото на 
Националната програма за предотвратяване образуването на отпадъци е „Най-полезният 

отпадък е този, който въобще не е възникнал”. 
За намаляване  количествата на депонираните отпадъци е необходимо въвеждане 

на нови дейности по управление на отпадъците и осигуряване на необходимата 

инфраструктура за осъществяването им, в т.ч. предварително третиране (сепариране) на 
смесения битов отпадък, оползотворяване на биоразградимите отпадъци, чрез 

компостиране и/или анаеробно разграждане, обхващане на всички потоци МРО чрез 
съвместно сътрудничество с организациите по оползотворяване или други лица, 
притежаващи необходимите разрешителни съгласно ЗУО. Комплексното изпълнение на 

тези дейности ще намали съществено количеството на депонираните битови отпадъци. 
Въпреки това, при бъдещо икономическо развитие и повишаване на жизнения стандарт на 

населението, трябва да се запази тенденцията на намаляване на количество на 
генерираните битови отпадъци, като безспорно най-ефективният метод за това е 
предотвратяване на образуването им. 

Съгласно нормативните изисквания и спазване на йерархията в управлението на 
отпадъците, Община Перущица се стреми да запази тенденцията за намаляване 

количеството генерирани отпадъци на един жител, чрез предприемането на своевременни 
и ефективни мерки за предотвратяване образуването им.  

В европейското и в българското законодателство се определя петстепенна йерархия 

за отпадъците. Тази йерархия не трябва обаче да се разглежда като напълно „статична”, а 
трябва да се разбира, че предимство имат тези действия, които водят до изпълнение на 

основната цел, а именно прекъсване на връзката между икономическия растеж и 
свързаното с това вредно влияние върху човека и околната среда, поради образуване на 
отпадъци. В тази връзка предотвратяването на образуване на отпадъци е съществена цел, 

но не е самоцел. Мерки за предотвратяване образуването на отпадъци не би трябвало да са 
препоръчителни, ако не водят до общо намаляване на вредното влияние върху околната 

среда и човешкото здраве.  
 
При определяне на целите трябва да се има предвид и техническите възможности 

за реализацията им, и правомощията на общинската администрация.  
В чл.31 и чл.34 от ЗУО са определени конкретни цели при управлението на 

отпадъците, съгласно които до 2020 г.:  
- количеството на депонираните биоразградими отпадъци трябва да намалее с не 

по- малко от 35%;  

- повторно употребените, рециклираните и оползотворените по друг начин 
строителни отпадъци трябва да достигне 70% от общото им тегло;  

- при отпадъчните материали от хартия, картон, метал, пластмаса, стъкло – до 50% 
от тях, трябва да са разделно събрани и рециклирани.  

Системите за разделно събиране на опаковки задължително включват всички 

населени места с повече от 5000 жители.  
Изпълнението на тези количествено измерими цели води и до намаляване на 

съответните количества образувани отпадъци.  



 

110 
 

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. 

Целевият индикатор е през 2020 г. ръстът на нормата на натрупване на битовите отпадъци 
е по-нисък от ръста на минималната работна заплата спрямо 2018 г 

4.Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване 

образуването на отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи 

мерки и предложение за индикатори за мерките  

 Община Перущица не е разработвала и приемала програми в областта на 
управление на отпадъците и досега не са планирани и изпълнявани целенасочени мерки за 
предотвратяване образуването на отпадъци. В настоящата Програма за първи път се 

предвиждат конкретни взаимообвързани мерки в тази област. Мерките са 
идентифицирани, като са отчетени мерките в Националната програма за предотвратяване 

на образуването на отпадъци, добрите практики и спецификите на общината по 
отношение на отпадъците и в демографски и социално‐ икономически аспект.  

В Приложение № 4 към чл.50, ал.3, т.2 от ЗУО са изброени 16 примерни мерки за 

предотвратяване на отпадъци, обособени в три групи:  

 мерки, които могат да засегнат рамковите условия, свързани с образуването на отпадъци;  

 мерки, които могат да засегнат фазата на проектиране и производство и разпространение;  

 мерки, които могат да засегнат фазата на потребление и употреба.  

Предложените мерките и дейностите по предотвратяване образуването на отпадъци е 
трудно изпълнимо на местно ниво, поради факта, че общините нямат правомощия за 

ограничаване на производители на масово разпространени отпадъци, които са с основен 
принос към увеличаване количествата на отпадъците. Въпреки това анализът на 
приложимостта на примерните мерки показва, че относими към компетенциите на 

местните власти и подходящи за прилагане в Община Перущица за предотвратяване и 
намаляване образуването на отпадъци на територията и са: 

 

 Изграждане на система за събиране на растителни и други биоразградими отпадъци от 

домакинствата в града, Организирането на система за разделно събиране на тези отпадъци 
е задължение на местната власт по Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. С 
изпълнението й общината може едновременно да изпълни и мярката за предотвратяване 

и/или намаляване образуването на отпадъци;  

 Насърчаване изграждането на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за 

повторна употреба, чрез насочване на бизнеса за кандидатстване по оперативни програми 
– примерно ОП „Конкурентоспособност и иновации 2014- 2020 г.“  

 Информационните кампании насочени към населението си остават най -добрата и 
ефикасна мярка. Всички мерки, които общината набелязва не могат да се осъществяват, 
ако не се обхване най-големия генератор на отпадъци - населението.  

Примери за провеждането на информационни кампании сред населението могат да 
бъдат :  

- изготвяне на разяснителна информация, насоки и съвети за прилагане на инструменти за 
предотвратяване образуването на отпадъци, основно чрез уеб-сайта на Общината; 
провеждане на обучителни програми; еко-етикиране;  

- провеждане на инициативи за екологично потребление - за ограничаване на ненужната 
употреба на продукти (напр. продукти за еднократна употреба, замяна на стари с нови 

модели уреди и т.н.) и по-ефективното използване на продуктите;  
- различни образователни кампании;  
- подкрепа за въвеждане на системи за управление на околната среда – СУОС;  

- оказване на подкрепа за различни изследвания и проучвания;  
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- “зелени” обществени поръчки;  

- провеждане на местна политика за разширена отговорност на производителя;  
- повишаване качеството на услугите, свързани с управлението на отпадъците.  

Плана за действие към Подпрограмата за предотвратяване образуването на 
отпадъци, включва набелязаните по-горе мерки и действия, които Община Перущица 
следва да предприеме.  

В плана са посочени видовете дейностите, поставен е срок за изпълнението им, 
приблизителните финансови средства необходими за постигането на конкретните мерки, 

отговорните лица и/или институции за това, както и възможните източници на 
финансиране на дейностите, съгласно методическите указания на МОСВ. 
 

4.1. План за действие към Подпрограмата за предотвратяване на образуването на 

отпадъци 
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Цел 2:  ЦЕЛ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЧРЕЗ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

ОБРАЗУВАНЕТО ИМ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОВТОРНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ 

 

ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦA 

 

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

на повторното им използване. 

 

Оперативна цел: Предотвратяване образуването на отпадъците 

 

 

Дейности/мерки бюджет Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни 

институции 

 Лв.    текущи целеви  

Провеждане на 

информационнит

е кампании за 

повишаване 

осведомеността на 

населението с 

политиките по 

УО и начините на 

тяхното разделяне 

и третиране; 
Изготвяне на 
годишен план за 

действие относно 
информация и 

кампании за 

2 000 Общински 

бюджет 

постоянен Повишена 

информираност 

на населението 

Брой 

Проведвни 

кампании 

Достигане 

целите за 

разделно 

събиране на 

отпадъците 

Общинска 

администрация 
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предотвратяване на 

отпадъците 

Изграждане на 

компостираща 

инсталация, 

съвместно с 

община Кричим;  

 

100 000 ОПОС 2020 Изградена 

компостираща 

инсталация 

Одобрено 

финансиране 

Оползотворяване 

на 

биоразградими 

отпадъци 

Община 

Перущица 

Община 

Кричим 

        

Съдействие и 

насърчаване на 

частни лица при 

интерес за 

изграждане на 

центрове за 

повторна 

употреба на 

отпадъци;  

 

- - частни 

инвеститори 

 

изградени 

центрове за 

повторна 

употреба 

Сключени 

договори, 

предоставена 

информация, 

проведени 

работни 

срещи 

Осъществяване 

на публично 

частни 

партнорства 

Община 

Перущица, 

инвеститори 

 

Изграждане на 

площадка за 

временно 

съхранение на 

неопасни 

отпадъци;  

70 000 ОПОС, 

Общински 

бюджет 

Чл.64 от 

ЗУО 

2020 Изградена 

площадка 

Осигурено 

финансиране 

Намаляване на 

вредното  

въздействие на 

отпадъците  

Община 

Перущица, 

инвеститори 
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ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И 

ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ И НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ  

 

 ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА 

РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ НАЙ-МАЛКО ОТ ХАРТИЯ 

И КАРТОН, МЕТАЛИ, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО  

 

1. Въведение и основни положения  

В Закона за управление на отпадъците и Националния план за управление 
на отпадъците 2014-2020 г. са поставени Национални цели за разделно събиране, 
повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци 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  

Изпълнението им е възложено на Общините, включени в регионите за 

управление на отпадъците. Целта на тези мерки e да се увеличат количествата на 
рециклирани и оползотворени отпадъци и да се намали тяхното депониране на 

Регионалните депа.  
Отпадъците от хартия, картон, пластмаса и стъкла следва да се разглеждат 

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

ползи. Поради това е много важно всяка Община да конкретизира и предприеме 
мерки за непопадането на тези видове отпадъци на Регионалните депа. При вече 

образувани битови отпадъци следва да се предприемат последователни действия 
за повторна употреба, рециклиране оползотворяване. 

В йерархията при управлението на отпадъците подготовката за повторна 

употреба се нарежда на второ място след предотвратяване образуването на 
отпадъците. Целта е именно максимално използване на отпадъците. 

Рециклирането цели превръщането на отпадъците в други суровини и материали, 
но разликата с подготовката за повторна употреба е, че тук за извършването на 
дейността е необходимо използване на много повече суровини. Следва 

оползотворяване, което цели използването на отпадъците за превръщане в 
енергия, биогорива и друго оползотворяване. 

 

2. Цел на подпрограмата  

Стратегическата цел:  

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

Оперативната цел:  

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

Целите се изпълняват от общините в РСУО, в съответствие с решението, взето от 
Общото събрание на регионална система. 

 
3. Анализ и описание на съществуващото състояние и насоки за 

бъдещи мерки 

В Програмата за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и 
за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло са 
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предвидени мерки, които условно могат да бъда класифицирани като 
инвестиционни и неинвестиционни мерки. 
„Неинвестиционни мерки“, а именно: 

 
 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 изготвяне на иформации - доклади, отчети, справки за 
изпълнение на изисквания, свързани с разделното събиране и предаване  на 
рециклируеми битови отпадъци. 

 
„Инвестиционни мерки“, а именно: 

 
 изграждане на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци  с цел 

оползотворяване на битовите отпадъци и предотвратяване на емисиите на 

парникови газове 
 изграждане на общински площадки за безвъзмездно предаване на разделно 

събрани отпадъци от домакинствата и други генератори на битови отпадъци  
В самата Подрограма не са включени значителна част от 

„неинвестиционните мерки“, които имат пряка връзка с постигане на 

набелязаните цели на програмата, но са описани в други подпрограми , тъй като 
имат хоризонтален характер и допринасят за постигането наняколко цели и 
подцели на плана. Пряко отношение към постигане на набелязаната цел на 

настоящата Подрограмата са мерките от другите подрограми на плана, както 
следва: 

 
 осъществяване на информационните кампании за насърчаване на населението да 

събира разделно отпадъците и за активно предоставяне на информация за 

битовите отпадъци;  
 прилагане на икономически инструменти, които чрез стимули и санкции да 

доведат до постигане на набелязаните цели; 
 разработване на общински наредби със специални разпоредби и изисквания за 

разделно събиране и оползотворяване на рециклируемите 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; 

 обучение и подобряване административния капацитет на Общината по 
управление на отпадъците на общинско ниво; 

 Други мерки в съответствие с НПУО. 
Реализацията на мерките от настоящата подрограма насърчава разделното 

събиране и подобряване на качеството на събраните рециклируеми отпадъчни 

материали от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло, гарантира 
изпълнението на общинските цели за рециклиране на тези потоци битови 

отпадъци. Изпълнението на Подрограмата ще постигне като резултат, намаляване 
изземването на суровини от природата, опазване на околната среда от 
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неконтролираното изхвърляне на отпадъци, създаването на нови работни места, 
както и увеличаване експлоатационния срок на депата за остатъчните битови 
отпадъци, които не могат да се оползотворят.  

Съгласно нормативната уредба, отделянето на рециклируеми и 
оползотворими отпадъци от потока битови отпадъци се осъществява посредством 

сътрудничество с организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, 
чрез извършване на дейности по предварително третиране на отпадъците, преди 
тяхното депониране.  

В община Перущица е въведена система за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки, чрез сключване на договор с Папир АД. В тази връзка Общината е 

изпълнила задълженията си по Наредбата за опаковките и отпадъците от 
опаковки. 
 

4. План за действие към Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на 

целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите 

отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло 
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ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА 

УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ НАЙ-МАЛКО ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, МЕТАЛИ, 

ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО 

Стратегическа цел: 

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда от 

депонираните отпадъци 

Оперативна цел:  

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

пластмаси и стъкло 

Специфичен количествен текущ показател за наблюдение на напредъка е общото тегло на подготвените отпадъци за 

повторна употреба и рециклиране. 

2018 г. - мин.40% от общото тегло на отпадъците от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло са подготвени за 

повторна употреба и рециклиране  

Целевият индикатор е през 2020 г. е мин.50% от общото тегло на отпадъците от хартия, картон, пластмаси, метали и 

стъкло са подготвени за повторна употреба и рециклиране 

Дейности/мерки бюдже

т 

Източници 

на 

финансиран

е 

Срок за 

реализа

ция 

Очаквани 

резултати 

Индикатор

и за 

изпълнение 

                                       Отговорни 

институции 

 Лв.    текущи целеви  

        

Изготвяне на 

морфологичен анализ 

на състава и 

количествата на 

битовите отпадъци 

12 000 Община 

Перущица 

Чл. 64 от 

ЗУО 

2018 Доклад - 

Изпълнено 

изискванеот 

НПУО 

Сключен 

договор с 

изпълнител 

Разработен 

доклад за 

морфология 

на отпадъците 

Община 

Перущица 

 

Организиране на 

кампании и конкурси 

с цел популяризиране 

и насърчаване на 

населението към 

използване на метода 

5 000 Общински 

бюджет 

ежегодн

о 

Повишаване 

на 

информирано

стта 

Брой 

проведени 

кампании, 

конкурси и 

др.събития 

Подобряване 

информирано

стта и 

участието на 

населението и 

бизнеса, 

относно 

Общинска 

администрация 
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на разделното 

събиране и 

изхвърляне на 

отпадъците; 

 

дейностите по 

управление 

на отпадъците 

Стимулиране и 

оказване на 

съдействие на 

физически и 

юридически лица към 

изграждане на 

площадки за 

предаване и 

третиране на 

различни видове 

отпадъци; 

 50 000 Общински 

бюджет 

Чл.64 от 

ЗУО 

Частни 

инвеститор

и 

2020 Изградени 

площадки за 

различни 

потоци 

отпадъци 

Сключени 

договори, 

осигурено 

финансиран

е 

Достигане 

целите за 

повторна 

употреба и за 

рециклиране 

Общинска 

администрация  

Частни 

инвеститори 

Осигуряване и 

организиране 

прилагането на 

подходящи мерки за 

недопускане на 

посегателства и 

кражби на отпадъците 

от съдовете за 

разделно събиране на 

отпадъци от 

опаковки; 

 

- - текущ Недопускане 

смесването и 

разпиляжане

то на 

разделно 

събрани 

отпадъци 

Брой 

предупрежд

ения, 

наложени 

глоби 

 Общинска 

администрация 

Осигуряване на 

контейнерите за 

различните потоци 

битови отпадъци и 

10 000 ОПОС 

Общински 

бюджет 

Чл.64 от 

2020 Разделно 

събрани 

битови 

отпадъци в 

Брой 

осигурени 

контейнери 

за потоците 

Създаване на 

срвда за 

достигане 

целите за 

Община 

Перущица 

МОСВ/ 

ОПОС 
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периодична подмяна 

на амортизирани 

съдове. 

 

ЗУО 

Частни 

инвеститор

и 

 

тонове битожи 

отпадъци 

повторна 

употреба и за 

рециклиране 

Частни 

инвеститори 

 

Осигуряване  на 

площадка за 

предаване на 

разделно събрани 

битови отпадъци от 

домакинствата и  

подобни на 

домакинствата 

източници, вкл. ЕГО, 

НУБА, ИУЕЕО, от 

хартия и картон, 

метал, пластмаса и 

стъкло и др. 

10 000 ОПОС 

Общински 

бюджет 

Чл.64 от 

ЗУО 

/отчисления

/ 

Частни 

инвеститор

и 

2020 Осигурена 

възможност 

населението 

и фирмите да 

предават 

разделно 

събрани 

битови 

отпадъци 

Технически

, финансови 

и 

администра

тивни 

процедури 

за 

осигуряван

е на 

площадката 

Площадката е 

функционира

ща 

 Общинска администрация 
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ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И 

ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ И НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

 

 ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИИ 

ТРЕТИРАНЕ НА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ ИПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ДЕПОНИРАНИ 

БИОРАЗГРАДИМИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

 

1. Въведение и основни положения  

Със Закона за управление на отпадъците, Наредбата за разделно събиране на 
биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци и Националния стратегически 
план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, 

предназначени за депониране (2010-2020) са поставени конкретни цели пред Общините 
за намаляване на количествата депонирани биоотпадъци на депата за отпадъци и 

насочването на потока към други методи за третиране и оползотворяване.  
Общата цел е най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството 

депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на 

същите отпадъци, като целите се постигат поетапно всяка година. За 2020 г. 
разрешените за депониране биоразградими отпадъци в съответния регион са 109 

кг/жител.  
Законодателството, свързано с биоразградимите отпадъци разделя процесите, 

съпътстващи намаляването на депонираните биоотпадъци на два етапа: разделното 

събиране на биоотпадъците и третирането на отпадъците.  
За биоразградимите битови отпадъци чл.31, ал.1, т.2 от ЗУО регламентира 

количествени цели за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата за 
битови отпадъци: 
най-късно до 31 декември 2020г. ограничаване на количеството депонирани 

биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите 
отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. 

"Биоразградими" (съгласно параграф § 1, т.3 от ДР на ЗУО) са всички битови отпадъци, 
които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и 
растителни отпадъци, хартия, картон и други. 

"Биоотпадъците" (съгласно параграф § 1, т.3 от ДР на ЗУО) са част от биоразградимите 
битови отпадъци, и по-конкретно отпадъците от парковете и градините, хранителни и 

кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено 
хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на 
хранително-вкусовата промишленост.  

Целите за рециклиране, оползотворяване и отклоняване на отпадъци от депата са със 
следните конкретни измерения: 

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 Директива 1999/31/ЕС относно депа за отпадъци. 

Намаляването на депонираните биоразградими отпадъци има пряко отношение към 
политиките за климатичните промени, тъй като води до намаляване на емисиите на 
парникови газове.  

Съгласно чл.7 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 
биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г. (Oбн. ДВ, бр. 11 от 

http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17566
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17566
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31.1.2017 г.), разделно събраните биоотпадъци се оползотворяват 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 1 0 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието и 
околната среда;  

Целите се считат за изпълнени при условие, че биоотпадъците са събрани разделно при 
източника на образуване, транспортирани и предадени за оползотворяване. В 

допълнение Наредбата изисква кметовете на общини да осигурят цялото количество 
образувани биоотпадъци, от поддържането на обществени площи, паркове и градини на 
територията на съответната община, да се събират разделно и оползотворяват. 

Биоотпадъците, преработени чрез домашно компостиране, се считат от 
законодателството за предотвратени отпадъци и не се отчитат за изпълнение на целите 

за биоотпадъците. 
В съответствие с националните политики и изисквания, община Перущица си поставя 
следните цели относно управлението на биоразградимите отпадъци и биоотпадъците до 

2020г.: 

 до края на 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими 
битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в 

общината  през 1995 г. 

 до края на 2020 г.  - мин. 50% от количеството на битовите биоотпадъци 
образувани в общината през 2014 г. са разделно събрани и оползотворени  

Важна предпоставка за значителното подобряване на управлението на 
биоразградимите, в т.ч. на биоотпадъците в общината и постигане на посочените цели 

са някои предприети мерки от общината: 

 задълбочен анализ на отпадъците, осъществен за целите на разработване на 
настоящата програма за управление на отпадъците 

 възложен е морфологичен анализ на битовите отпадъци, който да даде точна 
информация за генерираните биоразградими битови отпадъци и биоотпадъци по 
отделни отпадъчни потоци; 

 общината е предприела дайствия за изграждане на инсталация за компостиране, в 
партньорство с община Кричим.   
Общината трябва да положи допълнителни усилия за изпълнение на целите за битовите 

биоотпадъци, тъй като в общината и в съседни териториално близки общини няма 
изградени инсталации за оползотворяване на зелените отпадъци.  
С оглед осигуряване на актуална, прецизна и достоверна информация за количествата 

на различните потоци битови отпадъци, в т.ч. на биоотпадъците, за да се отчита 
изпълнението на целите пред МОСВ за оползотворяване на биоотпадъците, от 

изключително значения са данните от актуалния морфологичен анализ за състав на 
битовите отпадъци на общината. Прецизното определяне на количествата и състава на 
биоотпадъците ще са необходими за подготовка на бъдещи предпроектни проучвания и 

анализи и вземане на решения за бъдещото развитие на системите за управление на 
отпадъците.   

Необходими са и мерки за изграждане на компостираща инсталация за зелените 
отпадъци, генерирани на територията на общината. За да изпълни общината целите за 
биоотпадъците и за отклоняване на биоразградимите битови отпадъци до 2020 г., 

трябва да преработва генерираните на територията на общината градински и дървесни 
отпадъци и зелените отпадъци от обществените паркове и градини и частни дворове и 
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оранжерии, за да компенсира липсата на технически възможности за оползотворяване 
на хранителните отпадъци.  Видно от морфологичния анализ на отпадъците, зелените 
отпадъци (градинските и дървестните отпадъци) са най-голямо количество от общото 

количество на отпадъците, генерирани на територията на общината, като количеството 
им е гарантира постигане на целите. Изготвеният морфологичен анализ на 

генерираните отпадъци на територията на общината ясно показва че над 40 % от 
отпадъците представляват зелени, дървесни и градински отпадъци, генерирани от 
домакинствата и при поддръжката на общинските зелени площи, които към момента 

поради липсата на подходяща инфраструктура или се депонират, ведно със смесено 
събраните отпадъци, или се отпадъци да изгният. Често срещани практики в общината 

е третирането на биоразградимите отпадъци да се осъществява по следните начини: 
• използване на кухненски и градински остатъци за храна на животни ; 
• закопаване на хранителни и растителни отпадъци в почвата (задния двор или 

градината без последващо използване); 
• Натрупване на смесени купчини с оборска тор, растителни и хранителни 

отпадъци в полето (купчините не се обръщат,  но след около три години са годни (вече 
компостирани) за използване като подобрител на почвата); 
• Натрупване на смесени купчини с оборска тор (купчините не се обръщат след 

това, но след две- три компостираната оборска тор се използва като подобрител на 
почвата).; 

• изгаряне на градински отпадъци и листа. 
Необходимо е и разработването и допълването на общинската наредба за управление на 
отпадъците със специални разпоредби и изисквания за разделно събиране и 

оползотворяване на зелените биоотпадъци, които да влязат в сила след създаването на 
съответната система, включително и биоотпадъците от пазарите, които също подлежат 
на компостиране. 

В подпрограмата не са включени част мерките, които имат пряка връзка с постигане на 
оперативните цели на подпрограмата, но са описани в други подпрограми на 

настоящата Програма, тъй като имат хоризонтален характер и допринасят за 
постигането на повече от една стратегическа цел. Пряко отношение към постигане на 
набелязаните цели на настоящата подпрограмата са мерките от други подпрограми, 

свързани с: 
- осъществяване на информационните кампании за предотвратяване на отпадъците и 

за насърчаване на населението и бизнеса да събира разделно отпадъците и за активно 
предоставяне на информация за битовите отпадъци; 
- наличието на актуален анализ за морфологичния състав на битовите отпадъци и 

възлагане на такова през 2020г. в съответствие с изискванията на нормативната уредба 
(на всеки 5 години); 

- определяне на такса битови отпадъци, по-пряко свързано с количествата 
изхвърлени отпадъци, но след приемане на национална методика и влизане в сила на 
националните разпоредби за промени в начина на определяне на ТБО; 

- обучение и подобряване административния капацитет по управление на 
отпадъците; 

- внедряване в общината на електронна информационна система за отпадъците; 
- съставяне на отчети за изпълнение на целите за битовите отпадъци и представянето 
им пред компетентните органи 

- обучителни програми за поддържане и подобряване на капацитета на 
администрацията и контролиращите инспектори на общината; 

- анализ и иницииране на общо събрание на РСУО, на което да се обсъди и вземе 
решение за подхода за изпълнение на целите за оползотворяване и рециклиране на 
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битовите отпадъци от общините в РСУО, обвързано с вземането на решения по други 
свързани въпроси; 
- мерките, свързани с подобряване на оползотворяването и на рециклирането на 

битовите отпадъци от хартия и картон, включително и опаковки от същия материал, 
тъй като те са едновременно и биоразградими отпадъци и спомагат за изпълнението на 

целите за намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци; 
- анализ и иницииране на Общо събрание на РСУО, на което да се обсъди и вземе 
решение за подхода за изпълнение на целите за оползотворяване и рециклиране на 

битовите отпадъци от общините в РСУО, обвързано с вземането на ключови решения 
по други свързани въпроси. 

 
Осъществяването на подпрограмата ще има принос за изпълнение и на националните 
цели за биоразградимите отпадъци, както и целите за намаляване на парниковите газове 

в съответствие с Третия национален план по изменение на климата до 2020 г., тъй като 
изпълнението на мерките за биоразградимите отпадъци са едновременно и мерки за 

намаляване и предотвратяване на емисиите на метан от депата за битови отпадъци. 
 
2. Цел на подпрограмата  

Стратегическата цел, която поставя за изпълнение настоящата подпрограма е  
до края на 2020г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими 

битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в 
общината през 1995г. 

Оперативната цел, която подпомага изпълнението на стратегическата цел на 

подпрограмата е достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци.  
 

3. Анализ и описание на съществуващото състояние 

В Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на 
биоразградимите отпадъци са поставени конкретни изисквания за организирането на 

системи за разделно събиране на биоотпадъците. Целта е обхващане на почти всички 
източници на генериране на биоотпадъци, които да се събират и третират отделно от 
битовите отпадъци, като по този начин се избягва смесването на отпадъците и по-

трудното третиране.  
 

В наредбата са поставени и срокове за ежегодно представяне на информация и 
отчет пред Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ относно изпълнението 
на целите, както за Общината, така и за конкретния Регион, разпределение на 

задълженията между Общините, предприети мерки и дейности за достигане на целите, 
предоставяне на доказателства за изпълнение и др.  

Наредбатаза разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите 
отпадъци, 

Определя: 

 изискванията към дейностите по разделно събиране на биоотпадъците;  
 подходящите за оползотворяване биоотпадъци и други биоразградими отпадъци;  

 условията, при които компостът и ферментационният продукт, получени от дейности 
по оползотворяване на биоотпадъци, престават да бъдат отпадък по смисъла на § 1, 
т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО);  

 изискванията за качество на продукта, получен от дейности по оползотворяване;  
 изискванията за употреба на получения компост, ферментационен продукт, органичен 

почвен подобрител, стабилизирана органична фракция от процеса на 
механичнобиологично третиране (МБТ);  
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 методиката за разпределение на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО между регионите по чл. 49, 
ал. 9 ЗУО;  

 методите за изчисляване на изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО.  

Забранява: 

 неконтролираното изгаряне на биоотпадъци;  

 депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг начин, в 
случай че могат да се рециклират или оползотворят на територията на региона по 
чл. 49, ал. 9 ЗУО;  

 смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;  
 изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци 

при наличието на осигурени системи за разделно събиране на на биоотпадъци; 
 изхвърлянето на биоотпадъци в контейнери за рециклируеми отпадъци;  
 депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъци от поддържането на зелени 

площи, паркове и градини, от зелени площи към търговски обекти, стопански и 
административни сгради.  

На този етап Община Перущица не е организирала изпълнение на задълженията 
си по Наредбата. В Заповед 226/29.06.2017 г. на Изпълнителния директор на ИАОС са 
включени общините които не са изпълнили целта по чл.31,ал.1 от ЗУО, сред които е и 

Община Перущица. Отчетена е 3% степен на рециклиране, при целева стоиност – 25%. 
Необходими са спешни действия за изпълнение разпоредбите на наредбата и  достигане 

на конкретните цели за намаляване на количествата депонирани биоотпадъци на депата 
за отпадъци и насочването на потока към други методи за третиране и оползотворяване.  

В община Перущица биоотпадъците не се събират разделно. Най-честата 

практика за третиране на био-отпадъците е да се използват кухненски и градински 
отпадъци да изгаряне на градинските отпадъци и листа и оставянето им на страна да 
изгният. В общината основната причина да не се извършва разделно събиране на 

биоотпадъците е липса на съоръжения и площадки за третиране на биоотпадъците, 
както и финансови ресурси за закупуване на специализирана техника и съдове.  

От разпоредбите на наредбата, както и от анализа на състоянието в Общината  
могат да се идентифицират мерките, изпълнението на които ще гарантират по добри 
резултати, относно ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови 

отпадъци, както следва: 
 Мерки свързани с разделно събиране на биоотпадъци; 

 Мерки свързани с третиране на биоотпадъци; 
 Мерки свързани с докладване/отчитане на деиностите по управлението на 

биоотпадъците: 

 Мерки свързани с повишаване информираността на населението за формиране на 
нагласа и навик за разделно събиране на тези отпадъци; 

 Мерки свързани с изграждане на експертен капацитет за управление на биоотпадъци.  
 

4. План за действие към Подпрограма за разделно събиране на биоотпадъци и 

третиране на биоразградими отпадъци и постигане на целите за ограничаване на 

количеството депонирани биоразградими битови отпадъци
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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; 

Стратегическа цел:/ Ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на 
същите отпадъци, образувани през 1995г. до края на 2020г. 

 

 

Оперативна цел: Достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци.  
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ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И 

ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ И НАМАЛЯВАНЕ И 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ  

 

 ПОДПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И 

ЦЕЛИТЕ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА, РЕЦИКЛИРАНЕ И 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ  

 

1.Въведение и основни положения  

В Закона за управление на отпадъците и Наредбата зауправление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали - ДВ, бр. 98 
от 8 декември 2017 г., в сила от 12.12.2017 г. приета на основание чл. 43, ал. 4 ЗУО е 
определена йерархията и целите при управлението и третирането на отпадъците. В 

случая при строителните отпадъци, лицата при чиято дейност се образуват СО, 
прилагат следния йерархичен ред за третиране на отпадъците: 

1. предотвратяване и минимализиране образуването на СО; 
2. насърчаване рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите 
заложени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО); 

3. увеличаване употребата на рециклирани строителни материали; 
4. намаляване количеството на депонираните СО. 

Дефиниция "Строителни отпадъци" са отпадъци, получени вследствие на 
строително-монтажни работи и премахване, включващи минерални отпадъци, 
пластмаси, метал, хартия, изолационни материали, дърво, азбест, други опасни 

отпадъци и др., съответстващи на кодовете на отпадъци от група 17 от приложение № 1 
на наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО. 

Дейностите по събиране, съхраняване, както и по материално оползотворяване 
на СО се извършват на следните площадки: 

1. строителната площадка;  

2. площадката, на която се извършва премахването; 
3. специализирани площадки за събиране, рециклиране, подготовка за 

оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане 
на СО. 

Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване 

и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на СО се 
извършват от лица, които притежават документ по чл. 35 ЗУО. 

С Наредбата са определени изискванията към съдържанието на плановете за 
управление на строителните отпадъци, редът и начините за тяхното съгласуване и 
проследяване изпълнението им от местната администрация, както и изискванията за 

селективното разделяне и материално оползотворяване на отпадъците от различните 
видове СМР. Целта на плановете за управление на строителните отпадъци е да се следи 

и контролира изпълнението на законодателството и постигането на заложените цели в 
него. 

Със Закона и Наредбата са въведени Национални цели за повторна употреба, 

рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни строителни отпадъци, 
включително при насипни дейности чрез заместване на други материали с отпадъци в 

количества, както следва:  
- най-късно до 1 януари 2016 г. – не по-малко от 35 % на сто от общото им тегло; 
- най-късно до 1 януари 2018 г. – не по-малко от 55 % на сто от общото им тегло; 

- най-късно до 1 януари 2020 г. -не по-малко от 70 %на сто от общото им тегло. 
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Целите се постигат поетапно, като в подзаконовата нормативна уредба са 
указани, както сроковете, така и конкретните изисквания и проценти за всеки 
конкретен материал. 

 
КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ ЗА МАТЕРИАЛНООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ЗА НЯКОИ 

ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

 

Код на отпадъка 2014 
г. 

2015 
г. 

2016 г. 2017 г. 2018 г . 2019 г. 2020 г. 

17 01 01 бетон 85 

% 

85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 

17 01 02 тухли 30 
% 

37 % 43 % 50 % 57 % 63 % 70 % 

17 01 03 

керемиди, плочки, 
фаянсови и 

керамични 
изделия 

30 

% 

37 % 43 % 50 % 57 % 63 % 70 % 

17 02 01 дървесен 
материал 

60% 63% 67% 70% 73% 77% 80% 

17 02 02 стъкло 27% 36% 44% 53% 62% 71% 80% 

17 02 03 
пластмаса 

47% 52% 58% 63% 69% 74% 80% 

17 04 05 желязо и 
стомана 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

 

 
Общините, като институции, работещи с публични средства по различни 

оперативни програми са задължени при строителство да спазват изискванията за 
влагане на рециклирани строителни материали. 

Възложителите на СМР и/или разрушаването на строежи, осигуряват 

предаването на селективно отделените отпадъци за материално оползотворяване на 
лица, които притежава съответен документ за дейности с отпадъци по чл. 35 от ЗУО.  

Възложителите на СМР на проекти, финансирани с публични средства отговарят 
за влагането в строежите на рециклирани строителни материали или на третирани СО 
за материално оползотворяване в обратни насипи, в количества както следва:  

 за строителство на сгради – 2 на сто от общото количество вложени строителни 
продукти;  

 за строителство на пътища – 10 на сто от общото количество вложени строителни 
продукти;  

 за рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на пътища – 3 на сто от общото 
количество вложени строителни продукти;  

 за строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи oт техническата 
инфраструктура – 8 на сто от общото количество вложени строителни продукти;  

 за оползотворяване на предварително третирани СО в обратни насипи – 10 на сто от 
общото количество вложени строителни продукти.  

Влагането на рециклирани строителни материали в строежите е ново изискване 
в българското законодателство, постигането на което е трудно, тъй като почти липсват 
фирми и/или предприятия, които преработват и продават рециклирани строителни 

отпадъци. Пазарът за рециклирани строителни отпадъци в България не е достатъчно 
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развит и използването на рециклирани строителни материали в строителството е слабо 
разпространено. 
 

2. Цел на подпрограмата  

Стратегическа цел:  

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 
намаляване на риска за околната среда.  

Оперативната цел:  

През 2020 г. в строежите с възложител Община Перущица се влагат 
рециклирани строителни материали, съгласно изискванията на Наредбата за 

управление на строителните отпадъци за 2020 г. 
Всички инвестиционни проекти, одобрени от общината включват план за 

управление на строителните отпадъци, който се изпълнява. 

3.Анализ и описание на съществуващото състояние  

Законодателството в тази област е ново, поради което прилагането му на местно 

ниво ще е бавен и труден процес. Много често населението събира смесено 
строителните отпадъци с битовите. Отпадъците от строителна и строително - ремонтна 
дейност не се отделят регулярно и няма конкретни данни за количествата и състава им. 

По принцип се декларират само количествата, за които строителни фирми и 
инвеститори се обръщат към общината за посочване на място и условия за 

депонирането им. В този случай количествата се определят на база на вместимостта на 
товарните автомобили и няма конкретни данни и замервания. 

Образуваните строителни отпадъци на територията на община Перущица са 

предимно от юридически лица- фирми, изпълняващи строителна дейност по 
инфраструктурни обекти публична собственост- ремонт пътища, подмяна на В и К 
мрежа, спортни площадки, саниране и др. Малка част от тях са формирани от 

физически лица вследствие на ремонтни дейности.  
Достигането на целите за третиране и оползотворяване на строителните 

отпадъци може да се осъществи, чрез изграждане на необходимата инфраструктура за 
това.  

В годишния отчет на регионално сдружение «РСУО» Пловдив за 2017 година в 

което членува и община Перущица, няма информация за количество в тонове, както и  
за оползатворяване и обезвреждане на строителните отпадъци. 

В законодателството няма поставени конкретни изисквания за изграждане от 
страна на Общината на площадки за третиране на тези отпадъци, но същевременно с 
това изискванията за третирането им са такива, че ако няма наличие на изградени 

площадки от частни лица, които и Общината да ползва, то тя за да изпълни 
задълженията си е длъжна да изгради своя собствена и/или да привлече инвестиции на 

територията си.  
За това е необходимо насочване на усилията на Общината към изграждане на 

площадка за временно съхранение на СО и след това към изпълнение на целите.  

 
4. План за действие към Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за 

повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци 
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Цел 2:  Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане 

на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и 

околната среда; 

ПОДПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ЦЕЛИТЕ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА, РЕЦИКЛИРАНЕ И 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ  

Стратегическа цел: 

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда 

Оперативна цел:  

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

Дейности/мерки бюджет Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение  Отговорни 

институции 

 лева    текущи целеви  

Определяне на 

площадка за 

временно 

съхранение на 

строителни 

отпадъци 

15 000 Общински 
бюджет 

ОПОС 
ПУДООС 

2020 площадка за 
временно 

съхранение на 
строителни 
отпадъци 

Документация 
свързана с 

отреждането 
на терена и 
изграждането 

на 
площадката 

Управление 
строителни 

отпадъци, 
съгласно 
нормативната 

уредба 

Община Перущица 

Организиране 

събирането и 

третиране на 

строителни 

отпадъци от 

ремонтни 

дейности, 

образувани от 

домакинствата; 

- - 2020 Безвъзмездно 

събиране на 
строителните 
отпадъци от 

домакинствата 
и временно 

съхранение на 
определената 
площадка. 

  Община Перущица 

Съдействие на  - - текущ Осигуряване на Сключени Достигане Администрацията на 
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организации или 

частни лица за 

изграждане на 

площадки за 

третиране на 

строителни 

отпадъци. 

 

инфраструктура договори с 

организации и 
частни лица, 
изградаена 

площадка за 
временно 

съхранение на 
СО 
 

целите заложени 

в ЗУО 

Община Перущица 

Упражняване на 

строг контрол и 

въвеждане на 

санкции за 

предотвратяване 

образуването на 

нови сметища 

- - 2018-2020   Брой 

предписания, 
предупреждения, 

наложени глоби 
и санкции 

Администрацията на 

Община Перущица 

Периодично 

почистване на 

локални 

натрупвания на 

отпадъци по 

населени места 

25 000 Общински 
бюджет 

ежегодно Изготвени 
доклади от 

извършените 
почиствания 

Почистване 
на локални 

сметища при 
информация 

за създадени 
такива 

Изготвени 
доклади от 

извършените 
почиствания 

Администрацията на 
Община Перущица 
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ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И 

ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ, ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА 

ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖА ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА 

ЦЯЛОТО КОЛИЧЕСТВО ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЦИ, КОЕТО ДА 

НАМАЛИ РИСКА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

 ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ 

И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАННИ 

ОТПАДЪЦИ(МРО) 

 

1. Въведение и основни положения  

Съгласно Закона за управление на отпадъците „Масово разпространени 

отпадъци" са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от 
многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите 

характеристики изискват специално управление. На Национално ниво в 
законодателството са поставени цели за достигане на разделното събиране и 
рециклиране на различните видове отпадъци, което основно е насочено към 

организациите по оползотворяване и/или лица, изпълняващи задълженията си 
самостоятелно. 

• Отпадъци от опаковки - от 2004 г. 
• ИУМПС - от 2005 г. 
• ИУЕЕО - от 2006 г. 

• Отпадъчни масла и нефтопродукти - от 2006 г. 
• Отпадъци от батерии и акумулатори - от 2006 г. 

• Отпадъци от гуми - от 2011 г. 
Целите за оползотворяване и рециклиране на шестте групи широко разпространени 
отпадъци се осъществяват и финансират на Национално ниво, основно от 

организациите по оползотворяване и/или лица, изпълняващи задълженията си 
самостоятелно, чрез прилагане на схемите за „разширена отговорност на 

производителя”. 
За изпълнение на националните цели в ЗУО е вменено задължение и на органите на 
местната власт, които с помощта на организации  за оползотворяване и/или лица, които 

изпълняват задълженията си индивидуално, притежаващи разрешения за дейности с 
отпадъци организират разделното събиране на масово разпространените отпадъци, 

образувани от дейността на домакинствата. Подзаконовите документи за управлението 
на масово разпространените отпадъци се отнасят за всеки конкретен вид поотделно и 
поставят условия и изискания за осъществяване на дейностите по управлението им.  

Съгласно нормативните изисквания Кметът на общината е отговорен за събиране на 
отпадъците от населението, следователно и за организиране и подпомагане на 

дейностите по разделното събиране на масово разпространени отпадъци и предаването 
им за оползотворяване. 
В съответствие с националните политики и изисквания, Община Перущица си поставя 

следната Оперативна цел - Изпълнение задълженията на общината относно съдействие 
при организиране на системите за разделното събиране и оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци. 
За управление на специфичните потоци от отпадъци, включващи негодни за употреба 
автомобилни гуми, МПС батерии и акумулатори, масла и нефтопродукти, излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване, Общината е необходимо да 
предприеме мерки, относно сключване на договори с различни организации по 
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оползотворяване или  лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, 
притежаващи актуални разрешения за дейности със съответния вид отпадък. 
В настоящата подпрограма не са включени мерки за разделното събиране и 

оползотворяването на отпадъци от опаковки, т.к. те са разгледани и включени в 
Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна 

употреба и за рециклиране на битовите отпадъци, най-малко от хартия и картон, 
метали, пластмаса и стъкло. Въпреки това е важно да се отбележи, че изпълнението им 
има пряко отношение към постигането на набелязаните оперативни цели в двете 

подпрограми и на заложената Стратегическа цел 2. 
 

Електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) 
 
Чрез Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

(ИУЕЕО) са вменени изисквания на местната администрация за оказване на съдействие 
на организациите по оползотворяване (ОOп) и на лицата, които изпълняват 

задълженията си индивидуално, в т. ч. определяне на местата за разполагане на 
необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на 
ИУЕЕО. 

Вариантите за изпълнение на изискванията са няколко: 
 Съдействие на организациите по оползотворяване, чрез определяне на места и 

организиране на система за разделно събиране на тези отпадъци. Местата могат да 
бъдат обособени площадки за предаване на отпадъците и/или места за разполагане на 
специализирани контейнери за този вид отпадък 

 Сключване на договор с частни лица, притежаващи площадки за предаване на 
отпадъци и които имат издаден разрешителен документ по реда на ЗУО за дейности с 
ИУЕЕО. При този вариант, чрез договор за сътрудничество могат да се ползват вече 

изградените площадки на частни лица и гражданите да се насочват за предаване на 
отпадъците от ИУЕЕО на тях 

 Третия вариант, за изпълнение на задълженията на Наредбата е сключване на 
договор с организация по оползотворяване за събиране на отпадъците от ИУЕЕО на 
мястото на образуването им, т.е. от домакинствата. 

  
Батерии и акумулатори 

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

прилаганата практика в страната за събиране и предаване на този тип отпадъци е  
организиране на система за разделното им събиране, чрез поставяне на съдове за 

портативни батерии, разположени в училища, административни и други сгради за 
обществено ползване. Обслужването им е посредством подаване на заявка до 
организацията по оползотворяване при запълване на обема им. Този вариант е удачен 

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

В изпълнение на принципа за „Разширена отговорност на производителя” в търговски 
обекти на територията на общината има разположени съдове за разделно събиране на 
негодни за употреба батерии.  
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Към момента в Община Перущица няма договор с организация за събиране, 
транспортиране, временно съхранение на излезли от употреба акумулатори и батерии.  

договора. 
 

Масла и нефтопродукти 

В Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти задълженията на 
органите на местното самоуправление са: 

 Определяне на местата за смяна на отработени моторни масла на територията на 
общината; 

 Съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от 
употреба масла и предаването им за оползотворяване. 
Тук вариантите за определяне на местата за смяна на отработени масла са 

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

лицата, отговорни за дейността, който да бъде публично оповестен. Към местата за 
смяна на отработени моторни масла се включват сервизите и бензиностанциите, 
отговарящи на изискванията на ЗУО или подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му. 
 Задължения на лицата притежаващи или извършващи дейности с отработени моторни 

масла 
Еднолични търговци и юридически лица, предлагащи за продажба моторни и 
трансмисионни масла, са задължени да поставят на подходящи и достъпни места в 

търговските си обекти списък на определените места за смяна на отработени моторни 
масла. 
Всички лица, които извършват смяна на масла са задължени да сключват договор, с 

който се гарантира събирането и предаването на отработени масла или отпадъчни 
нефтопродукти за оползотворяване. 

Лицата, които притежават отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, 
образувани от бита или стопанската им дейност, са длъжни да ги предават чрез приемо- 
предавателен протокол за оползотворяване и/или обезвреждане на определените от 

община места или на лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 35 от ЗУО или 
комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за 

опазване на околната среда. 
Към момента в Общината не е организирана  системата за събирането на отработени 
масла и отпадъчни нефтопродукти 

Негодни за употреба гуми 

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

отново същите изисквания както на по-горните специфични отпадъци, а именно 
определяне на места за събиране на ИУГ на територията на общината и съдействие за 
извършване на дейностите по събиране и съхраняване до предаването им за 

оползотворяване. 
И тук вариантите са сключване на договор с организация по оползотворяване на ИУГ, 

за което е необходимо общината да разполага с площадка, където да съхранява 
посочените отпадъци и/или сключване на договор с оторизирано лице, което 
експлоатира действаща площадка. Друг вариант е сключване на договор с оторизиран 

автосервиз за смяна на гуми, който вече има сключен договор с организация по 
оползотворяване или лице, притежаващо разрешителен документ по ЗУО за предаване 

на негодните за употреба гуми. 
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Задължения на лицата притежаващи или извършващи дейности с негодни за употреба 
гуми 
Всички лица, които извършват продажба или смяна на автомобилни гуми са длъжни да 

приемат без заплащане от страна на крайните потребители излезли от употреба гуми 
(ИУГ), като за целта поставят на видно място в търговските обекти табла,  съдържащи 

информация за местата, както и начина за приемане на излезлите от употреба 
автомобилни гуми. 
Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са задължени да предават 

излезлите от употреба гуми на определените от общината събирателни пунктове или на 
лица, притежаващи разрешителен документ по ЗУО за събиране и предаване на 

негодните за употреба гуми. 
Към момента в Общината не е организирана  системата за системата за разделно 
събиране на излезлите от употреба гуми не се прилага.  

 
Излезли от употреба моторни превозни средства 

Съгласно определените с Наредбата изискванията за третиране на отпадъците от 
моторни превозни средства (ИУМПС), основните задължения на местната 
администрация са: 

 определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за 
разделно събиране и местата за предаване на ИУМПС на територията на общината. 

 организира дейностите по събирането на ИУМПС и предаването им в центрове за 
разкомплектоване, за което уведомява звеното „Пътна полиция” при областната 
дирекция на Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС. 

Конкретни мерки при управлението на тези отпадъци са: 
 Изготвяне на указания и правила за събиране на излезли от употреба МПС, 
находящи се на територии общинска и/или държавна собственост; 

 Информиране на обществеността за местата, където могат да предадат ИУМПС; 
 Оказване на съдействие на организациите по оползотворяване; 

 Ежегоден контрол на всички площадки на територията на общината, приемащи 
ИУМПС. 
Към момента в Общината системата за разделно събиране на излезлите от употреба 

МПС не се прилага. 
Целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, 

ИУМПС, ИУЕЕО и от батерии и акумулатори са на общоевропейско ниво, а в 
България са поставени и се изпълняват национални количествени цели и за 
отпадъци от гуми и за отпадъчни масла и нефтопродукти. Целите за 

оползотворяване и рециклиране на шестте групи широко разпространени 
отпадъци на територията на цялата страна се изпълняват успешно чрез въведените 

схеми за разширена отговорност на производителя.  
В Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 са посочени 

текущите и целевите индикатори за достигане на целите за рециклиране и 

оползотворяване на МРО, както следва: 
 

Отпадъци от опаковки: 

2018 - ежегодно56% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се 
оползотворяват;  

54,9% от теглотона образуваните отпадъци от опаковки;  
2020 г. -56% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се оползотворяват;  

2020 г. -54,9% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се рециклират. 
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Отпадъци от излезли от употреба моторни превозни 

средства(ИУМПС) 

2018 г.и ежегодно след това мин. 95% от теглото на всяко ИУМПС, прието на 

площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване се 
оползотворява;  

2018 г.и ежегодно след това мин.85% от теглото на всяко ИУМПС, прието на 
площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване се 
рециклира; 

2020 г.мин. 95% от теглото на всяко ИУМПС, прието на площадки за събиране и 
съхраняване или в центрове за разкомплектоване се оползотворява;  

2020 г. мин.85% от теглото на всяко ИУМПС, прието на площадки за събиране и 
съхраняване или в центрове за разкомплектоване се рециклира.  

Отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване(ИУЕЕО) 

2018 г. разделно е събрано мин. 55% от средното тегло на пуснатото на пазара 

ЕЕО през предходните три години;  
2019 г. разделно е събрано мин. 60% от средното тегло на пуснатото на пазара 
ЕЕО през предходните три години; 

2020 г. разделно е събрано мин. 65% от средното тегло на пуснатото на пазара 
ЕЕО през предходните три години. 

Отпадъци от отработени масла и нефтопродукти  

2018ежегодно мин. 40% от количеството масла, пуснати на пазара през текущата 
година; 

2020 г. мин. 40% от количеството масла, пуснати на пазара през съответната 
година; 

Отпадъци от излезли от употреба гуми (ИУГ) 

2018 г. рециклирано е мин. 40% от количеството гуми, пуснати на пазара;  
2019 г. рециклирано е мин. 45% от количеството гуми, пуснати на пазара; 

2020 г. оползотворено мин. 65% от количеството гуми, пуснати на пазара през 
предходнатагодина; 
рециклирано е мин. 50% от количеството гуми, пуснати на пазара.  

Отпадъци от портативни батерии и акумулатори (ПБА) 

2018 г. и всякаследваща година -разделно са събрани мин. 45% от пуснатите на 

пазара ПБА с изключване на ПБА, които са били пуснати на пазара, но са 
изнесени или изпратени от територията на страната; 
2020 г. разделно са събрани мин. 45% от пуснатите на пазара ПБА с изключване 

на ПБА, които са били пуснати на пазара, но са изнесени или изпратени от 
територията на страната. 

Отпадъци от автомобилни батерии и акумулатори (АБА) 

2018 всякаследваща годинаса събрани разделно100% от пуснатите на пазара 
автомобилни батерии и акумулатори; 

2020 г. събрани са разделно 100% от пуснатите на пазара автомобилни батерии и 
акумулатори. 

Управлението на специфични потоци масово разпространени отпадъци е 
задължение вменено на местната администрации. 

Целите не могат да се постигнат без съдействието на органите на местната 

власт, които с помощта на организации и/или фирми, притежаващи разрешения за 
дейности с отпадъци организират разделното събиране на масово 

разпространените отпадъци, образувани от дейността на домакинствата.  
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Подзаконовите документи за управлението на масово разпространените 
отпадъци се отнасят за всеки конкретен вид поотделно, където са  регламентирани 
условията и изисканията за осъществяване на дейностите и прилагане на мерки по 

управлението им. Единствено с активното участие на всички заинтересовани 
страни, в т.ч. общини, браншови организации на производителите и вносителите 

на опаковани стоки, организации за оползотворяване, рециклираща 
промишленост, държавна администрация ще се намерят успешни решения 
водещи до подобряване управлението на отпадъци в страната и увеличаване на 

рециклираните количества.  
На местно ниво, Кметът на Общината е отговорен за събиране на 

отпадъците от населението, следователно и за организиране и подпомагане на 
дейностите по разделното събиране на масово разпространени отпадъци и 
предаването им за оползотворяване.  

2. Цели на подпрограмата  

Стратегическа цел:  

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 
намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци ; 

Оперативната цел:  

Изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци; 

 
3.Анализ и описание на съществуващото състояние  
3.1.Отпадъци от опаковки 

Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки вменява задължения на 
органите на местното самоуправление и местната администрация, както следва: 

Кметът на общината, изпълнява задълженията по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО 

относно отпадъци от опаковки, като сключва договори за изграждане на система 
за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината при 

минимални параметри на системата съгласно чл. 24 и 25, със: 
1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по 

реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или 

2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, 
издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности 

по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на 
територията на съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено 
по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

В договорите се уговарят задълженията на страните по изпълнението и 
отчитането на целите за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване. 

В случай на писмен отказ от всички организации по оползотворяване на 
отпадъци от опаковки да сключат договор за изграждане и обслужване на система 
за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на съответната 

община. Кметът изпълнява задълженията си по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО, като 
едновременно с уведомлението до министъра на околната среда и водите,  

представя изготвена и утвърдена от общинския съвет програма за управление на 
отпадъците от опаковки на територията на общината, 

Други зaдължения на кмета: 

 Кметът на общината определя местата за разполагане на елементите от системата 
за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината, в т.ч. 

разполагането на съдове за събиране на битови отпадъци и съдове за разделно 
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събиране, в съответствие с минималните критерии по чл. 24 и при спазване 
изискванията по чл. 25.  

 Кметът на общината осигурява и организира прилагането на подходящи мерки за 

недопускане на посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки. 

 Кметът на общината съдейства при подготовката и провеждането на 
разяснителните кампании на организациите по оползотворяване. 

 Кметът на общината отговаря контейнерите за битови отпадъци, различни от тези 

за отпадъци от опаковки, да не бъдат в жълт, зелен или син цвят. 
 Кметът на общината уведомява писмено, в срок от един месец, министъра на  

околната среда и водите за сключването на договор с „организации“ или с „други 
лица“   

Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирани от 

организациите по оползотворяване, съответно от кметовете на общини, включват 
най-малко следните елементи: 

 зелени, жълти (и сини)  съдове  за събиране на отпадъци от опаковки от 
домакинствата, различни от тези за битови отпадъци; 

 цветни съдове за събиране на отпадъци от търговски, производствени и 

административни обекти; 

 площадка за извършване на дейностите по предварително третиране на разделно 

събраните отпадъци от опаковки, отговаряща на всички изисквания съгласно 
наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО, като една площадка може да обслужва няколко 

системи за разделно събиране; 

 съоръжения за предварително третиране на отпадъци от опаковки, разположени 

на площадката, в т.ч. инсталации за сепариране на отпадъци, специализирана и 
транспортна техника, обезпечаваща функционирането на съоръженията за 
предварително третиране; едно съоръжение може да обслужва няколко системи за 

разделно събиране;  
Лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, отговарят занамаляване 

образуването на отпадъци от опаковки, включително за оптимизиране на 
опаковките и многократната им употреба, както и за влагането на рециклирани 
материали при производството на опаковки, когато това не противоречи на 

хигиенните и здравните норми; за разделното събиране на образуваните от тях 
отпадъци от опаковки, включително организиране на системите за разделно 

събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки; за 
рециклирането и оползотворяването на разделно събраните отпадъци от опаковки; 
за екологосъобразното обезвреждане на отпадъците от опаковки, които не могат 

да бъдат рециклирани и/или оползотворени. 
Във връзка със задълженията на кмета за управление на отпадъците и за 

изпълнение целите по събиране на отпадъци от опаковки и изпълнение на чл. 33 
от ЗУО за разделно събиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и метал, 
община Перущица е член на  «РСУО» Пловдив и има сключен договор с „Екопак 

България”АД, Решение № ООп-00-3-00/16.01.2013г. На територията наОбщина 
Перущица са разположени 45 контейнера за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки, 15 „точки“, като системата е организирана, съгласно договора с 
„Екопак България“ АД.Произхода на отпадъците е  от Перущица „Папир БГ“, в 
резултат на разделно събиране на отпадъци от опаковки 21.760 т., в т.ч. 8  340 т. 

хартиени и картонени опаковки, 4 060 т. пластмасови опаковки, 9 360 т. стъклени 
опаковки и от общински системи за събиране на смесени битови отпадъци- 1 203 

т.Общото количество на предадените за повторна употреба отпадъци, на «РСУО» 
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Пловдив са от „Папир БГ“, 21.760 т., в т.ч. 8 340 т. хартиени и картонени 
опаковки, 4 060 т. пластмасови опаковки, 9 360 т. стъклени опаковки. 

3.2.Отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства 

(ИУМПС) 

Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства 

аналогични /ИУМПС/ възлага задължения на кмета на Общината отново за 
определяне на места и изграждане на Общински площадки за събиране на 
ИУМПС, като тук изискването е поставено в случай, че лицата които пускат на 

пазара МПС не са изградили собствени такива.  
Задължения на кмета на общината и конкретни мерки при управлението на тези 

отпадъци са:  
 Определя местата на територията на общината за предаване на ИУМПС, отрежда 

достатъчно площ, като се отчита броят на ИУМПС на територията на общината за 

година. 
 Изготвя на указания и правила за събиране на излезли от употреба МПС, 

находящи се на територии общинска и/или държавна собственост; 
 Информира на обществеността за местата, където могат да предадат ИУМПС;  
 Оказва на съдействие на организациите по оползотворяване 

 

3.3. Отпадъци от електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/  

Чрез Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване /ИУЕЕО/ са вменени изисквания на местната администрация, както 
следва: 

Кметът на общината: 
 оказва съдействие на организациите по оползотворяване и на лицата, които 

изпълняват задълженията си индивидуално 

 определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за 
разделно събиране и местата за предаване на ИУЕЕО; 

 организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно 
събиране на ИУЕЕО, като сключва договори със: 

а) организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или  

б) лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или  
в) други лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО, за извършване на 

дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на 
отпадъци на територията на съответната община. 

За изпълнение на изискванията има няколко варианта:  

 Съдействие на организациите по оползотворяване, чрез определяне на места и 
организиране на система за разделно събиране на тези отпадъци.   

 Сключване на договор с лица, притежаващи площадки за предаване на отпадъци и 
които имат издаден разрешителен документ по реда на ЗУО за дейности с 
отпадъци.  

 Събиране на отпадъците от ИУЕЕО на мястото на образуването им, т.е. от 
домакинствата. Този вариант е приемлив както за администрацията, така и за 

гражданите. При него не се налага гражданите да извършват никакви разходи по 
транспортирането на отпадъците от ИУЕОО, а същите могат да предадат 
директно от дома си. В същото време администрацията няма разходи по 

експлоатация на площадки и/или специализирани контейнери.  
 

3.4. Отпадъци от масла и нефтопродукти  
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В Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 
задълженията на органите на местното самоуправление са:  

Кметът на общината: 

 Определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на 
общината, когато са разположени върху общински имот или когато има сключен 

договор за извършване  на дейностите по събиране на отработени масла и 
предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане 

 Информира обществеността за местоположението им и за условията за приемане 

на отработеала  
 Съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от 

употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане 
Тук вариантите за определяне на местата за смяна на отработенимасла са 

идентифициране и посочване на гражданите на всички оторизирани сервизи, 

където в Общината се извършва тази дейност. Отработените масла от моторни 
превозни средства се сменят само в лицензираните автосервизи, където същите се 

съхраняват до предаването им за вторична обработка.  
Необходимо е да бъде изготвен списък с местата и лицата, отговорни за 

дейността, който да бъде публично оповестен.  

Съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на 
масла може да се окаже на организациите по оползотворяване, на лица, които 

изпълняват задълженията си индивидуално и на лица притежаващи разрешение 
по ЗУО, чрез сключване на договор. Вариантите са Общината да предложи 
собствена площадка за събиране на тези отпадъци или да сключи договор с лице, 

притежаващо вече изградена площадка и което има валидни разрешителни 
документи за дейности с отпадъци по реда на ЗУО.  

За предпочитане е сключване на договор с оператор на вече изградена 

площадка, тъй като ще се спестят разходите по експлоатация на площадката, ако 
тя бъде собствена. Управлението им разчита на оторизираните сервизи, където се 

извършва смяната на маслата.  
Необходимо е да се проучат всички оторизирани площадки и сервизи и да 

се сключи договор за сътрудничество при управлението на този вид отпадък.  

 

3.5. Отпадъци от батерии и акумулатори - портативни батерии и 

акумулатори и автомобилни батерии и акумулатори 

Изискванията в Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за 
употреба батерии и акумулатори /НУБА/ са идентични с тези в Наредбата за 

ИУЕЕО. 
Кметът на общината: 

 Организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни 
НУБА и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на НУБА , в 
т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за 

разделно събиране и местата за предаване на портативни и автомобилни НУБА. 
  Изпълнява задълженията си като сключва договори с организации по 

оползотворяжане на НУБА или с лица притежаващи разрешение, или 
регистрационен документ, или комплексно разрешително, издадени по ЗУО. 
 

3.6. Отпадъци от негодни за употреба гуми  

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми /ИУГ/ 

вменява отново същите изисквания, както на по- горните специфични отпадъци, а 
именно определяне на места за събиране на ИУГ на територията на Общината и 
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съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване до 
предаването им за оползотворяване.  

И тук вариантите са сключване на договор с Ооп на ИУГ, за който е 

необходимо Общината да разполага с площадка, където да съхранява посочените 
отпадъци и/или сключване на договор с оторизирано лице, което експлоатира 

действаща площадка.  
При този отпадък, поради липса на рециклиращи предприятия за 

Общината най-добрия вариант е сключване на договор с Организация по 

оползотворяване.  
Друг вариант е сключване на договор с оторизиран автосервиз за смяна на 

гуми, който вече има сключен договор за оползотворяване с Ооп или лице, 
притежаващо разрешителен документ по ЗУО за предаване на негодните за 
употреба гуми.  

 

3.6. Едрогабаритни отпадъци  

Управлението на едрогабаритните отпадъци е важна част от цялостния 
процес на планиране на дейността, свързана с управлението на отпадъците в 
Общината. В голямата си част едрогабаритните отпадъци съдържат голям 

процент рециклируеми материали като метал, дърво, желязо и др. Въвеждането на 
организирано предаване и събиране на тези отпадъци ще доведе до нарастване на 

количествата отпадъци за оползотворяване и същевременно ще намали риска от 
замърсяване на околната среда и изхвърлянето им на нерегламентирани за целта 
места.  

Задълженията на местната администрация в законодателната уредба към 
едрогабаритните отпадъци са осигуряване на площадки, на които гражданите 
безвъзмездно да ги предават. Община Перущица не е започнала изпълнението на 

изискванията.  
Проблемът при изграждането на площадката е големият финансов ресурс, 

който е необходим.  
Друг вариант за изпълнение на задълженията, свързани с едрогабаритните 

отпадъци е сключване на договор за сътрудничеството с оператор на 

съществуващи площадки за събиране на отпадъци.  
Необходимо е вземане на решение от страна на общинското ръководство 

относно начина на осигуряване на площадката, което ще доведе да значително 
намаляване на количествата, постъпващи за депониране.  

Необходимо е да се проведе и информационна кампания сред населението 

за указване на начина за ползване на площадката, видовете и условията за 
приемане на отпадъци, поставени забрани, ограничения за предаване на 

отпадъците, въвеждане на нормативни изисквания за забрана за изхвърляне извън 
определените места и др.  

При осигуряване на финансиране, Общината може да извършва веднъж 

или няколко пъти годишно кампании за организирано събиране на едрогабаритни 
отпадъци по домовете и/или поставяне на същите на определени посочени от 

Общината места, от които в последствие да се извозват.  
 
4. План за действие към Подпрограма за достигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци(МРО) 
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Цел 2:  Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа 

от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда; 

ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ 

ОТПАДЪЦИ (МРО) 

Стратегическа цел: 

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

отпадъци 

Оперативна цел:  

Изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци  

Дейности/мерки бюджет Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни 

институции 

 лева    текущи целеви  

Сключване на 

договори с 

организации по 

оползатворяване 

или други лица, 

притежаващи 

разрешение или 

регистрационен 

документ за 

изграждане на 

система за 

разделно 

събиране на МРО; 

- - 2019 Създадена 

организация за 

управление на 

МРО 

Сключени 

договори 

Достигане 

целите за 

рециклиране и 

оползотворяване 

на МРО 

Община 

Перущица 

Изграждане на 

площадка или 

сключване на 

договор с 

- ОПОС, 

Общински 

бюджет 

Частни 

2019   Достигане 

целите за 

рециклиране и 

оползотворяване 

Община 

Перущица, 

инвеститор 
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оператор на 

съществуваща 

площадка за 

събиране и 

временно 

съхранение на 

МРО; 

инвеститори на МРО 

Провеждане на 

кампании сред 

населението за 

запознаване с 

управлението на 

МРО; 

 1000 Общински 

бюджет 

 

текущ   

брой  

кампании и брой  

участници в 

кампанията 

Информираност 

на населението 

Администрацията 

на Община 

Перущица 

Публикуване в 

сайта на 

Общината на 

информация за 

местата за 

събиране на 

отделните потоци 

МРО - от 

опаковки, от 

електрическо и 

електронно 

оборудване /ЕЕО/,  

от масла и 

нефтопродукти, 

портативни и 

автомобилни 

батерии и 

акумулатори, 

негодни за 

- - 2019 Списъци с 

информация 

Качени на сайта 

списъци 

Информираност 

на населението 

Администрацията 

на Община 

Перущица 
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употреба гуми и 

едрогабаритни 

отпадъци и 

излезли от 

употреба МПС; 

Осигуряване и 

поставяне на 

съдовете за 

събиране на 

батерии на 

подходящи 

обществени 

места; 

 

1000 - 2019 Създадена 

организация за 

управление 

Сключени 

договори 

Достигане 

целите за 

рециклиране и 

оползотворяване 

на МРО 

Общинска 

администрация 

Засилване на 

контрола от 

страна на 

Общината 

относно спазване 

на забраната за 

изхвърляне на 

отпадъци от МРО 

и по специално 

батерии и 

акумулатори, 

извън 

регламентираните 

за целта места; 

 

- - 2018-2020 Спазване на 

забраната за 

изхвърляне на 

отпадъци от МРО 

и по специално 

батерии и 

акумулатори, 

извън 

регламентираните 

за целта места;   

Брой 

предписания, 

предупреждения, 

наложени глоби 

и санкции 

Достигане 

целите за 

рециклиране и 

оползотворяване 

на МРО 

Общинска 

администрация 
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ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И 

ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ И НАМАЛЯВАНЕ И 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ  

 

 ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ СТАРИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ С ДЕПОНИРАНИ 

ОТПАДЪЦИ 

1.Въведение и основни положения 

Старите замърсявания вкл. сметищата представляват риск за околната 
среда и човешкото здраве. Това налага предприемане на мерки за тяхното 

закриване и рекултивация. В съответствие с Програмата за прилагане на 
Директива 1999/31/ЕС относно депонирането на отпадъците се изисква 
рекултивация на всички съществуващи сметища/депа за битови отпадъци, 

неотговарящи на нормативните изисквания. Тази деиност е обвързана с 
въвеждането в експлоатация на регионалните депа. С Националната програма 

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

за управление на отпадъците и Националният план за управление на 
отпадъците за периода 2014-2020 г. са определени регионите, включващи 

общините, които ползват общо регионално депо и/или други съоръжения за 
третиране на отпадъци (чл.49, ал.9 ЗУО). Регион Цалапица включва 
общините Пловдив, Марица, Перущица, Съединение, Раковски, 

Стамболийски и Кричим.Общините, включени във всеки от регионите по чл. 
49, ал. 9 ЗУО, създават регионална система за управление на отпадъците, 

състояща се от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на 
отпадъци. Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион 
Цалапица е учредено 05.11.2010г. Седалището на сдружението е в гр. Цалапица. 

Средствата за закриване на съществуващите общински депа за битови 
отпадъци са осигурени от Предприятието за управление на деностите по опазване 

на околната среда, както и от общинските бюджети. Общинските администрации 
са отговорни за рекултивацията на сметищата/ депата неотговарящи на 
нормативните изисквания. С оглед избягване на повторно замърсяване, 

закриването и рекултивацията на тези депа трябва да бъде координирано с 
мерките за разширяване на системите за организирано сметосъбиране. 

Предотвратяването и намаляването на риска от стари замърсявания с 
депонирани отпадъци може да се постигне чрез мерки, целящи ползването на 
регионални депа, отговарящи на нормативните изисквания. Друга мярка е 

закриването, рекултивацията и последващия мониторинг на рекултивираните 
сметища. 

2.Цели на Подпрограмата 

Стратегическа цел: Намаляване и предотвратяване на риска от стари 

замърсявания с депонирани отпадъци. 

Оперативни цели :  

 намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци с 

преустановена екплоатация ;  
 намаляване на емисиите на парниковите газове/метан/ от депата 
 възстановяване на замърсените терени 

3. Анализ и описание на съществуващото състояние  
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От направения анализ се установи, че на територията на Общината 
съществува един замърсен терен. Това е старото сметище, което се намира на 3 
км. на изток от гр. Перущица, местност „Манолеви ниви“, землище на гр. 

Перущица. Площта на сметището е 31. 282 дка. Експлоатацията му е прекратена 
със Заповед РД-149/16.07.2009 г. на Директора на РИОСВ Пловдив. До момента 

от Общината не са предприети действия за неговата рекултивация. Необходимо е 
разработване и реализиране на проект за рекултивация на сметището, с което ще 
се постигне предотвратяване на риска за околната среда и човешкото здраве.  

Политиката по изграждането на ефективна система за предотвратяване 
образуването на отпадъци в Общината включва и предотвратяване на риска от 

замърсяване на терените и площите с тях.  
Към момента в Община Перущица липсват други замърсявания, за които да не са 
взети мерки по възстановяване на терените. 

 

4. План за действие към Подпрограма за предотвратяване и 

намаляване на риска от стари замърсявания с депонирани отпадъци



 

148 
 

 

Цел 2:  Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане  

 на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и 

 околната среда; 

ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ СТАРИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ С ДЕПОНИРАНИ 

ОТПАДЪЦИ 

 

Стратегическа цел: Намаляване и предотвратяване на риска от стари замърсявания с депонирани отпадъци 

Оперативни цели: намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци с преустановена екплоатация ;  

 намаляване на емисиите на парниковите газове/метан/ от депатавъзстановяване на замърсените терени 

 

Дейности/мерки бюджет Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни 

институции 

 лв.    текущи целеви  

 

1.Актуализиране на 

на Работен проект за 

«Закриване и 

рекултивация на 

общинско депо за 

неопасни отпадъци на 

община Перущица, 

находящо се в 

местност «Манолеви 

ниви»; 

 

 

 

- ПУДООС 31.12.2020г. Актуализиран 

Работен 

проект за 

рекултивация 

на сметището 

Избор на 

изпълнител, 

осигурено 

финансиране 

Провеждане 

на дейности 

по 

рекултивация 

на сметището 

Община 

Перущица/проектант 

2.Подаване на 

заявление за 

финансиране от 

 95 Община 

Чл.64 от 

ЗУО 

2020г. Съгласуван 

работен 

проект 

Внесен заявление 

за финансиране 

от ПУДООС 

Съгласуван 

проект, 

осигурено 

Община 

ПУДООС 

МОСВ 
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ПУДООС; 

 

/отчисления/ От МОСВ и 

ПУДООС 

финансиране 

от ПУДООС 

4.Провеждане на 

процедури по ЗОП за 

избор на изпълнител, 

по т.1 и т. 2: 

 

- - 2020г. Сключени 

договори 

Публикувани 

покани 

Избран 

изпълнител 

Община 

Перущица 
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ЦЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, КОЕТО ГАРАНТИРА ЧИСТА 

И БЕЗОПАСНА ОКОЛНА СРЕДА   

 

 ПОДПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ АДМИНИСТРАТИВНИЯ 

КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНАТА ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 
 

1.Въведение и основно положение  

 
За изпълнение на задълженията на общините,  свързани с дейностите по 

управлението на отпадъците, регламентирани в нормативните документи от 
националното законодателство е особено важно Общината да разполага с 
квалифицирани кадри в администрацията, които да събират и обработват 

информацията, както и да изчисляват степента на постигане на годишните цели. 
Със заповед 02/04.01.2016 г. на кмета на община Перущица е утвърден 

устроиствения правилник на Общината, според който дейностите по УО се 
осъществяват от един експерт, в дирекция САБОСХДЕП. 
 

2. Цели на подпрограмата  

Стратегическата цел на подпрограмата е управление на отпадъците, което 

гарантира чиста и безопасна околна среда.  
Оперативната цел за постигането й е подобряване качеството на информацията и 
административния капацитет в Общината.  

 

3. Анализ и описание на съществуващото състояние  

С въвеждане на новите законодателни промени и принципи за управление 
на отпадъците се налага преразглеждане и разпределение на административния 
капацитет в Общината.  

Необходимо е предприемане на мерки относно:  

 Определяне на лица, които да извършват административната дейност, свързана с 

Регионалното сдружение за управление на отпадъците;  

 Определяне на отговорни лица и структури за изготвяне на програми, проекти, 

политики и цели по управлението на дейностите с отпадъците;  

 Увеличаване на административния капацитет, относно извършването на 

ежедневен контрол върху граждани и фирми при управлението на отпадъците и 
ефективно прилагане на общинската нормативна уредба;  

 Постоянни обучения на длъжностните лица, отговорни за дейността за промените 

и спазването на нормативната уредба, различните форми и начини на 
финансиране на проекти, програми, стратегии, обучителни семинари за 

разработване на политики и системи за отпадъци и др., обучения, свързани с 
подготовка на проекти, провеждане на процедури за обществени поръчки и др.;  

 Определяне на длъжностни лица, отговорни за изготвяне и предоставяне на 
справки за отпадъците до компетентните органи – РИОСВ и МОСВ;  

 Отговорни звена за разработване на системи за мониторинг;  

 Лица, отговорни за поддържането на публични регистри и данни за отпадъците;  

 
4. План за действие към Подпрограма за подобряване административния 

капацитет на общината по управлението на отпадъците  
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Цел 3:  Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда 

ПОДПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНАТА ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

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

Оперативна цел: Подобряване административния капацитет в Община Перущица 

Дейности/мерки бюджет Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни 

институции 

 лв.    текущи целеви  

1.Допълване в 

длъжностните 

характеристики на 

други служители в 

администрацията 

със сходни 

функции, които да 

контролират 

дейностите по 

управление на 

отпадъците; 

- - 2019 г. Увеличаване 

броя на 

служителите, 

отговарящи за 

дейностите по 

управление на 

отпадъците 

Издадена 

заповед за 

назначен 

служител 

Подобряване 

администрирането 

на дейността 

Община 

Перущица 

2.Участие в 

обучения на 

длъжностните 

лица, отговорни за 

дейността за 

промените и 

прилагането на 

нормативната 

уредба; 

1 500 Общински 

Бюджет, 

Европейски 

програми 

 

текущ Повишаване 

квалификацията 

на служителите 

Брой 

проведени 

обучения, 

брой 

служители 

преминали 

обучение 

Подобряване на 

административния 

капацитет и по 

добро управление 

на отпадъците 

Община 

Перущица 

3.Участие в 1 500 Общински текущ Повишаване Брой Подобряване на Община 
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периодични 

обучения на 

длъжностни лица 

по проекти за 

управление на 

отпадъците. 

 Бюджет, 

Европейски 

програми 

квалификацията 

на служителите 

проведени 

обучения, 

брой 

служители 

преминали 

обучение 

административния 

капацитет и по 

добро управление 

на отпадъците 
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ЦЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, КОЕТО ГАРАНТИРА ЧИСТА 

И БЕЗОПАСНА ОКОЛНА СРЕДА  

 

 ПОДПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 

ИНФОРМАЦИЯТА, ПОДПОМАГАЩА ВЗЕМАНЕТО НА 

ИНФОРМИРАНИ УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ; 

 
1.Въведение и основно положение  

 
Осигуряването на надеждни данни за образуваните, събраните, 

предадените за оползотворяване, рециклиране и обезвреждане отпадъци е най -
важната основа в изграждане на политика за правилно третиране на отпадъците в 
Общината. Информационното осигуряване на дейностите по управлението на 

отпадъците е от важно значение при извършване на техния контрол. Необходимо 
е Общината да разполага с достатъчно и надеждни данни за различните видове и 

потоци отпадъци, които се образуват на територията й, но се управляват и от 
други лица.  

Обобщението на информацията за генерираните отпадъци на територията 

на Общината, влияе и върху годишното изчисляване на целите за рециклиране и 
оползотворяване на отпадъците, както и за намаляване количествата на 

отпадъците, депонирани на Регионалното депо.  
 

2. Цели на подпрограмата  

Стратегическата цел на подпрограмата 
Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна 

среда 
Оперативната цел  
Подобряване качеството на информацията 

 

3. Анализ и описание на съществуващото състояние  

 
Предвид интензивната смяна на законодателството във връзка с промяната 

на концепцията за третиране на отпадъците в съответствие с европейските 

изисквания е необходимо актуализация и на Общинските наредби.  
Община Перущица има разработена Наредба за управление на дейностите 

по отпадъците.  
Наредбата е инструмент, чрез който на местно ниво се извършва правен 

контрол върху дейностите по отпадъците.  

Наредбата е актуализирана през 2015 г. съобразно изискванията на чл.22 от 
ЗУО. В нея са заложени следните забрани и задължения:  

 Контрол на изхвърлянето на отпадъците;  

 Забрана за смесване на определени видове отпадъци;  

 Ред за ползване на системите за отпадъци;  

 Ред и начин на третиране на битови, строителни, производствени отпадъци, 

отпадъци от опаковки;  

 Забрани за разпиляване и изнасяне на отпадъци от контейнерите;  

 Забрана изхвърлянето на отпадъци извън регламентираните за целта места;  

 Изгаряне на отпадъци;  

 Ред за третиране и съхраняване на опасни отпадъци – ИУМПС, ИУЕЕО, ИУГ, 
НУБА и др.  
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Чрез поддържането на актуални данни за отпадъците, могат да се 
предвиждат и реализират различни концепции, програми и насоки за действие.  

Примерни мерки, които Общината може да предприеме за това са:  

• Изготвяне на регистър на видовете генерирани производствени отпадъци, 
начина на тяхното третиране, източник на образуване и бъдещо планиране за 

управлението им;  
• Осигуряване на обществен достъп на данни за отпадъците в Общината;  
• Поддържане на регистър на площадките в Общината, на които могат да се 

предават за съхранение, оползотворяване или рециклиране различните потоци 
отпадъци;  

• Обезпечаване на дейността на фирмите, ангажирани с извършването на 
дейностите по отпадъците;  
• Периодично актуализиране на отчетите на фирмата, извършваща дейността по 

сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците;  
• Изготвяне и публикуване на месечни /тримесечни справки за образуваните, 

събраните и предадените за третиране отпадъци (вид на отпадък, начин на 
третиране, количество и др.);  
• Актуализиране на публичните данни за оторизираните лица, на които могат да 

се предават отпадъци, както и мястото, вида и заплащането на услугата;  
• Изготвяне на справки и отчети относно процента на обхванато население от 

системите за разделно събиране на отпадъци, събраното количество от тях, 
оползотворения отпадък от системата и др.;  
• Изготвяне на ежемесечни отчети за събрани количества опасни отпадъци от 

домакинствата;  
 

4. План за действие към Подпрограма за подобряване качеството на 

информацията, подпомагаща вземането на информирани управленски 

решения; 
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ЦЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, КОЕТО ГАРАНТИРА ЧИСТА И БЕЗОПАСНА ОКОЛНА СРЕДА 

ПОДПРОГРАМАЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПОДПОМАГАЩА ВЗЕМАНЕТО НА 

ИНФОРМИРАНИ УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ 

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

Оперативна цел: Подобряване качеството на информацията 

Дейности/мер

ки 

Бюдже

т 

Източници 

на 

финансира

не 

Срок за 

реализаци

я 

Очаквани 

резултати 

Индикатори Отговорни институции 

 Лева    текущи целеви  

Разработване 

на нова или 

актуализиран

е на  

уебстраницата 

на Общината; 

1 500 Общинск

и бюджет 

2020 г уеб страница, 

осигуряваща 

лесен достъп до 

актуална и 

подробна 

информация  

Сключен 

договор с 

изпълните

л 

Създаване на 

информационна 

среда 

Община Перущица 

Разработване 

на програма 

за управление 

на отпадъците 

в Общината 

до 2020 г.; 

 

30 000 Общинск

и бюджет 

Чл. 64 от 

ЗУО 

2018г. Осигуряването 

на надеждни 

данни за 

образуваните, 

събраните, 

предадените за 

оползотворяван

е, рециклиране 

и обезвреждане 

отпадъци 

Сключен 

договор с 

изпълните

л 

Разработена 

програма с план 

за действие 

Община Перущица/ 

изпълнител 

Провеждане 

на 

морфологичен 

анализ за 

10 000 Общинск

и бюджет 

Чл. 64 от 

ЗУО 

2018 г. Информация за 

състава и 

съотношението 

на отпадъците 

Сключен 

договор с 

изпълните

л 

Информация за 

морфологията 

на отпадъците 

Община 
Перущица/изпълнител 
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определяне и 

прогнозиране 

на 

количествата 

и 

морфологични

я състав на 

битовите 

отпадъци в 

Общината; 

 

генерирани на 

територията на 

общината 

Публикуване 

и 

актуализиран

е на 

регистрите 

съставени по 

отделните 

подпрограми; 

 

- - 2019 Налична 

информация за 

регистър по 

подпрограми 

Съставени 

регистри 

информационно

то осигуряване 

Община Перущица 

Публикуване 

и 

актуализиран

е на списъците 

съставени по 

отделните 

подпрограми; 

  2019  Съставени 

списъци 

  

Публикуване 

на стратегии, 

програми, 

насоки, 

заповеди, 

- - 2019 информационно

то осигуряване 

 информационно

то осигуряване 

Община Перущица 
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доклади, 

отчети, 

справки, 

информации, 

инициативи, 

свързани с 

дейностите по 

УО; 

Оказване на 

подкрепа за 

различни 

изследвания и 

проучвания, 

свързани с 

управление на 

УО. 

- - 2019   информационно

то осигуряване 

Община 
Перущица/изследователс

ки 

институти/организации 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 



 

158 
 

ЦЕЛ 4: ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА ЙЕРАРХИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  

 

 ПОДПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ 

КАМПАНИИ И ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО 

ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

1. Въведение и основни положения 

Участието на обществеността е най-важния фактор при управлението на 
дейностите по отпадъците.  

Всички предвидени мерки и цели в настоящата Програма и разработените 
подпрограми към нея са неизпълними без оказване на съдействие от граждани, 
фирми, организации и др. Именно за това е необходимо изграждане и поддържане 

на ефективна политика за работа с обществеността.  
Взаимния обмен на информация между всички засегнати страни ще подобри 

организацията по управлението на отпадъците и ще подпомогне изпълнението на 
нормативните актове.  
2. Цел на програмата  

Стратегическата цел:  
Превръщане на обществеността във ключов фактор при прилагане йерархията на 

управление на отпадъците  
Оперативната цел: 
Повишаване информираността и съпричастоста на населението и бизнеса по 

въпросите свързани с управлението на отпадъците 
3. Анализ и описание на съществуващото състояние  

Община Перущица е наложила през годините няколко кампании сред 
населението, които целят привличането на интереса към дейностите по 
управлението на отпадъците, като „Пролетно почистване“ и участие в кампанията 

„Да изчистим България заедно”. Общината активно участва в подготовката на 
мероприятието, като организира безплатно предаване на гражданите на чували и 

ръкавици, необходими в деня на почистването и създава организация по 
извозване и предаване на събраните отпадъци.  
Тези две големи кампании на Общината се организират ежегодно и са станали 

традиция за населението, което е положителен показател за усилията, които се 
полагат, за да се привлече общественото внимание към дейностите по 

управлението на отпадъците.  
Изводите от този анализ са, че Общината върви в правилната посока, като са 
необходими още усилия за подобряване на информираността на населението 

относно нормативните изисквания за управление на отпадъците.  
 

Предприетите мерки обаче са недостатъчни, предвид все по-нарастващите 
задължения на Общините по третирането на отпадъците. Необходимо е да се 
увеличи броя на кампаниите и да се разнообрази тяхната тематика, да се разширят 

целевите групи  и се ангажират възможно най-много граждани.  
Дейностите по управлението на отпадъците в Община Перущица трябва да станат 

напълно прозрачни, като същевременно с това се дадат и повече възможности на 
населението за участие в процесите.  
Необходимо е организиране на периодични информационни кампании и/или 

други дейности, чрез които населението да се запознава, както със своите 
задължения, както като генератори на отпадъци, така с тези на администрацията.  
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Примерни мерки, които Общината може да предприеме в тази насока са :  

 Поддържане на актуална информация за дейността, чрез сайта на Община 
Перущица; 

 Създаване на лесни и достъпни условия за предложения и участия на 
обществеността в изграждане на политиката за управление на отпадъци, в 

изготвяне на нормативни документи, програми, стратегии, насоки и др.;  

 Организиране на различни мероприятия с участието на гражданите / кампании за 

почистване на отпадъци, конкурси, свързани с управлението на отпадъците, 
разяснителни кампании, празненства, обществени прояви и др./; 

 Повишаване на екологичното съзнание, чрез обучения, изготвяне на брошури, 

плакати;  

 Поддържане на „зелен телефон“ за подаване на сигнали, жалби, мнения и 

предложения, свързани с управлението на отпадъците;  

 Повишаване информираността на населението за ползите и изискванията за 

разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците; 

 Участие в  Националната кампанияна МОСВ „За чиста околна среда”; 

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

количествата; 

 Запознаване на обществеността с общинската наредба по чл.22 от ЗУО със 

специални разпоредби и изисквания за разделно събиране и оползотворяване на 
рециклируемите отпадъци, в частност към разделното събиране и предаванена 

отпадъците от стопански, търговски, административни образователни и други 
подобни обекти и др; 

 Разработване/актуализиране и информиране на обществеността за 

общинска/регионална програми за управление на отпадъците, в които да се 
идентифицират специфичните мерки на местно ниво за достигане на целите за 

рециклиране на битовите отпадъци. 

 Информиране на населението на Община Перущица  за всички решения на 

Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за 
регион Цалапица. 
 

4. План за действие към Подпрограмата за провеждане на разяснителни 

кампании и информиране на обществеността по въпросите на управлението 

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

 

ПОДПРОГРАМАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И ИНФОРМИРАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Стратегическа цел: Превръщане на обществеността във ключов фактор при прилагане йерархията на управление на 

отпадъците  

Оперативна цел: Повишаване информираността и съпричастността на населението и бизнеса по въпросите свързани с 

управлението на отпадъците 

Дейности/мерки бюджет Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение  Отговорни 

институции 

 лв.    текущи целеви  

Повишаване на 

екологичното 

съзнание на 

населението, 

чрез  плакати, 

брошури,  

дипляни и др.; 

2 500 Общински 

бюджет 

ежегодно Информираност 

и пряко участие 

на населението 

Изготвени и 

раздадени 

информационни 

материали 

Компетентна и 

информирана 

общественост 

Община 

Перущица 

Изготвяне на 

разяснителна 

информация, 

насоки и съвети 

за прилагане на 

инструменти за 

предотвратяване 

образуването на 

отпадъци и 

2 000 Общински 

бюджет 

ежегодно Намаляване 

количеството 

на образуваните 

отпадъции 

стремеж на 

населението 

към разделно 

събиране  

Предоставена 

информация, 

съвети, 

указания и др. 

Повишаване 

компетентността 

на населението 

по управлението 

на различните 

потоци отпадъци 

Община 

Перущица 
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правилното им 

управление по 

отделни потоци; 

Информиране на 

населението за 

начините и 

местата за 

предаване на  
различни видове 

отпадъци; 

      Община 

ПУДООС 

МОСВ 

Участие в 

кампании 

организирани на 

национално 

ниво от МОСВ и 

РИОСВ; 

2 500 Общински 

бюджет 

 

текущо 

Пряко участие 

на населението  

брой проведени 

кампании, брой 

участници 

 

Повишаване 

екологично 

съзнание 

Община 

Перущица 

Поддържане на 

„горещ телефон“ 

за подаване на 

сигнали, жалби, 

предложения, 

свързани с УО. 
 

- - текущо Участие на 

оществеността 

я контрола по 

УО 

брой подадени 

сигнали, жалби, 

предложения и 

др 

Участие на 

обществеността 

в процеса на УО 

Община 

Перущица 
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VII. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ОБЩИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ 

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

 

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

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

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

 Национален   стратегически   план   за   поетапно   намаляване   
количествата   на биоразградимите отпадъци, предназначени за 

депониране 2010-2020 г.; 
 Национален  стратегически  план  за  управление  на  отпадъците  от  

строителство  и разрушаване на територията на Р. България за периода 

2011-2020 г.; 
 Трети национален план за изменение на климата 2013-2020 г. 

 
Общинската програма за управление на отпадъците е в координация и с 

основните местни и регионални стратегически планове и програми: 

Регионален план за развитие на Южен центролен район 2014 - 2020 г.; 
Областна стратегия за развитие на област Пловдив за периода 2014 - 2020; 

Общински план за развитие на Община Перущица за 2014 - 2020 г.; 
Програма за опазване на околната среда за Община Перущица 2016 - 2020  

В настоящата част на Програмата ще бъде направен кратък преглед на всеки един 

от горепосочените планови документи, действащи на регионално и областно ниво, 
след което ще бъде направен извод, дали мерките предвидени в Програмата за 
управление на отпадъците на Община Перущица с период на действие 2018 - 2020 

г. ще допринесат за постигане на националните и регионални цели за развитие в 
областта на управлението на отпадъците. 

Регионален план за развитие на Юженцентрален район 2014- 2020 г. 

Регионалният план за развитие на Южен централен район 2014 – 2020 г. е приет с 
Решение № 462 на Министерския съвет от 01.08.2013 г. 

Регионалният план за развитие на Южния централен район от ниво 2 за периода 
2014-2020 г. е документ за стратегическо планиране, който, като отчита 

специфичните характеристики и потенциала на района, определя средносрочни 
цели и приоритети за устойчиво и интегрирано регионално и местно развитие в 
съответствие с предвижданията на  Националната  стратегия  за  регионално  

развитие  и  другите  структуроопределящи политики. Регионалният план за 
развитие определя необходимостта от реализация на дейности в различни сектори, 

създаване на по-добри условия за балансирано и устойчиво социално-икономическо 
и териториално развитие и преодоляване на съществуващите междурегионални и 
вътрешнорегионални несъответствия. Регионалният план за развитие е съобразен с 

Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020”,   която   определя 
националните ангажименти за изпълнение на целите на Стратегията на ЕС „Европа 

2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”. 
Съобразявайки се с Националната стратегическа референтна рамка, Регионалния 

план  за  развитие  на  Южен  централен  район  поставя  икономическото,  социално  

и териториално сближаване във фокуса на стратегическите цели: 
Стратегическа    цел 1: „Икономическо    сближаване    в    национален    и 

вътрешнорегионален  план  базирано  на  щадящо/еколосъобразно  ползване  на 
собствени ресурси”; 
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Стратегическа цел 2: „Социално сближаване и намаляване на междуобластните 
неравенства чрез инвестиции в човешкия капитал и социална инфраструктура”; 

Стратегическа   цел 3: „Развитие   на   трансгранично и транснационално 

сътрудничество   в   принос   на   икономическото   и   социалното   развитие   и 
сближаване”; 

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

Областна стратегия за развитие на област Пловдив за периода 2014 - 2020 г. 

Областната  стратегия  за  развитие  е  средносрочен  документ  за стратегическо 

планиране на регионалното развитие на съответната област (район от ниво 3), който 
се разработва в съответствие с Регионалния план за развитие на района от ниво 2. С 
него се определят целите и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално 

развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на областта. 
Областната стратегия за развитие се разработва за 7-годишен период, който 

съвпада с периода на действие на Регионалния план за развитие и на Общинските 
планове за развитие. 

Общински план за развитие 2014 - 2020 г. на Община Перущица 

Общинският план за развитие на община Перущица за периода 2014-2020 г. е 
документ 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 Пловдив, за периода 2014-2020 г. 

Общинският план за развитие на Община Перущица включва четири стратегиески 

цели, както следва: 
Стратегическа цел 1: Развитие на динамична и конкурентноспособна икономика; 
Стратегическа цел 2: Инфраструктурно обезпечаване на общината съчетано, с 

опазване на околната среда; 
Стратегическа цел 3: Социално развитие; 

Стратегическа цел 4: Повишаване на административниъ капацитет и подобряване 
на териториалното сътрудничество. 
 

ИЗВОДИ: 
Общинската програма за управление на отпадъците е в координация с 

основните приети регионални и местни стратегически планове и програми, 
както следва: 
Регионален план за развитие на Южен централен район 2014 - 2020 г.; 

Областна стратегия за развитие на Област Пловдив за периода 2014 - 2020; 
Общински план за развитие на Община Перущица за 2014 - 2020 г.; 

Програма за опазване на околната среда за Община Перущица 2016 - 2020  
Мерките, предвидени в Програмата за управление на отпадъците на Община 
Перущица с период  на  действие 2018 -2020  г.  допринасят  за  постигане  на  

националните  и регионални стратегически цели за развитие в областта на 
управлението на отпадъците. 

 

VIII. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА 

Съгласно чл.49, ал.4, т. 20 от Закона за управление на отпадъците, 

НПУО следва да съдържа система за отчет и контрол на изпълнението, а 
съгласно т. 21 - система за оценка на резултатите и за актуализация на плана. 
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Тъй като Закона за управление на отпадъците изисква общинските програми 
за управление на отпадъците да се разработват в съответствие със 
структурата на НПУО, такава система трябва да бъде разработвана и 

включена и в общинската програма за управление на отпадъците, където са 
поставени следните най-общи изисквания по отношение на наблюдението, 

отчета и контрола: 
 

 програмата се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните 

условия; 
 кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март 

общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната 
календарна година. 
 

Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на 
отпадъците на Община Перущица е Общински съвет - Перущица. Кметът на 

общината информира ежегодно общинския съвет  за  изпълнението  на  
програмата  през  предходната  календарна  година.  Отчетът се представя в 
срок до 31 март и се публикува на интернет страницата на общината. Копие 

от отчета се изпраща на Регионалната инспекция по околна среда. 
Целта на отчета за изпълнение на Програмата през предходната 

календарна година е да се проследи напредъкът при изпълнението и да се 
идентифицират необходимите промени или актуализиране на програмата за 
текущата година. 

Отчетът се изготвя на достъпен език и стил и следва да включва 
графики, фигури, таблици, които да илюстрират напредъка по изпълнение на 
целите и мерките. 

Годишният отчет за изпълнение на Програмата за управление на 
отпадъците на Община Перущица следва да съдържа части, както следва: 

 Въведение; 
 Общи  условия  за  изпълнение  и  промени  в  социално-

икономическите  условия  в общината; 

 Действия, предприети от общината за осигуряване на ефективност и 
ефикасност при изпълнението: 

 Създадени механизми за събиране, обработка и анализ на данни; 

 Преглед на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение на 

програмата през съответната година, и предприетите мерки за 
преодоляването им; 

 Резултати   от   извършени   оценки   и   тематични   допитвания   
към   края   на съответната година; 

 Напредък по изпълнение на целите и мерките на Програмата;  
 Заключение; 
 Приложения. 

Наблюдението на общинската програма за управление на 
отпадъците на Община Перущица може да се определи като процес на 

системно събиране и анализиране на информация,относно хода на 
изпълнение на включените в Програмата мерки. В приетата Програма за 
управление на отпадъците за всяка мярка или група от мерки в отделните 

подпрограми са посочени очаквани резултати от изпълнението, както и 
индикатори за текущо изпълнение и целеви индикатори. За тези резултати и 

определените индикатори се събира необходимата информация в рамките на 
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системата за наблюдение, отчет и контрол. Наблюдава се и спазването на 
предвидените срокове и изразходване средства. 

Кметът на Община Перущица следва да организира системата за 

наблюдението, оценката и контрола по изпълнението на общинската 
Програма за управление на отпадъците. Той трябва да определи звеното в 

структурата на общинската администрация, което ще отговаря за събиранеи 
обобщаване на информацията за изпълнение на включените в програмата 
мерки, както и за изготвяне на годишния отчет за изпълнение   на   

програмата.   Такива   функции   обикновено   се    възлагат   на   отдела, който 
отговаря за управление на дейностите с отпадъците. Ясно трябва да са 

определени и отговорностите на другите вътрешните звена и на външните за 
администрацията структури, които щепредоставятинформация, както и 
обхватът на данните и периодичността, с която това ще се извършва. Това 

става чрез вътрешни правила за  дейностите  по  събиране  и  съхраняване  на  
информация,  свързана  с  подготовката  иизпълнението на програмата. 

Допустим административен подход е кметът на общината да издаде заповед за 
отговорностите на структурните звена в общината за набиране на 
съответната информация със съответните срокове, както и за 

обобщаването й и подготовката на годишния отчет пред общинския съвет за 
изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците. 

 
ІХ. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 

Прилагането на система за наблюдение, отчет и оценка на Националния план за 

управление на отпадъците е предвидено като изискване в ЗУО. Съгласно чл.49,  ал.4, 
т.20 от Закона , НПУО следва да съдържа система за отчет и контрол на изпълнението,  
както и система за оценка на резултатите и за актуализация на плана. Поради това, че 

ЗУО изисква общинските програми за управление на отпадъците да се разработват в 
съответствие с  НПУО, такава система трябва да бъде разработвана и включвана и в 

общинската програма за управление на отпадъците. В допълнение чл.52 от ЗУО 
поставя изисквания към разработването  на програми за управление на общините, както 
следва: 

- Програмата се актуализира при промяна във фактическите  и или нормативните 

изисквания; 
- Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за 

изпълнението на програмата. 
Орган за контрол по изпълнението на програмата е общинският съвет. Съгласно 

чл.52, ал.9 от ЗУО кметът ежегодно,  в срок до 31 март информира общинския съвет 

за изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците. Копие от 
отчета се изпраща в РИОСВ. 

Целта на отчета за изпълнение на програмата  през предходната календарна 
година  е да се проследи напредъка при изпълнението и да се идентифицират 
необходимите промени за текущата година. 

Кметът на общината  организира наблюдението на изпълнението на общинската 
програма за управление на отпадъците. Той определя звеното в структурата на 

общинската администрация, което отговаря за събиране и обобщаване  на 
информацията за изпълнение на включените в плана мерки, както и за изготвяне на 
годишния отчет за изпълнение на програмата. Такива функции обикновено се 

възлагат на специализираната общинска администрация, която изпълнявафункциите 
за управление на отпадъците. Точно и ясно следва да са определени и 

отговорностите на другите вътрешни звена и на външните за администрацията 
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структури, които ще предоставят информация, както и обхватът на данните и 
периодичността , с която това ще се извършва. Това става чрез вътрешни правила за 
дейностите по събиране  и съхраняване на информация, свързана с подготовката и 

изпълнението на програмата. Като административен подход е възможно  кметът на 
общината да издаде заповед, в която подробно да са описани отговорностите на 

всички структурни звена в общината за набиране на съответната информация със 
съответните срокове, както и за обобщаването й и подготовката на годишния отчет 
пред общинския съвет. 

По отношение на периодичността за предоставяне на информацията, 
необходима за текущото наблюдение за изпълнението на общинската програма за 

управление на отпадъците, минималното изискване е тя да се събира , 
систематизира и обобщава на годишна база. 

Подробно разписаните индикатори в подпрограмите са част от плана за действие 

на всяка програма . 
 


