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І. РАЗДЕЛ ПЪРВИ 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В съвременното общество постоянно нараства ролята на местното самоуправление 

във всички сфери на дейност. Местните власти са най - близо до хората и техните 

проблеми, а също така и най-близо до решенията. Общинският съвет като законодателен 

орган на местно ниво приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на 

общината, приема устройствени планове на територията, определя изисквания за 

дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които 

произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на 

населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура. 

Планирането на развитието на една община отразява местните приоритети и потребности 

на населението, но също така пречупва в себе си националната политика. 

Програмата съдържа преглед на текущото състояние на общината, по отношение 

управлението на отпадъците, както и регламентира целите, принципите, мерките, 

начините на изпълнение, начините за контрол, начините за финансиране на дейностите и 

очакваните резултати за изпълнение на задълженията на Общинската администрация по 

отношение на управлението на отпадъците. 

Община Исперих участва в Регионално сдружение по реда на Закона за управление 

на отпадъците с общините от региона, съгласно Националната програма за управление на 

дейностите по отпадъците. Регионалното сдружение на регион Разград – включва 

следните общини от област Разград: Разград, Лозница, Исперих, Кубрат, Завет, Самуил и 

Цар Калоян. 

Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на 

общината, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 

53/13.07.2012 г.) и подзаконовите нормативни актове. Тя се разработва като секторна 

политика, съгласно чл. 52 ал. 2 от Закона за управление на отпадъците и е неразделна част 

от Общинската програма за околна среда. Програмата се разработва и се приема за 

период, съвпадащ с периода на действие на Националния план за управление на 

отпадъците. 

Обект на настоящата разработка е „Програма за управление на отпадъците на 

община Исперих за периода 2016 - 2020 г.”. Програмата е изготвена в съответствие с 

изискванията на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53/2012 г., 

изм.) и Методическите указания за разработване на общински програми за управление на 

отпадъците, утвърдени със заповед № РД-211/30.03.2015 г. на Министъра на околната 

среда и водите. 

В програмата са взети под внимание както европейските тенденции за решаване на 

проблемите с отпадъците, така и специфичните местни условия, заложени в  Общинския 

план за развитие за периода 2014 -2020 г, в резултат на което са определени целите и 

приоритетите. 
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Определени са целите и приоритетите на общината по отношение на управлението 

на отпадъците. Програмата е инструмент за подобряване на организацията за управление 

на отпадъците в общината. Тя създава предпоставки количествата генерирани отпадъци от 

населението, селското стопанство и промишлеността да бъдат намалени. Предоставя 

устойчиви, икономически достъпни и законосъобразни услуги по управление на 

отпадъците на територията на общината в съответствие с действащото екологично 

законодателство, национални и местни политики и стратегии. 

 Програмата обхваща всички дейности свързани с управлението на отпадъците 

генерирани от територията на община Исперих, като разглежда процесите от образуването 

на отпадъците до тяхното обезвреждане. Предмет на програмата са битови отпадъци; 

строителни отпадъци; специфични потоци отпадъци – МРО; разделно събиране на 

рециклируеми отпадъци и компостиране на  биологичноразградими отпадъци. 

За постигане целите на програмата са разработени подпрограми целящи да 

подпомогнат изпълнението на всяка конкретна стратегическа цел, чрез предлагане на 

мерки и подходи за постигането им, както следва: 

 Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване  

- ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 

 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 И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 

БИОРАЗГРАДИМИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В Т.Ч. ЗА БИООТПАДЪЦИТЕ 

- ПОДПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ЦЕЛИТЕ ЗА 

РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

- ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАННИ ОТПАДЪЦИ 

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

- ПОДПРОГРАМА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНАТА ПО 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

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

на управление на отпадъците 

- ПОДПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И 

ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

Направен е анализ на съществуващото състояние по отношение управлението на 

отпадъците, на база на който са идентифицирани проблемите и са формулирани целите. 
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Към всяка подпрограма е разработен план за действие в които са посочени необходимите 

мерки, отговорните институции и необходимите финансови средства. 

Основните резултати които се очакват от изпълнението на програмата са свързани с 

предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци; увеличаване на количествата 

на оползотворени отпадъци; подобряване на организацията по събиране и транспортиране, 

екологосъобразно обезвреждане, вкл. предотвратяване на риска за човешкото здраве.   

 

 

1.1. Обхват на програмата 

Програмата за управление на отпадъците на община Исперих обхваща всички 

дейности, които произтичат като задължение на общините в съответствие с нормативните 

документи по опазване на околната среда. 

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, ДВ бр. 53/13.07.2012 г.  

Програмата е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда. 

Настоящата програма е с период на действие от 2015 до 2020 г. и подлежи на 

актуализация в следните случай на изменения в Националния план за управление на 

отпадъците за периода 2014-2020 г. и/или при всяка значима промяна в нормативната 

област на дейностите по управление на отпадъците. 

Предмет на програмата са дейностите по управление на: 

 Битови отпадъци; 

 Строителни отпадъци; 

 Специфични потоци отпадъци - МРО; 

 Разделно събиране на рециклируеми отпадъци; 

 Компостиране на биоразградими отпадъци. 

Съвременните методи за разработване на програмата следват стъпките на 

стратегическото планиране. Най-общо казано този подход дава отговор на три главни 

въпроса: 

 Къде сме сега? - Анализ на ситуацията; 

 Какво искаме да постигнем ? - Определяне на целите; 

 Как да го направим ? - Стратегия, план за действие. 

Стратегията трябва да бъде ориентирана към постепенно въвеждане на системи за 

управление на отпадъците, които да осигуряват минимално въздействие върху околната 

среда. 

С оглед синхронизиране с мерките за регионално управление на отпадъците, 

настъпилите промени в националното законодателство предвид задачите, заложени в 

Националната програма за управление на отпадъците и Програмата за прилагане на 

Директива 99/31/ЕС за депониране на отпадъците, настоящата програма включва: 

 Предотвратяване и минимизиране образуването на отпадъци, както и степента на 

тяхната опасност; 

 Въвеждане на зелени обществени поръчки - включване на критерии в 

обществените поръчки с които се дава приоритет на закупуването на стоки и 
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услуги, които допринасят за създаването на пазар за продукти от рециклиране и за 

насърчаване предотвратяването на отпадъци 

 Прилагане на маркетингови/комуникационни инструменти за насърчаване на 

предотвратяването на отпадъците чрез въвеждане в общината на широко прилагани 

в държавите от ЕС практики за насърчаване на отговорния бизнес под формата на 

приемане на етични кодекси, доброволни споразумения между бизнеса и 

общинската администрация, популяризиране на доброволни схеми за еко-

маркировка на продукти, кампании за повишаване на общественото съзнание и др.; 

 Изграждане на центрове за ремонт и продажба на подходящи за повторна употреба 

уреди, мебели и други продукти и насърчаване на повторната употреба, заедно с 

други общини 

 Увеличаване на дела на оползотворяваните и рециклирани отпадъци; 

 Осъществяване на ефективен контрол за спазването на разпоредбите на договорите 

с ООп и при необходимост включване на нови клаузи с цел подобряване 

качеството на предоставяните услуги; 

 По-нататъшно развитие на системата за събиране на зелени отпадъци в общината и 

стартиране на система за разделно събиране на биоотпадъци  съобразно целите за  

разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците - стартиране на система за 

събиране от домакинствата. Насърчаване на домашното компостиране. 

 Подпомагане възникването и развитието на пазари за продукти, произведени от 

рециклируеми материали най-вече за компост и рециклирани строителни 

материали, чрез прилагане на заложените в нормативната уредба механизми – 

изпълнение на целите за влагане на рециклирани строителни материали в 

строежите, на които община Исперих е възложител или за проектите, за които се 

изисква одобрение от общинската администрация, спазване на разпоредбите за 

контрол на производството и проверка на качеството на компост. 

 Изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци 

от домакинствата, в т.ч. рециклируеми отпадъци, едрогабаритни отпадъци, опасни 

отпадъци, текстил и други, финансирани от общината. Включване на отпадъци 

финансирани от други източници, различни от такса битови отпадъци, като 

например масово разпространени отпадъци и строителни отпадъци от ремонтни 

дейности в бита. 

 Осигуряване на събирането и рециклирането на рециклируеми отпадъци от бита 

(хартия, пластмаса, стъкло, метал), за които принципът “отговорност на 

производителят” не се прилага – създаване на система за регистриране и отчитане 

на количествата събрани от частния сектор и разширяване на услугите предлагани 

в площадките за безвъзмездно предаване (напр. събиране на плоско стъкло и 

видове пластмаси, чиято изкупна цена от заводите за оползотворяване не покрива 

разходите за тяхното събиране на търговска основа) – стартиране на система за 

разделно събиране на отпадъци от бита, за които не се прилага принципът 

отговорност на производителят. 
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 Осигуряване прилагането на изискванията за селективно разрушаване на сгради, 

отделяне на различните по вид строителни отпадъци при източника на 

образуването им (строителния обект) чрез процедурите в които се изисква 

одобряване от общинската администрация - инвестиционни проекти, окончателни 

доклади по чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията, плановете за 

управление на строителни отпадъци. 

 Разширяване на системата за разделно събиране на опасните отпадъци от 

домакинствата 

 Оптимизиране на системата за събиране на битови отпадъци след въвеждането на 

системи за разделно събиране на биоотпадъци, рециклируеми отпадъци, които ще 

отклонят значително количество от общия отпадъчен поток 

 Повишаване  на качеството (подобряване на параметрите честота на извозване, 

брой индивидуални съдове, брой контейнери на жител) и увеличаване на 

ефективността (по-висока степен на уплътняване) на услугите по събиране на 

отпадъци и включването на нови услуги във връзка с нововъведените задължения 

на кметовете на общини. 

 Прилагане на мерки за разделно събиране и предварително третиране и 

осигуряване на необходимия финансов принос на Община Исперих за постигане на 

регионалните цели по чл. 31 от ЗУО Разпределение на задълженията между 

отделните общини в регионалното сдружение на общините (РСО) за изпълнение 

на целите за разделно събиране на биоотпадъци по чл.8, aл. 1 от Наредбата за 

разделно събиране на биоотпадъците (чрез решение на общото събрание) 

 Прилагане на мерки за разделно събиране на рециклируеми отпадъци и 

биоотпадъци и третиране на битовите отпадъци така, че да се постигнат целите за 

рециклиране, целите за отклоняване на биоразградими отпадъци от депа и 

критериите за стабилизиране на остатъчната фракция в степен достатъчна за 

получаване на мотивирана заповед от директорът на РИОСВ Русе, с която дава 

съгласие за намаляване на дължимите отчисления за депониране на битови 

отпадъци. 

 Ограничаване на депонирането вследствие нарастване на отчисленията за 

депониране и повишаване на изискванията за предварително третиране преди 

депониране 

 Въвеждане на информационна система за получаване и обработка на данни от 

лица, извършващи събиране на рециклируеми отпадъци на търговска основа 

(пунктове и от големи генератори), организации по оползотворяване и лица 

извършващи дейности с отпадъци,  с които общината има договори с цел 

мониторинг на изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци; 

 Въвеждане на нормативни изисквания в общинската наредба с цел осигуряване 

прилагането на схемите за събиране на биоразградими отпадъци и рециклируеми 

отпадъци, за които не се прилага принципът отговорност на производителя – 

забрани, ограничения, отговорности и задължения към собствениците или 

наемателите на търговски обекти и заведения за обществено хранене, домсъветите, 
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собствениците (или наематели), на еднофамилни жилища и др. както и към лицата 

извършващи дейности с отпадъци, с които общината има сключени договори. 

 Обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнители и/или изменения в 

договорите на съществуващи изпълнители във връзка с изискванията на 

националното законодателство за управление на отпадъците – въвеждане на 

допълнителни отговорности, забрани, задължения с цел осигуряване разделното 

събиране на биоотпадъци и рециклируеми отпадъци, за които не се прилага 

принципът отговорност на производителя 

 Изменения в нормативната уредба на общината във връзка с изискванията на 

Закона за местните данъци и такси (чл. 67, ал. 2) за определяне размерът на такса 

битови отпадъци въз основа на количеството образувани отпадъци или  на 

ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, 

която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова 

стойност или пазарната им цена; Избор на подходящ вариант за начисляване на 

таксата така, че да се насърчи разделното събиране и рециклирането с цел 

постигане на целите за събиране на рециклируеми и биоотпадъци и отклоняване на 

биоразградимите отпадъци от депа. 

 Периодично актуализиране на цената за депониране на депата и цената за 

третиране в инсталации за третиране с цел покриване на пълните разходи и 

допълнителните такси депониране 

 Актуализиране на такса битови отпадъци с цел създаване на механизъм за 

покриване на всички инвестиционни и експлоатационни разходи за въвеждане на 

нови практики, изисквани от националното законодателство и целево изразходване 

на средствата единствено за дейности с отпадъци; 

 Определяне на необходимостта от финансиране чрез Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) или други форми на 

финансиране извън бюджета на общината 

 Привличане на средства за инвестиции в инфраструктура за управление на 

отпадъците от други международни финансови институции или ПУДООС; 

 Разширяване прилагането на публично-частното партньорство и привличане на 

частни инвестиции; 

 Повишаване капацитета на звеното за контрол в общинската администрация за 

прилагане на новите нормативни изисквания; 

 Подобряване на контрола срещу изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и 

изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците; 

 Предприемане на мерки за осведомяване, повишаване на общественото съзнание и 

мотивиране на населението за разделно събиране на отпадъците и увеличаване на 

повторната употреба. 
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1.2 . Принципи 

 

При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в програмата, са 

спазвани основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в международните 

правни актове, по които Р. България е страна, както и общата европейска и националната 

политика в тази област: 

 устойчиво развитие - използване на природите ресурси по начин, който не ги 

унищожава или уврежда и не ограничава възможността да бъдат използвани от 

бъдещите поколения; 

 принцип на предотвратяването - ограничаване до минимум използването на 

природни ресурси и намаляване на количествата и/или опасността, произтичащи от 

образуваните отпадъци; 

 принцип на превантивността - предвиждане и избягване на потенциалните 

проблеми при дейностите с отпадъци за предотвратяване на риска за околната 

среда и човешкото здраве; 

 принцип на самодостатъчност и близост при управление на отпадъците - за 

осигуряване на самостоятелност при управление на отпадъците; 

 йерархия на управлението на отпадъците - описва предпочитаната 

последователност на операциите и дейностите с отпадъци, като се прилага като 

ръководен принцип следната йерархия: 

- предотвратяване на образуването на отпадъците; 

- оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране, повторно използване 

и/или извличане на вторични суровини и енергия; 

- обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези отпадъци за които е 

невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени. 

- най-добри налични техники, не изискващи прекомерни разходи; 

 Принципа"замърсителят плаща" и в частност "отговорност на производителя" - 

производителите трябва да поемат отговорност за: 

- предотвратяване и намаляване на отпадъците, образувани при производството на 

техните продукти; 

- проектиране и разработване на продукти, които подлежат на рециклиране и не 

съдържат материали, представляващи риск за околната среда: 

- развиване на пазари за повторна употреба и рециклирането на отпадъците, 

образувани след крайната употреба на пусканите на пазара стоки. 

 интегрирано управление на отпадъците; 

 участие на обществеността. 

Целите, набелязани в настоящата Програма за управление на отпадъците и 

свързаните с тях мерки са на база анализ на съществуващото състояние и идентифициране 

на проблемите. За всяка от посочените мерки в Плана за действие, ще бъдат определени 

необходимите финансови средства за обезпечаване на прилагането на програмата за 

периода 2016 -2020 година. 
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1.3. Характеристика на територията на община Исперих 

 

Община Исперих е разположена в централната част на Лудогорието, която е част от 

Дунавската равнина и е на важен кръстопът между градовете Разград и Силистра, Добрич 

и Русе. Общината се намира в област с административен център Разград и е в Северен 

централен райоон за планиране. Тя е втората по големина община в Разградска област с 

площ 405 кв. км. 

 

  

  

ФФиигг..№№  11  ААддммииннииссттррааттииввнноо  ––  ттееррииттооррииааллнноо  ууссттррооййссттввоо  ннаа  ООббллаасстт  РРааззггрраадд  ии  

ппррииллеежжаащщииттее  ии  ооббщщииннии  

 

Селищна система 

Община Исперих е съставена от 24 населени места - гр. Исперих (общински център) 

и село Белинци, село Бърдоква, село Вазово, село Голям Поровец, село Делчево, село 

Драгомъж, село Духовец, село Йонково, село Китанчево, село Конево, село Къпиновци, 

село Лудогорци, село Лъвино, село Малък Поровец, село Малко Йонково, село Печеница, 

село Подайва, село Райнино, село Свищари, село Средоселци, село Старо селище, село 

Тодорово и село Яким Груево 

Град Исперих, който е общински център, е единственото населено място на 

територията на общината от градски тип. Разположен е на около 37 км североизточно от 

град Разград, на 72 км югозападно от град Силистра и река Дунав и на 150 км 

северозападно от град Варна. Тук се събират пътищата Русе-Кубрат-Исперих; Горна 

Оряховица – Попово – Разград; Исперих-Дулово. Разположен е на жп линията Самуил-

Дулово-Силистра. 

Населението на Община Исперих към 2011 година наброява 22692 жители, в т.ч. гр. 

Исперих 8973 жители. Най-големите села са Подайва с 1613 жители и Китанчево с 1464. 
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Най-малкото село пък е Конево с 95 жители. 

Таблица 1.Съставни населени места на Община Исперих 

 

№ Наименование на 

населеното място 

Население 

към 

31.12.2011г. 

% от общото 

население в 

общината 

1 Исперих 8 973 39,5 

2 Белинци 477 2,1 

3 Бърдоква 305 1,3 

4 Вазово 1 099 4,8 

5 Голям Поровец 569 2,6 

6 Делчево 467 2,0 

7 Драгомъж 375 1,6 

8 Духовец 570 2,5 

9 Йонково 760 3,4 

10 Китанчево 1 464 6,5 

11 Конево 95 0,4 

12 Къпиновци 219 0,9 

13 Лудогорци 761 3,4 

14 Лъвино 1 082 4,8 

15 Малко Йоново 388 1,7 

16 Малък Поровец 329 1,4 

17 Печеница 297 1,3 

18 Подайва 1 613 
7,1 

19 Райнино 430 1,9 

20 Свещари 645 2,8 

21 Средоселци 318 1,5 

22 Старо селище 343 
1,6 

23 Тодорово 798 3,5 

24 Яким Груево 315 1,4 

  Всичко: 22 692 100.00 

 

Релеф 

Според физикогеографската подялба на Република България, община Исперих е 

разположена в централната част на Североизточна България, част от обширната 

Долнодунавска низина. Тази част от подобластта се нарича “Лудогорие” и представлява 

обширно, вълнообразно, дълбоко насечено плато. Територията на общината заема 
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западната половина на средната платовидна част на Лудогорието, северно от гара Самуил 

- по дългия Исперихски път, заключен между реките Санковец и Крапинец, с приток 

р.Царацар /Кърсовска   река/.    

 

 
 

Град Исперих се характеризира с равнинно-хълмист релеф със средна надморска 

височина от 255 до 275 метра. В миналото по-голямата част от тази територия е била 

горски масиви, които постепенно са били изсечени за увеличаване на обработваемата 

земя. 

 

Климат 

В климатично отношение района на Общината попада в умерено-континенталната 

климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична област. Районът се 

характеризира със студена зима (абсолютна минимална температура -27°) и сухо, топло 

лято (абсолютна максимална температура + 42,2°С). Средномесечните температури са -

2,0
°
С през януари и 21,5

°
С през юли, а средногодишната амплитуда достига 23,5

°
С.  

Във ветровия режим преобладават подчертано западните и североизточни ветрове 

със средномесечна скорост от 2,3 m/s през юли до 3,6 m/s през февруари, а в отделни 

кратки периоди през февруари скоростта на североизточните ветрове достига е над 20 m/s.  

Средната относителна влажност на въздуха варира от 64% до 85%. През януари и  

декември валежите са от дъжд и сняг. Годишната им сума е от 500 до 600 mm с 

максимуми през май и юни, а минимумите през януари и февруари.  

Максималната снежна покривка се натрупва през януари - 112 cm, а минималната 

през октомври - 2 cm. Сезонното разпределение на валежите е неравномерно.  

Тъй като нахлуващите откъм северозапад въздушни маси се изваля ват при пренасянето им, 

валежите в тези области са по-слаби. Средното месечно и сезонно разпределение на валежите за 

100-годишен период  (1895 - 1995 г.) за община Исперих е както следва:  зима - 131 мм; 

пролет   - 165 мм; лято - 227 мм; есен - 133 мм. 
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През зимата поради силно изразеното климатообразуващо влияние на североизточните 

ветрове температурите са твърде ниски, а през лятото в резултат на прегряването на 

нахлуващите откъм северозапад въздушни маси те са твърде високи. От тези особености в 

термичния режим се обуславят най-съществените континентални черти на климата, най-вече 

неговата значително висока средногодишна температурна амплитуда - до 26 °С. 

 

Води 

Община Исперих попада във водосборен басейн на Добруджанските реки на 

територията западно от подземния вододел на малм-валанжския водоносен хоризонт.  

Характерно за Добруджанските реки е, че те съществуват на определено разстояние 

след изворите си, след което се загубват в льосовите образувания на Добруджа и 

следващите ги суходолия, като не формират повърхностен приток към река Дунав. 

На територията на община Исперих се намира най-големият карстов извор в тази 

част на страната, като дълголетните карстови процеси са предизвикали проявлението на  

уникален комплекс от карстови форми: пещери, понори, скални ниши, цепнатини и др 

В хидрогеоложко отношение подземни води са акумулирани в окарстените варовици 

на Русенската и отчасти на Разградската свита. Формираният ненапорен карстов 

водоносен хоризонт се подхранва основно от атмосферните води, като по-голяма част от 

тях се инфилтрира директно в разкритията на варовиците или косвено през покривните 

отложения на льоса, алувия и частично плиоцена. Друг източник на подхранване е 

повърхностната вода, която се формира постоянно и временно. Тя се инфилтрира през 

дъната на речните корита, така, че оттокът, който се формира в южните части на 

Лудогорското плато, изцяло се губи северно от линията с. Каменово, гр. Исперих, с. Тодор 

Икономово. Генералната посока на движение на подземните води е от юг на север, към р. 

Дунав, където се извършва скрито разтоварването на ненапорния карстов поток в 

отложенията на плиоцена и кватернерните алувиални отложения на р. Дунав и южните й 

притоци. В южната част на разпространението при благоприятно съчетание на геолого-

структурните условия с водоупорни скали в основата му по долините на реките се 

намират голям брлой низходящи извори с дебити стигащи до над 200 л/сек. В 

разглеждания район по-големи извори са при селата Воден, Черковна, Малък и Голям 

Поровец и редица извори по р. Сенковец. Повечето извори са каптирани за 

водоснабдяване на селищата в района.  

 

Почви 

Община Исперих попада в Източна Дунавскоравнинна и Хълмистопредбалканаска 

провинция. Характеризира се с богато разнообразие на типовете почви, което обуславя 

развитието на земеделието в района. Почвеният тип в преобладаващата част са сивите и 

тъмносивите горски почви - 61%, а оподзолените черноземни заемат 39% от 

обработваемата земя. Според Атласа на почвите в България, почвите в района на Община 

Исперих са от следните три класа: 

 Клас: Черноземи, Тип: Карбонатни черноземи слабомощни, Тип: Излужени 

черниземи и Тип: Типичен чернозем 
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Черноземните почви са разпространени в Дунавската равнина (западна и средна 

част), Южнодобружанското плато и Лудогорието. Привързани са към равнино-хълмистия 

релеф на равнината и льосовата покривка, и сухия умерено-континентален климат и 

сухолюбива рас-тителност. Характеризират се с повишена мощност на хумусния хоризонт 

(60-80см), но с ниско хумусно съдържание (2-4%). Поделят се на: карбонатни, типични, 

излужени и деградирали. 

 Клас: Горски почви, Тип: Сиви горски почви и Тип: Тъмносиви горски почви 

 Сиви горски почви-развити са върху хълмист и нископланински релеф, дълбоко 

разчленен и изграден от кредни и терциерни седименти-мергели, варовити пясъчници, 

мергелни варовици. Формирани са при по-влажен умерено-континентален климат и 

широколистна растителност. Отличават се с глинесто съдържане във вертикалния почвен 

профил, по-високо хумусно съдър-жание (2-5%), и по-малка дебелина на хумусния 

хоризонт от черноземните почви. Сивите горски почви се поделят на тъмносиви, сиви и 

светлосиви горски почви. 

 Клас: Азонален почвен тип - Тип: Хумусно-карбонатна почва 

Това са почвени типове които не се подчиняват на хоризонтално и вертикално 

разпределение.  Хумусно-карбонатните почви съпътстват всички зонални почвени типове. 

Образувани са върху карбонатна скална основа. Характеризират се с добре оформен 

хумусен хоризонт и съдържание на хумус от 3 до 7%. 

 

Сеизмичност 

    България е разделена при последното сеизмично райониране на пет сеизмични 

зони. Това са Кресненската, Горнооряховската, Пловдивската, Софийската и Шабленската 

сеизмични зони.  

     Съгласно сеизмичната карта на България, общината попада в зоната на VII 

степен. Коефициентът за сеизмичност е 0.10. Не се наблюдават активни физикогеоложки 

явления и процеси - свлачища, пропадане, срутвания. 

 

Биологично разнообразие 

Според ботанико-географското и геоботаническото райониране на България 

(Бондев 2002), територията на община Исперих се отнася към Лудогорския район на 

Лудогорския окръг от Илирийската (Балканска) провинция на Европейската 

широколистна горска област. 

Лудогорския геоботанически район, като цяло, се характеризира с агрофитоценози и 

вторично възникнали деградирали мезоксеротермни и ксеротермни съобщества с 

преобладаване на цер, по-рядко благун и сребролистна липа, а на значителни площи в 

северозападната част доминира келявия габър. В състава на тези съобщества често 

участват видове като обикновен дрян, обикновен глог и мъждрян. Често срещани са и 

ксерофитните тревисти съобщества с преобладаване на садина, луковична ливадина и 

други ксеротермни видове. Характерна е засилена деградация на пасищната 

растителност, за което свидетелства увеличеното разнотревие и присъствието на голям 

брой рудерални видове. 
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На територията на община Исперих попада защитена зона от националната 

екологична мрежа Натура 2000 – “Лудогорие” (код BG0002062) определена съгласно 

изискванията на Директива  79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици. 

Горите, които съставляват 20% от територията на община Исперих са едно от 

големите й богатства. Растителното разнообразие в горския фонд на община Исперих 

включва над 40 дървесни видове, в т.ч. 4 иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 бр. 

тревни растителни видове. Средногодишното залесяване възлиза на над 900 декара главно 

с местни устойчиви широколистни дървесни видове, каквито са: цер, дъб, сребролистна 

липа, ясен, явор и др. Залесяването включва и някои чужди видове, които са успешно 

аклиматизирани у нас каквито са: червен американски дъб, унгарска акация и различни 

клонове хибридни тополи.  

 



ППррооггррааммаа  ззаа  ууппррааввллееннииее  ннаа  ооттппааддъъццииттее  вв  ООббщщииннаа  ИИссппеерриихх  ззаа  ппееррииооддаа  22001166  ––  22002200  гг..  

 

 

 
- 18 - 

 

 

II. РАЗДЕЛ ВТОРИ 

 

2. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОГНОЗИТЕ ЗА 

БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

 
 

 

2.1. Анализ на действащите нормативни и програмни документи в контекста на 

правата и задълженията на общините по управление на отпадъците 
 

Законодателната рамка въвежда задължително изискване за съгласуваност на ОПУО 

с основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво. 

Изготвянето на новата ОПУО следва да бъде направено в пълно съответствие с 

изискванията на нормативната база за опазване на околната среда, управление на 

отпадъците и устройство на територията, в т.ч.: 

 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 управлението на факторите, 

които оказват вредно въздействие върху нея (отпадъци, шум, химични вещества и 

антропогенна дейност) са въведени в ЗООС. ЗООС очертава принципите за защита на 

компонентите на околната среда - като например “устойчиво развитие”, “предимство на 

предотвратяване пред обезвреждане”, “замърсителят плаща” и интегрирането на 

политиката на опазване на околната среда в секторните и регионалните политики. Освен 

рамкови разпоредби относно принципите, които трябва да се спазват за опазване на 

околната среда (и в частност на управлението на отпадъците) и общите задължения на 

лицата и компетентните органи, в закона са регламентирани и процедурите по 

извършване на екологична оценка, оценка за въздействието върху околната среда 

(ОВОС) и издаване на комплексни разрешителни или лицензи. 

 Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.); 

Законът за управление на отпадъците, приет през септември 2003 г., доразвива 

философията на закона от 1997 г. и транспонира напълно РДО 75/442/ЕЕС и заедно с 
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наредбите към закона се въвеждат изискванията на всички европейски директиви в сектор 

“Управление на отпадъците”. Към момента на приемане на България като страна член на 

ЕС през 2007г., законодателството в сектора е хармонизирано с европейското право. С 

допълненията в закона през 2010 г. се въвеждат икономически стимули за предприемане 

на управление на отпадъците. Той въвежда за първи път конкретно адресирани 

оперативни цели за рециклиране на битови и строителни отпадъци, изисквания към 

съоръженията и инсталациите за отпадъци, въвежда икономически и регулаторни 

механизми и инструменти за прилагане на законодателството; правила за управление на 

масово разпространените отпадъци; урежда подхода за „край на отпадъка” и „странични 

продукти”, определя детайлно контролните функции на институциите и конкретните 

глоби и санкции за неспазване на закона. Ключови разпоредби, произтичащи от ЗУО, са: 

 количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на 

отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло 

от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, които да достигнат 

общините, в следните срокове и количества: 

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

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

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

   Въвежда изисквания най-късно до края на 2020 г. общините да ограничат 

количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото 

количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995 г. 

   Въвежда поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго 

оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, за което 

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

бизнес: 

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

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

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

   Кметовете на общини да организират системи за разделно събиране на битовите 

отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и да осигурят условия за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки за всички населени места с население, по-

голямо от 5000 жители и за курортните населени места. 

   Кметовете на общини да осигурят до средата на 2014 г. площадки за 

безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. 

едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с 

население, по-голямо от 10 000 жители и при необходимост в други населени места 

   Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 

административни сгради в населените места с над 5000 жители и в курортните населени 

места са задължени от началото на 2013 г. да събират разделно отпадъците от хартия и 

картон, стъкло, пластмаси и метали в съответствие с наредбите на общините по чл.22 от 

ЗУО. Наредбите следва да се приемат от общинските съвети до средата на 2014 г. 
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   Въвежда детайлни правила и изисквания за сдружаване на общините в региона и 

предназначени за изгаряне или съвместно изгаряне с оползотворяване на енергията за 

всяка инсталация, в количества за съответната календарна година, надвишаващи сумарно 

половината от годишния капацитет на инсталацията. В случаите, когато в Националния 

план за управление на отпадъците са заложени специфични мерки за управление на даден 

отпадък или поток от отпадъци, Министерският съвет може да ограничи вноса на тези 

отпадъци. 

  Законът 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. 

 Подзаконови нормативни актове по прилагане на ЗУО  

 

Действащите подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията 

на ЗУО, могат да се обособят в четири групи: 

 Подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията на 

ЗУО, определящи изисквания към съоръжения и инсталации: 

 към площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци 

 за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за 

третиране на отпадъци 

 за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и за съвместно 

изгаряне на отпадъци 

 за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци 

 към инсталации, произвеждащи титанов диоксид. 

 

 Подзаконови нормативни актове, регулиращи управлението на 

специфични отпадъчни потоци: 

 за утайки от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в 

земеделието 

 за строителни отпадъци и за влагане на строителни рециклиране материали 

две отделни наредби за третиране и  за разделни събиране на био-отпадъци 

 ПХБ 

 за опаковки и отпадъци от опаковки 

 ИУЕЕО 

 ИУМПС 

 за отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори 

за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 

 за автомобилни гуми 

 

 Подзаконови нормативни актове, съдържащи регулации по управлението 

на отпадъци чрез икономически инструменти: 
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 за отчисленията на разходване на събраните средства за дейностите по 

закриване и след експлоатационни  грижи на площадките на депата за 

отпадъци и за отчисленията за депониране на битови и строителни 

отпадъци 

 за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се 

образуват масово разпространени отпадъци (ИУМПС, ИУЕЕО, гуми, 

опаковки, масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, полимерни 

торбички)  

 за финансова гаранция или еквивалентна застраховка при трансграничен 

превоз на отпадъци. 

 

 Подзаконови нормативни актове с хоризонтални разпоредби  спрямо 

всички видове отпадъци, инсталации и съоръжения за отпадъци в 

обхвата на ЗУО: 

 за класификация на отпадъците  

 за предоставяне на информация и реда за водене на публични регистри 
относно отпадъците. 

Съответствие с европейското право в сектор отпадъци 

Към момента на приемане на НПУО националното законодателство е в 

съответствие с европейското екологично право в сектор „Управление на отпадъците“. 

Констатираните от ЕК пропуски в националното законодателство – нетранспортиране в 

срок на Директива 2010/75/ЕС относно индустриалните емисии (част „Отпадъци“) и на 

Директива 2011/97/ЕС за изменение на Директива 1999/31/ЕС по отношение на 

специфичните критерии за съхранение на метален живак, считан за отпадък – за 

отстранени и съответните наредби за приети. 

 
Подзаконови нормативни документи  по прилагането на ЗУО: 

 Наредба № 2 от 23.07.2014 г за класификация на отпадъците. Наредбата 

въвежда европейска класификация на отпадъците, задължителна за прилагане в 

общините. 

 Наредба № 1 от 04.06.2014 г за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейности с отпадъците, както и реда за водене на регистри. 

Наредбата определя зискванията за предоставяне информация на НСИ и ИАОС 

относно отпадъците и инсталациите. 

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 

06.12.2013 г. (обн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.) 

 Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС №235 от 15.10.2013 г. 

(обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.) 
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 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., 

изм. и доп., бр. 76 / 30.08.2013 г.) 

 Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа 

и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г.) 

 Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (обн. ДВ, бр. 7 от 

25.01.2013 г.) 

 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.) 

 Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС 

№352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.) 

 Наредба 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.) 

 Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (приета с 

ПМС №221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.) 

 Наредба № 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.) 

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

831/ 22.12.2014 г на МС на Република България; 

 Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали  (обн. ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.) 

 

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и 

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

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата 

биоразградими отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020г. 

 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; 

 Действащите общински стратегии, планове (в т.ч. Общински план за развитие 

2014-2020 г. Общинската наредба за определяне размера на местните данъци, 

Наредба №25 за управление на дейностите с отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на Община Исперих, Областна стратегия за 

развитие на област Разград (2014 - 2020), Общинската програма за опазване и 

възстановяване на околната среда за периода 2008 - 2015 г.) 
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 Закон за местните данъци и такси 

Механизмът за финансиране на изпълнението на задълженията на общините по 

управлението на битовите отпадъци, възложени със Закона за управление на отпадъците е 

регламентиран със Закона за местните данъци и такси. Въведена е “такса битови 

отпадъци”, която се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в 

депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата 

на териториите за обществено ползване в населените места. 

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 

Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност (чл. 66 от ЗМДТ): 

Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци: контейнери, кофи и 

други; Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депата или други инсталации 

и съоръжения за обезвреждането им; 

Почистване на улиците, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване; 

Проектиране, строителство, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депата за битови и строителни отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане на битови и строителни отпадъци. 

 

 Закон за устройство на територията 

Законът урежда обществените отношения, свързани с устройството на 

територията, изискванията към инвестиционното проектиране и строителството в 

страната, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели. 

Съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци са определени като елементи на 

техническата инфраструктура. 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. 

 Основни изводи и препоръки: 

Изводите, които могат да се направят от този анализ са, че Община Исперих 

своевременно прилага законодателството на местно ниво и изпълнява вменените й 

задължения в подзаконовата нормативна уредба, а именно: 

 Приета е Наредба №25 за управление на дейностите с отпадъци и поддържане 

на чистотата на територията на Община Исперих  
 Изготвят се ежегодни отчети по приетите програми. 

 Предприети са мерки за поетапно изпълнение на целите и приоритетите за 

третиране на отпадъците на територията си. 

 Сключени са и се поддържат договори с фирми и организации за 

управлението на различни видове масово разпространени отпадъци. 

 Осигурява се финансов ресурс за извършването на дейностите по управление 

на отпадъците на територията й, както и за внасянето на отчисленията за 

депониране на отпадъците. 
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 Предприети са мерки за намаляване количествата на депонираните отпадъци 

на регионалното депо, чрез предварителното им третиране. 

 Води се отчетност за количествата събрани и депонирани отпадъци. 

 Организирано е разделно събиране на отпадъците. 

 Спазват се изискванията на подзаконовата нормативна уредба при определяне 

на площадки за третиране и/или третиране на отпадъци. 

 Определени са правата и задълженията на гражданите и фирмите, относно 

управлението на отпадъците. 

Основните трудности и проблеми, които възникват пред Общината при прилагането 

на нормативната уредба на местно ниво са свързани с изпълнението на поставените цели в 

Закона  за управлението на отпадъците. Постигането на целите е бавен процес, който се 

усложнява още повече в малките общини, каквато е Исперих, от факта, че липсва 

инфраструктура за постигането им. Същата ще се осигурява със собствени финансови 

средства и/или ще се разчита на привличането на частни инвеститори, което затруднява 

изпълнението на целите. Необходимо е своевременно да се актуализират общинските 

програми и наредбите свързани с управлението на отпадъците. 

 

2.2.Анализ на отпадъците 

 

2.2.1 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).  

В България няма изградена единна интегрирана информационна система с база 

данни, в която информацията да е систематизирана и да обхваща всички аспекти, 

свързани с управлението на отпадъците както в регионален аспект, така и във времеви 

разрез. Необходимата информация за нуждите на анализа на отпадъците се съдържа в 

различни документи и информационни източници, посочени по-горе.  Като цяло НСИ 

събира и обобщава информация в областта на отпадъците във формат, изискван от 

Евростат, а ИАОС събира и обобщава информация, основно свързана с изискванията за 

докладване до ЕК, подготовка на специфични или годишни доклади в областта на 

околната среда. През 2012 г. НСИ разработи инструментариум и проведе пилотно 

наблюдение за 2012 г. за произхода и количествата на отпадъците, попадащи на 

площадките за събиране на отпадъци и обединяването им с данни от наблюдението за 

битовите отпадъци. Намеренията на НСИ са това изследване да се въведе като 

задължително за всяка следваща година. Резултатите от тази разработка ще послужат за 

правилно определяне на количествата образувани отпадъци от бита, както и на 

количествата оползотворявани (рециклирани) отпадъци. Това ще даде възможност за 
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правилното определяне на постигнатите цели по рециклиране на битови и строителни 

отпадъци.  

В резултат на това наблюдение в края на месец януари 2014 г. НСИ публикува на 

интернет страницата си данните за количествата на генерираните битови отпадъци, както 

и количествата на рециклираните битови отпадъци за 2012 г. и преизчисление на тези 

количества за периода назад до 1999 г. За съжаление данните са само на национално 

равнище, като липсва дезагрегация за ниво области и общини. 

Делът на населението в община Исперих, обхванато от системите за организирано 

събиране и транспортиране на битовите отпадъци, нараства постоянно и през 2014 г. 

достига 100%, като броят на обслужваните населени места е нараснал трикратно за 

периода 2003 - 2014 г. 

В община Исперих битовите отпадъци се обезвреждат единствено чрез 

депонирането им. На територията на общината не се прилагат компостиране и изгаряне на 

битови отпадъци.  

Над 50% от битовите отпадъци са биоразградими, като според големината на 

населеното място морфологията е различна и включва градински отпадъци, хартия, картон 

и други биоразградими отпадъци. 

Като се изхожда от административно - териториалната и социално - икономическа 

характеристика на община Исперих, основните източници на твърдите битови отпадъци - 

ТБО се явяват: 

 Домакинствата; 

 Търговски, административни, социални, фирмени и други подобни обекти. 

От извършения физичен анализ е установено, че обемното тегло на отпадъците в 

общината варира между 213,2 kg./m
3
 за кофите от 110 l. и 188,5 kg./m

3
 за контейнерите от 

1100 l. 

В анализа подробно е описано и са дадени наличните данни за отпадъците, събирани 

през годините в Общината. 

На територията на Община Исперих се образуват различни по вид и характер 

отпадъци. Тяхното нарастване и намаляване зависи от няколко фактора: 

 разположение на населените места, инфраструктура, плътност на 

застрояване; 

 брой на населението в тях; 

 дейността на населението като източник на образуването; 

 икономическото положение в сравнение с това в страната. 

Информацията за количество генерирани битови отпадъци по населени места в 

общината се предоставят от фирмите. Основните източници на битови отпадъци, 

приблизително 80% е населението и около 20% - от търговски, административни, учебни, 

фирмени и други подобни обекти. 

В резултат на разработването на Националната програма за предотвратяване на 

образуването на отпадъците 2014 - 2020 г. и прилагане на мерките, предвидени в нея, 

може да бъде прогнозирано стабилизиране на количеството образувани битови отпадъци.  
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Тенденциите в този показател са точен измерител за предотвратяването на 

образуването на отпадъци като най - високо ниво в йерархията на управление на 

отпадъците. 

В таблица са представени генерираните и депонирани количества ТБО през 

последните години (2010-2015 г). 

 

Таблица № 2 Количества битови отпадъци за периода 2010 – 2015 г. 

 

По - чувствително намаляване на отпадъците за депониране може да се очаква след 

2015 г. - 2016 г., чрез насочване на биоразградимите отпадъци към съоръжения за 

компостиране. През 2013 г. няма поставена национална цел за разделно събиране и 

оползотворяване на битови биоотпадъци. Такава цел има заложена в следващите години, а 

именно до 31.12.2016 г. не по – малко от 25% от количеството на битовите биоотпадъци, 

образувани през 2014 г. да са разделно събрани и предадени за оползотворяване, а през 

2020 г. този процент да е 50%. В посока на бързо намаляване на депонираните битови 

отпадъци за сметка на оползотворените е и въведената екотакса за депониране на 

битовите отпадъци, която нараства значително в годините. При оразмеряване на системата 

за сметосъбиране трябва да се отчете евентуалното намаление на количеството на 

отпадъците вследствие организиране на разделно събиране на рециклируеми отпадъци. 

Опитът на страните от ЕС показва, че реални резултати се постигат след минимум пет 

години работа с обществеността. 

Приоритет в политиката за управление на отпадъците в България и в частност в 

община Исперих е предотвратяването на образуването на отпадъци, което ще доведе до 

намаляване на количеството отпадъци за депониране, а като следствие - и намаляване на 

емисиите парникови газове. 

Политиката на ЕС има няколко основни цели, включително избягването на 

отпадъците чрез въвеждането на технологии и процеси, които са екологосъобразни и 

генерират по - малко отпадъци, и чрез производството на съобразени с околната среда 

продукти, които подлежат на рециклиране. Именно тази тенденция се очаква да повлияе в 

посока на намаляване на образуваните количества отпадъци и в България. Намаляването 

 

ГОДИНА 

 

 

ГЕНЕРИРАНИ/ 

t 

ДЕПОНИРАНИ/ 

t 

РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ 

ОТПАДЪЦИ/ t 

2010 7 198,340 7 198,340  

2011 6 874,447 6 874,447  

2012 7930,440 7930,440  

2013 8210,730 8210,730  

2014 6469,120 6469,120 34,475 

2015 7451,027 7451,027 59,123 
СРЕДНОГОДИШНО 7 355,684 7 355,684 93,598 

СРЕДНО/ЖИТЕЛ 0,367 0,367 46,799 
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на теглото на опаковката и използването на рециклирани материали запазват суровините и 

намаляват разходите.  

Първите симптоми за тази тенденция се проявяват при опаковките - намаляване на 

теглото на опаковките и увеличаване на възможността за рециклиране или биологично 

разграждане. Въведената продуктова такса за тънките пластмасови торбички има за цел да 

ограничи потреблението с цел да се предотврати замърсяването с тях, както и да наложи 

пластмасовите торби за многократна употреба. Това е предпочетено пред замяната на 

пластмасовите пликове с хартиени торбички, екологичният ефект на което е недоказан. 

Успешните стратегии за рециклиране разчитат на развитието на добре функциониращи 

пазари за вторични суровини.  

Редица стоки за дълготрайна употреба, които се използват от домакинствата, 

попадат в потока отпадъци няколко години след закупуването им. В страната се запазва 

тенденцията битовите предмети да се употребяват (съхраняват) за период по-дълъг от 5 

години. Наличието на стоки за дълготрайна употреба, които не са унищожени в годината, 

в която са закупени (за разлика от храната или предмети като напр. вестници), усложнява 

връзката между разходите на домакинствата и генерирането на битови отпадъци.  

Европейско проучване за тенденциите в развитието на материалите и връзката с 

образуването на различни фракции отпадъци показва следните особености относно 

скъсяването на „живота“ на продуктите: 

 Възможността за продължително съхранение на даден продукт преди 

неговото изхвърляне оказва изключително влияние върху обема на 

генериране на отпадъци – колкото по-дълго хората запазват продуктите, 

толкова по-малко отпадъци се генерират 

 Средната продължителност на всички видове продукти е около 3,5 години 

 Диапазоните на обхват са от няколко седмици за хранителните продукти, 

напитки и вестници до няколко години за повечето стоки. 

През последните 20 години се наблюдават няколко особености: 

 Продължителността на „живота“ на повечето стоки (малотрайни, напитки, 

вестници) е останала непроменена 

 В много от сферите (електроника, дрехи и др.) продължителността на 

„живота“ на продуктите се е скъсила 

 Намаляването/свиването на жилищната площ предотвратява натрупването 

на вещи и ускорява разчистването на ненужните такива 

 Общоприето е, че средната продължителност на времето на съхранение на 

един продукт е намаляла значително. 

Достъпността на електрическите уреди, заедно с техническия напредък, е ключов 

фактор за съкращаване на „живота“ на този тип продукти. Затова спадът на цените на 

продукти задвижва едновременно обема на закупена стока и скоростта, с която тя се 

включва в потока отпадъци. 

Не на последно място, значение за възможността за оползотворяване на отпадъците 

има и изкупната цена на вторичните материали. 
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Целта на анализа е да се установи как Общината е организирала управлението на 

образуваните отпадъци на територията й, има ли и какви са основните проблеми при 

организиране на дейностите, необходимост от промяна на организация, необходимост от 

допълнителна информация за образуваните отпадъците и др. 

 

 Изводите от анализа са: 

 Общината организира дейностите по събиране на отпадъците от години, като 

дейността от тогава се извършва от една общинска фирма. Това е предимство 

пред Общината, тъй като услугата през годините се е усъвършенствала и 

развивала, докато при смяна на обслужващата фирма, това би било по-трудно 

за постигане. 

 Фирмата, извършваща сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците е 

“А.С.А. България” ООД, въз основа на сключен договор от 17.09.2014 г. 

 Данните за образуваните отпадъци през годините показват, че се полагат 

усилия и количествата на отпадъците, предназначени за депониране 

намаляват. 

 Честотата на извозване на отпадъците не се е променяла от години, поради 

все по- нарастващите разходи, необходими за извършване на дейността. 

 В малките населени места това е проблем, особено през летния сезон, който е 

трудно преодолим поради ниските такси за дейността и ниската събираемост. 

 Общината разполага с точна и конкретна информация за отпадъците, за които 

предлага услугата по сметосъбиране и сметоизвозване; 

 Общината разполага с информация от Ооп за разделно събираните отпадъци 

от опаковни, образувани и събрани на територията й. 

 

2.2.2. Утайки от ПСОВ 

 

Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) от гр. Исперих се намира в 

имот местността „Мезар Къшла” в землището на гр. Исперих. Видът на имота соред Акт 

283 за общинска частна собственост, издаден от МППБ е производствен терен с площ 

23.571 дка. Собственик на Пречиствателната станция е Община Исперих. 

Пречиствателната станция е проектирана от КНИПИБКС "Водоканалпроект" през 1981г. 

Предназначена е да пречиства отпадъчните води от гр. Исперих до степен, позволяваща 

заустването им в приемник II категория. Съгласно протокол от 22.06.1994 г. между 

Община Исперих, МОСВ, Гл.изпълнител и Гл.проектант „Водоканалинженеринг” ЕООД е 

взето решение, поради недостатъчност на финансови средства да се реализира етапен пуск 

„Механично съпало с третиране на утайките”. Към настоящият оммент тези строителни 

конструкции са негодни за бъдещо строителство – неизползвани са били в продължение 

на над 20 години, освен това са част от морално остаряла технология. 

През 2012 г. общината е разработила интегриран проект за водния цикъл на град 

Исперих, който включва: Разширение и модернизация на пречиствателна станция за 

отпадъчни води ПСОВ, в имот № 000051 в землището на гр. Исперих и изграждане на 
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канализационната мрежа и разширение и реконструкция на водопроводна мрежа Исперих 

са в строителните граници на населеното место гр. Исперих. 

 Целта на проекта за ПСОВ от гр. Исперих е изграждане на модерни съоръжения за 

биологично пречистване на водите от до изискванията на водоприемика - сухо дере 

Бейгер Гьолджук (втора категория водоприемник), чрез което да се елиминира 

неблагоприятното въздействие върху околната среда. Освен това се модернизира 

утайковото стопанство с инсталация за обезводняване и стабилизиране, чрез което ще се 

елиминират неблагоприятните миризми и ръчният труд при изнасянето на утайката от 

съществуващите изсушителни полета. 

С изпълнението на интегрираният проект за воден цикъл на град Исперих са 

постигнати следните цели: 

- Цялостно отвеждане на битовите и дъждовните води от населеното место чрез 

изграждане на канализационна мрежа; 

- Реконструкция и разширение на водопроводната мрежа и намаляване на загубите 

на природен ресурс - вода; 

-  Разширение и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води с цел 

пречистване на битовите фекални води от гр. Исперих. 

С Националният стратегически план за управление на утайките от ГПСОВ на 

територията на Р България за периода 2014-2020 г. са определени възможностите и 

начините за третиране на утайки от ГПСОВ.  През 2011 г. е разработена Програма за 

управление на утайките, в която са разгледани възможностите и начините за третиране на 

утайки от ПСОВ Исперих. Общината и оператора на ПСОВ трябва да направят оценка на 

предлаганите методи, които да приложат на местно ниво. 

 

2.2.3. Анализ на строителните отпадъци 

 

Приетите през 2012 г. нов Закон за управление на отпадъците и Наредба за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, 

регламентират налагането на нови изисквания за: предотвратяването и ограничаването на 

замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за 

човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на 

строителните отпадъци; за създаване на екологосъобразна система за управление на СО; 

за влагане на рециклирани строителни материали в строителството и за управление на 

образуваните СО в процеса на строителство и премахване на строежи. 

В изпълнение на цитираната по-горе наредба се изисква изготвяне на План за 

управление на строителните отпадъци за всеки строеж. Одобрението на плана, за които се 

изисква одобрен инвестиционен проект - като част от процедурата за съгласуване и 

одобряване на инвестиционни проекти по реда на Глава осма, раздел II от Закона за 

устройство на територията става от органа, отговорен за тяхното одобряване. 

Одобрението включва проверка на съответствието с целите за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци. 
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В Плановете за управление на строителните отпадъци за строежите е необходимо да 

се посочват: начина на събирането им, необходимост от сортиране и фирми, на които ще 

се предават отпадъците за последващо третиране, притежаващи разрешително по чл.35 на 

ЗУО. По този начин се очаква, че няма да има нерегламентирани изхвърляния на 

строителни отпадъци и ще се оказва по-голям контрол на дейностите с отпадъците. 

Строителните отпадъци на територията на общината се формират преди всичко от 

ремонт и реконструкция на жилищните и някои от обществените сгради. Една част от тях 

са класифицирани в 17 група - „Отпадъци от строителство и разрушаване на сгради” в 

Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Опасните отпадъци представляват малка 

част от този поток. Те включват следните материали: азбест, оловни тръби, бои, лепила, 

обработено с консерванти дърво, замърсена пръст и различни материали съдържащи ПХБ. 

Тези количества са относително малки в сравнение с цялото количество на потока 

отпадъци, но е изключително важно да се вземат специални предпазни мерки за тяхното 

управление.  

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. 

Пазарът за рециклирани строителни отпадъци в България не е достатъчно развит и 

използването на рециклирани строителни материали в строителството е слабо 

разпространено. Не се прилагат административни и икономически стимули за 

насърчаване на рециклирането на отпадъците от строителство и разрушаване. Това в 

голяма степен допринася за ниските нива на оползотворяване и рециклиране, които се 

наблюдават в страната през този период. 

Община Исперих стриктно ще следи за спазване на разпоредбите на НАРЕДБА за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали. При започване на СМР и/или премахване на строеж на територията на 

общината, от Възложителите ще се изисква План за управление на СО, без който няма да 

се издават съответните документи по реда на ЗУТ за разрешаване на строителните 

дейности. 

Няма достоверни данни за генерираните годишни количества строителни отпадъци, 

както и данни за постоянно генерирано количество. Този факт, както и неголямото 

население на общината, отхвърля алтернативата за изграждане на самостоятелно 

общинско съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци. Необходимо е въвеждане 

в общинските нормативни актове ясни текстове относно нормативните задължения на 

кандидатите за издаване на строително разрешение: 

„Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на 

строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са за 

сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или 

съоръжението. 

В случаите, когато кмета на община е възложител на строителни и монтажни работи, 

с изключение на текущи ремонти, и възложител на премахване на строежи, следва да 
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изготви план за управление на строителните отпадъци. Съдържанието и изискванията към 

плана са определят в Наредба за управление на строителните отпадъци. 

При възлагане на обществени поръчки от кмета на община за проектиране и 

изпълнение на строежи, с изключение на премахване на строежи, в условията за избор на 

изпълнител и в договорите за възлагане се включват задължения към изпълнителите за 

влагане на рециклирани строителни материали. 

За обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, плановете за 

управление на строителни отпадъци се одобряват от кмета на община или оправомощено 

от него длъжностно лице, на чиято територия се реализира проектът. 

Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на за 

строежите, за които не се упражнява строителен надзор ,се установяват с отчет до кмета 

на общината, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране 

на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при 

реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, 

доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или 

регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци“. 

Изводите, които могат да се направят от този анализ са, че е въведена 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. 

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. 

 

2.3. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците 

 

 

Анализа на инфраструктурата за отпадъците 

цели определянето на степента на 

изпълнимост на изискванията за третиране на 

различни видове отпадъци с тези в общината. 

Вследствие на извършения анализ на 

съществуващото състояние на управление на 

строителните отпадъци могат да бъдат 

направени следните изводи: 

 

 Общината е изградила ефективна система за организирано сметосъбиране 

във всичките си населени места, чрез разполагане на контейнери. Съдовете се подменят и 

допълват ежегодно. Ежегодно се заделят средства от бюджета за закупуване на нови 

съдове средно 10 броя /година. 

Специализираната техника за обслужването им е осигурена по Договор № 105 за 
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изпълнение на обществена поръчка от 10.09.2014 г.  

 Изградена е и ефективна система за разделно събиране на отпадъците от 

хартия, пластмаса, стъкло и метал, в сътрудничество с организация по оползотворяване 

“Булекопак” АД. 

От 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. 

 Общината не разполага с депо за депониране на отпадъците си, но е член на 

регионално сдружение – с решение № 56 по Протокол 9 от 28.05.2008 г.  ОбС Исперих е 

взел решение за участие на общината чрез сдружението в разработването, финансирането, 

изграждането и експлоатирането на Регионална интегрирана система за управление на 

отпадъците. 

 В Общината липсва инфраструктура за третиране на биоразградими 

отпадъци, но са предприети мерки за осигуряване на такава до края на 2016 г. Общината 

ще разработи проект за фамилно компостиране на растителни и биоразградими отпадъци, 

чрез която да започне изпълнение на целите за ограничаване количествата на 

депонираните биоразградими отпадъци на депото за отпадъци. 

Необходимо е да бъде осигурена инфраструктура за разделно събиране на 

растителни и биоразградими отпадъци – специализирани автомобили за събирането и 

извозването им, контейнери за събиране и съхранение и др. 

В Общината към настоящия момент няма въведени в действие проекти за 

домашно/фамилно компостиране на растителни и биоразградими отпадъци. 

 Липсва инфраструктура за третиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци на територията на общината.  

 В процес на разработка е идеен проект за изграждане на общинска площадка 

за събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци от домакинствата. 

 На територията на Общината липсва инфраструктура за третиране на 

различни видове отпадъци, освен предварителното третиране, като организацията на 

дейността се осъществява, чрез сключване на договори с различни фирми и организации 

по оползотворяване за предаване на различните видове отпадъци, които могат да бъдат 

оползотворени и/или рециклирани. 

 В общинския център не функционира нито един пункт за изкупуване на 

битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло, тъй като Организацията 

по оползотворяване “Булекопак” АД е разположила жълти и сини контейнери и 

периодично извозва  количествата на събраните отпадъци от тях, на база сключен договор 

с общината.  

 



ППррооггррааммаа  ззаа  ууппррааввллееннииее  ннаа  ооттппааддъъццииттее  вв  ООббщщииннаа  ИИссппеерриихх  ззаа  ппееррииооддаа  22001166  ––  22002200  гг..  

 

 

 
- 33 - 

 

 

 За останалите масово разпространени отпадъци липсват данни или са налице 

непълни данни за проведени кампании, от които не може да се направи извод за 

функционирането на системите за събиране и оползотворяване/рециклиране. 

 На 25 точки в общината - магазини и кметства  са разположени кошчета за 

събиране на негодни за употреба портативни батерии НУБА. След запълване на 

кошчетата същите се събират 2 пъти годишно от организацията по оползотворяване 

“Трансис батери” ООД, с която общината има сключен договор от 03.07.2014 г.  

 Отпадъците от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

се събират от организация по оползотворяване на основа на сключен договор с Трансис 

авторециклиращ консорциум” АД.   

 Дейностите с излезлите от употреба гуми се осъществяват от “Трансис 

авторециклиращ консорциум” АД въз основа на договор за с”cътрудничество № 23 от 

27.02.2012 г.   

 Общината има сключен договор за сътрудничество за събиране, съхраняване 

и разкомплектоване на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) с 

“Трансис авторециклиращ консорциум” АД  . 

Липсва организация  на дейностите по управлението на тези отпадъци, когато са 

изоставени на общински терени. При сигнали на граждани,  регистрирани в общината, 

ИУМПС се записват и подават като информация на “Трансис авторециклиращ 

консорциум” АД за своевременно събиране и транспортиране до пункт за 

разкомплектоване. 

 Опасните отпадъци от домакинствата не се формират съгласно извършения 

морфологичeн анализ. 

 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 и негодни лекарства, бои, лакове, разтворители, пестициди, масла  и 

др. опасни отпадъци от бита на населението. 
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2.4. Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на 

отпадъците 
 

Анализът на институционалния капацитет има за цел да установи евентуални 

недостатъци и несъответствия в капацитета на общината в сферата на управлението на 

отпадъците. 

Дейностите по управление на отпадъците представляват комплекс от решения, 

действия и дейности, свързани с образуването на отпадъците, екологосъобразното им 

третиране на база определена информация, както и различните форми на контрол, анализ 

и мониторинг. 

Общинският съвет се състои от 29 общински съветници, в състава на който действа 

постоянна комисия "Стопански дейности и европейско развитие" – 7 общински 

съветника. 

Местната нормативна база, имаща отношение към управление на отпадъците, е 

Наредба №25 за управление на дейностите с отпадъци и поддържане на чистотата на 

територията на Община Исперих (приета с Решение № 500 по Протокол № 57 от 

30.04.2015 год. на ОбС - Исперих) Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява 

от кмета на общината, респективно общинска администрация.  

Със заповед № 123/ 09.02.2016 г. на Кмета на община Исперих,  са определени 

отговорните лица от общинска администрация за управление на отпадъците и 

предотвратяване на нерегламентирани замърсявания и подобряване чистотата в 

населените места. 

От направения анализ се установи, че като цяло капацитета на Общината е 

недостатъчен относно управлението на отпадъците. 

В Общината няма обособен отдел „Екология”, а функциите се изпълняват от 

ресорния зам.кмет по устройство на територията, инфраструктура, екология, общинска 

собственост и местни данъчи и такси. Има назначен и младши експерт - еколог в отдел 

„ТСУ“, Дирекция „УТИЕОСМДТ“ при общинската администрация. Има назначени на 

трудови договори за нуждите на Наредбата за опазване на обществения ред и чистота, 

контрольори по чистотата, които да подпомагат дейностите по контрола върху 

управлението на отпадъците и върху гражданите и фирмите, относно ангажиментите им 

по третирането и управлението на различните видове отпадъци. 

 

2.5. Анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъците 

и осъществени мерки за тяхното възстановяване 

 

От направения анализ се установява, че на територията на Общината са наблюдавани 

23 броя замърсени площадки. Това са старите закрити сметища във всички населени 

места. 

Закриването е осъществено по предварително изготвен и одобрен от контролните 

органи график по метод „ in sito” т.е. запръстяване на замърсените терени. 

Общинското депо за битови отпадъци се е намирало в землището на с. Лъвино, 

ЕКАТТЕ 44358, местност „Фети кору” на отстояние 0,4 км западно от регулационните 

http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/or_57.pdf
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/proto_57.pdf
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граници на населеното място. Общинското депо с. Лъвино е експлоатирано от 1992 г. на 

база Протокол от 18.09.1992 г. на комисия свикана съгласно заповед № 104/20.05.1992 г. на 

кмета на общината. Използвано е от общинския център. С договор от 2004 г. за оператор 

на депото е определено „А.С.А. България” ЕООД, което е стопанисвало и поддържало 

депото до месец юли 2009 г., когато със Заповед № 272/16.07.2009 г. на директора на 

РИОСВ гр. Русе е преустановена експлоатацията му. Площадката на депото – попада в 

имот  № 000106  с начин на трайно ползване “депо-индустриални отпадъци” по картата на 

възстановената собственост на с.Лъвино, ЕКАТТЕ 44358, община Исперих, област 

Разград, вид собственост – общинска публична. Площта на имота е  46.013 дка. Общата 

площ на депото измерена на терена е 42.773 дка.  

Общината е кандидатствала за финансиране с проект за "Рекултивация на 

съществуващото общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000106 с. Лъвино, общ. 

Исперих”. Проектът е одобрен и през 2015 г. е изпълнен. След завършване на 

биологичната рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци, имотът е с начин 

на трайно ползване “пасище, мера”. Средствата за рекултивация на депото са осигурени от 

Предприятието за управление на дейностите по околна среда. 

Към момента в Общината липсват други замърсявания, за които да не са взети мерки 

по възстановяване на терените. 

 

2.6. Анализ на организационните схеми и форми за управление на отпадъците, 

планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите 

 

Общината е уредила в местната си нормативна уредба формите и начините на 

плащане за извършваните услуги по управлението на отпадъците на територията си. 

Чрез Наредба №25 за управление на дейностите с отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на Община Исперих е указан редът за извършването на 

дейностите, глобите и санкциите за замърсяване на общински места с отпадъци и др. 

В  Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Исперих 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 ги редуцира. 

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, както на Община 

Исперих, така и на други общини в България е предстоящата промяна на образуването на 

ТБО. 

 Към момента, то е посредством данъчна оценка на имотите, а с влизане в сила на 

новите изисквания е необходимо да бъде образувана на база количество отпадъци. Този 

преход ще бъде бавен и труден за общините в началото докато се разработи и приложи 

правилния подход за определянето на таксата. 
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2.7. Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление 

на отпадъците 

 

Основната информираност на населението на Общината е, чрез официалната 

интернет страница, където има създадени рубрики “Актуални новини” и 

„Обяви/Съобщения“. Общината е разработила добра система за информираност, като 

много голяма част от извършваните дейности се публикува. 

Следва да се създаде регистър за подписаните договори с организации по 

оползотворяване и периодично да се уведомява населението чрез обяви за маршрутите и 

датите на  събиране на масово разпространените отпадъци (МРО) по населени места.  

Необходим е актуален “горещ зелен телефон” за връзка на граждани и юридически 

лица с общината за съобщаване на нередности с управлението на отпадъците. 

Изводите от този анализ са, че Общината върви в правилната посока, като са 

необходими още малко усилия за развитието на рубриката, както и за насърчаване 

използването й. 

Необходимо е и разработване и на други механизми за информираност на 

населението, освен интернет сайта, тъй като по-възрастовите групи от населението нямат 

възможност за използването му.  

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 дейността. 

 

 

2.8. Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с 

отпадъците 

 

Информацията за отпадъците и извършваните дейности с тях от общината е 

достатъчна и надлежна.  

Проблемът при осигуряване на данните за образуваните отпадъците 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 лицата, занимаващи се с 

изкупването на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, метал, отпадъци от черни и цветни 

метали, събрани отпадъци извън системите за разделно събиране на отпадъци от 

електрическо и електронно оборудване и батерии и акумулатори. 

Необходимо е определяне на ясни правила и задължения за ежегодно предоставяне 

на информация от лицата, извън организираните системи от Общината. 
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2.9. Изводи от направените прогнози 

 

От направените прогнози на количествата отпадъци, които се очаква да се образуват 

и събират в Община Исперих до края на програмния период, могат да се направят изводи, 

че предвидените мерки, дейности, както и необходимата инфраструктура ще бъдат 

достатъчни за изпълнение на целите на българското законодателство. 

Основния проблем при точното прогнозиране на отпадъците е липсата на каквато и 

да е информация в Общината, относно количествата на събраните отпадъци от частните 

лица, които разполагат с площадки за събирането им. Тези количества неминуемо оказват 

влияние върху количествата на отпадъците на Общината и постигането на целите. 

Въпреки това въз основа на прогнозите на наличната информация и данни, постигането на 

целите в дългосрочен период е достижимо и при изпълнение на посочените мерки в 

програмата е изпълнимо.  
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III. РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

 

3. SWOT АНАЛИЗ 
 

SWOT анализът е един от най-често практикуваните методи за стратегически анализ  

при подготовка на документи на публичната политика. SWOT анализът изхожда от 

идеята за разделянето на обекта на стратегическия анализ от средата, в която той 

функционира. Обектът на стратегически анализ се разглежда откъм  неговите  “силни  

страни”  и  “слаби  страни”.  Средата,  в  която  функционира обектът на стратегически 

анализ, се диференцира на “възможности” и “заплахи”. 

SWOT анализът е класически метод за стратегическо планиране и в същото време и 

абревиатура, зад която стоят следните думи: 

 S (Strenghts) – Силни страни 

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

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

предимство. 

 W (Weaknesses) – Слаби страни 

Слаби страни. Слабите страни представляват ограниченията или недостигът на 

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

 O (Opportunities) – Възможности 

Възможности. Възможностите представляват най-благоприятните елементи на 

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

или би могъл да се възползва. 

 T (Threats) – Заплахи 

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

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

 

ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

 Структурирана система за управление 

на отпадъците. 

 Наличен опит за привличане на 

финансови средства. 

 Добре структурирана техническа 

инфраструктура. 

 Системата за управление на 

отпадъците обхваща цялата територия на 

общината. 

 Достатъчна техника и съдове за ТБО. 

Липсват терени и територии, силно 

замърсени с отпадъци. 

 Изискване от страна на 

 Създаване на интегрирана общинска 

информационна система за управление на 

отпадъците с осигурен обществен достъп. 

 Повишаване информираността на 

населението чрез въвеждане на нови и 

интерактивни форми на екологично 

образование и обучение. 

 Провеждане на разяснителна кампания 

предимно в училищата и детските градини 

за повишаване на екологичното 

възпитание 

 Навлизане на частния сектор и т.н. 

публично-частни партньорства в 
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обществеността за по-чиста околна среда и 

значението за околна среда 

 Съществува необходимата 

институционална, нормативна и 

стратегическа рамка за управление на 

околната среда. 

 Натрупан капацитет от/ за изпълнение 

на проекти. 

 Съхранен екологичен потенциал (вкл. 

липса на големи индустриални замърсители. 

 Добре работещо партньорство между 

институциите, имащи отношение към 

управлеието на отпадъците 

 Съществуваща общинска нормативна 

уредба по управление на отпадъците 

 Участие в регионалното сдружение на 

общините за управление на отпадъците – 

регион Разград 

 Въведена е система за разделно 

събиране на рециклируеми отпадъци 

(хартия, пластмаси, стъкло) от опаковки 

 Сключени са договори с лицензирани 

фирми за управление на специфични потоци 

отпадъци 

 Общината е с много ниско ниво на 

генерирани отпадъци на 1 жител 

 Установен е механизъм позволяващ 

участието на обществеността при вземане на 

решения, касаещи управлението на 

отпадъците 

 

дейността по управление на отпадъците 

 Актуализация на местните наредби в 

съответствие на нормативната документи 

по околна среда 

 Оценка ефективността на разходните 

центрове и необходимостта от 

актуализация при определяне на “такса за 

битови отпадъци” 

 Провеждане на кампании, свързани с 

национални и местни инициативи 

 Реализация на програма за 

предотвратяване и намаляване 

образуването на отпадъци 

 Избор на площадка и компостиране на 

биоразградими отпадъци 

 

ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 

 Ниско ниво на доходите и висока 

степен на безработица. 

 Липса на ефективен контрол – липса 

на инспекторско звено, привеждащо в 

действие местната Наредба по управление на 

отпадъците, а от там и ненаказуемост на 

нарушителите. 

 Липса на ефективни местни НПО 

 Неизпълнението на нормативните 

задължения се преследва от контролните 

органи и води до налагане на санкции и 

глоби. 

 Наличие на централизирана 

система за финансиране и правила за 

изготвяне на общинския бюджет 

 Намиращите се почти винаги в 
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работещи в областта на околната среда      

 Амортизирана техника  за комунална 

дейност 

 Нерегламентирано замърсяване на 

отделни площадки  със строителни, 

биоразградими и други отпадъци от бита 

 Недобро стопанисване на съдовете за 

смет, водещо до повреждането и амортизация 

преди изтичане на срока за подмяна. 

 Липса на организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване на 

специфични отпадъчни потоци. 

 Липса на данни за специфични 

отпадъчни потоци 

 Не се извършва оползотворяване на 

строителни отпадъци  

 Тенденция на нарастване на 

разходите за управление на битовите 

отпадъци. 

 Ограничени финансови средства за 

извършване на дейностите по управление на 

отпадъците. 

 

състояние на “бюджетен дефицит” 

български общини извършват много от 

предвидените действия “в крачка” без да 

могат да реализират дългосрочни 

инвестиционни програми 

 Непълно използване на 

постъпващите средства от такса битови 

отпадъци по предназначение 

 Слаба покупателна способност на 

домакинствата и трудност на 

нискодоходните групи да отделят 

допълнителни средстваза услуги и 

дейности, свързани с управление на 

отпадъците. 

 Високо ниво на депониране на 

биоразградими отпадъци. 

 Необходимите публични 

инвестиции за управление на отпадъците 

за достигане на набелязаните в НПУДО 

цели са значителни. 

 Предстоящо повишаване на Такса 

БО за населението, вследствие 

преминаване към друга методика – 

отчитане количеството на отпадъците. 

 Недостатъчна държавна подкрепа 

за изпълнение на законовите задължения 

към местната власт в сферата на 

отпадъците. 

 Неизпълнение на целите по ЗУО и 

налагане на санкции от страна на 

контролните органи. 

 Честа промяна на нормативната 

уредба, касаеща дейности с отпадъци. 
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ІV. РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

 

4. ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ И АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 

 

4.1. Стратегически и оперативни цели 
 

Определянето на целите при изготвянето на Общинската програма за управление на 

отпадъците е най-важното и значимо събитие, чрез което се определя политиката и 

рамката на управление на отпадъците в Общината. 

Чрез дефинирането на целите се определят и конкретните методи и мерки, въз 

основа на които да се изпълни програмата, както и необходимите финансови, технически 

и човешки характеристики за това. 

В съответствие с изискванията на ЗУО, целите на общинската програма за 

управление на отпадъците са взаимствани от Националния план за управление на 

отпадъците. 

Принципите за определяне на стратегическите цели са следните: 

 Релевантност; 

 Реалистичност на подхода; 

 Мотивираност; 

 Прозрачност/разбираемост; 

 Ангажираност/задължителност; 

 Хармонизираност; 

В съответствие с новата политика за управление на дейностите по отпадъците и 

въведената йерархия за управлението и третирането им, настоящата програма определя 

рамката за поетапно достигане на следните цели, съответстващи на Национален план за 

управление на отпадъците 2014-2020 г. /НПУО/: 

 

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване 

Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, 

чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на тях. 

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

среда 

Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 

йерархията на управление на отпадъците 

 

4.2. Алтернативи за постигане на целите 

 

Предвижданията на настоящата програма, относно постигането на целите са същите 

да бъдат изпълнявани чрез подпрограми. Подпрограмите имат за цел да подпомогнат 

изпълнението на стратегическите цели, чрез предлагане на мерки и подходи за 
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постигането им, което да улесни администрацията. Предвидено е за всяка конкретна цел 

да бъдат изпълнявани следните подпрограми: 

 

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване 

 

 ПОДПРОГРАМА за предотвратяване образуването на отпадъци 

 

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 и постигане на целите за биоразградимите 

битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците. 

 ПОДПРОГРАМА за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци 

 ПОДПРОГРАМА за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

масово разпространени отпадъци 

 

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

среда 

 

 ПОДПРОГРАМА за информационно осигуряване, запазване и подобряване на 

административния капацитет на общината по управление на отпадъците 

 

Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на 

йерархията на управление на отпадъците 

 

 ПОДПРОГРАМА за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите на управление на отпадъците 
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V. РАЗДЕЛ ПЕТИ 

 

5. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОДПРОГРАМИ 

 

Плана за действие с подпрограмите включва описание на дейностите и 

необходимите мероприятия за изпълнение на националното законодателство на местно 

ниво, както и краткосрочни и дългосрочни мерки и инвестиции, които Общината следва  

да предприеме за правилното изграждане и управление на политиката, свързана с 

отпадъците. 

Подпрограмите са съобразени с приоритетните цели заложени в програмата, като 

включва всички свързани с изпълнението им разходи, мероприятия и дейности, както и 

отговорните лица за изпълнението им. 

Включените мерки и дейности са възможно най – обобщени, с цел да обхванат 

всички съпътстващи  мероприятия, които следва да извърши Общината до приключването 

на програмния период на програмата. 

В подпрограмите и плановете към тях са включени и обобщени различните 

законодателни задължения на местната власт, както и конкретните предложения за 

тяхното изпълнение. 

Конкретизирането на сроковете в плановете цели улесняване на местната 

администрация при изготвянето на годишните мерки, планове, финансови разчети и други 

дейности във връзка с управлението на отпадъците. 

Съобразно принципите и политиките на Община Исперих, подпрограмите и 

плановете за действие могат да бъдат допълнени и/или променени от органът, който 

приема програмата, при смяна на възгледите и приоритетните цели за изграждане на 

политиката за управление на отпадъците в Общината и при смяна на законодателната 

рамка, която ги определя. 
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ЦЕЛ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ЧРЕЗ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО ИМ И НАСЪРЧАВАНЕ НА 

ПОВТОРНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ 

 

ПОДПРОГРАМА 

ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 

 

 

1. Въведение и основни положения 

 

Рамковата директива за отпадъците задължава страните членки да разработят 

програми за предотвратяване на образуването на отпадъци. За първи път в България 

такава програма е разработена в рамките на Националния план за управление на 

отпадъците /НПУО/ 2014-2020. 

Мотото на Националната програма за предотвратяване на образуването на 

отпадъците 2014-2020 г. е „Най-полезният отпадък е този, който въобще не е възникнал“ 

Целта на тази подпрограма е насърчаване на населението, фирмите и институциите 

от страна на Общината към 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. 

Мярката е необходима поради все по-голямото нарастване на образуването на 

отпадъците, както на национално, така и на световно ниво. Образуването на отпадъци е 

все по-голям нарастващ проблем, който оказва значително негативно влияние към 

околната среда и към здравословното състояние на хората, за който следва да се 

предприемат конкретни мерки за ограничаването му. 

Предотвратяването на образуването на отпадъците цели 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 изпълнението им. 

 

2. Място на предотвратяването на образуване на отпадъци в йерархията за 

управление на отпадъците 

 

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

освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи. Съгласно 
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Директива 2008/98/ЕО, под предотвратяване на образуването на отпадъци трябва да 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; 

 вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото 

здраве; 

 съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите”. 

Предотвратяването на образуването на отпадъци има най-висок приоритет в 

йерархията на управление на отпадъците. Най-общо, предотвратяване на образуването на 

отпадъци означава да не възникват отпадъци, тъй като веднъж възникнал, отпадъкът не 

изчезва, а само се променя като вещество чрез депонирането, изгарянето или 

рециклирането. 

 

3. Цел на подпрограмата за предотвратяване на образуването на отпадъци 

 

Стратегическа цел 

Намаляване на вредното действие на отпадъците, чрез предотвратяване 

образуването им. 

Оперативни цели 

 Намаляване на количеството на отпадъци 

 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците 

 

4. Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване на 

образуването на отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи 

мерки и предложение за индикатори за мерките 

 

На този етап в Общината не са разработвани или прилагани конкретни мерки за 

предотвратяване образуването на отпадъци и/или ако е имало такива, то те са били 

косвени или несъзнателно изпълнявани. Това е така поради факта, че досега националното 

законодателство не е вменявало такива изисквания на местната власт и не са били 

разработвани документи с указания за прилагане на мерки. 

Изискването за определяне на мерки и дейности за предотвратяване образуването на 

отпадъци за пръв път се поставя в приетият Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 

от 13.07. 2012 г.), чиито текст пък е транспониран в българското законодателство от 

европейските директиви. Вследствие на това е разработен План за управление на 

отпадъците 2014-2020 г., както и за първи път е разработена  Програма за предотвратяване 

образуването на отпадъци. Тези програмни документи от своя страна задължават и 

местните власти да разработят подпрограми с мерки за предотвратяване образуването на 

отпадъци към общинските програми за управление на отпадъците. 
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Както по-горе е споменато 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, но от своя страна 

могат да се въведат мерки на местно ниво, които също да окажат влияние върху 

предотвратяване образуването на отпадъци. 

Такива мерки, които Общината може да приеме за предотвратяване и намаляване 

образуването на отпадъци на територията си са: 

 Насърчаване на населението към използването на опаковки – торбички, чашки и др. 

предназначени за многократна употреба. Във връзка с разработването на нова методика за 

изготвяне на план-сметките и изчисляване на размера на „такса битови отпадъци” е 

възможно тази мярка да бъде обвързана и с „ТБО”. Тъй като няма как да се проследи 

потока и броя на гражданите, закупуващи продукти за еднократна употреба, би могло 

обвързването на „ТБО” да бъде насочено към големите вериги магазини, в които се 

предлагат тези продукти. 

 Могат да бъдат въведени различни стимули, касаещи образуването на „такса 

битови отпадъци”, както за големите търговски вериги, така и за по-малките, включително 

и гражданите, като заплащане на мястото на изхвърляне, намалена такса за прилагащите 

домашно компостиране, намален размер на патентен данък и др. 

 Насърчаване на домашното компостиране – съгласно Закона за управление на 

отпадъците, домашното компостиране се счита за мярка за предотвратяване образуването 

на отпадъци (оползотворяване на мястото на образуване). Тук при тази мярка Общината 

може да разработи различни програми и към живущите в селата на Общината, където се 

генерира по-голям поток от растителни отпадъци. Друг вариант е разработване и търсене 

на финансиране на проекти за безплатно предоставяне на гражданите на компостери. 

При липса на финансиране същите могат да се осигурят от ТБО поетапно всяка 

година; 

 Изграждане на система за събиране на растителни и биоразградими отпадъци от 

домакинствата,  които нямат възможност за домашно компостиране. Организирането на 

система за разделно събиране на тези отпадъци, както и тези от зелените системи  е и 

задължение на местната власт по Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. С 

изпълнението му Общината може едновременно да изпълни и мярката за предотвратяване 

и /или намаляване образуването на отпадъци; 

 Насърчаване изграждането на центрове за повторна употреба /чрез насочване на 

бизнеса за кандидатстване по оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации 

2014-2020 г.“ Примери за такива центрове са за повторна употреба и поправка на 

електроуреди, опаковки по видове, домакински и лични предмети и др.; 

 Изграждането на площадката за събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци от 

домакинствата също е мярка за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци. 

Необходимо е след изграждането й на регионално ниво да започне активна кампания на 

Общината за запознаване на населението с възможностите и необходимостта от предаване 

на тези отпадъци на площадката. След предаването им от домакинствата, отпадъците ще 
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се насочват към рециклиращи предприятия, с което ще се предотврати образуването им в 

потока битови отпадъци и повторното им използване за други цели. 

 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. 

Необходимо е разработването на активни информационни кампании, с които ясно да 

се определят насоките и целите пред Общината, да се изложат положителните и 

отрицателните страни на проблема, както и ползите за населението и околната среда от 

изпълнението на конкретните мерки. 

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; 

- оказване на подкрепа за различни изследвания и проучвания; 

- “зелени” обществени поръчки; 

- провеждане на местна политика за разширена отговорност на производителя. 

 

4.1. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с 

отпадъци 

 

Политиката по изграждането на ефективна система за предотвратяване образуването 

на отпадъци в Общината трябва да започне от предотвратяване на риска от замърсяване на 

терените и площите с тях. За целта е необходимо определяне на ясна политика за контрол 

и управление на отпадъците, както и за недопускане образуването на такива, извън 

регламентираните за целта места. 

Програмата предвижда предприемане от страна на общинската администрация на 

конкретни мерки и действия: 

 Идентифициране на всички стари замърсявания на територията на Общината; 

 Набелязване и мониторинг на райони и/или участъци, които крият риск от 

замърсяване с отпадъци; 

 Изготвяне на план за действие, включващ всички засегнати места от стари 

замърсявания, определяне на финансов ресурс и техника за отстраняване на 

замърсяванията, финансиране на дейностите по почистване, определяне на 

длъжностни лица за извършване на контрол, определяне на етапи и срокове 

на изпълнение; 
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 Оптимизиране на системите за събиране на отпадъците с цел предотвратяване 

изхвърлянето им на нерегламентирани места; 

 Повишаване качеството на услугите, свързани с управлението на отпадъците; 

 

4.2. План за действие към Подпрограмата за предотвратяване на образуването 

на отпадъци 

 

Плана за действие към подпрограмата за предотвратяване образуването на отпадъци, 

включва набелязаните по-горе мерки и действия, които Общината 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. 
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Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване 

 
ПОДПРОГРАМА за предотвратяване образуването на отпадъци 

 
Стратегиче

ска цел 

Оперативна 

цел 

   Дейности /мерки/ Бюджет 

 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

 

  Очаквани 

резултати 

 Индикатори за изпълнение  Отговорни  

институции 

   хил.лв    текущи целеви    водеща и  

   партньор 

Н
ам

ал
я
в
ан

е 
н

а 
в
р

ед
н

о
то

 д
ей

ст
в
и

е 
н

а 
о

тп
ад

ъ
ц

и
те

, 
ч

р
ез

 

п
р

ед
о

тв
р

ат
я
в
ан

е 
о

б
р

аз
у

в
ан

ет
о

 и
м

. 

 

Н
ам

ал
я
в
ан

е 
 н

а 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

то
  

о
тп

ад
ъ

ц
и

 

 

Актуализиране и допълване на 

системите за организирано 

сметосъбиране и 

разделно събиране 

30 000 Общински 

бюджет 

 

30.12.2020 г. Намаляване на 

нерегламентирано 

изхвърлените 

отпадъци 

 

Ежегодна 

оптимизация 

на 

системата 

Брой на 

допълнените 

контейнери 

 

До 2020 г. 

поддържане на 

ефективна система 

 

Кмет 

 

Зам.кмет 

   

 

Насърчаване на населението към 

използване на опаковки за 

многократна употреба, чрез 

обвързване с ТБО и провеждане 

на информационни кампании 

 

- План-сметка 30.12.2020 г. Намаляване 

образуването на 

отпадъци 

 

Поетапно 

преминаване 

към 

многократно 

използване на 

продукти 

 

В края 

на 

програмния 

период 

повече 

домакинства 

използващи 

продукти за 

многократна 

употреба 

 

Община Исперих 

 

Стимулиране на търговски вериги 

и магазини, предлагащи торбички 

за многократна употреба, чрез 

намаляване на ТБО 

- - 30.12.2019 г. Предотвратяване 

образуването на 

отпадъци 

 

Вериги 

и 

магазини 

предлагащи 

тези 

продукти 

 

Свеждане до 

минимум 

предлагането  в 

магазините на 

торбички за 

еднократна 

употреба 

 

Община Исперих 

Разработване на проекти и/или 

програми за насърчаване към 

домашно компостиране 

10 000 Общински 

бюджет 

 

30.12.2020 г. Предотвратяване 

образуване на 

отпадъци от 

Брой 

разработени 

проекти 

Предприети 

мерки за 

предотвратяване 

Кметове и 

заместник кмет 
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ПУДООС 

 

ОПОС 

 

растителен и 

хранителен 

произход 

 

и/или 

програми 

 

 

образуването на 

отпадъци,чрез 

компостиране 

 

Закупуване на компостери за 

предоставяне на домакинства 

1 бр.компостер с обем 150 л цена 

60 лв 

 

20 000 Общински 

бюджет 

 

ПУДООС 

 

Отчисления 

по чл.64 от 

ЗУО 

 

ОПОС 

 

30.12.2020 г. Предотвратяване 

образуването на 

отпадъци 

 

Брой 

закупени 

компостери 

 

 

Повече 

домакинства, 

използващи 

компостери 

 

 

Кмет 

 

Ресорен 

зам.кмет 

 

 

Съдействие и насърчаване на 

частни лица при интерес за 

изграждане на центрове за 

повторна употреба на отпадъци 

 

 

- ОП 

„Конкуренто

способност и 

иновации 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

Предотвратяване 

и 

намаляване 

образуването на 

отпадъци 

 

Изградени 

центрове 

за 

повторна 

употреба 

 

Изграждане на 

повече 

центрове 

за 

повторна 

употреба 

на 

различни 

отпадъци 

Община 

Исперих 

 

Изграждане на площадка за 

събиране на едрогабаритни и 

опасни отпадъци от 

домакинствата 

 

 

 

130 000  План-сметка 

Отчисления 

по 

чл.64 от ЗУО 

 

Частни 

инвестиции 

 

30.12.2020 г. 

 

Предотвратяване 

и 

намаляване 

образуването на 

отпадъци 

 

Ежегодно 

проведени 

мерки и 

етапи за 

изграждане на 

площадката 

 

Изградена 

площадка 

 

Община 

Исперих 

Регионално 

сдружение 

Провеждане на информационни 

кампании за запознаване на 

населението с политиките за 

управление на отпадъците и 

начините на тяхното разделяне и 

третиране 

 

5 000 Общински 

бюджет 

 

Булекопак” 

АД 

 

 

постоянен Предотвратяване 

и 

намаляване 

образуването на 

отпадъци 

 

Ежегодно 

провеждане на 

кампании 

 

Брой 

проведени 

кампании 

 

Ресорен 

зам.кмет 

 

„Булекопак” 

АД 
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Въвеждане и организиране на 

системи за събиране на 

различните потоци отпадъци. 

 

 

 

 

 

 

20 000 Общински 

бюджет 

 

План-сметка 

 

ПУДООС 

 

Отчисления 

по чл.64 от 

ЗУО 

30.12.2020 г. Предотвратяване 

и 

намаляване 

образуването на 

отпадъци 

 

Ежегодни 

мерки за 

въвеждане 

на 

системи за 

събиране 

на 

отпадъци 

 

Брой 

въведени 

системи 

и брой 

обхванати потоци 

отпадъци 

 

Кмет 

 

Ресорен 

зам.кмет 

 

 

Създаване на организация за 

разделно събиране на растителни 

и биоразградими отпадъци от 

поддържането на паркове, 

градини, площади, от дейността 

на ресторанти, , заведения за 

обществено хранене и др. 

 

- Общински 

бюджет 

 

План-сметка 

 

Отчисления 

по чл.64 от 

ЗУО 

30.12.2020 г. Предотвратяване 

образуването на 

отпадъци 

и 

екологосъобразно 

третиране 

 

 

Ежегодни 

мерки и 

дейности 

за 

разделно 

събиране 

на тези 

отпадъци 

 

 

Създадена 

ефективна 

система 

за 

разделно 

събиране и 

третиране на тези 

отпадъци 

 

Кмет 

 

Ресорен 

зам.кмет 

 

Проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации за 

разделно събрани зелени и /или 

биоразградими битови отпадъци, 

вкл. осигуряване на необходимото 

оборудване и на съоръжения и 

техника за разделно събиране на 

зелени и биоразградими битови 

отпадъци.  

 

110 000 ОПОС 

 
Общински 

бюджет 

 

Отчисления 

по чл.64 от 

ЗУО 

30.12.2020 г. Намаляване на 

количеството 

депонирани 

битови отпадъци 

чрез осигуряване 

на допълнителен 

капацитет за 

разделно 

събиране и 

рециклиране на 

зелени и /или 

биоразградими 

битови отпадъци  

Ежегодни 

мерки и 

дейности 

за 

разделно 

събиране 

на тези 

отпадъци 

 

 

Изградена 

компостираща 

инсталация 

 

 

Кмет 

 

Ресорен 

зам.кмет 
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Определяне на площадки за 

временно съхраняване на 

растителни отпадъци в населените 

места на Общината. 

 

Закупуване на компостери с обем 

1000 л за зелените обществени 

площи 

 

 

3 500 Общински 

бюджет 

 

План-сметка 

 

Отчисления 

по чл.64 от 

ЗУО 

30.12.2018 г. Предотвратяване 

смесването на 

отпадъците 

 

Брой 

определени 

площадки 

 

 

Определени 

площадки за тези 

отпадъци в 

населените места 

 

Кметове и 

кметски 

наместници 

Поддържане на секцията „Околна 

среда“ в интернет сайта на 

Общината и публикуване на 

графици за събиране на отпадъци, 

места за временно съхранение и 

предаване на различните потоци 

отпадъци. 

 

3 500  Постоянен Информираност 

на 

населението по 

мерките и 

дейностите 

Постоянно 

допълване 

и 

актуализиране 

на 

секцията в 

интернет 

сайта 

 

Повече 

информираност 

на 

населението 

относно 

мерките 

при 

управление на 

отпадъците 

 

Връзки с 

общественост 

на Общината 

Поставяне на предупредителни 

знаци за забрана изхвърлянето на 

отпадъци на определени места 

 

 

2 000  Общински 

бюджет 

30.12.2016 г. Предотвратяване 

образуването на 

отпадъци 

Брой 

поставени 

знаци 

 

Предотвратяване 

изхвърлянето на 

отпадъци извън 

регламентираните 

места 

Кметове и 

кметски 

наместници 

Ограничаване достъпа на 

автомобили до крайпътни дерета и 

места, там където е възможно с 

цел да не се изхвърлят отпадъци с 

камиони, каруци, автомобили и 

др.забранителни табели, 

видеонаблюдение,бариери и др. 

- Общински 

бюджет 

30.12.2016 г. Предотвратяване 

образуването на 

отпадъци 

Брой 

ограничени 

места 

 

Предотвратяване 

и намаляване 

нерегламентирано 

изхвърляне на 

отпадъци 

 

кметове и 

кметски 

наместници 

по населени 

места 

 

 

Информиране на населението за 

начините и местата за изхвърляне 

/ предаване на различни видове 

отпадъци 

 

- - 30.12.2016 г. Предотвратяване 

образуването на 

отпадъци 

Ежегодно 

информиране 

на 

населението 

 

 

Увеличаване на 

информираната 

общественост 

 

 

кметове и 

кметски 

наместници 
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Ежегодна подмяна на 

амортизирани съдове 

 

 

 

4 000 План-сметка Ежегодно Предотвратяване 

разпиляването на 

отпадъци 

Брой 

подменени 

съдове 

 

Ефективна 

система 

за 

събиране на 

отпадъци 

 

Община 

Исперих 

Почистване на места, замърсени с 

отпадъци със специализирана 

техника. 

 

15 000 План-сметка 

Общински 

бюджет 

30.12.2020 г. Предотвратяване 

на замърсяване на 

места с отпадъци 

Брой 

почистени 

места 

 

Липса на 

замърсени места 

с отпадъци 

 

Кмет 

Ресорен зам. 

кмет 
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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  

  

Съгласно Закона за управление на отпадъците 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 са 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.  

Именно поради това е много важно всяка Община да конкретизира и предприеме 

мерки за непопадането на тези видове отпадъци на Регионалните депа.  

В йерархията при управлението на отпадъците подготовката за повторна употреба 

се нарежда на второ място след предотвратяване образуването на отпадъците. Целта на 

тази подредба е именно максималното използване на отпадъците, колкото може в 

повече направления.  

Следващо в подреждането е рециклирането, което 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.  

 И накрая на предпоследно място се нарежда оползотворяване, което цели 

използването на отпадъците за превръщане в енергия, биогорива и др.  

 

2. Цел на подпрограмата  

 

Стратегическа цел  

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 

намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци.  

Оперативната цел поставя конкретни изисквания за достигане на стратегическата 

цел, а именно:  



ППррооггррааммаа  ззаа  ууппррааввллееннииее  ннаа  ооттппааддъъццииттее  вв  ООббщщииннаа  ИИссппеерриихх  ззаа  ппееррииооддаа  22001166  ––  22002200  гг..  

 

 

 
55 

 

 Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране 

на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаси и стъкло  

Целите на подпрограмата са тези, които определят рамката и насоките за 

изпълнението й. Те целят улесняване на местната администрация при изпълнението на 

задълженията й, като поставят ясни и точни правила за това.  

 

3. Анализ и описание на съществуващото състояние и насоки за бъдещи 

мерки  

 

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.  

И при двата варианта Община Исперих е предприела мерки, чрез въвеждането на 

система за разделно събиране на отпадъци, чрез сътрудничество с организация по 

оползотворяване /Ооп/. 

По Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки Общината е изпълнила 

задълженията си, чрез сключване на Договор с организация по оползотворяване и 

въвеждане на двуконтейнерна цветна система за разделно събиране на отпадъците.  

Наредбата въвежда и задължения на кмета на Общината за недопускане на 

посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за разделно събиране на отпадъците 

от опаковки.  

Изпълнението му се осъществява посредством въвеждане на наказателна 

отговорност и санкции за неизпълнение на физически и юридически лица в 

Общинските наредби, касаещи отпадъците и стриктно контролиране от страна на 

общинските служители, отговорни за дейността.  

С оглед на това могат да бъдат дадени следните препоръки за подобрение на 

системата:  

- Ежегодно оптимизиране на системата;  

- Ежегодно провеждане на информационни кампании, свързани с 

разделянето на отпадъците;  

- Пълна координация между Организацията и Общината, което позволява по 

- ефикасен контрол върху системата;  

- Ежегодно разглеждане и при необходимост актуализиране на 

нормативната уредба, свързана с управлението на тези потоци отпадъци;  

За увеличаване на количеството рециклирани и оползотворени отпадъци е 

необходимо да се предприемат мерки и за тяхното насърчаване. Насърчаването трябва 

да е насочено основно към гражданите на Общината, от които произтича по- големия 

поток на тези отпадъци.  

Конкретни мерки за изпълнение на целите могат да бъдат следните дейности:  

 Увеличаване броя на контейнерите за разделно събиране на отпадъците, 

там където има недостиг и преместване от места, където има ниска използваемост;  
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 Включване на всички населените места в Общината до 2020 г. в 

системата за разделно събиране на биоразградими отпадъци;  

 Обвързване използването на системата с такса битови отпадъци на 

гражданите.  

Тук при определяне на механизма на изчисляване на таксата могат конкретно да 

се заложат изисквания за ефективно използване на системата и съответно насърчаване, 

чрез намаляване на таксата / въведено домашно компостиране в определен район и др./;  

 Увеличаване на количествата на отпадъците, преминаващи през 

предварително третиране, преди тяхното депониране;  

 Търсене на съдействие от органите на реда за предотвратяване 

нерегламентираното изнасяне на отпадъци от контейнерите за разделно събиране на 

отпадъци;  

 Стимулиране разделното събиране на отпадъците, чрез кампании 

насочени към различни групи – деца от детски градини, училища, пенсионерски 

клубове, фирми, търговски вериги, работещи в различни институции и др. 

Тук могат да се отделят средства от ТБО и кампаниите да придобият състезателен 

характер, чрез който да се включат повече групи хора. Така например могат да се 

организират различни състезания и игри между децата за събиране и предаване на 

хартиени и картонени опаковки, могат да се организират различни конкурси за 

рисунки, есета и др. на теми, свързани с разделното събиране на отпадъците и техния 

принос към околната среда.  

  Стимулиране изграждането на леснодостъпни площадки за предаване на 

отпадъци от страна на гражданите;  

 Насърчаване използването на продукти със съответната екомаркировка - 

знак за рециклиране и/или оползотворяване.  

 Извършване на ежедневен контрол от страна на служители от Общинска 

администрация за ползване на контейнерите за разделно събиране на отпадъците по 

предназначение;  

 Увеличаване размера на санкциите, заложени в Общинските Наредби при 

смесването на отпадъци и изхвърляне на рециклируеми и оползотворими отпадъци в 

контейнерите за битови отпадъци;  

 

4. План за действие към подпрограмата 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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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 
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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 ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 

БИОРАЗГРАДИМИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В Т.Ч. ЗА БИООТПАДЪЦИТЕ 
 

1. Въведение и основни положения  

 

 Със Закона за управление на отпадъците 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.  

Законодателството, свързано с биоразградимите отпадъци разделя процесите, 

съпътстващи намаляването на депонираните биоотпадъци на два етапа: разделното 

събиране на биоотпадъците и третирането на отпадъците.  

 

2. Цел на подпрограмата  

 

Стратегическа цел  

Количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци да бъде под 

50% от общото количество на същите отпадъци, образувани от Общината през 1995 

г.  

Оперативна цел  

 достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци.  

 

3. Анализ и описание на съществуващото състояние и бъдещи мерки  

 

 В Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците 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.  

 Конкретните задължения на местната администрация са организирането на система 

за разделно събиране и третиране на тези видове отпадъци и изваждането им от системата 

на смесените битови отпадъци, чрез която да се изпълняват най-малко следните 

регионални цели:  
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 до 31 декември 2016 г. – не по-малко от 25 на сто от количеството на 

биоотпадъците, образувани в региона през 2014 г.  

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

биоотпадъците, образувани в региона през 2014 г.  

 до 31 декември 2025 г. – не по-малко от 70 на сто от количеството на 

биоотпадъците, образувани в региона през 2014 г.  

В наредбата са поставени и срокове за ежегодно представяне на информация и отчет 

пред МОСВ относно изпълнението на целите, както за Общината, така и за конкретния 

Регион, разпределение на задълженията между Общините, предприети мерки и дейности 

за достигане на целите, предоставяне на доказателства за изпълнение и др.  

На този етап Общината не е организирала изпълнение на задълженията си по 

Наредбата.   

 Предвидените мерки, които подпрограмата цели за изпълнението на 

законодателството и подпомагане на местната администрация са:  

 Организиране на система за разделно събиране на биоотпадъци – системата 

може да се организира със специални контейнери (кафяви), с които могат да се обслужват 

отделни жилищни сгради, определени райони, ресторанти, заведения за обществено 

хранене и др. Друг вариант за организирана система е т.н. предаване от ръка на ръка, т.е. 

събирането на биоотпадъците директно от домовете. Този вариант не е препоръчителен в 

началните етапи на въвеждане на системата, тъй като ще е трудно изпълним, поради това, 

че населението няма създадена нагласа и навик за разделно събиране на тези отпадъци.  

Поетапното въвеждане на системата при домакинствата има за цел поетапно 

изграждане на екологично съзнание в гражданите, което да ги приобщи към бъдещите 

промени в начина на изхвърляне и събиране на отпадъка.  

 С изграждане на система за разделно събиране на биоотпадъци е 

необходимо започване на интензивни разяснителни кампании сред населението, за да има 

ефективност.  

 Предвиждане на средства за дейността в план-сметката за сметосъбиране и 

при необходимост увеличаване на ТБО за дейността;  

 Избор на изпълнител на дейността и поставяне на конкретни изисквания към 

метода на събиране, необходимата техника и персонал.  

 Организиране на разделно събиране и на градински отпадъци;  

 Обучения на персонала на фирмата, извършваща поддръжка на парковата и 

площадна растителност, относно разделянето на биоотпадъците;  

 Изготвяне на графици за периода и честотата на събиране и извозване на 

биоотпадъците;  

 Определяне на видовете контейнери за съхранение – вместимост, лесно 

поддържане и дезинфекциране, лесно обслужване;  

 Изготвяне на график за дезинфекциране и измиване на съдовете, с цел 

недопускане на разпространение на зарази;  
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 Определяне на отговорни длъжни лица за контрол на дейността и изготвяне 

на отчети за количествата на образуваните и събраните отпадъци, начина на третиране, 

изпълнение на целите и др.  

 Насърчаване на домакинствата към домашно компостиране;  

 Изготвяне на разяснителни брошури за начина на разделяне и събиране на 

биоотпадъците, по които да се ориентира населението;  

 След въвеждане на системата е необходимо промяна на общинската 

нормативна уредба с поставени изисквания, срокове и наказателна отговорност към 

гражданите, относно ползването на системата.  

 

Съобразно гореизброените мерки  следва да се изгради ефективна система за тези 

отпадъци, чрез която да се намалят количествата на постъпващите за депониране 

биоотпадъци. Изграждането на системите е труден и бавен процес, затова е 

препоръчително, то да започне възможно най-скоро за да могат да се изпълнят заложените 

цели в законодателството.  

Втория етап от управлението на биоотпадъците, включва тяхното третиране.  

Наредбата за третиране на биоотпадъците дава насоки относно начина на третиране, 

документите, които се изискват от лицата извършващи дейността, контрола и качеството 

на крайният продукт. Първият момент в дейността по третирането на биоотпадъците е 

избора на подходяща инсталация и/или съоръжение. След изграждането им е необходимо 

да се уточни точно предназначението на крайния продукт след третирането и начина на 

бъдещото му използване. Община Исперих е избрала компостиране на биоотпадъците по 

„открит способ”. 

В този вариант крайният продукт – компост може да се използва по следните 

начини: за наторяване и облагородяване на земеделски земи, за рекултивация на нарушени 

терени, използване в частното градинарство и за растежна почвена среда.  

Препоръчителен метод за използване в първоначалните етапи на компостирането е 

за рекултивация на нарушени терени.  

Компоста съдържа различни вещества, които са по-малко или по-вече в зависимост 

от количеството и вида на използваните отпадъци. Във връзка с това е необходимо преди 

използването му за каквато и да е цел да се извършва лабораторен анализ на партидите 

компост, за установяване наличието на опасни и вредни вещества в него.  

При достигане на добри качества, съобразно изискванията на нормативнат уредба, 

компоста може и да се използва с търговска цел при положение, че е опакован, съобразно 

изискванията на Наредбата за третиране на биоотпадъци и покрива качеството, съобразно 

наложените стандарти.  

Мерките за добро и ефективно третиране на биоотпадъците са:  

 Избор на ефективна инсталация/съоръжение, съобразно вида и количеството 

на отпадъците;  

 Осигуряване на финансиране за изграждането й – чрез собствени бюджетни 

средства, чрез ТБО, чрез публично финансиране, кандидатстване по програма и др.  
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 Избор на изпълнител за извършването на дейностите по третирането на 

биоотпадъците, който следва да притежава разрешителен документ по реда на ЗУО за 

дейности с отпадъци;  

 Обучение на персонала, който ще извършва дейностите по третирането;  

 Изготвяне на методика и/или указания за начина и количествата на смесване 

на отпадъците, технологията, обръщане на компоста, необходимост от аерация и т.н.  

 Измерване на количествата постъпващи за третиране отпадъци, както и на 

количествата на готовия компост;  

 Определяне на служители за водене на коректна отчетност за дейността;  

 Изготвяне на отчети и докладване на изпълнението на целите по ЗУО;  

 Определяне на предназначението на готовия компост;  

 Извършване на лабораторни анализи на партидите произведен компост;  

 Информираност на населението относно дейността;  

 Осигуряване на достъп за предаване на отделни количества биоотпадъци от 

фирми и граждани за третиране;  

 Изготвяне на графици за третиране, дезинфектиране на 

инсталацията/съоръжението;  

 Изготвяне на планове за намаляване вредното въздействие върху околната 

среда в района от дейността;  

 Предприемане на мерки за увеличаване/намаляване на производителността;  

 Изготвяне на инструкции за работа на съоръжението/инсталацията, начина 

на съхраняване на отпадъците и на продуктите, произведени от него;  

 Предвиждане на обучителни и разяснителни обиколки от групи, с цел 

практическо запознаване с третирането на биоотпадъците и стимулиране към разделното 

им събиране;  

Съгласно ЗУО изпълнението на целите за ограничаване депонирането на 

биоразградими отпадъци на депата за неопасни отпадъци е поетапно, като най- късно до 

2020 г. същите трябва да бъдат ограничени до 35%. За достигането им е необходимо 

изграждане на инфраструктура за третирането на тези отпадъци. В този случай 

съоръженията/инсталациите, които могат да бъдат изградени са няколко:  

 

 Отворени системи  

При тях компостирането на отпадъците се извършва на купове или редове. 

Височината на един куп е от 1 до 3 метра, а ширината от 2 до 6 метра. Препоръчва се 

куповете да бъдат с трапецовидно сечение заради повечето използвано прострастранство. 

Куповете могат да бъдат с естествена аерация, като подаването на въздух в компоста 

става, чрез периодичното му обръщане или чрез принудителна аерация, при която в 

основата на купчината се поставят перфорирани тръби, чрез които се подава въздух;  
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Отворените системи са препоръчителни за малките и средни Общини, в които 

попада и Община Исперих, тъй като те са най-икономични, не изискват прекомерни 

разходи за реализацията си и не се нуждаят от много голямо количеството на отпадъци за 

компостиране.  

 

Затворени системи  

При затворените системи съществуват различни варианти, като при всички компоста 

се получава при контролирани условия, т.е изкуствено се поддържа температура, влага и 

въздух. Съществуват системи за компостиране в коридори, в силози, биоконтейнери, 

въртящи барабани, биотунели. 

Предимствата на затворените системи са, че те са с по-малка зависимост от 

метеоролгичните промени, отделят по-малки загуби на топлина от биомасата и имат 

възможност за контрол и пречистване на въздуха .  

Затворените системи имат своите предимства, но преди да се вземе решение за вида 

на компостиращите инсталации, трябва да се вземе предвид количеството на образуваният 

материал, т.е. отпадъка който ще се компостира, неговият състав и количество.  

Не на последно място при определянето на вида на компостиращата инсталация е 

финансовата и икономическа изгода. При отворените системи влаганите средства са почти 

минимални, докато при затворените системи, трябва да се предвидят първоначалната 

инвестиция за изграждането на едно такова съоръжение, поддържането на съоръжението 

/работната ръка/, създаването на безопасни условия на труд и последващата реализацията 

на готовият компост.  

Ако при определяне на съоръжението за компостиране няма ясна цел за бъдещото 

приложение на получаваният компост, то е по-икономически изгодно да се изгради 

отворена система, тъй като разходите са значително по-малко.  

 За достигане на целите за намаляване количеството на депонираните биоразградими 

отпадъци трябва да бъде създадена координация между отделните институции, гражданите 

и фирмите, с което всички биоразградими отпадъци да бъдат събрани разделно от 

смесените отпадъци.  

 Организацията може да бъде създадена, чрез определяне на площадки за временно 

съхраняване на растителни отпадъци, чрез събирането на отпадъците от мястото на 

образуването им, чрез изграждане на система от контейнери за събиране на хранителни и 

растителни отпадъци, чрез директното предаване на биоразградимите отпадъци от 

гражданите и фирмите на площадките за компостиране и чрез стимулиране на домашното 

компостиране.  

 Изброените мерки могат да се съчетават и изпълнят съвместно, като следва да се 

определят и районите, в които могат да се приложат.  

Така например за изграждането на временни площадки за съхраняване на тези 

отпадъци е най - икономически изгодно и най - функционално да бъдат приложени в селата 

на Община Исперих. 



ППррооггррааммаа  ззаа  ууппррааввллееннииее  ннаа  ооттппааддъъццииттее  вв  ООббщщииннаа  ИИссппеерриихх  ззаа  ппееррииооддаа  22001166  ––  22002200  гг..  

 

 

 
64 

 

Организацията по временното събиране е по- лесна в тези райони, тъй като жителите 

са малко на брой и комуникацията с тях е по-лесна, а и те са отдалечени от град Разград и 

трудно биха могли да предават отпадъците си директно в компостиращо съоръжение.  

Друг приоритет за малките населени места в Общината е насърчаване на жителите 

към домашното компостиране. При него отпадъка ще се използва директно на мястото на 

образуване и няма да се налага използване на разход за неговото третиране, транспортиране 

и т.н. 

За насърчаване на гражданите към домашно компостиране е необходимо да се 

проведат информационни кампании за запознаване на гражданите с предимството на 

компостирането и на получаваният от него продукт.  

При възможност за осигуряване на финансови средства може да се предоставят 

безплатно компостери на желаещите, при определени условия на ползване. При изграждане 

на временни площадки за съхранение, трябва да има непрекъсната комуникация между 

администрацията, кметовете и кметските наместници в населените места и обслужващата 

фирма, тъй като при събиране на достатъчно количество същите трябва да бъдат извозвани 

до инсталация за компостиране и не бива да се допуска прекалено много застояване на 

отпадъка, тъй като може да окаже неблагоприятно въздействие върху околната среда в 

района.  

Изграждането на система от контейнери за разделно събиране на биоразградими 

отпадъци е най-икономически изгодно да се осъществи в града, тъй като разходите по 

събирането, транспортирането и обслужването на контейнерите са сериозна пречка за 

осъществяването на тази мярка в селата. Тъй като населението, както на България, така и на 

Община Исперих не е подготвено за такова разделяне на отпадъците, през първите години 

от създаването на една такава система е най- добре да бъде приложена при контролирани 

условия. Такива условия могат да се създадат при поставянето на контейнери /кафяви/ в 

заведения за обществено хранене, ресторанти, къщи за гости, хотели и др.  

 Поетапно с годините системата може да се увеличава, докато се обхване цялото 

население, като едновременно с това трябва да се проведат редица кампании за запознаване 

на населението с техните задължения по разделянето на отпадъците, тяхната наказателна 

отговорност, техните функции в йерархията и управлението на отпадъците.  

 

4. План за действие към подпрограмата за разделно събиране и постигане на 

целите за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците  
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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 постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците.  

 
Стратеги

ческа цел 

Оперативна 

цел 

Дейности /мерки/ Бюджет 

 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

 

Очаквани резултати Индикатори за изпълнение Отговорни  

институции 

   хил.лв    текущи целеви водеща и партньор 
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Организиране на 

система за 

разделно събиране 

на биоотпадъци 

/чрез специални 

контейнери- 

кафяви , поставени в 

отделни жилищни 

сгради, определени 

райони, ресторанти, 

фирми извършващи 

кетъринг, хотели, 

заведения за 

обществено хранене 

 Общински 

бюджет 

 

ПУДООС 

 

Отчисления по 

чл.64 от ЗУО 

 

 

30.12.2020 г. 

 

Предотвратяване 

депонирането 

на 

биоотпадъци 

 

Прилагане на 

ежегодни 

мерки за 

изграждане на 

система 

 

Изградена 

система за 

разделно 

събиране на 

биоотпадъци 

    Община Исперих 
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Организиране на 

интензивни 

разяснителни 

кампании сред 

населението за по-

голяма ефективност 

на изградената 

система; 

 

4 000 Общински 

бюджет 

 

План-сметка 

 

постоянен 

 

 

По-голяма 

информираност на 

населението 

 

Брой 

проведени 

кампании 

 

Информиранос

т на 

населението в 

Общината 

 

    Община Исперих 

Предвиждане на 

достатъчно средства 

за извършване на 

дейността в план-

сметката за 

сметосъбиране и при 

необходимост 

увеличаване на ТБО 

- ТБО 

 

30.12.2020 г. 

 

Обезпечаване 

на дейноста 

 

Количество на 

предвидените 

средства 

 

 

Финансова 

осигуреност на 

системата 

 

Кмет 

 

Ресорен зам.кмет 

 

Организиране на 

разделно събиране 

на градинските 

отпадъци в т.ч 

закупуване на 

дробилка 

 

15 000 Общински 

бюджет 

План-сметка 

отчсления по 

чл.64 оот ЗУО 

30.12.2015 г. 

 

Предотвратяване 

депонирането 

на градински 

отпадъци 

 

Изготвени 

графици за 

разделно 

събиране 

Създадена 

организация за 

събиране на 

градински 

отпадъци 

   Община Исперих 

 

Определяне на 

видовете 

контейнери за 

съхранение – 

вместимост, лесно 

поддържане и 

дезинфекциране, 

лесно обслужване 

- - 30.12.2016 г. 

 

Създаване на 

подходяща 

екологична 

обстановка за 

разделно 

събиране 

 

Видове и брой 

на закупени и 

поставени 

съдове за 

разделно 

събиране 

 

Създадена 

оптимално 

ефективна 

система 

 

   Община Исперих 

Насърчаване на 

домакинствата към 

домашно 

компостиране 

 

- ТБО 30.12.2020 г. 

 

Третиране на 

всички 

биоотпадъци 

 

Брой 

домакинства 

използващи 

метода 

Компостиране 

на повече 

количества 

биоотпадъци 

   Община Исперих 
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Избор на ефективна 

инсталация/съоръже

ние, съобразно 

вида и количеството 

на отпадъците 

- - 30.12.2016 г. 

 

Екологосъобразно 

третиране на 

отпадъците 

 

Избрана 

инсталация/съор

ъжение за 

третиране 

 

Третиране на 

биоотпадъците 

в Общината 

Кмет 

 

Ресорен зам.кмет 

 

Осигуряване на 

финансиране за 

изграждането й – 

чрез собствени 

бюджетни средства, 

чрез ТБО, чрез 

публично 

финансиране, 

кандидатстване по 

програма 

 

- Общински 

бюджет 

 

ТБО 

 

публично 

финансиране 

 

Отчисления по 

чл.64 от ЗУО 

30.12.2016 г. 

 

Екологосъобразно 

третиране на 

отпадъците 

 

 

 

Изградено 

съоръжение/инст

алация 

 

Третиране на 

биоотпадъците 

в Общината 

 

 

Кмет 

 

Ресорен зам.кмет 

 

Избор на изпълнител 

за извършването на 

дейностите по 

третирането на 

биоотпадъците, 

който следва да 

притежава 

разрешителен 

документ по реда на 

чл.35 от ЗУО за 

дейности с 

отпадъци; 

 

-  

- 

30.12.2016 г. 

 

Третиране на 

отпадъците 

съобразно 

нормативната 

уредба 

 

Избран 

изпълнител 

 

Третиране на 

биоотпадъците 

в Общината 

съобразно 

законовата 

рамка 

 

Кмет 

Оператор на 

площадка 
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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 РЕЦИКЛИРАНЕ  

И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 
 

 

1. Въведение и основни положения  
 

 Със Закона за управление на отпадъците са въведени Национални цели за 

третиране и оползотворяване на строителни отпадъци, както следва:  

- най-късно до 1 януари 2020 г. повторна употреба, рециклиране и друго 

оползотворяване на материали от неопасни строителни отпадъци, включително при 

насипни дейности чрез заместване на други материали с отпадъци в количество, не по-

малко от 70 на сто от общото им тегло, от което се изключват незамърсени почви, 

земни и скални маси от изкопи в естествено състояние.  

 Целите се постигат поетапно, като в подзаконовата нормативна уредба са 

указани, както сроковете, така и конкретните изисквания и проценти за всеки 

конкретен материал.  

Задълженията към местната администрация са събиране и третиране на 

строителни отпадъци от ремонтни дейности, образувани от домакинствата.  

За изпълнение на целите Възложителите на строително-монтажни работи са 

длъжни да изготвят и представят за одобрение в Общинската администрация планове за 

управление на строителните отпадъци по време на  проектирането, преди извършването 

на процесите на строителство. 

 

2. Цел на подпрограмата  

 

 Стратегическа цел  

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 

намаляване на риска за околната среда.  

Оперативната цел  

 достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради.  

 

3. Анализ и описание на съществуващото състояние  

 

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 наличието на изградени 

площадки от частни лица, които и Общината да ползва, то тя за да изпълни 
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задълженията си е длъжна да изгради своя собствена и/или да привлече инвестиции на 

територията си.  

 

Както в ЗУО, така и в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали е определена йерархия при 

управлението и третирането на отпадъците. В случая при строителните отпадъци се 

прилага следният йерархичен ред:  

 предотвратяване;  

 подготовка за повторна употреба;  

 рециклиране на строителни отпадъци, които не могат да бъдат повторно 

употребени;  

 оползотворяване в обратни насипи;  

 оползотворяване за получаване на енергия от строителни отпадъци, които 

не могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени;  

 обезвреждане на строителни отпадъци, които не могат да бъдат повторно 

употребени, оползотворени и/или рециклирани по начините, упоменати в т. 1 - 5.  

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 изпълнение на законодателството и постигането на заложените цели в него.  

 Законодателството в тази област е ново и за пръв път се прилага в страната, 

поради което прилагането му на местно ниво ще е бавен и труден процес.  

Общината е започналата изпълнение на изискванията, като е сключила договор с 

“Голдън фийлд” ООД  за извозване на строителните отпадъци от публични обекти и 

оползотворяване на СО за рекултивация на нарушени терени. Достигането на целите за 

третиране и оползотворяване на строителните отпадъци може да се осъществи, чрез 

изграждане на необходимата инфраструктура за това.  

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.  

Едновременно с това Общините, като институции, работещи с публични средства 

по различни оперативни програми са задължени при строителство да спазват 

изискванията за влагане на рециклирани строителни материали, както следва:  

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. 12 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: 
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 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 също е нещо ново в 

българското законодателство, постигането на което е отново изключително 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 развит 

и използването на рециклирани строителни материали в строителството е слабо 

разпространено. Не се прилагат административни и икономически стимули за 

насърчаване на рециклирането на отпадъците от строителство и разрушаване. Това в 

голяма степен допринася за ниските нива на оползотворяване и рециклиране, които се 

наблюдават в страната през периода 2009 - 2013 г. 

Образуваните строителни отпадъци на територията на община Исперих са 

предимно от юридически лица, изпълняващи строителна дейност по инфраструктурни 

обекти публична собственост - пътища, спортни площадки, саниране и др. Малка част 

от тях са формирани от физически лица вследствие на ремонтни дейности. 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.  

 

 

4. План за действие към подпрограма за изпълнение на изискванията и 

целите за рециклиране и оползотворяване на строителни 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 рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци 
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Изграждане на площадка за 

временно съхранение и 

оползотворяване на строителни 

отпадъци 

150 000 Частни 

инвестиции 

Собствени 

бюджетни 

средства 

ОП„ОС” 

31.12.2020 г. 

 

Екологосъобразно 

третиране на 

строителните 

отпадъци 

 

Предприети 

мерки за 

изграждане на 

площадка 

Изградена 

площадка за 

събиране и 

оползотворява

не 

на СО 

 

   Община  

Исперих 

Регионално 

сдружение 

Определяне на длъжностни лица 

за съгласуване и одобрение, 

както и за 

последващ контрол на планове за 

управление на строителни 

отапъдъци 

- - 30.12.2016 г. 

 

Изпълнение 

на целите за 

СО 

 

Брой 

определени 

длъжностни 

лица 

 

Управление на 

СО, 

образувани в 

Общината 

 

Кмет на 

Общината 

 

Определяне на правила и 

изисквания за включване в 

обществените 

поръчки за избор на изпълнител 

на СМР. 

- - 30.12.2016 г. 

 

Изпълнение 

на изискванията 

на 

законодателството 

 

Изготвени 

правила 

 

Създадена 

организация за 

покриване на 

изискванията 

 

Кмет 

 

Зам.кмет 

 

 

Изменение на общинските 

наредби и вменяване на 

изисквания за 

задължения при третиране на 

строителни отпадъци и контрол 

от общинските длъжностни лица 

по  спазването им 

- - 30.12.2016 г. 

 

Контрол 

върху дейностите 

на 

управление на СО 

 

Променена 

местна 

нормативна 

уредба 

 

Вменена 

отговорност за 

третиране на 

СО 

 

Кмет 

 

Зам.кмет 

 

Юрисконсулт 
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Водене на отчетност за 

количествата 

на предадени и оползотворени 

    строителни отпадъци 

 

 

- - постоянен Водене на 

отчетност и 

контрол 

върху СО 

Отчети за СО  

образувани и  

третирани  СО 

Създадена база 

данни за СО 

Кмет 

Зам.кмет 

Оператор на 

площадка за 

оползотворяване 
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ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И 

ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ И НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ  

 

 

ПОДПРОГРАМА 

ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И  

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНEНИ ОТПАДЪЦИ 
 

 

 

1. Въведение и основни положения  

 

Управлението на специфични потоци масово разпространени отпадъци е вменено 

задължение за всяка местна администрация .  

В законодателството са поставени цели за достигане на разделното събиране и 

рециклиране на различните видове отпадъци, което е на Национално ниво, основно 

насочено към организациите по оползотворяване и/или лица, изпълняващи 

задълженията си самостоятелно.  

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.  

Подзаконовите документи за управлението на масово разпространените отпадъци 

се отнасят за всеки конкретен вид поотделно и са поставени условия и изискания за 

осъществяване на дейностите по управлението им.  

Кмета на Общината е отговорен за събиране на отпадъците от населението, 

следователно и за организиране и подпомагане на дейностите по разделното събиране 

на масово разпространени отпадъци и предаването им за оползотворяване.  

 

2. Цели на подпрограмата  

 

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  

 

3. Анализ и описание на съществуващото състояние  

 

3.1. Електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/  
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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/Ооп/ при изпълнение на задълженията им за 

събиране на ИУЕЕО и/или изпълнение, чрез участие в организираните системи за 

разделното събиране на тези отпадъци.  

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 като площадки за предаване на отпадъците 

и/или места за разполагане на специализирани контейнери за този вид отпадък. 

Този вариант не е удачен поради изискването за разполагане на контейнери за 

събиране на отпадъците. Общината е разположила по няколко контейнера от 

двете организирани системи за събиране на отпадъците – за битови отпадъци и за 

разделно събрани отпадъци от опаковки и допълнителна система за ИУЕЕО би 

усложнила многократно както администрацията, така и населението. Вследствие 

на това ефекта от системата няма да бъде пълноценен. Изграждането на площадка 

за събиране само на ИУЕЕО би било финансово неизгодно и нецелесъобразно, 

тъй като е необходимо наемане на работна ръка и предвиждане на 

експлоатационни разходи, като ток, вода и др.  

 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 отпадъци. 

При този вариант, чрез договор за сътрудничество могат да се ползват вече 

изградените площадки за вторични суровини на частни лица и гражданите да се 

насочват за предаване на ненужното им ИУЕЕО на тях. Варианта не е много 

подходящ поради това, че регламентираните площадки са малко на брой и лицата 

които ги експлоатират трудно биха се съгласили за приемането на отпадъците без 

възнаграждение.  

 Третия вариант, за изпълнение на задълженията на Наредбата е 

сключване на договор с Ооп за събиране на отпадъците от ИУЕЕО на мястото на 

образуването им, т.е. от домакинствата.  

 Този вариант е най-удачен и приемлив както за администрацията, така и за 

населението.  

 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.  

 

С оглед на гореизложените варианти, Община Исперих е избрала трети вариант 

като за целта е сключен договор за сътрудничество № 24 с организация по 

оползотворяване на отпадъците от ИУЕЕО - „ТРАНСИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА 

КОМПАНИЯ” АД подписан на 27.02.2012 г. 
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Избраната система между двете страни за събиране на отпадъците от 

домакинствата е събиране, чрез мобилни групи на място от домовете на гражданите. 

Записването за предаване на ИУЕОО се извършва след предварително подадена Заявка 

на обявени телефони и имейл адрес на фирмата в интернет сайта и е изцяло 

безвъзмездно и за двете страни. Извозването на отпадъците се извършва веднъж на 

тримесечие.  

 

3.2. Батерии и акумулатори  

 

Задълженията на общината в това отношение са определени в „Наредба за 

батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори” (ПМС 

№351/27.12.2012 г. ДВ бр.2/08.01.2013 г.). 

Наредбата се прилага за всички видове батерии и акумулатори, независимо от 

тяхната форма, обем, тегло, състав или употреба при пускането им на пазара и 

маркирането им, както и за негодните за употреба батерии и акумулатори. 

Съгласно чл.27 ал.1 от Наредбата, кметът на общината организира дейностите по 

разделно събиране на портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и 

акумулатори (НУБА) и/или оказва съдействие на организациите по оползотворяване на 

НУБА като в това число определя местата за разполагане на необходимите елементи на 

системата за разделно събиране и местата за предаване. 

Сключен е договор за сътрудничество № 21А от 27.02.2012 г. с „ТРАНСИС 

БАТЕРИ” ООД за събиране и оползотворяване на негодни за употреба батерии и 

акумулатори.  

Тук предпочетения вариант за събиране и предаване на тези отпадъци е 

разполагане на система за разделното им събиране, чрез поставяне на кошчета с 

вместимост 3 литра. Кошчетата са поставени в училища, градини и търговски обекти.  

Обслужването им е посредством подаване на заявка до организацията 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. При организиране на 

система от контейнери на тротоарните площи не могат да се проследят и опазят от 

посегателства събраните количества, като също трябва да се отчитат и транспортните 

разходи по поддържане на системата, което не е удачен вариант.  

За по - добра ефикасност на системата е необходимо:  

 Постепенно увеличаване на местата на разполагане на кошчетата;  

 Провеждане ежегодно на разяснителни кампании;  

 Засилване на контрола относно спазването на забраната за изхвърляне на 

тези видове отпадъци, извън регламентираните за целта места. 

 

3.3. Масла и нефтопродукти  
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 Задълженията на общината в това отношение се определят от „Наредба за 

отработените масла и отпадъчни нефтопродукти”, приета с ПМС №352/27.12.2012 

г., ДВ бр.2/08.01.2013 г. 

Съгласно чл.39 ал.1 от Наредбата, кметът на общината съдейства за извършване 

на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването 

им за оползотворяване и обезвреждане, като определя местата за смяна на отработени 

моторни масла на територията на общината и информира обществеността за 

местоположението и условията за приемане на отработените масла. 

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.  

Съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на масла 

може да се окаже на организациите по оползотворяване, 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. Към момента Общината няма договор и не извършва събиране на тези 

отпадъци от домакинствата. 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.  

Изпълнението на това изискване може да се осъществи и чрез изграждането на 

площадката за събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци от домакинствата на 

регионален принцип.  

 

3.4. Негодни за употреба гуми  

С “Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми”, 

приета с ПМС № 221/14.09.2012 г., обн., ДВ, бр. 73 от 25.09.2012 г., се вменяват 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 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.  

Проблемът с този вид отпадък е голям, тъй като в страната почти липсват 

рециклиращи предприятия конкретно за този отпадък, а той е силно разпространен. 

Малкото фирми и организации, занимаващи се с оползотворяването му не могат да 

http://sofapis01:7000/p.php?i=572166
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покрият цялата страна, което създава допълнителни предпоставки за недоброто му 

управление.  

При този отпадък, поради липса на рециклиращи предприятия за Общината най-

добрия вариант е сключване на договор с Организация по оползотворяване.  

За целта е необходимо да бъде изградена площадката за събиране на 

едрогабаритни и опасни отпадъци от домакинствата, където лесно могат да се събират 

от населението и в последствие да се предават на организацията.   

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.  

С оглед на гореизложените варианти, Община Исперих е избрала трети вариант 

като за целта е сключен договор за сътрудничество № 23 с „ТРАНСИС 

ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД подписан на 27.02.2012 г. 

 

3.5. Излезли от употреба моторни превозни средства  

Изискванията на „Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни 

средства“, приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7/2013 г., възлагат 

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.  

Към момента на територията на Общината има частни площадки за 

разкомплектоване на ИУМПС и изграждането на такава от Общината ще е 

нецелесъобразно.  

 За изпълнение на това изискване и с цел създаване на ефективна и устойчива 

система за управление на отпадъците от МПС, Община е сключила договор за 

сътрудничество № 22/27.02.2012 г. с „ТРАНСИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА 

КОМПАНИЯ” АД, която да организира събирането, транспортирането и съхранението 

на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), намиращи се върху 

общинска собственост на територията на общината кампанийно при предварително 

определен график, както и последващо третиране, разкомплектоване и оползотворяване 

или обезвреждане на отпадъците от ИУМПС.  

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;  

 

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.  

http://sofapis01:7000/p.php?i=678134
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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 намалее 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 Исперих е започнала изпълнението на 

изискванията, като предстои да бъде възложено изготвянето на ПУП за изграждане на 

площадка, която да бъде разположена в промишлената зона цел лесната й достъпност. 

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. Предстои сключване на договор с фирма, 

притежаваща актуално разрешение по чл.35 от ЗУО за този вид отпадъци на регионален 

принцип. 

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. Решението трябва да определи дали ще се 

поддържа сключеният договор с оператора на съществуваща площадка и/или ще се 

изгради такава собствена. 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  
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Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци 

ПОДПРОГРАМА за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци 

 

Стра

тегич

еска 

цел 

Опера

тивна 

цел 

Дейности /мерки/ Бюдж

ет 

 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни 

институции 

   лева    текущи целеви водеща и 

партньор 

Електрическо и електронно оборудване 

У
в
ел

и
ч

ав
ан

е 
н

а 
к
о

л
и

ч
ес

тв
ат

а 
р
ец

и
к
л
и

р
ан

и
 и

 

о
п

о
л
зо

тв
о

р
ен

и
 

о
тп

ад
ъ

ц
и

 и
 н

ам
ал

я
в
ан

е 
н

а 
р

и
ск

а 
за

 о
к
о
л
н

ат
а 

ср
ед

а 
о
т 

д
еп

о
н

и
р

ан
и

те
 о

тп
ад

ъ
ц

и
 

И
зп

ъ
л

н
ен

и
е 

н
а 

ц
ел

и
те

 з
а 

р
ец

и
к
л
и

р
ан

е 
и

 о
п

о
л
зо

тв
о
р
я
в
ан

е 

н
а 

М
Р

О
 

Изграждане на 

площадка за събиране и 

временно съхранение на 

отпадъци от 

ИУЕЕО от граждани 

95 000  Общински 

бюджет 

Частни 

инвестиции 

30.12.2020 г. 

 

Разделно 

събиране 

на ИУЕЕО 

 

Извършени 

мерки за 

израждане 

на 

площадка 

 

Изградена 

площадка 

 

Община 

Исперих 

Частни 

инвестиции 

Регионално 

сдружение 

Провеждане на 

кампании сред 

населението, поне два 

пъти годишно за 

запознаване с 

управлението на тези 

отпадъци. 

3 000 фирма / или  

организация 

по 

оползотворяв

ане 

30.12.2020 г. Увеличаване 

количествата на 

разделно 

събрано 

ИУЕЕО 

Проведени 

кампании 

 

Информираност 

на населението 

 

Община 

Исперих 

сключен 

договор 

с фирма / или  

организация по 

оползотворяван

е 

Обобщаване и 

публикуване на 

информация за местата 

на събиране на отпадъци 

от ИУЕЕО, както и 

изготвяне на на годишна 

справка за количеството 

събрано такова. 

 

  ежегодно Прозрачност и 

информираност 

при 

управление на 

ИУЕОО 

 

 

Публикуван

а 

информация 

 

Информираност 

на населението 

 

Община 

Исперих 

сключен 

договор 

с фирма / или  

организация по 

оползотворяван

е 

 



ППррооггррааммаа  ззаа  ууппррааввллееннииее  ннаа  ооттппааддъъццииттее  вв  ООббщщииннаа  ИИссппеерриихх  ззаа  ппееррииооддаа  22001166  ––  22002200  гг..  

 

 

 
80 

 

Създаване на регистър 
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документи 
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територията на 

Общината 

- - 30.12.2016 г. 

 

Прозрачност и 

информираност 

при управление 

на ИУЕОО 

 

Създаден 

регистър 

 

Създадена база 

данни за 

образуваните 

ИУЕЕО на 

територията на 

Общината 

 

Община 

Исперих 

 

РИОСВ-Русе 

 

 

Батерии и акумулатори 

Оптимизиране на 

системата за събиране 

на батерии и 

акумулатори 

 

- “Трансис 

батери” ООД  

ежегодно 

 

Увеличаване на 

разделно 

събраните 

НУБА 

 

Справка за 

разположен

ие на 

системата 

Достъпност на 

системата за 

гражданите 

Община 

Исперих 

“Трансис 

батери” ООД 

Подмяна на 

амортизирани съдове за 

събиране на батерии 

 

- “Трансис 

батери” ООД 

30.12.2016 г. 

 

 

Увеличаване на 

разделно 

събраните 

НУБА 

 

Количество 

на 

подменени 

съдове 

Създадена 

ефективна 

система 

 

Община 

Исперих 

“Трансис 

батери” ООД 

Увеличаване на 

съдовете за събиране на 

батерии и увеличаване 

на местата за 

тяхното поставяне. 

 

- “Трансис 

батери” ООД 

30.12.2016 г. 

 

Увеличаване на 

разделно 

събраните 

НУБА 

 

Брой 

поставени 

съдове за 

събиране 

Ефективност и 

достъпност на 

системата 

 

Община 

Исперих 

“Трансис 

батери” ООД 

Засилване на контрола 

от страна на Общината 

за спазване на забраната 

за изхвърляне на 

отпадъци от батерии и 

акумулатори, извън 

регламентираните за 

целта места 

- - 30.12.2020 г. 

 

Увеличаване 

количествата на 

разделно 

събрани 

НУБА 

Извършени 

проверки и 

предприети 

мерки 

Създадена 

ефективност за 

използване на 

системата 

 

Община 

Исперих 

“Трансис 

батери” ООД 
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Масла и нефтопродукти 

Определяне и 

оповестяване на местата 

в Община Исперих, 

където се извършва 

смяна на отработени 

моторни масла 

- - 30.12.2016 г. 

 

Разделно 

събиране 

на масла 

 

Изготвен и 

публикуван 

списък 

 

Създадена база 

данни за 

отпадъците 

Кмет 

 

Зам.кмет 

 

Изготвяне на списък с 

лицата, притежаващи 

разрешителен документ 

за извършване на 

дейности по събиране, 

съхранение и 

оползотворяване на 

отпадъци от масла и 

нефтопродукти  на 

територията на 

Общината 

- - 30.12.2016 г. 

 

Прозрачност при 

управление на 

отпадъците от 

масла 

и нефтопродукти 

 

Изготвен 

списък 

 

Създадена база 

данни за лицата 

извършващи 

дейности с 

маслаи 

нефтопродукти 

 

Община 

Исперих 

РИОСВ-Русе 

Фирми, 

притежаващи 

разрешителни 

документи за 

такава дейност 

 

Изготвяне и 

оповестяване на списък 

с местата и лицата, 

отговорни за 

дейността по събиране 

на тези отпадъци. 

- - 30.12.2016 г. Информираност 

и 

прозрачност при 

управление на 

отпадъците 

 

Изготвен 

списък 

 

Създадена база 

данни за лицата, 

събиращи 

отпадъци от 

масла 

Еколог 

Негодни за употреба гумми 
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Изготвяне на списък с 

местата, където могат да 

се предават отпадъци от 

негодни за употреба 

гуми 

 

 

- 

 

 

- 

30.12.2016 г. 

 

Информираност 

и 

прозрачност 

 

Изготвен 

списък 

 

Създадена база 

данни за негодни 

за употреба гуми 

 

Община 

Исперих 

РИОСВ-Русе 

Фирми, 

притежаващи 

разрешителни 

документи за 

такава дейност 

 

Изграждане на 

площадка/и за 

предаване на отпадъци 

от гуми / площадка за 

събиране на 

едрогабаритни и опасни 

отпадъци/ 

55 000 Общински 

бюджет 

 

Частни 

инвестиции 

 

30.12.2020 г. 

 

Разделно 

събиране 

на негодни за 

употреба гуми 

 

 

Предприети 

мерки и 

действия 

за 

изграждане 

на 

площадка 

 

Изградена 

площадка 

 

Кмет 

 

Зам.кмет 

Регионално 

сдружение 

Сключване на договор с 

организация по 

оползотворяване на 

негодни за употреба 

гуми и/или с лице, 

притежаващо 

разрешителен документ 

за тази дейност. 

- Организация 

по оползотво 

ряване 

 

Лице 

притежаващо 

документ по 

чл.35 от ЗУО 

 

30.12.2016 г. 

 

Разделно 

събриране 

на НУГ 

 

Предприети 

действия за 

сключване 

на 

договор 

 

Сключен 

договор 

 

Кмет 

 

Зам.кмет 

 

Изготвяне на списък с 

местата в Общината, на 

които се извършва 

смяна 

на автомобилни гуми и 

където се 

генерира най-голям 

поток на този отпадък 

- - 30.12.2016 г. 

 

Информираност 

и 

прозрачност при 

управление на 

НУГ 

 

Изготвен 

списък 

 

Създадена база 

данни за НУГ 

 

Зам.кмет 
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Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ 

Изготвяне на указания и 

правила за събиране на 

ИУМПС, находящи се 

на 

територии общинска 

и/или държавна 

собственост 

- - 30.12.2016 г. 

 

 

Събиране 

и третиране 

на ИУМПС 

 

Изготвени 

правила/ука

зания 

 

Създадена 

организация за 

управление на 

ИУМПС 

 

Кмет 

Зам.кмет 

ОУ на МВР 

 

Изграждане на 

площадка или 

сключване на Дого- вор 

с оператор на същест- 

вуваща площадка за 

предаване и събиране на 

тези отпадъци 

/площадка за събиране 

на едрогаба- ритни и 

опасни отпадъци/ 

 Общински 

бюджет 

 

Организация 

по 

оползотворяв

ане 

 

 

30.12.2016 г. 

 

Управление на 

ИУМПС 

 

Предприети 

действия и 

мерки 

за 

изграждане 

на 

площадка/ 

сключване 

на договор 

Сключен 

договор/изграде

на площадка 

 

Кмет 

 

Зам.кмет 

 

Частни 

инвеститори 

 

Информиране на 

обществеността за 

местата, където могат да 

се предават ИУМПС 

- - 30.06.2017 г. Информираност 

на 

населението 

 

Публикуван

а 

информация 

за 

населението 

 

Създадена база 

данни за ИУПС 

 

Зам.кмет 

 

Едрогабаритни отпадъци 

Осигуряване на 

площадка за събиране 

на едрогаба- ритни 

отпадъци, чрез 

изграждане на собствена 

и/или поддържане на 

договор с оператор на 

съществуваща. 

 Общински 

бюджет 

 

Отчисления 

по 

чл.64 от ЗУО 

Частни 

инвестиции 

30.12.2020 г. 

 

Разделно 

събиране 

на 

едрогабаритни 

отпадъци 

 

Предприети 

мерки и 

действия 

за 

осигуряване 

на площадка 

Осигурена 

площадка за 

събиране на 

едрогабаритни 

отпадъци 

Община 

Исперих 

Регионално 

сдружение 
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Водене и публикуване 

на отчетност за 

събраните и предадени 

за 

оползотворяване 

количества на тези 

отпадъци 

 - постоянен 

 

 

Информираност 

и 

прозрачност при 

управление на 

едрогабаритните 

отпадъци 

 

Отчети за 

едрогабарит

ните 

отпадъци 

 

 

Създадена база 

данни за 

управление на 

едрогабаритни 

отпадъци 

 

Община 

Исперих 

Регионално 

сдружение 

 

Битови неопасни отпадъци 

 Мониторинг и 

следексплоатационни 

грижи за 

рекултивираното 

общинско депо 

30 000 Отчисления 

по 

чл.64 от ЗУО 

 

 

постоянен 

 

 

Намаляване 

риска за 

околната среда 

Информира

нена населе-

нието за 

закриването 

Създадена 

организиция за 

контрол 

Община 

Исперих 
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ЦЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, КОЕТО ГАРАНТИРА ЧИСТА И 

БЕЗОПАСНА ОКОЛНА СРЕДА  

 

 

ПОДПРОГРАМА 

ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНАТА 

 ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 

 

 

1. Въведение и основно положение  

 

Информационното осигуряване на дейностите по управлението на отпадъците е с 

важно значение при процесите 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 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.  

Едновременно с информационното осигуряване е 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.  

 

2. Цели на подпрограмата  

 

Стратегическа цел  

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

Оперативната цел  

 подобряване качеството на информацията и административния капацитет в 

Общината.  

 

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 Исперих има разработена наредба, касаеща управление на отпадъците. 

Наредбата е инструмент, чрез който на местно ниво се извършва правен контрол върху 

дейностите по отпадъците.  

 Наредбата е актуализирана съобразно изискванията на чл.22 от ЗУО. В нея са 

заложени следните забрани и задължения:  
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- 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.  

За ефикасно управление на дейностите по отпадъците е необходимо периодично 

изменение и допълване на Наредбата съобразно изискванията и задълженията на 

националното законодателство. 

Необходимо е създаване на ясни правила и задължения между общинските органи, 

гражданите и фирмите при управлението и ползването на системите за управление на 

различните потоци отпадъци, както и определяне на наказателната отговорност.  

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;  

 Отговорни лица за водене на точна ежемесечна отчетност по отношение на 

управлението 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 

ежемесечни 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;  

 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.  
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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;  

  Извършване периодично на морфологичен анализ на образуваните отпадъци, 

чрез който да се следи за вида и състава на отпадъците;  

  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;  

 Извършване на периодични обучения на отговорните лица, извършващи 

дейности 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 лицата, на които могат 

да се предават отпадъци, както и мястото, вида и заплащането на услугата;  

 Прилагане на различни информационни системи за управление на отпадъците 

(напр. информационната система, предназначена за отчитане на отпадъци на депа – Депо 

инфо);  

 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 информационно осигуряване, запазване и 

подобряване на административния капацитет на Общината по управление на 

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

Подпрограма  за запазване и подобряване на административния капацитет на институциите отговорни за управлението на отпадъците 

 
Стратеги

ческа цел 

Оперативна 

цел 

Дейности /мерки/ Бюджет 

 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

 

Очаквани резултати   Индикатори за изпълнение Отговорни 

институции 

   хил.лв    текущи  целеви    водеща и партньор 
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Определяне на лица, които да 

извършват 

административната 

дейност, свързана с 

Регионалното 

сдружение за управление на 

отпадъците 

- - 25.02.2011г. Регионално 

управление 

 

Определени 

лица 

 

Администрати

вно 

управление 

 

Кмет 

 

Зам.кмет 

 

Определяне на отговорни 

лица за водене на точна 

ежемесечна отчетност по 

отношение на управление на 

отпадъците в Общината 

- - 30.12.2016 г. 

 

Управление 

на отпадъците 

в Общината 

 

Определени 

длъжностни 

лица 

 

Създаване 

на база 

данни за 

управление 

на 

отпадъците 

Кмет 

 

Зам.кмет 

 

Увеличаване на 

административния 

капацитет относно 

извършването на 

ежедневен контрол върху 

граждани и 

фирми при управлението на 

отпадъците и ефективното 

прилагане 

на общинската нормативна 

уредба. 

- План-сметка 

 

Общински 

бюджет 

 

30.12.2020 г. 

 

Подобряване 

организацията на 

управление на 

отпадъците 

 

 

Брой лица, 

упражняващ 

контрол 

 

Ефективно 

прилагане 

на местната 

нормативна 

уредба 

 

 

Кмет 

 

Зам.кмет 
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Извършване на периодични 

обучения на длъжностните 

лица, 

отговорни за дейността, 

включващи 

промените и прилагането на 

нормативната уредба в 

областта, 

3 000  Общински 

бюджет 

 

 

30.12.2020 г. 

 

Подобряване 

организацията на 

управление на 

отпадъците 

 

 

Брой 

извършени 

обучения 

 

Подобряване 

на 

административ

ния 

капацитет 

 

Кмет 

 

Зам.кмет 

 

Обучителни семинари на 

длъжностни лица, свързани с 

подготовка на проекти за 

управление 

на отпадъците. 

3 000  Общински 

бюджет 

 

30.12.2020 г. 

 

Ефективно 

управление 

на 

дейностите 

Проведени 

семинари 

 

Компетентност 

на 

длъжностните 

лица 

 

 

Кмет 

 

Зам.кмет 

 

  Осигуряване на достатъчно и надеждни данни за отпадъците 

 

  

Изготвяне на регистър на 

видовете 

генерирани производствени 

отпадъци, съдържащ начина 

на тяхното третиране, 

източник на 

образуване и бъдещо 

планиране за 

управлението им. 

- - 30.12.2016 г. 

 

Прозрачност и 

надеждност 

на данните 

 

Изготвен 

регистър 

 

Създаване 

на база 

данни за 

отпадъците 

 

Зам.кмет 

Фирми, 

генериращи 

производствени 

отпадъци 

РИОСВ-Русе 

 

Извършване периодично на 

морфологичен анализ 

на отпадъците, с който да се 

следи за вида и състава на 

отпадъците 

 

10 000  Общински 

бюджети 

 

План-сметки 

30.12.2020 г. 

 

Контрол 

върху 

състава на 

отпадъците 

Изготвен 

морфологичен 

анализ 

 

Събрани 

данни за 

състава на 

отпадъците 

 

Община Исперих 

Регионално депо 

Разград 
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Поддържане на регистър на 

площадките в Общината, на 

които 

могат да се предават за 

съхранение, 

оползотворяване или 

рециклиране 

различни потоци отпадъци. 

 

4 000 - 30.12.2020 г. 

 

Контрол 

върху 

дейността 

 

Създаден 

регистър 

 

Създадена 

база данни 

за 

отпадъците 

 

Зам.кмет 

 

Периодично актуализиране на 

отчетите на фирмата, 

извършваща 

дейността по сметосъбиране 

и 

сметоизвозване на 

отпадъците 

- - Ежегодно Ефективно 

управление 

на 

дейността 

 

Отчети 

за 

извършвани 

дейности 

 

Ефективна, 

оптимизирана 

и 

работеща 

система 

 

Зам.кмет 

 

Изготвяне и публикуване на 

месечни 

или тримесечни справки за 

образуваните, събраните и 

предадените за третиране 

отпадъци 

/вид на отпадъка, начин на 

третиране, 

количество и др./ 

 

- - ежемесечно 

 

Прозрачност и 

предоставяне на 

достатъчна 

и надеждна 

информация 

 

Изготвени и 

публикувани 

отчети 

 

 Община Исперих 

Актуализиране на 

публичните данни 

за оторизираните лица на 

територията на Общината, на 

които могат да се предават 

отпадъци, както и указване на 

мястото, вида и 

заплащането за съответната 

услуга 

- - 30.12.2016 г. Предоставяне на 

информация на 

гражданите 

 

Предоставени 

и 

публикувани 

данни 

 

Създадена 

база данни 

за 

отпадъците 

 

Община Исперих 

Изготвяне и публикуване на 

справки и отчети, относно 
- - ежегодно 

 

Прозрачност при 

Управление на 

Изготвени 

справки 

Създадена 

организация 

Община Исперих 
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процента на 

обхванато население от 

системите за 

разделно събиране на 

отпадъците, 

събраното количество, от тях 

оползотворения отпадък и 

предадения за обезвреждане. 

 

отпадъците 

 

и отчети 

 

за набор на 

информация 

 

 

Увеличаване на информацията за образуваните отпадъци и прилагане на принципа „замърсителят плаща“ 

 

Определяне на количеството 

образувани битови отпадъци 

на база брой и вместимост на 

контейнерите на дадено лице 

или ползвател на услугата, 

заявило същите в 

Общината и определяне на 

таксата на база реалната сума 

за третирането и 

обезвреждането му 

- - 30.12.2017 г. 

 

Ефективно 

и коректно 

определяне 

на таксата 

 

Определено 

количество 

и/или 

принцип 

за 

определяне 

 

Определени 

количества 

генерирани 

отпадъци 

от 

ползвателите 

 

Кмет 

 

Зам.кмет 

отдел ФСО 

 

Определяне на образуването 

на 

„ТБО“ на база количество 

образуван отпадък и 

прилагането му така, че 

събраната такса да покрива 

всички 

разходи за дейността. 

 

- - 30.12.2020 г. 

 

Прозрачност при 

определяне на ТБО 

 

Определена 

методика за 

образуване 

 

Финансова 

обезпеченост 

на избрания 

метод 

 

Кмет 

 

Зам.кмет 
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Подпомагане на дейността по 

управление на отпадъците, 

чрез 

образуването на отпадъците в 

продукт – при компостиране 

на 

растителни отпадъци - 

продажба на готов компост; 

при преработка на 

отпадъците- продажба на 

рециклируеми отпадъци 

 

 

 

- - 30.12.2020 г. 

 

Екологосъобразно 

третиране 

на 

отпадъците, 

чрез 

извличане 

на 

финансова 

обезпеченост 

 

Реализирана 

печалба 

от 

отпадъците 

 

 

Създадена 

ефективна и 

самоиздържащ

а се система 

 

 

Кмет 

 

Зам.кмет 
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ЦЕЛ 4: ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА ЙЕРАРХИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  

 

 

ПОДПРОГРАМА 

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И ИНФОРМИРАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 

 

 

1. Въведение и основно положение  

 

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 привличане 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 страни ще подобри организацията по 

управлението на отпадъците и ще подпомогне изпълнението на нормативните актове.  

 

2. Цел на програмата  

 

Стратегическа цел  

Превръщане на обществеността във ключов фактор при прилагане йерархията на 

управление на отпадъците.  

Оперативна цел  

 подобряване на информираността и участието на населението и бизнеса относно 

дейностите по управлението на отпадъците.  

 

 
 

 

3. Анализ и описание на съществуващото състояние  

 



ППррооггррааммаа  ззаа  ууппррааввллееннииее  ннаа  ооттппааддъъццииттее  вв  ООббщщииннаа  ИИссппеерриихх  ззаа  ппееррииооддаа  22001166  ––  22002200  гг..  

 

 

94 

Общината е наложила през годините няколко кампании, които обхващат тематика за 

управлението на отпадъците и включват активно участие на населението.  

Такива кампании са ежегодни през седмицата предшестваща Деня на земята. През нея 

се организират различни мероприятия за пролетно почистване и поддържане на 

междужилищни пространства, различни инициативи с пенсионерските клубове от селата, 

организират се дейности с деца от детските градини и училищата, като за целта от общинска 

администрация се заделят средства за награден фонд на тези мероприятия.  

Друга наложила се през годините инициатива, в която активно се включват гражданите 

е Националната кампания „Да изчистим България за един ден”.  

Общината активно участва в подготовката на мероприятието, като организира 

безплатно предаване на гражданите на чували и ръкавици, необходими в деня на 

почистването, както и организация по събирането на събраните отпадъци.  

Тези две големи кампании на Общината се организират ежегодно и са станали 

традиция за гражданите, което е положителен показател за усилията, които се полагат за да 

се привлече общественото внимание към дейностите по управлението на отпадъците.  

Предприетите мерки обаче са недостатъчни предвид все по-нарастващите задължения 

на Общините по третирането на отпадъците. Необходимо е увеличаване на кампаниите, чрез 

които да се ангажират възможно най-много граждани.  

Дейностите по управлението на отпадъците в Общината трябва да станат напълно 

прозрачни, като същевременно с това се дадат и повече възможности на населението за 

участие в процесите.  

Необходимо е организиране на ежемесечни информационни кампании и/или други 

дейности, чрез които населението да се запознава със задълженията, както към тях като 

генератори на отпадъци, така и към администрацията.  

Примерни мерки, които Общината може да предприеме в тази насока са :  

 Поддържане на актуална информация за дейността, чрез секцията в сайта на 

Общината. 

 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 /ден на 

Земята, 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 „горещия” телефон за подаване на сигнали, жалби, мнения и 

предложения, свързани с управлението на отпадъците;  

 

4. План за действие към подпрограмата за прилагане 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 прилаганена йерархията на управление на отпадъците 

ПОДПРОГРАМА за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управлението на отпадъците  

 
Стратеги 

ческа цел 

 Оперативна 

цел 

  Дейности /мерки/ Бюджет 

 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

 

Очаквани резултати   Индикатори за изпълнение Отговорни 

институции 

   хил.лв     текущи  целеви    Водеща и партньор 
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Поддържане на 

актуална 

информация за 

дейността чрез 

спец.секция в сайта 

на общината 

3 500 Общински 

бюджет 

 

30.12.2016 г Информираност на 

населението и бизнеса 

Публикуване на 

актуализирана 

информация 

Достъпна 

информация 

за 

отпадъците 

Община Исперих 

 

Създаване на 

достъпни условия в 

изграждането на 

политика за УО  при 

изготвяне на 

програми, 

стратегии,насоки и 

др. ,свързани с 

отпадъците 

- - 30.12.2016 г. 

 

Участие на 

обществеността при 

управление на отпадъците 

Създаване на 

вътрешни правилаи 

условия за участие 

Създадена 

практика за 

участие на 

гражданите и 

бизнеса в УО 

Община Исперих 

Зам. кмет 

„   

Повишаване на 

екологичното съзна- 

ние чрез огранизира- 

не н обучения, 

изготвяне на плака 

ти,брошури и др. 

3 000 Общински 

бюджет 

 

 ежегодно Информираност и пряко 

участие на населението в 

общината 

Изготвяне на 

информационни 

материали, 

проведени обучения 

Компетентна 

и 

информирана 

общественост 

Община Исперих 

 

    

  Поддържане на 

горещ телефон за 

подаване на 

сигнали,жалби, 

предложения , 

свързани с УО 

- -  Участие на населението 

при контрол на дейността 

по отпадъци 

Брой подадени 

сигнали , 

предложения и  др.п. 

Контрол на 

отпадъците  с 

участие на 

населението 

и бизнеса. 

Зам. кмет 

 

  Организиране на 

различни 

мероприятия- 

почистване на 

зелени обществени 

площи, локални 

сметища и др.  

5 000 Общински 

бюджет 

Ежегодно 

ООп 

Информираност и участие 

на населението и бизнеса 

Брой включени 

участници 

Създадени 

условия за 

привличане 

на 

населението 

Зам.кмет 
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VІ. РАЗДЕЛ ШЕСТИ  

 

6. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ, ОБЩИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ 

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ  

 

На национално ниво главният стратегически план,  от който произхожда настоящата 

програма е Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.  

Съгласно Закона за управление на отпадъците, Общинските програми за управление на 

отпадъците трябва да отговарят и да са съобразени със структурата, целите и 

предвижданията на Националния план, както и да съвпадат с неговия планов период.  

Настоящата програма е изготвена в пълно съответствие с Националния план за 

управление на отпадъците и с Методическите указания за разработване на общински 

програми за управление на отпадъците от 31.03. 2015 г. на МОСВ.  

Възможност за реализиране на основните приоритети са залегнали в следните 

стратегическите документи за регионално развитие: 

 Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. /НПУО/ 

 

Генералната стратегическа цел на страната в сферата на управление на отпадъците е:  

Общество и бизнес, които не депонират отпадъци.  

Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа цел са:  

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване;  

 Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, 

чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото 

количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда; 

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

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

управление на отпадъците;  

В рамките на НПУО 2014-2020 г. са разработени девет програми, които чрез своите 

дейности водят до постигане на изпълнението както на конкретните програмни цели 

(стратегически/оперативни цели), така и на четирите стратегически цели на националния 

план.  

Изборът на конкретни мерки и тяхната комбинация във времето представляват 

различни алтернативи за достигане на набелязаните цели. Основните принципи, на които се 

основава Националната програма за управление на дейностите по отпадъците: 

 Устойчиво развитие;  

 Предотвратяване и йерархия на управлението на отпадъците; 

 Превантивност - предимство на предотвратяването на замърсяване преди 

последващо отстраняване на вредите, причинени от него;  

 Достатъчност и самостоятелност при управление на отпадъците;  

 Най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи; 

 ”Замърсителят плаща” и в частност “отговорност на производителя”; 
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 Интегрирано управление на отпадъците;  

 Участие на обществеността. 

Целите и приоритетите на НПУО дават рамката на местните власти респективно на 

община Исперих при разработването на политика за управление на дейностите по отпадъците, 

включително въвеждане и насърчаване на предотвратяване на отпадъци, разделното събиране 

на битови отпадъци и отпадъци от дейността на публични и търговски обекти, управление на 

специфичните отпадъчни потоци. 

 В ОПУО Исперих е направен анализ на съществуващото състояние по управление на 

отпадъците и идентифициране на проблемите в тази област.  

 

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата 

на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010 – 2020 г. 

В Националния стратегически план са заложени целите, които Република България 

трябва да постигне при управлението на биоразградимите отпадъци. 

Най-голямо отношение към предвижданията на ОУПО има мярка №1 - Включване в 

общинските програми по управление на отпадъците на конкретни мерки за намаляване на 

биоразградимите отпадъци;  

 предотвратяване на образуването на биоразградимите отпадъци -рециклиране 

на биоразградимите отпадъци (хартия и картон);  

 компостиране на зелени отпадъци от паркове, градини, търговски обекти и 

хранителната индустрия;  

 оползотворяване на биоразградимите отпадъци с производство на биогаз; 

 оползотворяване на биоразградимите отпадъци с производство на енергия 

(изгаряне); 

  въвеждане на домашно компостиране - провеждане на информационни 

кампании сред населението. 

Таблица № 3  Мярка 1 

Мярка 1 Предвиждания на ОПУО за постигане на 

националната мярка 

предотвратяване на образуването на 

биоразградимите отпадъци -рециклиране на 

биоразградимите отпадъци (хартия и 

картон) 

По отношение на предотвратяването на 

депонирането на биоразградимите 

отпадъци също се предвижда изграждане 

на общо съоръжение за оползотворяване.  

компостиране на зелени отпадъци от 

паркове, градини, търговски обекти и 

хранителната индустрия  

Определяне на най-подходящата схема за 

разделно събиране и технология за 

третиране на биоразградими отпадъци. 

оползотворяване на биоразградимите 

отпадъци с производство на биогаз 

 Програмата няма предвиждания по този 

мярка. Тя е залегнала като приоритет на 

Регионалното депо. 

оползотворяване на биоразградимите 

отпадъци с производство на енергия 

(изгаряне) 

Програмата няма предвиждания по този 

мярка. Тя е залегнала като приоритет на 

Регионалното депо. 

въвеждане на домашно компостиране - 

провеждане на информационни кампании 

сред населението 

В домакинствата в общината се прилагат 

индивидуални системи за домашно 

компостиране, при което биоразградимите 
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битови отпадъци се третират в затворени или 

отворени съдове и получения компост се 

използва в личното стопанство. 

 

 

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от 

строителството и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-

2020 г.  

 

Стратегическия план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на 

територията на Република България поставя мерките и начините на действие за изпълнение 

на целите, заложени в ЗУО за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци, 

образувани от строителство и влагане на рециклирани материали в строителството. Подобни 

мерки и план за действие са разработени в Общинската програма на местно ниво.  

За изпълнението на мерките и целите е разработена подпрограма за прилагане на 

изискванията за строителни отпадъци и отпадъци разрушаване на сгради.  

 

 Национален план за управление на утайките от ПСОВ до 2020 г.  

 

В Националния план за управление на утайките от ПСОВ са предвидени мерки и 

дейности, които следва да се предприемат за намаляване количествата на депонираните 

утайки и използването им за други цели, като например за торене на земеделски ниви, за 

компостиране и др.  

 

 Регионален план за развитие на Северен централен район за развитие за периода 

2014 – 2020 г.  

Регионалния план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-

2020 г. е документ за стратегическо планиране, който, като отчита специфичните 

характеристики и потенциала на района, определя средносрочни цели и приоритети за 

устойчиво и интегрирано регионално и местно развитие в съответствие с предвижданията на 

Националната стратегия за регионално развитие и другите структуроопределящи политики. 

Регионалният план за развитие определя необходимостта от реализация на дейности в 

различни сектори, създаване на по-добри условия за балансирано и устойчиво социално-

икономическо и териториално развитие и преодоляване на съществуващите 

междурегионални и вътрешнорегионални диспропорции. Регионалният план за развитие е 

съобразен с Националната програма за развитие: „БЪЛГАРИЯ 2020” и Националната 

програма за реформи на Република България (2011-2015 г.), които определят националните 

ангажименти за изпълнение на целите на Стратегията на ЕС „Европа 2020” за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж”. 

С реализирането на настоящия проект ще се допринесе за изпълнението на заложените 

стратегически цели в РПР СЦР 2014 – 2020 г. 
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 Областна стратегия за развитие (ОСР) на област Разград 2014 – 2020 г. 

 

Областната стратегия за развитие (ОСР) на област Разград е средносрочен документ за 

стратегическо планиране на регионалното развитие на областта, който се разработва в 

съответствие с регионалния план за развитие на Северен централен район от ниво 2. С 

областната стратегия за развитие се определят целите и приоритетите за устойчиво 

интегрирано регионално развитие, като се отчитат специфичните характеристики и 

потенциала на областта. 

Основна функция на стратегията е да „преведе“ целевата концепция на националните и 

европейски документи за развитие на страната през периода 2014 – 2020 г., включително 

Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г., към специфичните условия и 

потенциали за развитие на област Разград, в параметрите на стратегическата рамка на РПР на 

СИ район за същия планов период. 

Водещо начало в ОСР Разград е подкрепата за реализация на целите и приоритетните 

области на Стратегия „Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”. 

Приоритетите са насочени към изграждане на по – интелигентна и конкурентоспособна 

икономика, на приобщаващо общество с висока степен на заетост, пречупени през призмата 

на спецификата на областта. 

С реализацията на настоящия проект ще се постигнат заложените в Областната 

стратегия за развитие на област Разград 2014 – 2020 г.: 

Стратегическа цел 1. Икономическо сближаване в европейски, национален  и 

вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на 

околната среда. 

Идентифицирана, за да адресира основните потребности и потенциал за развитие на 

област Разград, свързани с липсата на конкурентоспособност на областната икономика и 

нейното по-слабо представяне в СЦ район и страната. Освен създаване на по-добра бизнес 

среда и привличане на инвестиции в съществуващите икономически активности, областта 

следва да мобилизира и включи специфичния си потенциал и фактори на растеж, както и да 

подобри тяхното качество. Сред недостатъчно добре оползотворените ресурси, които са и 

носители на регионално развитие, са природните ресурси и културното наследство. 

Необходимо е да се приложат мерки за ефективното използване и валоризиране на тези 

специфични потенциали във всички части на областта, при същевременно опазване на 

околната среда и подобряване на екологичните условия. 

Приоритет 3. Обновяване и развитие та техническата инфраструктура и на жизнената 

среда, подобряване качествата на околната среда 

Специфична цел 4. Подобряване качествата на околната среда  

Тази специфична цел е насочена към гарантирането на условия за опазване и 

подобряване на околната среда, адаптирането й към настъпващите климатични промени и 

опазване на биоразнообразието. Едновременно с ефективното и щадящо използване на 

териториалните ресурси, следва да се продължи изпълнението на мерките и дейностите по 

възстановяване на съществуващата и изграждането на нова екологична инфраструктура – 

водоснабдителни и канализационни мрежи, пречиствателни станции за отпадни води и депа 

за отпадъци. Като една от слабите страни за областта се отбелязва именно недостатъчната 
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изграденост и ефективност на тези системи. Екологичното измерение в изпълнението на 

старатегията е от основно значение както за запазването на природните ресурси, така и за 

недопускането на замърсявания, които могат да имат отрицателно въздействие върху 

здравето на хората и останалите живи организми, от които зависи баланса на местните 

екосистеми. 

 

 План за развитие на община Исперих за периода 2014 – 2020 г.  

Общинският план за развитие е основният инструмент за управление на община 

Исперих през следващите години. Той следва да интерпретира и конкретизира общата 

законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, да 

изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за социалните, 

икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства. С 

реализацията на настоящия проект ще се постигнат заложените в Общинския план за 

развитие на община Исперих за 2014 – 2020 г. Приоритетна област 4 Ресурси и продукция, 

Общинското икономическо развитие следва да се основава на устойчиво използване на 

природните ресурси. Предвидено е осигуряването на адекватното управление на отпадъчните 

води и отпадъците. Необходимо е поддържането чистотата на почвите за реализиране на 

висока и разнообразна селскостопанска продукция. Силен принос за баланса между 

опазването на ресурсите и увеличаването на продукцията дават и практиките за повишаване 

на енергийната ефективност, използване на възобновяеми източници и въвеждането на 

технологични иновации за по-малък екологичен отпечатък на производствата. 

Планът за устройство на територията е отражение на икономическата, социалната, 

културната и екологическата политика на обществото. Той представлява израз на целите и 

необходимите действия за изграждане на материалната жизнена среда. 

 

 Програма за опазване на околната среда на община Исперих 2009 – 2015 г. 

Основната цел на общинската програма за опазване на околната среда е да се постигне 

устойчиво решаване на екологичните проблеми в Община Исперих и пододбряване на 

състоянието на околната среда. 

Като подцели са изведени: 

 Обединяване усилията на държавните институции, общинските органи, 

населението, НПО и предприятията на територията на Общината в опазването на 

околната среда; 

 Открояване приоритетите в областта на околната среда и стиковане на 

общинските мерки с националните програми и стратегии; 

 Идентифициране и анализиране проблемите в областта на околната среда, 

установяване на причините; предлагане на решения и действия за тяхното 

преодоляване. 

 Оптимално използване на ограничените финансови и човешки ресурси, 

съсредоточаването им за решаване на най-приоритетните проблеми. 

 Умело използване на пазарните условия и насочване на частните интереси към 

отстраняване на негативните последици и преди всичко към създаване на 
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интерес за превантивни мерки; 

 Формулиране основните мерки, чрез които Общината следва да изпълнява 

задълженията си и да реализира правомощията си, делегирани от нормативните 

актове в областта на околната среда; 

 Аргументиране проектите на Общината, предложени за финансиране от 

общински, национални и международни източници на финансиране; 

 Чрез разработената програма се цели постигане на съгласуваност между целите на 

политиката за устойчива околна среда и тази за регионалното развитие като задължително 

условие за динамично, устойчиво и балансирано развитие на територията на община 

Исперих.  
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VІІ. РАЗДЕЛ СЕДМИ  

 

7. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ  
 

 

7.1. Наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците   

 

Програмата за управление на отпадъците е динамичен документ, за който е необходимо 

да бъде организирано наблюдението на изпълнението й, с цел реализиране и достигане на 

всички заложени мерки и цели.  

За целта е необходимо ръководството на Общината да определи съответната Дирекция 

и/или отдел в структурата на общинската администрация, което ще отговаря за събиране и 

обобщаване на информацията за изпълнение на включените в програмата мерки, както и за 

изготвяне на годишния отчет за изпълнение на програмата.  

Наблюдението на изпълнението на програмата е дълъг процес, при който е необходимо 

събирането на голяма база данни за отпадъците. Необходимо е ясно да се разпределят 

отговорностите на съответните длъжностни лица, отговарящи за дейността, както и на тези 

пряко или косвено свързани с тези дейности.  

Изпълнението на програмата изисква да се следи за спазване на заложените мерки и 

цели, както в програмата, така и в подпрограмите към нея и да се отчитат, съгласно 

определените индикатори за изпълнение на конкретните дейности.  

При отклонение от приетите мерки и цели е необходимо да се докладва това на 

ръководството и своевременно да се предприемат коригиращи мерки.  

 

7.2. Контрол и отчитане на изпълнението на програмата за управление на 

отпадъците  

 

 Съобразно Закона за управление на отпадъците, органът който одобрява и контролира 

Общинските програми за управление на отпадъците е Общинския съвет на съответната 

администрация.  

 Съгласно чл.52 от ЗУО ежегодно кмета на Общината, внася в Общинските съвет, 

Отчет за изпълнение на програмата за предходната година, като същият след приемането му 

се изпраща в Регионалната инспекция по околна среда и води за сведение.  

Съобразно с изискванията е необходимо ежегодно да се събира информация, обобщава 

и представя пред общински съвет за изпълнението на програмата и плановете за действие 

към подпрограмите.  

Целта на контрола и отчитането на програмата е да се проследи ежегодно напредъка на 

изпълнение на поставените мерки и цели в програмата, евентуалните пречки за 

неизпълнението им, както и да бъдат взети навременни мерки, които не биха могли да се 

изпълнят поради финансови, нормативни и/или други причини.  
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7.3. Процедура за актуализация на програмата  

 

 Необходимост от актуализация на общинската програма за управление на отпадъците 

може да възникне:  

  в резултат на промени в изискванията на европейското и българското 

законодателство, които налагат промяна в поставените в програмата стратегически и 

специфични цели и в съответните програмни мерки. 

  в резултат на значително изоставане в изпълнението на програмните мерки 

и/или липса на напредък за постигане на целевите индикатори, въпреки изпълнението на 

програмните мерки, което налага прилагането на допълнителни мерки към вече приетите или 

замяна на някои от приетите мерки, които не дават очаквания предварително резултат.  

 В случай на възникване на някои от горните обстоятелства е необходимо програмата 

да бъде актуализирана. 

 Актуализация на настоящата програма се извършва по същият начин, както 

разработването на нова такава и отново трябва да бъде съгласувана и одобрена от 

Общинския съвет на Общината.  

 



ППррооггррааммаа  ззаа  ууппррааввллееннииее  ннаа  ооттппааддъъццииттее  вв  ООббщщииннаа  ИИссппеерриихх  ззаа  ппееррииооддаа  22001166  ––  22002200  гг..  

 

 

104 

 

 

VIIІ. ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

 

1. Анализи на състоянието на управлението на отпадъците:  

 

1.1. Анализ и оценка на действащото законодателство и програмни документи  

 

1.2. Анализ на отпадъците  

 

1.3. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъци  

 

1.4. Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на отпадъците, 

с акцент върху контролните функции  

 

1.5. Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на 

отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване  

 

1.6. Анализ на организационните схеми за управление на отпадъците, планиране, 

финансиране и определяне на цени и такси за услугите  

 

1.7. Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на 

отпадъците  

 

1.8. Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъци  

 

2. Прогнози  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.  

 

1.1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И 

ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ  
 

Анализът на действащото законодателство и програмни документи има за цел да 

установи в каква степен националното законодателство се прилага на местно ниво, също така 

да се установи дали то е приложимо към дейността на съответната общинска администрация, 

или има необходимост от промяна на местните нормативни документи.  

Той проследява приложимостта на законодателството към документите и изискванията 

на местно ниво, както необходимостта от промяна в тях, необходими действия за 

изпълнението им, необходимост от разработване на допълнителни нормативни документи, 

програми и стратегии на местно ниво.  

За по - точно определяне на степента на приложимост на нормативните документи в 

Община Исперих е направена сравнителна оценка на националното законодателство с 

прилаганите мерки от страна на администрацията за изпълнението им, степен на изпълнение 

и/или пречки за неизпълнение и неприложимост на законодателството, разработени на 

местно ниво Наредби за спазване на изискванията и др., както следва:  

 

 Нормативна уредба. Изисквания. Приложимост.  

  

 ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО)  

Общи изисквания към Общините  

Въведена е йерархията при управление на отпадъците. Приложимостта на това 

изискване е бавен и продължителен процес, както за Община Исперих, така и за всички 

Общини в България, тъй като тепърва предстои изграждане на инфраструктура за третиране 

на отпадъци.  

Въведени са количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на 

битови отпадъци, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 

домакинствата. Целите са реалистични и напълно постижими за Общината.  

Поставени са изисквания към Общините най-късно до 31 декември 2020 г. за 

ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от 

общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.  

За прилагане на изискването Общината е започнала заделяне на финансов ресурс по 

изграждане на площадка за компостиране в РДО. Тепърва предстои труден процес за 

отделянето на отпадъка от общия битов и постепенно достигане на целите.  

Въведени са цели за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 

отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, включително при насипни 

дейности, чрез заместване на други материали с отпадъци.  

На този етап тези цели са неизпълними и неприложими за Община Исперих, тъй като 

липсва каквато и да е инфраструктура за третирането им. 

Определени са правила и изисквания за сдружаване на общините в регионални 

сдружения за управлението на битовите отпадъци на регионално ниво.  
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Община Исперих участва в Регионално сдружение за управление на отпадъците за 

Регион Разград с Община Разград, Цар Калоян, Кубрат, Лозница, Завет, Самуил чрез 

използване на регионалното депо за отпадъци.  

Заложени са изисквания към търговски обекти, производствени, стопански и 

административни сгради в населените места над 5 000 жители и курортните населени места 

да събират разделно отпадъците от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло и да ги 

предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен 

документ по чл. 35 от ЗУО и/или на организация по оползотворяване.  

В Наредба № 25 за за управление на дейностите с отпадъци и поддържане на чистотата 

на територията на Община Исперих са регламентирани условията за изпълнение на 

изискванията на закона.  

Въведени са отчисления за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци, чрез 

депониране, необходимо да покрива бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни 

грижи на площадката на депото.  

Въведени са отчисления за депониране на отпадъци на общинско или регионално депо 

за всеки тон депониран отпадък. Отчисленията имат за цел да се намали количеството 

депонирани отпадъци и да се увеличи рециклирането и оползотворяването им.  

Извършва се ежемесечен превод на отчисленията, съобразно количеството на 

депонираните отпадъци, като с всяка година финансовия ресурс става непосилен за 

Общината, а намаление на размера може да се достигне след достигане на определените 

цели, които са поетапни.  

Указани са изискванията и реда за предоставяне на информация за дейности, свързани с 

отпадъци.  

Информация за дейности с отпадъци се предоставя ежемесечно на компетентните 

органи.  

 

Конкретни изисквания към кметовете на Общините: 

 Осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други.  

Съдове за отпадъци са осигурени на населението, като ежегодно се допълват и заменят.  

 

 Събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им  

 Услугата се предоставя, като разходите за това се поемат от такса „Битови отпадъци”.  

 

 Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 

в населените места, предназначени за обществено ползване  

Услугата се предоставя, като разходите за това се поемат от такса „Битови отпадъци”.  

 

 Избор 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. Прилага се при необходимост. 
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 Организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 

отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на 

съответната община.  

 

  Услугата за събирането на строителните отпадъци от ремонтна дейност на публични 

обекти се извършва в Община Исперих от 2014 г.  

 

 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. 

  Общината има сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци 

“Булекопак” АД и изпълнява задълженията си. 

 

 Повторна употреба и рециклиране на тези отпадъци.  

Изпълнява се от оператора. 

 

 Организиране 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)  

 Прилага се частично. Дейностите по разделно събиране на масово разпространени 

отпадъци са организирани частично в Общината, т.е. все още не са обхванати всички видове 

отпадъци.  

 

 Организиране 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.  

 

 Разделно събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци и 

биоотпадъци, (в т.ч. определяне 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;  

Изпълнението на задълженията за събиране и съхраняването на битови 

биоразградими отпадъци и биоотпадъци е частично. 

Все още не е организирано напълно, но са взети мерки за осъществяването им.  
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 Осигуряване 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 с над 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други 

населени места  

 На този етап  не се изисква осигуряване на такава площадка. 

 

 Почистването от отпадъци на общинските пътища, вкл. техните сервитути,  

Изискването се прилага при необходимост. 

 

 Поддържане на регистър на пунктовете за предаване на отпадъци от пластмаси, 

стъкло, хартия и картон на територията на съответната община и на площадките, 

осигурени от общините за безвъзмездно предаване на битови отпадъци.  

 

 В Община Исперих няма регистър, тъй като няма желаещи оператори за тази дейност. 

С Наредбата за управление на отпадъците са определени правила за вписване на юридически 

лица при проявен интерес.  

 

 Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или 

създаването на незаконни сметища, организиране на почистването им;  

Това изискване е голям проблем за всички населени места в страната, което коства на 

Общините големи усилия и финансови ресурси. Необходимо е да се обърне по-голямо 

внимание върху проблема на национално ниво и да се засили контрола.  

 

 Съдействие за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за 

повторна употреба  

Към момента в Общината няма постъпили инвеститорски интерес относно създаване 

на такива центрове, но при проявен такъв Общината би оказала съдействие. Такъв се проучва 

и ще се изгради на Регионално депо Разград. 

 

 Осигуряване на информация на обществеността по всички ангажименти на общините, 

чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин и 

провеждане на информационни кампании за населението и бизнеса, свързани с 

разделното събиране на отпадъците  

Прилага се  

 

 Разработване и изпълнение на общинска програма за управление на отпадъците.  

Изискването се прилага. При промяна на нормативната база ПУО се актуализира. 

Ежегодно се изготвя отчет за изпълнение на програмата и се внася за одобрение в 

Общинския съвет.  

 

 Разработване на общинска наредба за управление на отпадъците.  
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Общинската Наредба е разработена и в съответствие с изискванията на чл.22 от ЗУО е 

актуализирана.  

  

 При избор на площадки за разполагане на депа и/или други съоръжения за отпадъци, 

Общините трябва да се съобразят с техническите изисквания към площадките, посочени в 

нормативните документи: 

 

 Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят 

площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци; 

 

 Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за третиране на 

отпадъци.  

Прилага се при необходимост.  

При изграждане на депа и други инсталации и съоръжения за отпадъци общините 

трябва да включат в документацията за избор на изпълнители на договорите за изграждането 

и за последваща експлоатация на инсталациите и съоръженията съответните технически 

условия и изисквания, посочени в горецитираните Наредби.  

Приложимостта на изискванията на Наредбата към дейностите, които Общината ще 

извършва ще се установи, след приключването им. За община Исперих - чрез внасяне на 

дължимите такси към регионалното сдружение за управление на отпадъците РСУО 

съответно – регион Разград  

 

 Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците.  

 

 Наредбата въвежда европейската класификация на отпадъците, задължителна за 

прилагане и от Общините.  

 Изискванията на Наредбата се прилагат от оператора на Регионалното депо Разград 

при приемане на отпадъци, както и от Общината при боравене с различните видове 

отпадъци.  

 

 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.  

 Ежегодно оператора на депото представя изискващата се информация в ИАОС, 

съгласно Наредбата. Общината представя годишен отчет за извършваните дейности с 

отпадъците . 

 

 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  
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 С Наредбата се определя размера на отчисленията за депониране и за закриване на 

депата до 2020 г., които заплащат Общините, реда за тяхното превеждане и възможностите 

за използването им, както и случаите, в които Общините се освобождават от заплащане.  

  Прилага се.  

 Ежемесечно се превеждат отчисления по сметка на РИОСВ-Русе за депонираните 

отпадъци.  

 Отчисленията са голяма тежест за Общините, тъй като техния размер нараства всяка 

година, а разходите по извършване на дейностите с отпадъците не намаляват. Към момента 

Общината все още не е предявила искане за освобождаване и/или намаляване на 

отчисленията, тъй като не са достигнати необходимите цели за това.  

  

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъците ДВ бр.107/13.12.2013 г. 

МОСВ.  

 

Поставени са изисквания към дейностите по събиране, в т.ч. разделно събиране и 

третиране на биоотпадъците;  

Все още това изискване не е напълно приложено в Общината, но в настоящата 

програма са заложени мерки за осъществяване на дейността.  

Наредбата задължава кметовете на общини във всеки от регионите за управление на 

отпадъци по чл. 49, ал.9 от ЗУО, да постигат цели за разделно събиране и оползотворяване на 

битови биоотпадъци.  

Целите не са постигнати, тъй като се осъществяват поетапно всяка година.  

Заложени са мерки за изпълнението им. Като цяло изискването е трудно изпълнимо 

поради липсваща инфраструктура за третирането им.  

Определени са методиките за изчисляване и докладване на целите по чл. 31, ал. 1 от 

ЗУО  

Докладване на целите е трудно изпълнимо на този етап поради липсващата 

информация за отпадъците, както и пълен  актуален морфологичен анализ на биоотпадъците.  

Докладването се изпълнява, но то не е реално.  

Реалните количества на видовете отпадъци ще могат да се проследят и докладват точно 

едва след 2-3 години след като се приложат необходимите мерки от настоящата програма за 

събиране на информацията и за изграждане на инфраструктурата.  

Определен е ред за разпределението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и по чл. 10, ал. 1 

между отделните общини в регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО;  

Ангажиментите на Общините, участващи в Регионалното сдружение са разпределени, 

като следва да се проследи и изпълнението им.  

 

 Наредба за третиране на биоотпадъците ДВ бр.92/ 2013 г  

 

Наредбата регламентира основните критерии за третиране на биоотпадъците, 

включително изискванията за качество на компоста, ферментационния продукт, органичния 

почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от МБТ. Определени са условията, 
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при които компостът и ферментационният продукт престават да бъдат отпадък и могат да 

бъдат пуснати свободно на пазара.  

На този етап това изискване все още не е приложимо поради факта, че на регионален 

принцип няма изградено съоръжение за третиране на биоотпадъците. Приложимостта на 

изискването ще може да се проследи след изграждането му.  

Поставени са изисквания за вземане на проби за качество на материалите, получени при 

третиране на биоотпадъците, както и биологичното третиране на биоотпадъците.  

Изискванията на наредбата са от съществено значение за общините, които ще 

изграждат системи за третиране на биоотпадъците и ще произвеждат компост. Предвижда се 

изграждане на регионално съоръжение на депото в Разград.  

Както и в по-горното изискване и тук е необходимо изграждането на съоръжението, за 

да се проследи изпълнението му.  

 

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни 

рециклирани материали ДВ бр.89/2012 г.  

 

Наредбата определя случаите, в които общините имат отговорности за отпадъци от 

строителство и от разрушаване на сгради, както и изискванията към възложителите на 

строителни дейности, включително когато общините се явяват възложители на строителните 

дейности.  

Задълженията все още не са напълно приложени поради липсваща инсталация 

/съоръжение за третиране на строителни отпадъци на територията на Общината.  

Кметът на общината отговоря за предаването на отделените строителни отпадъци по 

време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за 

влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите за 

извършване на дейностите по транспортиране и третиране.  

Община Исперих не разполага със склад за временно съхранение на строителни 

отпадъци.  

 

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 

опасни отпадъци. ДВ бр.85/2012 г.,изм.ДВ бр.76/2013 г. 

 

Изискванията се отнасят и за общините, когато осъществяват/възлагат дейности с 

производствени и опасни отпадъци. При възникване на необходимост от извършване на 

дейности с производствени и/или опасни отпадъци се следят изискванията на Наредбата.  

 

 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистване на 

отпадъчни води, чрез употребата им в в земеделието ДВ бр.112/2004 г. 

 

При оползотворяване на утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води от 

населените места на общините, операторът, на който е възложена тази дейност, трябва да 

осигури изискванията на наредбата относно качеството на утайките, когато се използват в 

земеделието, осигуряването на проби и мониторинг.  
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 Прилага се. Общината има програма за управление на утайките от ПСОВ Исперих. 

 

 Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки, ДВ бр.85/2012 г.,изм.ДВ бр.76/2013 г. 

 

Както и в ЗУО и тук са заложени изисквания за осигуряване места за поставяне на 

съдовете за разделно събиране на отпадъците от опаковки, задължително за курортните 

населени места и населените места над 5 000 жители. В Наредбата са посочени минималният 

общ обем на съдовете по категории населени места и изискванията за разполагането на 

съдовете.  

 Прилага се. Общината има договор за сътрудничество с организация по 

оползотворяване на отпадъци от опаковки – договор с “Булекопак” АД.  

Осигуряване и организиране на подходящи мерки за недопускане на посегателства и 

кражби от контейнерите за разделно събиране на отпадъците от опаковки.  

Мерки са заложени в местната нормативна уредба, но е необходимо да бъде увеличен 

контрола.  

Съдействие при подготовката и провеждането на разяснителните кампании на 

организациите по оползотворяване  

Прилага се. Ежегодно се организират кампании с организацията по оползотворяване.  

 

 Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за батерии и акумулатори  

 

Организиране на дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни 

НУБА   

 Общината е сключила договор с “Трансис батери” ООД и са организирани дейностите 

по приемането и извозването им.  

  

 Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти  

 

Определяне на местата за смяна на отработени моторни масла на територията на 

общината и информиране на обществеността за местоположението им и за условията за 

приемане на отработени масла – когато тези места са разположени върху имот общинска 

собственост.  

Не са определени местата, тъй като все още не  е организирано събирането на тези 

отпадъци.  

Съдействие за извършване на дейности по събиране и съхраняване на излезли от 

употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане – когато има 

сключен договор за извършване на дейности по събиране на отработени масла и предаването 

им на инсталации за оползотворяване или обезвреждане с организации за оползотворяване на 

отработени масла или с лица, които изпълняват индивидуално задълженията или с други 

лица, притежаващи съответното разрешително или регистрационен документ.  

По тази мярка Общината не е приложила изискванията напълно, като в настоящата 

програма са заложени мерки за това.  
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Оказване на съдействие на организациите по оползотворяване 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.  

 Не е  от взаимен  финансов интерес от страна на организациите и общината.  

 

 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване  

 

 Организиране на изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно 

събиране на ИУЕЕО по ЗУО, чрез сключване на договори с организации по оползотворяване 

на ИУЕЕО и/или с лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или с други 

лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО на територията на съответната Община.  

Изпълнява се. Общината е сключила договор с „ТРАНСИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА 

КОМПАНИЯ” АД за приемане и извозване на отпадъците. Изготвяне и утвърждаване на 

график за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, включващ не по-малко от две дати 

годишно.  

Изискванията за контрола върху изпълнение на задълженията на общинската 

администрация са засегнати в местната нормативна уредба  

 

 Наредба за излезли от употреба моторни превозни средства  

Определяне на местата на територията на общината за предаване на ИУМПС в 

съответствие с Общинската програмата за управление на отпадъците и Общинската наредба 

по чл. 22 ЗУО  

Не са определени места, тъй като Общината не е организирала дейностите по 

управлението на този отпадък чрез договор с оператор, но са заложени мерки за това в 

настоящата програма  

Организиране дейностите по събирането на ИУМПС, съгласно изискванията на Закона 

за движение по пътищата и предаването им в центрове за разкомплектоване, за което 

уведомява съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи по 

месторегистрация на МПС;  

 

 Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми  

Определяне на местата за събиране на излезли от употреба гуми, когато се разполагат 

върху общински терен, и информиране на обществеността за местоположението им и 

условията за приемането на гумите.  

Оказване на съдействие за събирането и съхраняването на излезлите от употреба гуми и 

предаването им за оползотворяване и обезвреждането им, съгласно условията на договор с 

организация за оползотворяване на гуми или с лица, индивидуално изпълняващи 

задълженията си, ако общината е сключила такъв договор.  

Изпълнява се. Общината е сключила договор с „ТРАНСИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА 

КОМПАНИЯ” АД за приемане и извозване на отпадъците. 

 Закон за опазване на околната среда  
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Закона определя насоките и целите на екологосъобразно управление на отпадъците, 

както и общите задължения на лицата и компетентните органи за управление на отпадъците.  

ЗООС регламентира процедура за извършване на екологична оценка на планове и програми.  

Съгласно изискванията, екологична оценка се извършва на планове и програми, които са в 

процес на изготвяне и/или одобряване от централни и териториални органи на 

изпълнителната власт, органи на местното самоуправление и Народното събрание.  

Законът определя обхватът на задължителната екологична оценка.  

За планове и програми, за които извършване на екологична оценка не е задължително, 

се извършва преценка за необходимостта от извършването й, съгласно процедура, 

определена в Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми.  

Прилага се. Когато в Общината се изготвят програми и/или планове за същите се 

извършват процедури по преценка за екологична оценка.  

 

 Закон за местните данъци и такси  

 

Закона определя местните данъци и такси, включително такса „Битови отпадъци”, 

приходите от която постъпват в общинския бюджет. Съобразно изискванията на Закона 

Община Исперих определя такса „Битови отпадъци” на населението. Към момента 

изискванията се прилагат, като основен проблем ще бъде пред Общината за определяне на 

таксата на база количество отпадъци, а не както до сега на база данъчна оценка на имотите. 

Изпълнение на изискването следва да се проследи при годишното отчитане на изпълнение на 

настоящата програма през 2017 г.  

 

 Закон за устройство на територията  

  

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.  

Законът съдържа разпоредби във връзка с произтичащите от ЗУО изисквания относно 

строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради:  

- Оценката за съответствието на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите обхваща проверката на тези проекти за съответствие с редица 

изисквания, включително и с изискванията за селективно разделяне на отпадъците, 

образувани по време на 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.  
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- На фаза одобрение на строеж за въвеждане в експлоатация не се допуска въвеждане в 

експлоатация, когато:  

1) липсва определен размер на отчисленията за единица депониран отпадък за 

последващо закриване и експлоатация по чл.60 от ЗУО;  

2) не е издадено разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, 

когато такива се изискват по реда на ЗУО.  

Прилагат се. В Общината функционира отдел „ТСУ”, който следи за изпълнението на 

изискванията.  

 

 Закон за опазване на земеделските земи  

 

В закона се съдържат разпоредби за мерките за опазване на земеделските земи, които 

следва да бъдат предприети при употреба на отпадъци.  

Законът забранява използването на органични утайки от промишлени и други води и 

битови отпадъци за внасяне в земеделските земи, без разрешение от специализираните 

органи на Министерството на земеделието и храните, както и използването за напояване на 

води, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми  

Общината има програма за управление на утайките от ПСОВ Исперих. 

В закона са регламентирани основните изисквания при рекултивация на нарушени 

терени, включително на сгуроотвали, хвостохранилища, сметища и други депа за отпадъци  

Прилага се при необходимост от разработване на проекти за рекултивация на нарушени 

терени.  

 

 Местна нормативна уредба  

 Наредба № 25 за управление на дейностите с отпадъци и поддържане на чистотата 

на територията на Община Исперих 

 Наредбата е актуализира в съответствие с изискванията на ЗУО, но по-голяма част от 

подзаконовата нормативна уредба на ЗУО е излязла след приемане на Наредбата, а 

същевременно с това в настоящата програма са заложени и нови мерки при управление на 

отпадъците, което налага актуализирането й.  

  

 Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на община 

Исперих  

В тази Наредба са прецизирани всички такси, които се събират от гражданите за 

услугите, които извършва Общината, включително и по управление на отпадъците. При 

необходимост и/или добавяне на нови дейности, същата трябва да бъде допълнена.  

 

 Наредба № 24 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на 

незаконни строежи или части от тях на територията на Общината  

В наредбата не са вмъкнати нови изисквания на ЗУО и Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали, което налага 

нейното актуализиране.  
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 Наредба № 20 за изграждане и опазване на зелената система на територията на 

Община Исперих     

 

Съгласно направената оценка на Националното и местното законодателство и степента 

на приложимост на същите към структурата, дейностите и капацитета на местната 

администрация основните изводи са, че Община  успява да удовлетвори по-голямата част от 

нормативните изисквания. Някои от изискванията изискват време и ресурси за 

осъществяването им, като за целта са заложени различни мерки и дейности, както в 

настоящата програма, така и в местните нормативни документи.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.  

 

1.2. АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ  

 

Анализът на отпадъците включва анализ на битовите отпадъци, анализ на отпадъци от 

строителство и разрушаване, анализ на производствените отпадъци и анализ на утайките от 

ПСОВ. 

 

1. Битови отпадъци  
 

 Генерираните отпадъци на територията на Община Исперих са основно неопасни 

отпадъци. Генерират се смесени неопасни отпадъци от домакинствата, производствени 

отпадъци от фирмите, извършващи производствена дейност, растителни отпадъци от 

домакинствата, от поддръжка на зелените площи, парковете, градините, строителни 

отпадъци от ремонтна и строителна дейност.  

 Съществуващата практика в Община Исперих, както и във всички Общини в 

Република България е обезвреждане на отпадъците, чрез депониране. Общинска 

администрация е набелязала мерки, които трябва да следва и постепенно да изпълнява за 

насочване на отпадъците към други методи на третиране, освен депонирането. Тази практика 

е нова за страната и въвеждането й ще изисква повече време, като всички дейности ще се 

извършват на бавни етапи, тъй като липсва инфраструктурата за третиране на отпадъците. 

Необходимите съоръжения и инсталации ще се осигуряват със собствени средства от 

Общинските бюджети, което ще отнеме много време за въвеждането им в експлоатация.  

 Справките, които са водени през годините в Община Исперих показват, че отпадъците 

незначително се увеличават през периода 2012-2013 г, като на пазара се увеличат все повече 

разнообразието от продукти, които след консумация са сериозен генератор на отпадъци. 

Въпреки това администрацията е положила големи усилия, чрез различни мероприятия и 

дейности тази тенденция да не се отрази значително върху годишното количество на 

депонираните отпадъци.  

 

ТТааббллииццаа  №№  44    ГГееннееррииррааннии  ккооллииччеессттвваа  ссммеессееннии  ббииттооввии  ооттппааддъъцции  ззаа  ппееррииооддаа  22001100--22001155  гг..  

 

 
Събраните отпадъци се транспортират до Регионалното депо за неопасни отпадъци в 

Години 

 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Генерирани 

битови отпадъци, 

тона 

 

7198,340 

 

6874,447 

 

7930,440 

 

8210,730 

 

6469,120 

 

7451,027 

Население  

бр.жители 
 

22412 

 

22692 

 

22088 

 

 

21777 

 

 

21590 

 

 

21232 

 

Норма на 

натрупване 

кг/жит.год 

 

321 

 

302 

 

359 

 

377 

 

299 

 

350 
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гр. Разград, където се измерват на везна и се води отчет за постъпилите количества за 

депониране в регионалното депо. 

Основен показател при дефиниране на битовите отпадъци е нормата на натрупване, 

показваща количеството на отпадъците, образувани от един жител за определен период от 

време, обикновено година. Нормата на натрупване може да се изрази в тегловни 

(кг/жител/год.) или в обемни единици (м
3
/жител/год.). 

Въз основа на отчетените количества на битовите отпадъци са изчислени и нормите на 

натрупване за последните години. 

От Таблица № 2 е видно, че средната норма на натрупване за Община Исперих за 

последните 6 години е 334.66 кг/жител/год., като средногодишното за страната е 375 

кг/жител/год. Наличието на сходство с тенденциите в страната показва, че в общината 

действат обичайните фактори, свързани с генерирането на битови отпадъци. 

Съгласно отразените количества през годините се наблюдава постепенно увеличение на 

количеството отпадъци. Положително влияние оказва и въведената в общината  система за 

разделно събиране на отпадъците от опаковки.  

Според статистическите данни правени през последните 7 години от Националния 

статистически институт (НСИ) тенденцията е към намаляване на общото количество 

депонирани отпадъци в страната.  

Статистиката показва, че депата за битови отпадъци намаляват значително през 

годините, поради изграждането на нова политика и насоки за третиране на отпадъците в 

страната. Първоначалното изграждане е започнато със закриване на всички образувани 

сметища в малките населени места в Общините, въвеждане на организирана система за 

извозване на отпадъците в населените места и депонирането на всички образувани отпадъци 

на регламентирано депо, отговарящо на всички изисквания на законодателството.  

На по-късен етап е въведена и система за Регионално ползване на едно депо от няколко 

Общини с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013 г. 

(НПУДО).  

Целта на тази мярка е ограничаване на площите заети от депа за отпадъци, с което да се 

намали замърсяването на околната среда и да се понижат разходите по експлоатацията, а 

също и да се насърчат Общините към използване на други методи за третиране на 

отпадъците.  

Съгласно Директива 2008/98/ЕО на европейският парламент и въведената с нея 

йерархия за управление на отпадъците се очаква намаляване на депонираните отпадъци и 

увеличаване количеството на оползотворените и рециклирани такива.  

Транспонирането на Европейските директиви относно управлението на отпадъците в 

Република България е направено, чрез Закона за управление на отпадъците и издадените 

подзаконови нормативни документи.  

Поставени са национални цели за намаляване количеството депонирани отпадъци, 

които следва да се изпълнят от Общините, както следва:  

- Цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, 

включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и 

подобни отпадъци от други източници:  

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

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

- Цели за ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци - 

най-късно до 31 декември 2020 г. до 35 на сто от общото количество на отпадъците.  

Целта на въведените срокове е постепенно увеличаване на рециклирането и 

оползотворяването на отпадъците, с което да се сведе до минимум депонирането им, 

оказващо редица вредни въздействия както върху околната среда, така и върху хората.  

Необходимо е да се повиши ефективността на използването на ресурсите.  

Дългосрочната цел на тази политика е да се намали количеството образувани отпадъци, 

а когато образуването на отпадъци не може да бъде избегнато, да се насърчава тяхната 

стойност като ресурс и да се постигнат по-високи равнища на рециклиране и безопасно 

обезвреждане на отпадъците.  

Отпадъкът следва да се разглежда като ресурс, от който могат да бъдат извлечени 

редица ползи след неговото преработване, било то като източник на енергия или при 

неговата повторна употреба или рециклиране.  

Количеството на битовите отпадъци представлява най-голямата част от всички 

отпадъци, генерирани на територията на Общината. Преобладаващата част са органични 

хранителни отпадъци, пластмасови опаковки, метални опаковки от бира и безалкохолни 

напитки, стъклени бутилки, хартиени опаковки и др.  

 

 

 Морфологичен анализ на битовите отпадъци  
 

За определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, Община Исперих е 

сключила договор „Ер Джи Консултинг“ ООД София. В изпълнение на договора е 

представен доклад за морфологичния състав на битовите отпадъци, като по-долу са 

представени съдържащите се в него резултати. 

За определяне на състава на отпадъците е извършен морфологичен анализ чрез вземане 

на четири броя проби - по една на сезон, чиито брой е определен съгласно Методиката за 

определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-

744/29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. 
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В следващата таблица е представен морфологичния състав на битовите отпадъци, 

по направените изчисления в доклада, сумираните потоци – съдържащи се в смесените 

битови отпадъци и разделно събраните количества съгласно методиката. 

Таблица № 5 Резултати от морфологичния анализ - Преоценка и разпределение на 

фракцията други, съгласно Методика на МОСВ. 

 Ср. % Тона/год. 

Хранителни 12.00% 33,96 

Хартия и картон 4.00% 11,32 

Пластмаса 2.00% 5,66 

Текстил 1.00% 2,83 

Гума 0.00% 0,00 

Кожа 0.00% 0,00 

Градински 8.00% 22,64 

Дървесни 0.80% 2,264 

Стъкло 6.20% 17,546 

Метали 2.00% 5,66 

Инертни 64.00% 181,12 

Опасни 0.00% 0,00 

 100.00% 
263,846 

Източник: „Ер Джи Консултинг“ ООД София, Анализ за морфологичния състав на битовите 

отпадъци в община Исперих 
 

Таблица № 6 Морфологичен състав на битовите отпадъци в община Исперих 

Морфологичен състав  - фракция Год. Кол-во в тона 

Генерирано общо количество в тона/година 7400 

o  Хранителни;  448,804 

o  Хартия и картон;  520,925 

o  Пластмаса;  842,243 

o  Текстил;  334,288 

o  Гума;  3,685 

o  Кожа;  0,000 

o  Градински;  2289,435 

o  Дървесни;  116,346 

o  Стъкло;  381,751 

o  Метали;  99,456 

o  Инертни- едри;  2362,173 

o  Опасни;  1,474 

Общо: 7400.58 
Източник: „Ер Джи Консултинг“ ООД София, Анализ за морфологичния състав на 

битовите отпадъци в община Исперих 
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 Бъдещите действия на общинска администрация Исперих са насочени към 

отделянето на тези рециклируеми и биоразградими отпадъци от общия поток битови 

отпадъци с цел тяхното  оползотворяване.  

 

 Разделно събиране на битови отпадъци, за които са въведени забрани и 

ограничения за депониране  

 

С  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 и със ЗУО са въведени изисквания за поетапно намаляване 

на депонираните биоразградими отпадъци и забрана за депониране на следните 

отпадъци:  

 Течни отпадъци;  

 Отпадъци, определени като експлозивни, корозивни, оксидиращи, 

леснозапалими или запалими;  

 Болнични и други клинични отпадъци;  

 Гуми;  

 Отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на 

отпадъци на депа;  

 Неидентифицирани и нови химични вещества, възникнали в резултат на 

научноизследователска, развойна и учебна дейност. 

Забраните са заложени и в Комплексното разрешително на депото. Задълженията 

за спазването им са възложени на оператора на депото, чрез постоянни визуални 

проверки на постъпващият отпадък и чрез проверка на документите, придружаващи 

отпадъка.  

Комплексното изпълнение на тези забрани е транспонирано в Общинските 

наредби, касаещи управлението на отпадъците, както и чрез конкретни набелязани 

мерки от страна на Общинската администрация:  

 При попадане на гореописаните отпадъци в потока битови отпадъци, същите се 

отделят от него и се предават на оторизирани фирми за тяхното оползотворяване 

и/или обезвреждане на договорни отношения;  

 Болничните заведения имат въведени задължения за сключване на самостоятелни 

договори за обезвреждане на опасните си отпадъци от дейността си в 

инсинератори;  

 Търсене на съдействие от съществуващите пунктове за смяна и продажба на 

гуми, които да приемат безвъзмездно негодните за употреба гуми от гражданите.  

 Изграждане на площадка за безвъзмездно приемане от граждани на опасни 

отпадъци, образувани в резултат на жизнената дейност на домакинствата;  

 Оказване на съдействие на фирми и институции, съхраняващи опасни химични 

вещества за предаване на същите на оторизирани лица за безопасното им 

обезвреждане;  

 

 



122 

  

ППррооггррааммаа  ззаа  ууппррааввллееннииее  ннаа  ооттппааддъъццииттее  вв  ООббщщииннаа  ИИссппеерриихх  ззаа  ппееррииооддаа  22001166  ––  22002200  гг..  

 
 

 

2. Отпадъци от строителство и разрушаване  

 

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

строително-монтажни работи и премахване, включващи минерални отпадъци, 

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

отпадъци и др., съответстващи на кодовете на отпадъци от група 17 от Приложение № 1 

на Наредбата за класификация на отпадъците. Основните образувани строителни 

отпадъци на територията на Община Исперих са от бетон, тухли, керемиди, камъни, 

земни маси, керамика, изолации, фаянс и др. 

Отпадъците от строителството и разрушаването във висока степен подлежат на 

рециклиране и повторна употреба и от проблем за околната среда те могат да се 

превърнат в ценен ресурс. Ето защо според европейското законодателство до 2020 г. 

подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали 

от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване следва да се увеличи най-малко до 

70% от общото им тегло. 

Тези задължения са въведени в българското законодателство със Закона за 

управление на отпадъците от 2012 г., който определя поетапно по години национални 

цели за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване, за да се достигне 

крайната цел през 2020 г.: 

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

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

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

С приетия през 2012 г. Закон за управление на отпадъците също така отпадна 

задължението на общините да осигуряват депа за строителни отпадъци. Общините имат 

ангажименти само по отношение на управлението на строителни отпадъци от ремонтни 

дейности на домакинствата. 

Анализът на нормативната уредба показва, че община Исперих, както и другите 

общини в страната, имат следните отговорности, произтичащи от националното 

законодателство: 

 организиране на събирането, включително разделното, оползотворяването и 

обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 

домакинствата; 

 когато общината е възложител на строителни дейности или на дейности по 

разрушаване на сгради, включително принудително премахване на строежи: 

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

строителната документация за инвестиционния проект за издаване на разрешение за 

строеж; 

- да изпълни реално Плана за управление на отпадъците; 

- да влага в строежите определен процент материали от рециклирани строителни 

отпадъци или материално оползотворяване в обратни насипи; 

- да осигури селективното разделяне и материално оползотворяване на 

определени видове строителни отпадъци в минимални количества; 

 да одобрява плана за управление на строителните отпадъци на инвестиционни 

проекти на територията на общината, като част от документацията за разрешение за 
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строеж - когато общината е компетентен орган по ЗУТ, както и да одобрява отчетите за 

изпълнение на плана за управление на отпадъците, в предвидените случаи от 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали. 

Съгласно горецитираната наредба във връзка с чл.43, ал.4 от ЗУО са заложени 

количествени цели за материално оползотворяване по видове строителни отпадъци, 

както следва:  

 

Таблица № 7 Количествени цели за строителни отпадъци 
 

Код на отпадъка 2014г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 

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% 

17 04 01 мед, бронз, месинг 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

17 04 02 алуминий 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

10 04 03 олово 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

17 04 04 цинк 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

17 04 06 калай 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

17 04 11 кабели, различни 

от упоменатите в 17 04 10 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

17 03 02 асфалтови смеси, 

съдържащи други вещества, 

различни от упоменатите в 

17 03 01 

53% 58% 62% 67% 71% 76% 80% 

Пътен сектор [т.] 60% 63% 67% 70% 73% 77% 80% 

ЖП сектор [т.] 60% 63% 67% 70% 73% 77% 80% 

 

Няма достоверни данни за генерираните годишни количества строителни 

отпадъци, както и данни за постоянно генерирано количество. Този факт, както и 

неголямото население на общината, отхвърля алтернативата за изграждане на 

самостоятелно общинско съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци. 

Възможната алтернатива е разделното им събиране и оползотворяването им с код R10 

на Регионално депо Разград за вертикална планировка, експлоатационни пътища и др. 

Тази алтернатива изисква осигуряване от страна на общината на общинска площадка за 

приема на строителни отпадъци от ремонти на гражданите. Необходимо е въвеждане в 

общинските нормативни актове ясни текстове относно нормативните задължения на 

кандидатите за издаване на строително разрешение: 

„Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на 

строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са 

за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или 

съоръжението. 

В случаите, когато кмета на община е възложител на строителни и монтажни 
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работи, с изключение на текущи ремонти, и възложител на премахване на строежи, 

следва да изготви план за управление на строителните отпадъци. Съдържанието и 

изискванията към плана са определят в Наредба за управление на строителните 

отпадъци.“ 

При възлагане на обществени поръчки от кмета на община за проектиране и 

изпълнение на строежи, с изключение на премахване на строежи, в условията за избор 

на изпълнител и в договорите за възлагане се включват задължения към изпълнителите 

за влагане на рециклирани строителни материали. 

За обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, плановете за 

управление на строителни отпадъци се одобряват от кмета на община или 

оправомощено от него длъжностно лице, на чиято територия се реализира проектът. 

Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на 

за строежите, за които не се упражнява строителен надзор, се установяват с отчет до 

кмета на общината, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и 

рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни 

материали при реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични 

счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи 

разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци“. 

В общината няма повторна употреба и рециклиране на отпадъци от строителство и 

разрушаване. Също така на територията й не се експлоатира депо за строителни 

отпадъци. При образуване на строителни отпадъци, в т.ч. от ремонтна дейност, 

извършвана от домакинствата, те се насочват за депониране на Регионалното депо за 

неопасни отпадъци в гр. Разград. На територията на общината няма въведена система за 

разделно събиране на строителните отпадъци от ремонтна дейност на домакинствата. 

Поради тази причина в събраните смесени битови отпадъци има и строителни отпадъци. 

 

3. Производствени отпадъци  

 

„Производствени отпадъци“ са отпадъците, образувани в резултат на 

производствената дейност на физическите и юридическите лица (§1, т. 32 от 

Допълнителните разпоредби на ЗУО, Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.). 

Селското стопанство е структуроопределящ отрасъл в местната икономика. 

Производствените предприятия на територията на общината образуват предимно 

отпадъци с характер на битови, специфични масово разпространени и рециклируеми 

отпадъци. Фирмите ги водят на отчет пред ИАОС която получава годишните им отчети 

и РИОСВ - Русе, която провежда и контрола по изпълнението на фирмените програми 

за управление на отпадъците. Следва да се отбележи, че фирмите изпълняват 

задълженият си да предоставят необходимата информация за генерираните от тях 

отпадъци пред контролните органи. 

По-голямата част от производствените отпадъци не подлежат на последващо 

третиране и единствения вариант за тяхното обезвреждане, е чрез депониране. Това 

затруднява в голяма степен постигането на целите за намаляване на депонираните 

отпадъци на депата.  



125 

  

ППррооггррааммаа  ззаа  ууппррааввллееннииее  ннаа  ооттппааддъъццииттее  вв  ООббщщииннаа  ИИссппеерриихх  ззаа  ппееррииооддаа  22001166  ––  22002200  гг..  

 
 

 

Депонирането на производствените отпадъци се извършва посредством сключване 

на тристранен договор между оператора на Регионалното депо и фирмата, притежаваща 

отпадъците и собственика на депото – Община Разград.  

Необходимо е да бъдат предприети мерки и от двете страни за ограничаване 

депонирането на производствените отпадъци на регионалното депо и да се търсят 

алтернативни методи за тяхното третиране.  

С предвижданото увеличаване на капацитета на производствените мощности 

отпадъците започват все повече да нарастват, което се дължи и на липсата на 

рециклиращи инсталации в България.  

Необходимо е провеждане на разяснителни кампании и насърчаване на бизнеса 

към т.н. ”чисти технологии”. Фирмите и предприятията се нуждаят от стимул за търсене 

и на други методи за третиране на отпадъците или внедряване на нови технологии, 

целящи намаляване образуването на отпадъците. 

Като вариант може да се насочи бизнеса за развиване на идеи и проекти за 

финансиране от Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации 2014-2020 г.“  

 

4. Утайки от ПСОВ  

 

Управлението на получените утайки, в резултат от пречистването на отпадните 

води в Общините е национален проблем, за който тепърва навлиза законодателство за 

тяхното управление.  

Количеството на генерираните утайки се увеличава с всяка изминала година, а 

единствения към момента метод за тяхното третиране е депонирането. В резултат на 

това се наблюдава тенденция към бързо запълване на депата за отпадъци, което е 

нецелесъобразно, като се има предвид, че голяма част от утайките могат да се 

оползотворяват.  

Съгласно издадената Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от 

пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието се дават конкретни 

насоки за третирането на утайките, като почвен подобрител в земеделските земи и/или 

за рекултивация на нарушени терени, като се определят и параметрите на които трябва 

да отговарят получените утайки.  

В Проекта на Националния стратегически план за управление на утайките от 

градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Република 

България за периода 2014-2020 г. се предоставят възможности и насоки за третиране на 

утайките чрез: оползотворяване върху земеделски площи; оползотворяване при 

рекултивация на нарушени терени и депа; енергийно оползотворяване; обезвреждане на 

утайки чрез депониране; компостиране.   

Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Исперих е изградена и пусната 

в експлоатация през 1994 г. Съгласно протокол от 22.06.1994 г. между община Исперих, 

МОСВ, Гл.изпълнител и Гл.проектант “Водоканалинженеринг” ЕООД е взето решение, 

поради недостатъчност на финансови средства да се реализира етапен пуск „Механично 

стъпало с третиране на утайките“. Това решение е определило и технологичната схема, 

която е реализирана и пусната в експлоатация. 
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В рамките на Оперативна програма „Околна среда 2004-20013 г.“ е изготвен и 

реазириран Интегриран проект за водния цикъл на град Исперих, който включва: 

- Разширение и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПСОВ, находяща се в имот № 000051 в землището на гр. Исперих, ЕКАТТЕ 32874, 

община Исперих, обл. Разград.  

- Изграждането на канализационната мрежа и разширение и реконструкцията на 

водопроводна мрежа Исперих са в строителните граници на населеното место гр. 

Исперих, ЕКАТТЕ 32874, община Исперих, обл. Разград.    

През периода 2013-2015 г. са извършени строителните дейности по проекта, 

включващи полагането на нова канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна 

мрежа, изграждане и оборудване на канализационни помпени станции. Изпълнението на 

предвиденото по проекта разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ е 

финализирано и обектът е приет от държавна приемателна комисия. 

След реализацията на проекта технологична схема на пречистване на 

отпадъчните води на ПСОВ гр. Исперих включва механично стъпало, биологично 

стъпало в комбиниран блок със симултанна денитрификация и био-дефосфатизация, 

дезинфекция в съществуващите контактни резервоари. Третирането на утайките 

включва аеробна стабилизация, гравитачно уплътняване и обезводняване с 

постваруване. 

Утайково стопанство 

Помпите за излишната активна утайка ще се монтират към помпената станция за 

активна утайка. Излишната активна утайка от биостъпалото ще се подава за 

стабилизиране в Аеробен стабилизатор с отделяне на калова вода и последващо 

уплътняване в утайкоуплътнител. Каловата вода се зауства към дренажната 

канализация, а уплътнената утайка чрез директен смукател се подава от зареждащата 

помпа към обезводнителната инсталация - лентова филтърпреса. Постваруване - 

смесване със суха вар на обезводненият кек се предвижда за кондициониране на 

обезводнената утайкат за по-лесното и транспортиране. Част от съществуващите 

изсушителни полета ще служат като буферно депо преди извозването на утайките за 

оползотворяване. Останалите изсушителни полета са резервни.  

Разработен и утвърден е и Програма за управление на утайките от ПСОВ Исперих. 

 

Основни изводи и препоръки  

 

 

Вследствие на извършения анализ на 

съществуващото състояние могат да 

бъдат направени следните изводи и 

препоръки: 

 

 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgiMDDptbJAhUC0RQKHYgbDjIQjRwIBw&url=http://3vs.eu/bg/Zadachi_na_razuznavaneto-c291&psig=AFQjCNGy9S9lif0OdYurvy1_5v2XrKsyxQ&ust=1450008952948124


127 

  

ППррооггррааммаа  ззаа  ууппррааввллееннииее  ннаа  ооттппааддъъццииттее  вв  ООббщщииннаа  ИИссппеерриихх  ззаа  ппееррииооддаа  22001166  ––  22002200  гг..  

 
 

 

 Нормата на натрупване на битовите отпадъци в община Исперих е сходна с 

приетата за страната норма на натрупване. Наличието на сходство с тенденциите в 

страната показва, че в общината действат обичайните фактори, свързани с генерирането 

на битови отпадъци. 

 Община Исперих е възложила извършването на морфологичен анализ на 

битовите отпадъци в изпълнение на разпоредбите на Наредбата за разделно събиране 

на биоотпадъците и разполага с доклад за морфологичния състав на битовите отпадъци 

в законоустановения срок. 

 В община Исперих понастоящем не е застъпена практиката за повторна употреба 

и рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване. На територията на 

общината не се експлоатира депо за строителни отпадъци. При образуване на 

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

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

 Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Исперих е разширена, 

реконструирана и модернизирана при изпълнението на проект с финансиране по 

Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” и понастоящем разполага с 

необходимите съоръжения за стабилизиране, уплътняване и обезводняване на утайките. 

Има разработена програма за управление та утайките от ПСОВ. Общината и операторът 

на ПСОВ следва да предприемат действия за оползотворяване на образуваните утайки, 

след провеждане на установените процедури и получаване на разрешения от 

компетентните органи. 

 С оглед на гореизложените мерки и действия, за достигане цялостното 

изпълнение на законодателството се препоръчва:  

 Обхващане на възможно най-голям поток от образуваните отпадъци на 

територията на Общината;  

  Предварително третиране на цялото количество, образуван отпадък, 

преди депонирането му;  

  Въвеждане на ефикасна и удобна за гражданите система за разделно 

събиране на различните потоци отпадъци;  

  Стриктно спазване на изискванията на законодателството;  

  Екологосъобразно управление на образуваните утайки от ПСОВ;  

  Въвеждане на ясни правила и мерки за достигане на заложените 

изисквания по отношение на строителните отпадъци. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

 

1.3. АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ  

 

Анализът на инфраструктурата за управление на битовите отпадъци е изготвен по 

отношение на двата компонента на инфраструктурата: Съдове и техника за събиране и 

транспортиране на битови отпадъци и Площадки, съоръжения и инсталации за 

третиране на битовите отпадъци. 

В резултат от приемането и развитието на законодателството в областта на 

управление на отпадъците в РБългария в периода от 1997 г. (обнародването на първия 

закон в областта - Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху 

околната среда и впоследствие - Закона за управление на отпадъците от 2003 г. и Закона 

за управление на отпадъците от 2012 г.) до настоящия момент Община Исперих е 

предприела поетапни действия за изпълнение на задълженията си по отношение на 

битовите отпадъци, както следва: 

 въвеждане на организирано събиране и транспортиране на смесени битови 

отпадъци във всички населени места в общината; 

 преустановяване на депонирането на битови отпадъци на нерегламентирани 

сметища в селата на територията на общината; 

 разработване на планове за привеждане на съществуващите депа в съответствие 

с нормативните изисквания; 

 разработване и изпълнение на проект за рекултивация на общинското депо за 

неопасни отпадъци; 

 преустановяване на експлоатацията на общинското депо за неопасни отпадъци 

на община Исперих; 

 депониране на битовите отпадъци от всички населени места в общината на 

Регионалното депо за неопасни отпадъци, разположено на територията на 

община Разград; 

 въвеждане на разделно събиране на масово разпространени отпадъци (отпадъци 

от опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, ИУГ), чрез сключване на договори с 

Организации по оползотворяване на съответния вид отпадъци; 

 участие в учредяването на Регионално сдружение за управление на отпадъците 

на Регион Разград; 

 участие в разработването на проект по Оперативна програма „Околна среда 

2007-2013 г.“ за проектиране на регионални съоръжения за третиране на 

отпадъци. 

 

1. Система за събиране и транспортиране на битови отпадъци  
 

Община Исперих включва 24 населени места (1 град и 23 села). Към 2015 г. 

организирано събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци е въведено във 
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всички населени места на общината. В тази връзка организираната от общината система 

за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци обхваща 100% от 

населението на общината. 

Дейностите по събирането и извозването на контейнерите с отпадъци от всички 

населени места в общината се извършват от „А.С.А. България“ ЕООД гр. София 

съгласно Договор №105 за изпълнение на обществена поръчка от 10.09.2014 г.  

Всички събрани отпадъци на населените места на територията на Община Исперих 

се извозват и депонират на регионалното депо на Регион за управление на отпадъците 

Разград - „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, 

Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“. 

За събирането на смесените битови отпадъци в община Исперих се използва 

стационарна контейнерна система. Контейнерите се поставят на определени места и се 

обслужват от наличната техника за транспортиране на отпадъците. Броят на 

поставените съдове за отпадъци е изчислен съгласно “Ръководството за определяне броя 

и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци”, 

разработено от Министерство на околната среда и водите /МОСВ/.  

Съгласно ръководството, броят на необходимите съдове за събиране на отпадъци е 

определен по формула на база норма на натрупване на отпадъците и брой на 

населението в конкретното населено място. Честотата на извозване на съдовете за 

отпадъци е изчислена по същата методика.  

За събирането на смесени битови отпадъци в общината са използвани различни по 

вид и обем съдове - поцинковани кофи с обем 0,11 м
3
, метални контейнери с обем 1 м

3
 и 

контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 м
3
. През периода 2011-2014 г. е извършена подмяна 

на използваните съдове и понастоящем на територията на цялата община се използват 

само един вид съдове. 

Таблица № 8  Налични съдове за сметосъбиране в община Исперих 

Съдове  Обем/вместимост Брой 

Улични кошчета 0,4 – 0,75 m
3
 165 

Контейнери 1,1 m
3
 1030 

Общо:  1 195 

    Източник: Общинска администрация Исперих 

 

Обслужването на съдовете за събиране на смесени битови отпадъци на 

територията на община Исперих се извършва от 3 броя транспортни средства, 

осигурени от дружеството, на което е възложено изпълнението на дейността - „А.С.А. 

България“ ЕООД гр. София 

Кметът на община Исперих е издал заповед № 617/28.10.2015 г., на основание 

чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 62 и чл.63, ал.2 от ЗМДТ и в изпълнение на договори за 

изпълнение на обществени поръчки между община Исперих и фирма А.С.А България“ 
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ЕООД за извършване на услугите по Договор №105/10.09.2014г. за сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови отпадъци и поддържане на обществена хигиена на 

територията на Община Исперих, с която са определени границите на районите и видът 

на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване. 

Съобразено със заповедта на кмета на общината, фирмата осъществяваща 

дейността е отговорна за спазване на графика за обслужване на всички населени места в 

общината. 

Всяка година се извършва инспекция на ефикасността на системата и при 

необходимост се поставят кофи или контейнери на нови точки в населените места и се 

подменят някои съдовете, поради тяхната амортизация.  

Профилактиката по дезинфекцията на съдовете за отпадъци се изпълнява четири 

месеца годишно през летния сезон /от месец май до месец август/ веднъж месечно по 

райони на извозването на отпадъците. Извозването на отпадъците се извършва със 

специализирани транспортни средства за събиране и извозване на битови отпадъци. 

Общината е  намерила различни решения за събиране на отпадъците от обществените 

места, улиците, паркове и т.н. като обемът на използуваните съдове- метални кошчета   

варира в границите 0,4 – 0,75 м
3
. 

 

 

 2. Системи за разделно събиране на отпадъци  

 

2.1.Разделно събиране на отпадъци от опаковки  
 

С оглед ограничаване на количеството на рециклируемите отпадъци, постъпващи 

на депа и съобразно изискванията на ЗУО и Наредбата за опаковките и отпадъците 

от опаковки, община Исперих е сключила договор за сътрудничество за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки с Организация по оползотворяване на отпадъци от 

опаковки „Булекопак” АД, притежаваща Разрешение № ООп-ОО-4-00/23.01.2013 г., 

издадено от министъра на околната среда и водите, посл. изм. с решение № ООп-ОО-4- 

02/27.08.2015 г. Договорът е сключен на 20.06.2014 г. със срок до 31.12.2018 г. 

Разделно събираните рециклируеми фракции са битови отпадъци, които са годни 

за рециклиране и оползотворяване и могат да попаднат в съдовете за разделно събиране. 

Тук се включват отпадъците, генерирани от търговските обекти, административните, 

социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене и обектите за 

отдих, забавления и туризъм, с Класификационни кодове съгласно Наредба № 3 за 

класификацията на отпадъците както следва: 

 20 01 01 - отпадъци отхартия (офис хартия, вестници, списания и брошури); 

 20 01 39 – отпадъци от пластмаса; 

 20 01 40 – отпадъци от метали. 

Този вид отпадъци също могат да попаднат в съдовете за разделно събиране и да 

бъдат рециклирани или оползотворени. 

Количествата извозени отпадъци от системата за разделно събиране на отпадъци 

са дадени в таблица  
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Таблица № 9   Разделно събрани отпадъци от опаковки по години 

 

Година 

Хартия Метал Пластмаса Стъкло Общо 

рециклируеми 

(тона) (тона) (тона) (тона) (тона) 

2014 14,132 0,161 5,808 14,375 34,475 

2015 13,855 0,656 12,607 32,006 59,124 

  

Количествата опаковки са основно от хранителните магазини и общинските 

структури – училища, детски градини, кметства.  

 На основание сключения договор за сътрудничество с организация по 

оползотворяване на отпадъци от опаковки “Булекопак” АД, процента на обхванато 

население за цялата Община, включително и населените места е 100 %. 

Системата е изградена контейнери тип „Бобър”, като в една точка са разположени 

два контейнера – жълт за хартия, пластмаси и метали, и зелен за стъкло. Контейнерите 

са пластмасови и отговарят на всички стандарти за качество и безопасност. Капацитетът 

на всеки контейнер е 1.1 куб.м. 

Разположението на съдовете за разделно събиране е определено от Кмета на 

общината и е съгласувано с Булекопак АД. То е съобразено с изискванията на 

Министерството на околната среда и водите (МОСВ), заложени чл. 24 и чл. 25 на 

Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 

г., обн., ДВ, бр. 85 от 06.11.2012 г., в сила от 06.11.2012 г. ) за минимален изискуем обем 

в литри. 

Всички събрани отпадъци от системата за разделно събиране на отпадъците се 

извозват до инсталация за тяхното сепариране /отделяне/.  

Общото количество на събраните рециклируеми отпадъци от  системата за 

разделно събиране на отпадъците до края на отчетната година  2015 г. е 59,124 тона. 

Провеждат се различни разяснителни кампании, както съвместно с Общината, така 

и самостоятелно от организацията. Кампаниите целят запознаване на населението с 

целите и функциите на системата, разделното събиране на отпадъците от домакинствата 

и офиса, ползите за околната среда от разделното събиране на отпадъците и др.  

Основна насоченост на кампанията е съсредоточена към децата от детските 

градини и училищата, тъй като трябва да се възпитава екологичното мислене още от най 

- ранна възраст.  

 

2.2. Разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/  
 

 Сключен е договор за сътрудничество № 21А от 12.04.2012 г. и допълнително 

споразумение от 03.07.2014 г. с „ТРАНСИНС БАТЕРИ” ЕООД за събиране и извозване 

на негодни за употреба батерии и акумулатори.  

Съгласно сключения договор с Организация по оползотворяване „Трансинс 

батери“ ООД, системата за разделно събиране на негодни за употреба батерии и 

акумулатори обхваща всички населени места в общината. В допълнителното 

споразумение са определени местата за разполагане на съдове за разделно събиране на 
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портативни батерии, които са негодни за употреба. На определените места на 

територията на общината са разположени 24 броя съдове за събиране на негодни за 

употреба портативни батерии, предоставени от организацията по оползотворяване.  

Таблица №10 Места за разполагане и брой съдове за разделно събиране на 

портативни НУБА по населени места 

Населено 
място в 
община 
Исперих 

Адрес 
на определеното място за 

разполагане на контейнери 
за портативни батерии 

Брой контейнери на 
ООп, разположени 

на определеното 
място 

гр. Исперих ул. „Дунав“ № 2 2 

с. Белинци ул. „Васил Левски“ № 8 1 

с. Бърдоква ул. „Хан Крум“ № 14 1 

с. Вазово ул. „Здравец“ № 6А 1 

с. Голям Поровец ул. „П.Банков“ № 62 1 

с. Делчево ул. „Лудогорие“ № 7 1 

с. Драгомъж ул. „Иван Кръстев“ № 12 1 

с. Духовец ул. „Н.Й.Вапцаров“ № 4 1 

с. Йонково ул. „В.Тинчев“ № 59 1 

с. Китанчево ул. „Хан Аспарух“ № 43 1 

с. Конево ул. „6-ти септември“ № 3 1 

с. Къпиновци ул. Лудогорие“ № 25 1 

с. Лудогорци ул. „Вихрен“ № 33 1 

с. Лъвино ул. „6-ти септември“ № 8 1 

с. Малко Йоново ул. „Мусала“ № 25 1 

с. Малък Поровец ул. „Васил Левски“ № 2 1 

с. Пененица ул. „Добруджа“ № 3 1 

с. Подайва ул. „9-ти септември“ № 42 1 

с. Райнино ул. „Марица“ № 2 1 

с. Свещари ул. „Демокрация“ № 39 1 

с. Средоселци ул. „Светлина“ № 15 1 

с. Старо Селище ул. „Н.Й.Вапцаров“ № 18 1 

с. Тодорово ул. „Васил Левски“ № 19 1 

с. Яким Груево ул. „Иван Вазов“ № 43 1 

Източник: Общинска администрация Исперих 

 

Съгласно договорените отношения между страните е организирана система за 

разделното събиране на тези отпадъци, чрез поставяне на кошчета с вместимост 3 литра. 

Кошчетата са поставени основно в общински и държавни институции, както и в офиси и 

сгради на фирми, където се образуват в по-голямо количество, поради по-лесната 

достъпност и контрол. Събирането се извършва от организацията по предварително 

подадена заявка при запълване обема на съдовете.  

 

2.3.Разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване /ИУЕЕО/  
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Сключен е договор за сътрудничество № 24 от 29.02.2014 г. с „ТРАНСИС 

ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД за събиране и извозване на излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване. 

В съответствие със изискванията на Наредбата за излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване и сключения договор за сътрудничество между 

организацията по оползотворяване и общината е предвидено организиране на кампании 

за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване два 

пъти годишно. 

Кампаниите за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване се оповестяват на сайта на Община Исперих, като се предоставя 

информация на населението за периода на провеждането им, видовете ИУЕЕО, които 

ще се събират и местоположението на пунктовете за разделно събиране. 

С оглед повишаване на ефикасността на системите за разделно събиране на МРО, 

през м. май 2016 г. в горепосочения период, е проведена съвместна кампания за 

събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за 

употреба батерии и акумулатори. 

В допълнение към провежданите периодични кампании, в Общинска 

администрация гр. Исперих е разположен постоянно контейнер за разделно събиране на 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 

 

2.4. Разделно събиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, 

едрогабаритни и опасни отпадъци  
 

Закона за управление на отпадъците изисква от органите на местната власт да 

осигурят площадки за безвъзмездно събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци, 

образувани от жизнената дейност на гражданите. Целта е тези отпадъци да не попадат в 

общия поток на битовите отпадъци, тъй като в по-голямата си част съдържат опасни 

компоненти, както за околната среда, така и за хората.  

В изпълнение на изискванията, Община Исперих няма сключен договор, тъй като 

количествата метални отпадъци , едрогабаритни/обемни/ и опасни отпадъци от бита са 

много малки, съгласно извършения морфологичен анализ. 

С решение на Конституционния съд на Република България е отменено 

изискването на ЗУО за безвъзмездното предаване на ОЧЦМ от битов характер. Във 

връзка с това гражданите могат да предават тези отпадъци срещу заплащане, ако 

нормативната уредба не изисква друго, а останалите отпадъци - едрогабаритни и опасни 

се предават безвъзмездно. 

На регионален принцип тепърва ще се организира разделното събиране на 

следните отпадъци:  

 17 04 11 Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10  

 19 10 01 Отпадъци от желязо и стомана  

 19 10 02 Отпадъци от цветни метали  

 19 12 02 Черни метали  

 19 12 03 Цветни метали  

 20 01 11 Текстилни материали  
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 20 01 27* Бои, мастила, лепила/адхезивни и смоли, съдържащи опасни 

вещества  

 20 01 28 Бои, мастила, лепила/адхезивни и смоли, различни от упоменатите в 

20 01 27  

 20 01 29* Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества  

 20 01 30 Перилни и почистващи препарати, разл. от упоменатите в 20 01 29  

 20 01 31 Цитоксични и цитостатични лекарствени продукти  

 20 01 32*  Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31  

 20 01 40 Метали  

 20 03 07 Обемни отпадъци  

 

Забележка:  

- в кодовете 20 01 27* и 20 01 28 попадат следните отпадъци: политура, грунд (за 

метали,дърво), боя, багрило, лак (за дърво) и продукти за поддържане на дървени изделия, 

смоли, лепила, аерозолни бои, бои за автомобили, бои за оцветяване на яйца, разтворители  

- в кодовете 20 01 29* и 20 01 30 влизат следните отпадъци:  

дезинфектанти, съдържащи киселини, алкохоли, алдехиди, пероксиди и др., препарати  

за почистване на стъкла, фурни, белина, отстраняващи петна, универсални  

почистващи повърхности за подове, бани, кухни, детергенти  

- в код 20 03 07 се включват:  

едрогабаритни отпадъци от бита като шкафове, гардероби, легла, дивани,фотьойли, матраци 

и др.  

 В списъка на приеманите отпадъци са включени възможно най - много видове 

отпадъци, които могат да се образуват от жизнената дейност на домакинствата. 

Ежегодно същият ще се допълва и актуализира с цел обхващане на повече видове 

отпадъци, с което ще се създаде ефективна система за разделно им събиране.  

 

2.5. Разделно събиране на излезли от употреба гуми /ИУГ/ 
 

Съгласно сключения договор за сътрудничество № 23/27.02.3012 г., системата за 

разделно събиране на излезли от употреба гуми на територията на общината се 

организира и финансира от Организация по оползотворяване „Трансинс 

авторециклиращ консорциум“ АД-Варна.  

 

2.6. Разделно събиране на излезли от употреба  моторни превозни средства 

/ИУМПС/ 

 

Организирането на дейностите по събиране, съхраняване и разкомплектоване на 

излезли от употреба моторни превозни средства на територията на община Исперих е 

възложено на Организация по оползотворяване „Трансинс авторециклиращ 

консорциум“ АД-Варна, съгласно сключен договор за сътрудничество № 22/27.02.2012 

г. 

Паралелно с прилагането на системите за разделно събиране на горепосочените 

масово разпространени отпадъци от Организации по оползотворяване въз основа на 

сключени договори за сътрудничество с Община Исперих, се извършва и събиране от 

частни фирми, притежаващи необходимите разрешения по чл. 35 от ЗУО. Дружествата 
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експлоатират площадки, където могат да се предават определени видове масово 

разпространени отпадъци (МРО), както и други рециклируеми отпадъци. На 

площадките могат да бъдат предавани отпадъци както от населението, така и от 

индустриални и търговски обекти. 
 

3. Предварително третиране на отпадъци  
 

Съгласно чл. 38, ал.1 от 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 на депата се приемат предварително 

третирани отпадъци. В съответствие с дефиницията „замърсителят плаща” разходите по 

предварителното третиране се извършват от лицата, при чиято дейност се образуват.  

Предварителното третиране на смесените битови отпадъци, образувани от 

домакинствата е отговорност на Общинска администрация, тъй като населението 

заплаща за тях „такса битови отпадъци”. Отговорността за третиране на останалите 

отпадъци, образувани извън организираната система по сметосъбиране и 

сметоизвозване е на причинителите и притежателите им.  

 Съгласно § 1 от горецитираната Наредба № 6 "Предварително третиране" са 

всички физични, термични, химични или биологични процеси, включително 

сортирането, които променят характеристиките на отпадъците с цел да се намали 

обемът им или опасните им свойства, за да се улесни по-нататъшното им третиране или 

да се повиши оползотворяемостта им.  

Предварителното третиране има за цел отделяне на оползотворими компоненти от 

общия поток на отпадъците преди окончателното им депониране или подготовка за 

оползотворяването им. Чрез сепарирането обемът на отпадъците за депониране се 

намалява значително, с което се удължава експлоатационния срок на депата.  

 

Таблица № 11 Рециклирани битови отпадъци - кг/ж/г 

 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
1
 

Средно  

    за  ЕС- 27 

122 125 129 132 

България 119 136 122 103 

Източник: Евростат 

 

За постигане на целите за рециклиране, както и извличане на максимално 

количество оползотворими и рециклируеми отпадъци от общия поток и 

предотвратяване на постъпването им на депото, Община Исперих ще търси начин за 

преминаването на образуваните битови отпадъци през инсталация за предварително 

сепариране, преди депониране.  

                                                 
1
 За 2012 г. с най-високо и най-ниско ниво на показателя са съответно Германия – 284 кг/ж/г и Румъния -7 

кг/ж/г 
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Тази мярка е крайно недостатъчна за изпълнение на целите за рециклиране и 

ограничаване на количествата на депонираните отпадъци.  

За достигане на заложените проценти в Закона за управление на отпадъците е 

необходимо предприемане най-малко на следните мерки:  

 Поетапно увеличаване на системата от цветни контейнери за разделно 

събиране на отпадъците от опаковки;  

 Третиране на всички отпадъци от населените места на територията на 

Община Исперих, преди тяхното депониране;  

 Създаване на система за разделно събиране на растителни и 

биоразградими отпадъци от териториите за обществено ползване, паркове, градини, 

ресторанти, заведения за бързо хранене и др.;  

 Създаване на системи за компостиране на растителни и биоразградими 

отпадъци;  

 Създаване на системи и организиране на кампании за разделно събиране 

на опасни отпадъци от потока битови отпадъци /вкл. батерии, акумулатори, 

електрическо и електронно оборудване, газоразрядни лампи, отпадъци от черни и 

цветни метали, отпадъци от бои, лакове и др./  

 Създаване на системи за разделно събиране, третиране, оползотворяване и 

рециклиране на строителни отпадъци;  

За изпълнение на гореописаните мерки, със Закона за управление на отпадъците са 

въведени отчисления за депониране на отпадъци на Регионалните депа, както и такива 

за следексплоатационните им грижи. Отчисленията за депониране на отпадъците целят 

ограничаването количеството на депонираните отпадъци и насочване на местните 

администрации към търсене на други методи за тяхното третиране, според определената 

йерархия за третиране на отпадъците. Тъй като сумите, които се начисляват са за тон 

депониран отпадък и нарастват всяка година е наложително приоритетно да се търсят 

варианти за изграждане на съоръжения за третиране на различните потоци отпадъци, 

както и на системи за тяхното разделно събиране.  

Натрупаните средства се изразходват от Общините именно за такива съоръжения, 

което дава и допълнителен стимул за изграждането на същите.  

Съгласно целите в Закона за управление на отпадъците :  

1. Най-късно до 2020 г. трябва да се ограничат количествата на депонираните 

биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на отпадъците;  

2. Най-късно до 2020 г. – подготовка за повторна употреба и рециклиране на 

отпадъчни материали, включващи хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло от 

домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто 

от общото тегло на тези отпадъци;  

Изпълнението на целите се постига, чрез предприемане на определени мерки за 

поетапното им изпълнение. 

 За изпълнението на целта за ограничаване на количествата депонирани 

биоразградими отпадъци е необходимо предприемане на следните действия:  

 Изграждане на съоръжение/инсталация за третиране на биоразградими 

отпадъци.  
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 Изграждане на система за разделно събиране на растителни и 

биоразградими отпадъци от паркове, градини, територии за обществено 

ползване, домакинства, поддръжка на зелени площи и др.  

 Създаване на организация по събирането на отпадъците и ясна отчетност 

на количествата и видовете събрани отпадъци;  

За изпълнение на целите трябва да има изготвени графици за събиране на 

отпадъците от градините, парковете, ресторантите, домакинствата и др. Предвид 

характера на отпадъка трябва да се има предвид , че той не може да се съхранява както 

смесените отпадъци и неговата честота на събиране и извозване трябва да бъде поне на 

2-3 дена. При събирането трябва да се води ясна отчетност на събраните количества 

биоразградими отпадъци по видове и кодове, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за 

класификация на отпадъците, трябва да се отчитат количествата на предадените от 

гражданите и фирмите отпадъци, както и количествата на образувания материал след 

неговото третиране.  

 Съвкупността от всички тези мероприятия и мерки ще доведе до изграждане на 

една ефикасна система за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците. Чрез 

поетапното постигане и прилагане ще се изпълнят задълженията на Общината за 

разделното събиране на отпадъците, ще намалеят количествата на депонираните 

биоотпадъци на Регионалното депо, вследствие на което и таксите за депониране на 

отпадъците ще намаляват.  

За постигането на заложените цели за подготовка за повторна употреба и 

рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия, картон, метал, пластмаса и 

стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници е необходимо 

разширяване на съществуващите системи за разделно събиране на отпадъците и 

третиране на отпадъците, преди тяхното депониране.  

За целта, Община Исперих е започнала да предприема мерки съвместно с 

организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки Булекопак АД. 

Организацията е дългогодишен партньор на Общината за постигане на резултатност 

относно разделното събиране на отпадъците. От самото изграждане на системата, 

целите на двете страни са насочени към по-висока резултатност и информираност на 

гражданите. С всяка година броя на контейнерите и точките на разположение се 

увеличават за по-голяма достъпност на гражданите до тях.  

Към 2015 г. в Община Исперих има изградена ефективна двуцветна система, 

състояща се от жълти контейнери - за събиране на хартия, картон, пластмаса и метал и 

зелени контейнери – за събиране на стъклени опаковки. Към този момент системата 

обхваща 100 % територията на общината. За достигане на Националните цели за 

разделно събиране на отпадъци и обхващане на по- голям процент население целите на 

администрацията са насочени към поетапно увеличаване на населените места, 

обхванати от системите за разделно събиране.  

Друга мярка е третирането на отпадъците, преди тяхното депониране, което може 

да стане, чрез сепариране. Сепарирането е известен и работещ метод, който е по-лесно 

осъществим, като при него отпадъците се разделят ръчно или механично по компоненти 

и от общият поток битов отпадък се извличат оползотворимите и рециклируеми 
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отпадъци. Останалите след сепарирането отпадъци, които не могат да бъдат използвани 

се депонират на депо за неопасни отпадъци и/или в съоръжения за термично третиране.  

И тук, както и при предната цел е много важна комуникацията със жителите на 

Общината, като те трябва да разберат ясно отговорностите си. Необходимо е 

непрекъсната информираност и отговорност за разделното събиране на отпадъците.  

Домакинствата трябва ефективно да започнат разделянето на отпадъците и 

ползването на цветните контейнери, за да не се налага Общината да прави разход за 

сепариране на отпадъците, а да насочи тези средства към подобряване на системите и 

изграждане на съоръжения за третиране на различните видове отпадъци.  

 

 

4. Депониране. Регионално депо за неопасни отпадъци.  

  

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, Общините, 

включени във всеки от регионите, определени с Националната програма за управление 

на дейностите по отпадъците (НПУДО 2009-2013г), създават регионална система за 

управление на отпадъците, състояща се от Регионално депо и/или други съоръжения за 

третиране на отпадъци.  

Целта на сдружението е взаимно подпомагане между Общините при третирането и 

обезвреждането на отпадъците им. Чрез използването в един регион на едно общо депо 

от участващите в региона Общини се цели намаляване на разходите по експлоатацията 

на съществуващите депа и намаляване на вредното им въздействие върху компонентите 

на околната среда. Също така насоките на екологичното законодателство са постепенно 

преминаване към други методи за третиране на отпадъците, освен депониране. За целта 

са създадени Регионалните сдружения, с които, чрез общи финансови ресурси да се 

търси най-икономичния и екологичен начин третирането на отпадъците.  

Във връзка с определянето на депото за Регионално и новото екологично 

законодателство е необходимо същото да се разшири и модернизира, за да покрива 

минималните изисквания на Директива 1999/31/ЕО за депониране на отпадъците и да 

допринася за създаването на ефективна самоиздържаща се система за управление на 

отпадъците.  

Към момента на разработване на настоящата Програма битовите отпадъци от 

всички населени места в община Исперих се депонират на регионалното депо на Регион 

за управление на отпадъците Разград - „Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“. 

Регионалното депо е въведено в експлоатация през 2009 г. с Решение за ползване 

№ СТ-05-851 от 27.07.2009 г., издадено от Дирекция за национален строителен контрол 

гр. София. Депото отговаря на действащите нормативни изисквания за изграждане и 

експлоатация на депа за отпадъци. Съгласно изискванията на Закона за опазване на 

околната среда и Закона за устройство на територията, преди въвеждането на депото в 

експлоатация е издадено комплексно разрешително (КР) №248-НО/2008. Комплексното 

разрешително е издадено на 11.08.2008 г. и влиза в сила на 20.09.2008 г. 

Местоположение на депото - община Разград, поземлен имот № 61710.19.277 в 
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местността „Олян Бурлуг” в землището на гр. Разград. Площадката на депото е 

разположена на около 8 км североизточно от населеното място и заема площ от 109,5 

декара. Общият капацитетът на депото, което се състои от две клетки е 450240 т / 

444900 м
3
. 

Собственик и оператор на депото е Община Разград. „Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Завет, Кубрат, Исперих, Самуил и 

Цар Калоян” се експлоатира от „А.С.А. България” ЕООД съгласно сключен договор по 

Закона за обществените поръчки № 238/20.07.2015 г. между Община Разград и 

дружеството. Срокът на договора е 60 месеца, считано от 20.07.2015 г. Регионалното 

депо работи на 7 - дневна работна седмица. 

В следващата таблица са представени данни за депонираните отпадъци в 

регионалното депо през периода 2011 - 2014 г. - количество на депонираните битови 

отпадъци от община Исперих, количество на депонираните битови отпадъци от 

останалите шест общини от Регион за управление на отпадъците Разград (Разград, 

Лозница, Завет, Исперих, Самуил и Цар Калоян), общото количество депонирани 

битови отпадъци от всички общини в региона, както и общото количество депонирани 

отпадъци, които са разрешени за приемане в регионалното депо, съгласно издаденото 

КР (битови, строителни и производствени неопасни отпадъци). 

 

 

 

Анализът на данните, представени в таблицата показва, че средногодишното 

количество депонирани битови отпадъци от община Исперих през периода 2012-2014г. 

възлиза на 16% от общото количество депонирани битови отпадъци от всички общини, 

които използват регионалното депо (2012 г. – 15,8%; 2013 г. - 16%; 2014 г. – 14,9%). 

Общият капацитетът на регионалното депо, което се състои от две клетки е 450240 

Таблица № 12  Количество депонирани отпадъци в Регионалното депо 

Година 

Показател 
2011 2012 2013 2014 

Депонирани битови отпадъци от 

община Исперих (тона) 

 

6 874,447 7930,440 8210,730 6469,120 

   
  Депонирани битови отпадъци от 

останалите общини в РСУО, 

използващи регионалното депо 

(тона) 

36427,06 43590,82 44090,44 39898,21 

Общо количество депонирани 

битови отпадъци на депото (тона) 

38041,14 46656,60 48862,20 43291,55 

Общо количество депонирани 
отпадъци на депото (тона), в т.ч. 
битови, строителни, 
производствени неопасни 
отпадъци 

45298,04 52475,22 53540,04 46708,85 

Източник: ИАОС, Годишни доклади за 2011, 2012, 2013 и 2014 г. за изпълнение на 
дейностите, за които е предоставено КР № 248-НО/2008 г. 
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т / 444900 м
3
. Капацитетите на клетка 1 и клетка 2 са съответно 197847 т и 252393 т. 

Проектният капацитет на клетка 1 е достигнат. Понастоящем се извършва депониране и 

запълване на клетка 2. По данни от Годишния доклад за 2014 г. за изпълнение на 

дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 248-НО/2008 г., 

остатъчният капацитет на депото към 31.12.2014 г. възлиза на 193838 т. Отчитайки 

годишните количества на депонираните отпадъците, експлоатацията на депото може да 

продължи в рамките на следващите две-три години. 

Във връзка с регионализацията при управлението на отпадъците, община Исперих 

е включена в Регион Разград заедно с община Разград, община Завет, община Исперих, 

община Лозница, община Самуил и община Цар Калоян, като регионът е посочен в 

Списъка на регионите и регионалните сдружения за управление на отпадъците, 

представен в Приложение 2 от НПУО 2014-2020 г. Първоначалното групиране на тези 

общини в един регион за управление на отпадъците е направено с Националната 

програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2003 - 2007 г. Обхватът 

на региона е запазен в Националната програма за управление на дейностите по 

отпадъците (2009 - 2013г.), както и в действащия Национален план за управление на 

отпадъците за периода 2014 - 2020 г. 

С оглед осигуряване на необходимия капацитет за депониране на битовите 

отпадъци от регион Разград са извършени предпроектни проучвания и е изготвен проект 

за разширение на регионалното депо. Финансирането на предпроектните проучвания е 

получено след кандидатстването на Община Разград като водеща община и партньори 

общините Исперих, Завет, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар Калоян с проектно 

предложение за техническа помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 

г.“ 

При изпълнението на Договор № 58231-С002/29.12.2008 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“за 

Проект № 58231-30-334 „Подготовка на проект за управление на отпадъците на 

територията на регион Разград“ с референтен номер на процедурата 

BG161РО005/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти 

по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ са изготвени 

проекти за реализацията на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на 

неопасни отпадъци от регион Разград“. 

Основните дейности, предвидени за реализация на интегрираната система са: 

 изграждане на инсталации за предварително третиране на отпадъците от регион 

Разград; 

 разширение на съществуващото Регионално депо - I етап с цел увеличаване 

срока му на експлоатация и осигуряване на екологосъобразно третиране на отпадъците 

от региона. 

Изготвено е инвестиционно предложение за изграждане на „Интегрирана система 

от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци от регион Разград“, за реализацията 

на което е издадено положително решение по оценка на въздействието върху околната 

среда от директора на РИОСВ - Русе. Инвестиционното предложение се предвижда да 

се осъществи в три имота от землището на град Разград и един имот в землището на с. 

Ясеновец, които са собственост на Община Разград. 
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В следващата таблица е представен капацитетът на съоръженията, включени в 

интегрираната система. 

 

 

Проектът предвижда разширение на регионалното депо (етап II) - изграждане на две 

нови клетки за депониране с общ капацитет 850000 м
3
 на площ от 30 дка с период на 

експлоатация до 2041 г. и изграждане на допълнителна инфраструктура за обслужване 

на площите на разширението на депото и инсталациите за третиране на газове от депото 

и отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъци, трасетата на площадков 

електропровод, водопровод и канализация. Също така са осигурени терени за бъдещо 

разширение на депото (етап III) до 2066 г. 

Фиг. №2 Етапи на разширение на Регионално депо Разград 

 

Таблица № 13 Капацитетът на съоръженията, включени в интегрираната система за 

третиране на неопасни отпадъци от регион Разград 

Вид на съоръжението Капацитет / Продукт 
Инсталация за компостиране Капацитет на вход: 3000 т/год зелени отпадъци и 

биоотпадъци (разделно събрани) 

Продукт: 1200 т/год компост 

Инсталация за сепариране Капацитет: 40000 т/год (неопасни отпадъци) Продукт: 

9208 - 9500 т/год рециклируеми отпадъци; 3600 т/год 

RDF 

Депо за неопасни отпадъци 28000 т/год (остатък от сепариране) 
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5. Термично третиране  

 

 На територията на Община Исперих няма изградени съоръжения и/или инсталации за 

термично третиране на отпадъците, като Общините, включени в Регионалното сдружение за 

управление на отпадъците не обмислят такъв вариант поради големите инвестиции, 

необходими за изграждането на такова съоръжение.  

 

6. Биологично третиране  

 

Биологичното третиране е основния алтернативен на депонирането метод за третиране 

на биоразградими отпадъци. Към настоящия момент биоразградимите отпадъци, образувани 

на територията на Община Исперих не се събират разделно. Общината не е въвела система за 

домашно компостиране.  

Компостирането е форма на рециклиране, при която биоотпадъка се превръща в компост 

и чрез него може отново да се включи в естествения кръговрат на веществата, влизайки в 

изграждането на живата материя.  

Материалите, попадащи в обхвата на определението за биоотпадъци са:  

 

Описание 

 

Отпадъци от кухни и заведения за 

обществено хранене- хранителни отпадъци 

в т.ч  от домакинства, ресторанти,  

столове, барове, кафе-магазини, 

болници, училищни столове и др.  

 

Отпадъци от обществени пазари 

 

Само биоразградими материали, 

еквивалентни на кодове  

 

Отпадъци от паркове и градини 

(зелени отпадъци) както и 

от частни гради и обществени  

паркове, градини, зони и др.  

 

Дървесни материали, 

не съдържащи опасни вещества,  

без мебели и едрогабаритни битови  

отпадъци  

   Код от Европейския списък на отпадъците 

 

 

                                  

                                20 01 08 

 

 

 

            20 03 02 

 

 

  20 01 08  и  20 02 01 

 

 

          

            20 02 01 

 

 

 

 

             20 01 38 

 

  Отпадъците, които подлежат на компостиране се разделят на хранителни отпадъци, 

„зелени”отпадъци, съдържащи азот (N) и „кафяви” отпадъци, съдържащи въглерод (С). 

Зелените са тези, които са свежи и влажни, а кафявите са сухи и съдържат повече въглерод. 

„зелени”- богати на азот (N) „ кафяви” – богати на въглерод (С). За да се получи качествен 

компост е необходимо „зелените” и „кафявите” отпадъци да се смесят в съотношение С:N = 

30:1.  
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Процесът на компостиране е аеробно разлагане на органични материали от 

микроорганизми при контролирани условия, в почвоподобно вещество, наречено компост. По 

време на компостирането, микроорганизми като бактерии и гъбички разлагат сложните 

органични съединения в по- прости вещества и произвеждат въглероден диоксид, вода, 

минерали и стабилизирани органични вещества (компост). При процеса се отделя топлина, 

която унищожава патогените (болестотворните организми) и семената на плевелите.  

Най- важните условия, обуславящи протичането на компостирането, включват:  

 Органични материали, смесени да предоставят хранителни вещества, които 

поддържат активността и растежа на микробите, включително балансираното 

снабдяване с въглерод и азот (съотношение С:N);  

 Да се осигури достатъчно кислород за аеробните организми;  

 Нива на влагата, които поддържат биологичната активност, без това да пречи на 

аерацията;  

 Температурите необходими за микроорганизмите, които растат най-добре в топла 

среда;  

 

Към 2016 г. на територията на община Исперих, както и в Регион за управление на 

отпадъците Разград не функционират инсталации за биоразградими и биоотпадъци. 

За третирането на тези отпадъци са изготвени предпроектни проучвания и проекти, като 

част от Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци от регион 

Разград, описана по-горе. В инсталацията за компостиране се предвижда да се третират зелени 

отпадъци и отпадъци от пазари за плодове и зеленчуци, разделно събрани. В рамките на 

площадката се предвижда обособяването на няколко производствени и спомагателни 

участъка: 

- приемна зона; 

- складови помещения за съхранение на входящите отпадъци; 

- производствен участък - подготовка за компостиране - отделяне на примесни 

материали и шредиране; 

- производствен участък - компостиране; 

- складова зона - временно съхранение на компоста до доузряване; 

- площадка за временно съхранение на готовия компост; 

- навес за механизацията. 

Технологичният процес на компостиране се състои от следните операции: 

- входящ контрол: Контролът на постъпващите количества зелени отпадъци от 

паркове и градини и разделно събраните биоразградими отпадъци от пазарите ще се 

осъществява в рамките на приемната зона на инсталацията; 

- разтоварване и визуална проверка: Разтоварването ще се извършва на площадка, 

оразмерена за върхово натоварване (1500 т) с площ около 2000 кв.м. На площадката ще се 

извършва визуален контрол на доставените отпадъци за компостиране с цел грубо 

отстраняване на примеси - стъкло, найлонови торбички , пластмаса, метали, камъни и др.; 

- временно съхранение на входящите отпадъци (непреработената зелена маса): 

Временното съхранение на непреработената зелена маса се съкращава максимално с цел 

избягване възникването на анаеробни процеси; 
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- шредиране, смесване и оформяне на редове: След отстраняване на примесите, 

подлежащите на компостиране материали се раздробяват и хомогенизират в дробилка за 

зелена маса. С помощта на челен товарач обработените материали ще се оформят в редове с 

разстояние между тях от 0.5^4.5 м с цел осигуряване на възможност за преминаване на 

машината за обръщане на материала; 

- компостиране: През началните фази на компостиране - мезофилна и 

термофилна фаза - се предвижда обръщането на куповете да се извършва от 3 до 5 пъти 

седмично. По този начин ще се гарантира равномерното разпределение на образуваната 

топлина и влажност и равномерно аериране. Предвижда се използване на устройство за 

измерване на влагата и температурата в куповете с цел контрол на процеса и осигуряване на 

оптимални параметри на процеса. При необходимост от повишаване на влагата с цел 

достигане на оптимални параметри за процеса се предвижда оросяване на куповете от 

резервоар за повърхностни води от площадката за компостиране и инфилтрирани от 

компостните редове отпадъчни води; 

- пресяване на компостираните материали: След 12-та седмица компостираният 

материал ще се пресява за отделяне на едри недоразградени остатъци и примеси. Предвижда 

се пресяването да се извършва в барабанно сито, като недоразградените отпадъци ще се 

връщат в началото на процеса и ще се смесват с пресните материали, подлежащи на 

компостиране; 

- временно съхранение на готовия компост: Пресетият готов компост се предвижда да се 

складира в рамките на площадката до 6 месеца. С цел запазване качествата на готовия компост 

се предвижда покриването му с полупропускливи текстилни покрития. 

 

7. Механо-биологично третиране  

 

Механо-биологичното третиране е процес, при който смесените битови отпадъци 

преминават през различни процеси на третиране. Първоначално потока отпадък минава през 

сепарация, т.е отделяне на опасни и едрогабаритни отпадъци, след това минава на механично 

третиране с цел получаване на енергия и накрая биологично третиране с цел получаване на 

компост..  

В Националния план за управление на отпадъците механо-биологичното третиране не е 

включено като опция за финансиране от държавния бюджет и/или от оперативните програми, 

като се разчита предимно на публично-частното партньорство.  

Към настоящият момент на територията на община исперих, както и в Регион за 

управление на отпадъците Разград не функционират инсталации за предварително третиране 

/сортиране, сепариране/ на битови отпадъци. 

Изготвени са предпроектни проучвания и проекти за изграждане на инсталация за 

сепариране на битови отпадъци, като част от Интегрирана система от съоръжения за 

третиране на неопасни отпадъци от регион Разград, описана по-горе. 

В инсталацията ще постъпват смесените битови отпадъци от общините в регион Разград, 

като в резултат от експлоатацията й се предвижда количествата битови отпадъци, постъпващи 

в клетките за депониране да намалеят с около 32% годишно спрямо общото количество 

битови отпадъци, постъпващи на площадката. 
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Технологичният процес на сепариране се състои от следните операции: 

- входящ контрол на отпадъците - доставка и приемане, документация; насочване към 

халето за сепариране или клетките за депониране: Отпадъците ще се доставят на площадката 

със сметосъбиращите и сметоизвозващи машини, обслужващи регион Разград. След 

преминаване на контрола автомобилът се насочва към площадката за разтоварване на 

отпадъци - инсталация за сепариране, инсталация за компостиране или клетка за депониране - 

в зависимост от състава на превозваните отпадъци; 

- разтоварване на отпадъците и визуален контрол; 

- зареждане на сепариращата инсталация - транспортна лента 1: След разтоварване 

отпадъците се прехвърлят върху подземната част на зареждащата транспортна лента с 

помощта на челен товарач. Доставените едрогабаритни отпадъци, неподходящи за третиране в 

инсталацията, се отстраняват в зависимост от вида на отпадъка; 

- отделяне на фракциите до 80 мм чрез пресяване: Във фракциите до 80 мм се съдържат 

предимно инертни материали и биоразградими отпадъци. Отделянето на тези отпадъци се 

извършва в пресевната част на инсталацията, като на входа й са предвидени ножове за 

разкъсване на торбичките. Материалите, преминали през ситото, се изнасят с помощта на 

транспортни ленти в контейнер, и в последствие към клетката за депониране; 

- ръчно сортиране: Фракциите с размери по-големи от 80 мм, задържани от ситото, 

преминават ръчно сортиране с цел отделяне на материалите, подлежащи на рециклиране. 

Сортирането се извършва в бавнодвижеща се транспортна лента, по протежение на която са 

разположени работните места на сортировачите. Сортират се фракции както следва: твърд 

картон и велпапе (PAP); хартия; полиетилен терафталат (РЕТ) - бял; полиетилен терафталат 

(РЕТ) - цветен; полипропилен и полиетилен, PVC и други; стъкло и немагнитни метали. 

След ръчното сортиране фракциите по-големи от 80 мм, както и фракциите по- малки от 

80 мм преминават през магнитни сепаратори; 

- отделяне на металите чрез магнитни сепаратори: Предвижда се монтиране на два 

магнитни сепаратора, разположени над изнасящата преминалите през ситото отпадъци лента 

(фракции по-малки от 80 мм) и над лентата за ръчно сортиране след сортировъчната 

инсталация (за фракции по-големи от 80 мм). Магнитните сепаратори ще са с постоянни 

магнити. За събиране на отделените метали ще се използват контейнери, разположени под 

сепараторите; 

- отделяне на леки фракции чрез автоматизирано отвяване с цел оползотворяването им 

като гориво от отпадъци (RDF) извън площадката: Неотделените при ръчното сортиране 

материали (хартия, пластмаса, картон, дърво, кожи) могат да бъдат оползотворени като гориво 

от отпадъци (RDF). Отделените материали са основно найлонови торбички, хартия и други 

пластмаси. Отделените леки фракции се балират с цел намаляване обема им. 

Предвижда се монтиране на съоръжение за отвяване, в което леките фракции ще се 

разделят от общия обем отпадъци на база плътност и въздушно съпротивление. Съоръжението 

ще е затворено, а отработеният въздух ще се изпуска в атмосферата след филтриране; 

- балиране на сепарираните отпадъци, подлежащи на рециклиране и RDF: Балирането е 

предвидено като дейност към инсталацията за сепариране с цел намаляване обема на 

отпадъците, подлежащи на рециклиране. По този начин значително ще се намалят 

транспортните разходи за транспортирането на отделените материали до мястото за 
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рециклиране. Процесът на балиране ще бъде изцяло автоматизиран; 

- временно съхраняване на балираните материали до предаването им за последващо 

третиране: Временно съхраняване е предвидено за сортираните оползотворими материали, 

както и за отделените от потока битови отпадъци опасни такива. За съхраняване на опасните 

отпадъци е предвиден закрит склад, с плътна настилка; 

- извозване на отпадъците, подлежащи на депониране към клетките за депониране: 

Предвижда се отпадъците да се извозват до клетката за депониране ежедневно. Ще се 

използват контейнери - 20 куб.м. На депониране подлежи фракцията с размери по-малки 80 

мм, както и остатъчната фракция след ръчно и механично сортиране. 

Капацитет на инсталацията за сепариране - 40 000 т/год.; 

Среднодневно количество: 128 т/ден; 

Максимално дневно количество: 167 т/ден. 

Предвидено е площадката за сепариране на отпадъци да се разположи в южната част на 

Регионално депо - Разград, непосредствено до входа на депото. 

 

8. Алтернативи за третиране на отпадъците  

 

Закона за управление на отпадъците вменява изисквания на местните власти за 

предприемане на действия за изграждане на нови съоръжения за третиране на отпадъците най 

- малко три години преди изчерпване на капацитета на депото, като Община Исперих няма  

конкретни ангажименти за това.  

Съществуват няколко варианта за третиране на битовите отпадъци в страната.  

Първият е най-разпространеният в страната - депониране. Чрез депонирането отпадъците 

се обезвреждат, чрез натрупване върху определена площ и периодично се запръстяват със 

земни маси.  Слабите страни на депонирането са, че при него няма възможност за 

възстановяване на ресурси, при разлагането на отпадъците се отделя парниковия газ метан, 

който е много по-силен от въглеродния диоксид, крият сериозен риск от замърсяване на 

почвите и водите, ако не са правилно изградени и поддържани и при този метод отпадъците не 

се унищожават напълно, а изискват и по-нататъшни мерки за контрол.  

За предотвратяване на неблагоприятните въздействия от дейността по депонирането на 

отпадъците в националното и европейското законодателство са наложени изисквания за 

търсене на други средства и методи за обезвреждане на отпадъците.  

Втори вариант е механо-биологичното третиране /МБТ/. Тази метод на третиране на 

отпадъците е комбинация от няколко вида дейности, а именно:  

 сепариране на отпадъците с цел отделяне на опасни и габаритни компоненти;  

 механично третиране на отпадъците с цел производство на твърди горива, получени от 

отпадъци (RDF);  

 биологично третиране на отпадъците, с цел стабилизирането им и получаване на  

компост;  

Трети вариант за третиране на отпадъците са термичните методи, при които има 

възможност за оползотворяване на получената енергия. Прилаганите терм. методи са:  

 Инсинериране;  
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 Пиролиза и газификация;  

 Комбинирани термични процеси;  

 Плазмени методи;  

Съществуват различни инсталации и технологии за термично третиране на отпадъците, 

като най- общо при тях постъпващият отпадък се изгаря при контролирани условия, 

вследствие на което се получава биогаз, подходящ в зависимост от технологията за отопление, 

за твърдо и течно гориво и др.  

От всички гореизброени методи на третиране на отпадъците, най-приемлив от 

икономическа гледна точка за Община Исперих е депонирането на отпадъците на депо, след 

предварително сепариране, тъй като Региона, в който попада Общината, съгласно 

Националната програма за управление на дейностите по отпадъците /НПУДО/ е малък.  

От друга страна депонирането е последно в йерархията за управление на отпадъците и то 

трябва да остане като последен вариант след предприемане на другите мерки и дейности в 

йерархията.  

Междувременно с това Община Исперих изпълнява задълженията си по ЗУО, чрез 

предприемането на мерки още от най-ранни етапи.  

Първият етап, който е предприет, в предвид новите законодателни промени в 

екологичното законодателство е привеждане на съществуващото депо в гр. Исперих в 

съответствие с нормативните изисквания. За целта са извършени необходимите действия 

относно недопускане на вредно въздействие върху околната среда в района от дейността на 

депото, чрез ежедневен мониторинг на компонентите на околната среда в района.  

Извършен е морфологичен анализ на отпадъците за определяне на количествата, състава 

и морфологията на депонираните отпадъци. Въз основа на докладите е разпределено 

процентното участие на Общините, депониращи отпадъците си на депото.  

 

9. Други методи за обезвреждане/ оползотворяване  

 

На този етап други методи на третиране на отпадъците в Република България не са 

известни освен по - горе изброените.  

Община Исперих не предвижда внедряване на други технологии, тъй като първо е 

необходимо да доразвие съществуващите и планираните методи и технологии.  

 

10. Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване  

 

Предвижданията на законодателството по отношение на строителните отпадъците е ново 

и цели третиране на строителните отпадъци за тяхното повторно използване. Както за 

битовите отпадъци така и тук са поставени национални цели за рециклиране и 

оползотворяване на тези отпадъци, както и за влагането в строителството на рециклирани 

такива.  

С приетия през 2012 г. Закон за управление на отпадъците отпадна задължението на 

общините да осигуряват депа за строителни отпадъци. Общините имат ангажименти относно 

управлението на строителни отпадъци от ремонтни дейности на домакинствата. 

Към момента на разработване на настоящата Програма на територията на община 
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Исперих не се експлоатира депо за строителни отпадъци. При извършване на ремонтни 

дейности, домакинствата се насочват за предаване на образуваните строителни отпадъци за 

депониране на Регионално депо за неопасни отпадъци - Разград. 

По проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2014 г.“, описан в 

по-горе, са разработени инвестиционни проекти за разширение на Регионалното депо, в които 

е предвидена площадка за разполагане на съоръжение за предварително третиране на 

строителни отпадъци - мобилна инсталация за третиране на строителни отпадъци. 

В инсталацията ще постъпват строителните (инертни) отпадъци от общините в регион 

Разград с цел намаляване на обема им и осигуряване на възможност за повторното им 

използване. 

Към инсталацията за третиране на строителните отпадъци е предвидено обособяване на 

следните производствени и спомагателни участъци: входящ контрол на постъпващите 

отпадъци; производствен участък - инсталация за раздробяване на отпадъците; складова зона - 

временно съхраняване на постъпилите за обработка строителни отпадъци, временно 

съхраняване на рециклираните строителни отпадъци. 

Технологичният процес за третиране на строителните отпадъци се състои от следните 

операции: 

- входящ контрол на постъпващите строителни отпадъци - визуален и документален: 

При пристигане транспортните средства се претеглят, проверява се документация, 

съпровождаща транспортираните строителни отпадъци, извършва се оглед за вида на 

отпадъците; 

- раздробяване на строителните отпадъци: Отпадъците, предназначени за преработка, 

се вкарват в бункер и чрез вибрационна пречиствателна решетка (сито) постъпват в 

ударна дробилка. След натрошаването им се подават към лентов транспортьор, на 

който има електромагнит за отделяне на железните елементи. 

С цел възможност за последващо използване се предвижда натрошеният материал да 

се подава към сортировъчното устройство за отделните фракции. 

Всички фракции, получени при преработката е необходимо да бъдат съпроводени със 

сертификат за качество на готовото изделие; 

 

11. Инфраструктура за третиране на утайките от ГПСОВ  

 

Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Исперих е изградена и пусната в 

експлоатация през 1994 г. Съгласно протокол от 22.06.1994 г. между община Исперих, МОСВ, 

Гл.изпълнител и Гл.проектант “Водоканалинженеринг” ЕООД е взето решение, поради 

недостатъчност на финансови средства да се реализира етапен пуск „Механично стъпало с 

третиране на утайките“. Това решение е определило и технологичната схема, която е 

реализирана и пусната в експлоатация. 

В рамките на Оперативна програма „Околна среда 2004-20013 г.“ е изготвен и 

реазириран Интегриран проект за водния цикъл на град Исперих, който включва: 

- Разширение и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води ПСОВ, 

находяща се в имот № 000051 в землището на гр. Исперих, ЕКАТТЕ 32874, община Исперих, 

обл. Разград.  
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- Изграждането на канализационната мрежа и разширение и реконструкцията на 

водопроводна мрежа Исперих са в строителните граници на населеното место гр. Исперих, 

ЕКАТТЕ 32874, община Исперих, обл. Разград.    

През периода 2013-2015 г. са извършени строителните дейности по проекта, 

включващи полагането на нова канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна 

мрежа, изграждане и оборудване на канализационни помпени станции. Изпълнението на 

предвиденото по проекта разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ е 

финализирано и обектът е приет от държавна приемателна комисия. 

След реализацията на проекта технологична схема на пречистване на отпадъчните води 

на ПСОВ гр. Исперих включва механично стъпало, биологично стъпало в комбиниран блок 

със симултанна денитрификация и био-дефосфатизация, дезинфекция в съществуващите 

контактни резервоари. Третирането на утайките включва аеробна стабилизация, гравитачно 

уплътняване и обезводняване с постваруване. 

Утайково стопанство 

Помпите за излишната активна утайка ще се монтират към помпената станция за 

активна утайка. Излишната активна утайка от биостъпалото ще се подава за стабилизиране в 

Аеробен стабилизатор с отделяне на калова вода и последващо уплътняване в 

утайкоуплътнител. Каловата вода се зауства към дренажната канализация, а уплътнената 

утайка чрез директен смукател се подава от зареждащата помпа към обезводнителната 

инсталация - лентова филтърпреса. Постваруване - смесване със суха вар на обезводненият 

кек се предвижда за кондициониране на обезводнената утайкат за по-лесното и 

транспортиране. Част от съществуващите изсушителни полета ще служат като буферно депо 

преди извозването на утайките за оползотворяване. Останалите изсушителни полета са 

резервни.  

Разработен и утвърден е и Програма за управление на утайките от ПСОВ Исперих. 

 

 

  

Основни изводи и препоръки  

 

 

Вследствие на извършения 

анализ на съществуващото 

състояние могат да бъдат 

направени следните изводи и 

препоръки: 

 

 Във всички населени места на територията на община Исперих се извършва 

организирано събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци, като системата 

обхваща 100% от населението на общината; 

 Общината е осигурила съдове и техника за събиране и извозване на смесените 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgiMDDptbJAhUC0RQKHYgbDjIQjRwIBw&url=http://3vs.eu/bg/Zadachi_na_razuznavaneto-c291&psig=AFQjCNGy9S9lif0OdYurvy1_5v2XrKsyxQ&ust=1450008952948124
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битови отпадъци; 

 Смесените битови отпадъци от всички населени места на територията на община 

Исперих се депонират на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Разград, 

Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян, отговарящо на нормативните 

изисквания. Собственик и оператор на депото е Община Разград.  

 Общината е организирала разделното събиране на по-големите потоци отпадъци 

на територията си. Организирала е самостоятелно и/или чрез сътрудничество с 

организации по оползотворяване различни системи за събиране на отпадъците. Също така 

съумява да внедрява новите изисквания на законодателството към своите дейности.  

 В изпълнение на законодателното изискване за регионално управление на 

битовите отпадъци, Община Исперих членува в Регионално сдружение за управление на 

отпадъците на Регион Разград, заедно с общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, 

Самуил и Цар Калоян; 

 Към момента на разработване на програмата, на територията на община Исперих 

не функционират съоръжения и инсталации за сепариране и компостиране на битови 

отпадъци; 

 С оглед постигане на количествените цели за рециклиране и оползотворяване на 

отпадъците, за които са отговорни местните власти, общините от Регион Разград, с водеща 

община Разград, са предприели действия относно извършването на предпроектни 

проучвания и изготвянето на проекти за реализацията на „Интегрирана система от 

съоръжения за третиране на неопасни отпадъци от регион Разград“. Финансирането на 

дейностите е предоставено по проект за техническа помощ по приоритетна ос 2 на 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. В рамките на интегрираната система е 

предвидено изграждането на инсталации за предварително третиране на битовите 

отпадъци от региона (инсталация за сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране 

на разделно събрани зелени отпадъци и биоотпадъци) и разширение на съществуващото 

Регионално депо - I етап, с цел увеличаване срока му на експлоатация и осигуряване на 

екологосъобразно третиране на отпадъците от региона. Също така в разработените 

инвестиционни проекти е предвидена площадка за разполагане на съоръжение за 

предварително третиране на строителни отпадъци - мобилна инсталация за третиране на 

строителни отпадъци; 

Препоръки: Предприемане на действия, съвместно с останалите общини от Регион 

Разград, за изграждане на предвидените регионални съоръжения за третиране на отпадъците 

чрез разработване и предоставяне на проектно предложение по Приоритетна ос 2: „Отпадъци“ 

на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“; осигуряване на необходимото 

оборудване и техника за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
 

 

1.4. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В СФЕРАТА НА 

УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ, С АКЦЕНТ ВЪРХУ КОНТРОЛНИТЕ 

ФУНКЦИИ  

 

 

1. Функции за управление на отпадъците  
 

 

Кмета на Общината организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани 

на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и 

Общинската Наредба по чл.22 от ЗУО, като осигурява условия, при които всеки притежател на 

битови отпадъци се обслужва от лица, на които е предоставено право да извършват дейности 

по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.  

Съобразно цитираните по-горе нормативни документи кметът на Общината отговаря за:  

1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 

други;  

2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;  

3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 

от населените места, предназначени за обществено ползване;  

4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или 

обезвреждане на битови отпадъци;  

5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 

отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната 

община;  

6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за 

следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;  

7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 

отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи 

на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени 

отпадъци;  

8. изпълнението на решенията на общото събрание на регионалните сдружения за 

управление на отпадъците и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, 

поправка и подготовка за повторна употреба;  

9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци и предаването им 

за оползотворяване и/или обезвреждане;  



152 

  

ППррооггррааммаа  ззаа  ууппррааввллееннииее  ннаа  ооттппааддъъццииттее  вв  ООббщщииннаа  ИИссппеерриихх  ззаа  ппееррииооддаа  22001166  ––  22002200  гг..  

 
 

 

10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. 

определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно 

събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;  

11. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани 

отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във 

всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, 

и при необходимост в други населени места;  

12. почистването от отпадъци на общинските пътища;  

13. осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15 чрез интернет 

страницата си, както и по друг подходящ начин;  

14. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, 

стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;  

15. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или 

създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.  

Извършването на гореописаните дейности се осъществява, чрез длъжностни лица, на 

които кмета е възложил изпълнението на дейностите – заместник-кмета, с направление по 

екология.  

Заместник-кметът на общината, упражнява непрекъснат контрол върху дейностите по 

управление на отпадъците, сметосъбирането и сметоизвозването на образуваните отпадъци, 

системата за разделно събиране на отпадъците, извършват се проверки по сигнали и жалби на 

граждани, свързани с околната среда, упражнява се контрол върху фирмата, ангажирана с 

дейностите по обслужване на контейнерите за отпадъци – спазване на графици за извозване и 

за метене на улици и площади, цялостно изпълнение на дейностите, които са им възложени, 

чрез договор, информиране на обществеността за дейности и мероприятия свързани с 

отпадъците, изготвяне и обобщаване на различни планове, програми, справки и др. свързани с 

горепосочените дейности.  

Община Исперих има обявена инициатива “Аз искам чист град! А ти?„  от 2016 г. на 

интернет сайта си. Също така на интернет – страницата на предстои да се създаде рубриката 

„Екология“ с данни за:  

1. Лицата, с които са сключени договори/на които е възложено да извършват дейности 

по събирането на битовите отпадъци, почистване на териториите, предназначени за 

обществено ползване и транспортирането им за последващо третиране и окончателно 

обезвреждане. Данните включват: адрес, лице за контакт, телефон/факс/e-mail, на които могат 

да се подават сигнали, мнения и предложения, както и информация за схемата на 

разположение на контейнерите за всеки обслужван район/ населено място на Общината и за 

честота на събирането и транспортирането на битови отпадъци;  

 2. Лицата, с които са сключени договори за разделно събиране на отпадъци от опаковки 

и разделно събрани отпадъци от домакинствата. Данните включват: Адрес, лице за контакт, 

телефон/факс/e-mail, на които могат да се подават сигнали, мнения, предложения и др.;  

3. Лицата, на които е възложено събиране и транспортиране на строителни отпадъци от 

домакинствата, както и информация и телефони за подаване на Заявки от граждани за 

извозване на отпадъците – до 1 куб.м.  
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4. Местата за обезвреждане на битови и строителни отпадъци – договори. 

5. Местата, на които са разположени кошчета за събиране на негодни за употреба 

батерии.  

Ежегодно Общински съвет приема и актуализира Наредбите, имащи отношение към 

чистотата на населените места, към организационната структура, касаещи начина и реда на 

третиране на отпадъците. Наредбите на територията на Община Исперих, които касаят 

дейностите по отпадъците са следните:  

 Наредба за управление на дейностите с отпадъци и поддържане на чистотата на 

територията на Община Исперих 

  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Исперих 

  Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община 

Исперих 

 Наредба № 1 за опазване на обществения ред в Община Исперих  

През последните години са разработвани различни планове, програми, проекти, имащи 

връзка с управлението на отпадъците, а именно:  

 “ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” на Община Исперих за 

периода 2009 -2015 год.  с включени: 

-  ТОМ І – Програма за опазване на околната среда; 

-  ТОМ ІІ – Програма за управление на дейностите с отпадъци; 

-  ТОМ ІІІ – Раздел „Лечебни растения”; 

-       ТОМ ІV – Раздел „Опазване, устойчиво ползване и възстановяване на 

почвите”. 

През този програмен период на Община Исперих й предстои изготвяне на Методика за 

изготвяне на план - сметка  за формиране на „Такса битови отпадъци”, изготвяне на нова 

Програма за опазване на околната среда, изготвяне на Планове или програми за управление на 

растителни и биоразградими отпадъци във връзка с изграждането на площадка за 

компостиране и домашно компостиране и др.  

 

2. Състояние на човешките ресурси с възложени функции за отпадъци  

 

За да се установи състоянието на човешките ресурси в Общината е необходимо първо да 

се проследи структурата и йерархията на подчинение в администрацията. Това е необходимо 

за да се установи на кого са подчинени експертите, на които са възложени функции за 

управление на отпадъците, кой може да осъществява контрол върху тях и кой може да 

разпорежда определените задачи за изпълнение. Най общо структурата в Община Исперих 

изглежда така:  

Кмет,  Зам.кметове ,Секретар  

Директори на дирекции, Началник отдели, Експерти  

Конкретно в случая, има един експерт извършващи дейности и контрол върху 

управлението на отпадъците в Общината. Тези дейности се извършват и от ресорния зам. 

кмет.  

Заместник-кмета с ресор  "Устройство на територията, инфраструктура, екология, общинска 

собственост и местни данъци и такси", е висококвалифициран с висше образователна степен и 



154 

  

ППррооггррааммаа  ззаа  ууппррааввллееннииее  ннаа  ооттппааддъъццииттее  вв  ООббщщииннаа  ИИссппеерриихх  ззаа  ппееррииооддаа  22001166  ––  22002200  гг..  

 
 

 

нужните познания по екология. Има недостиг на човешки ресурс от контрольори по чистотата. 

Там е необходимо да бъдат предвидени по щат бройки, чрез които да се засили контрола 

върху управление на отпадъците в Общината.  

 

 Основни изводи и препоръки  

 

Вследствие на извършения анализ на 

съществуващото състояние на 

институционалния капацитет могат да 

бъдат направени следните изводи и 

препоръки: 

 

 

 Възложените с националната нормативна уредба правомощия на 

кмета на общината във връзка с управлението на отпадъците са обезпечени в 

голяма степен с функции на звената в общинската администрация. 

 Контролната дейност, свързана с управление на отпадъците в 

общината обхваща контролът върху дейността на фирмите, с които са сключени 

договори за извършване на дейности с отпадъци /договор за събиране и 

транспортиране на битови отпадъци, договори за сътрудничество с организации 

по оползотворяване на масово разпространени отпадъци/ и контролът по 

спазване на местната нормативна уредба, в т.ч. налагането на санкции, при 

констатирани нарушения и се извършва от служители на общината. 

 На настоящия етап не са възложени функции относно 

биоразградимите и биоотпадъците, тъй като общината все още не е въвела 

система за разделно събиране и оползотворяване на този вид отпадъци. 

 Към момента отдел „Териториално-селищно устройство“ 

изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани 

в Закона за устройство на територията; извършва административно-технически 

услуги по одобряване на устройствени планове и инвестиционни проекти, 

издаване на скици и визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж и 

актове за узаконяване съгласно ЗУТ; извършва контрол за недопускане на 

незаконно строителство и при наличие на такова - констатиране и премахване 

на същото в съответствие с правомощията по ЗУТ. Във връзка с нововъведените 

задължения на местните власти, свързани с разработване или одобряване на 

планове за управление на строителни отпадъци и последващ контрол по 

изпълнението им и одобряване на отчетите за изпълнение на плановете, както и 

за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради, е необходимо в устройствения 

правилник на общинската администрация или в друг вътрешен документ да се 

възложат съответни отговорности за изпълнението на тези функции. 

 Като цяло, Община Исперих разполага с достатъчно служители с 
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подходяща квалификация за изпълнение на функциите по управление на 

отпадъците. Осъществяват се целенасочени действия за повишаване на 

професионалната квалификацията и административния капацитет на 

служителите, като се осигурява участието им в общи и специализирани 

обучения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

1.5. АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО 

ПЛОЩАДКИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОСЪЩЕСТВЕНИ 

МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  

 

1. Мерки за предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с 

отпадъци  
 

Община Исперих е въвела организирано сметосъбиране във всички населени места 

на територията си, като всички нерегламентирани сметища са закрити през 2012 година.  

Закриването им е осъществено въз основа на изготвен подробен план за закриване 

на сметищата, който е съгласуван и одобрен от Директора на РИОСВ-Русе.  

Ежегодно Общинска администрация извършва проверки за наличието на 

изхвърлени отпадъци на закритите сметища в населените места, както и за образувани 

нови такива.  

В по- голямата част от населените места замърсяване липсва, но има и такива, в 

които се образуват нови локални замърсявания. Предприемат се своевременни мерки за 

почистване на замърсяванията, както и за недопускането им.  

Ежегодно в план-сметките за сметосъбиране и сметоизвозване, Община Исперих 

заделя средства за почистване на образувани замърсявания. Средно годишно Общината 

извършва почистване на около 10 броя локални замърсявания.  

Тъй като населените места в Общината са 24 на брой и няма достатъчно 

контрольори които да контролират пряко замърсяванията, се  разчита и на кметовете за 

справяне с тях.  

Със заповед на Кмета на община Исперих, са определени отговорните лица от 

общинска администрация за управление на отпадъците и предотвратяване на 

нерегламентирани замърсявания и подобряване чистотата в населените места. 

Инициативи на Община Исперих, свързани с предотвратяване образуването на 

замърсявания са различни разяснителни кампании, съвместно с организацията, 

обслужваща системата за разделно събиране на отпадъците, различни мероприятия с 

училищата и градините в седмицата, предхождаща Деня на земята, активното участие на 

общинска администрация, граждани, фирми и различни организации в кампанията „Да 

изчистим България за един ден”. 

 Едновременно с това се ангажира и с популяризирането на кампанията сред 

населението, за което също се осигуряват чували, ръкавици и извозване на събраните 

отпадъци.  

 Мерките за предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания, които 

Общината може да предприеме касаят:  

 Идентифициране и описване на всички ключови места, където е възможно 

образуването на локални замърсявания;  

 Увеличаване броя на контейнерите;  
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 Ограничаване достъпа на автомобили до крайпътни дерета и места, там 

където е възможно, с цел да не се изхвърлят отпадъци с автомобили, 

каруци, камиони и др.;  

 Подобряване на културата на населението, чрез разработване и прилагане 

на различни мерки, кампании, програми;  

 Увеличаване броя на служебните лица, имащи статут на контролни органи 

и правомощия за съставяне на актове за административни нарушения;  

 Поставяне на предупредителни знаци за забрана за изхвърляне на отпадъци 

на определени места;  

 Ежегодно актуализиране и допълване на системите за организирано 

сметосъбиране и разделно събиране;  

 Уведомяване на населението за начина и местата за изхвърляне на 

различните видове отпадъци;  

 Съгласно Публичен регистър за издадените разрешителни по Чл. 104, ал. 1 и на 

отказите по чл. 112б, ал.1 и ал.2 от ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи 

аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 

39/12.05.2006 г., изм. и доп.), актуален към м.Септември 2014г., на територията на 

община Исперих няма предприятия включени в регистъра и в тази връзка не е 

необходимо местоположението на такива предприятия да се съобрази в ОУПО от гледна 

точка осигуряване на съответните отстояния. 

Всички пестициди на територията на общината са запечатани  в 14 броя  Б-Б куба 

от фирма “Балбок Инженеринг” АД, гр. София. Кубовете са поставени на специална 

площадка. 

 

Таблица № 14  Състояние на пестицидите на територията на община Исперих 

 

Община Собственост на площадката Смесени - kg Състояние Охрана 

Исперих Общинска 

14 бр. Б-Б 

куба Добро Няма 

Ежегодно комисия с участието на представители на Гражданска защита, РПУ и 

общинска администрация извършва проверки за състоянието на кубовете и съставя 

обобщен констативен протокол. 

2. Закриване и рекултивация на площадки, терени и/или депа на територията 

на община Исперих с преустановена експлоатация 

 

До влизането в сила на Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, депонирането на 

битовите и строителните отпадъци, образувани на територията на община Исперих се е 

извършвало на общинското депо за неопасни отпадъци в поземлен имот № 000106 по 
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картата на възстановената собственост на с. Лъвино, община Исперих, област Разград, 

площ от 46.013 дка и 22 сметища в землищата на останалите населени места. В 

съответствие с разпоредбите на § 5, ал. 2 от Наредба № 8 за депото и сметищата са 

изготвени Планове за привеждане на депата в съответствие с нормативните 

изисквания. Плановете са утвърдени от РИОСВ - Русе със съответни мерки и срокове за 

тяхното изпълнение. 

Съгласно изискванията на законодателството по управление на отпадъците, 

Община Исперих е предприела действия за преустановяване експлоатацията и закриване 

на съществуващото общинско депо и селски сметища, които не отговарят на 

нормативните изисквания за депониране на отпадъци. 

 

2.1. Закриване и рекултивация на общинското депо за отпадъци  

  

Общинското депо с. Лъвино е било експлоатирано от 1992 г. на база Протокол от 

18.09.1992 г. на комисия свикана съгласно заповед № 104/20.05.1992 г. на кмета на 

общината. Използвано е от общинския център.  

С договор от 2004 г. за оператор на депото е определено „А.С.А. България” ЕООД, 

което е стопанисвало и поддържало депото до месец юли 2009 г., когато със Заповед № 

272/16.07.2009 г. на директора на РИОСВ гр. Русе е преустановена експлоатацията му.  

Площадката на депото – попада в имот  № 000106  с начин на трайно ползване 

“депо-индустриални отпадъци” местност „Фети кору” по картата на възстановената 

собственост на с.Лъвино, ЕКАТТЕ 44358, община Исперих, област Разград, вид 

собственост – общинска публична. Площта на имота е  46.013 дка. Отстои на 0,4 км 

западно от регулационните граници на населеното място.  

 

 Изготвен е технически проект за рекултивация на съществуващото общинско депо 

на община Исперих. Проектът е одобрен за финансиране от ПУДООС към МОСВ 

съгласно Постановление № 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за 

изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на 

регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за 

закриването на общински депа за битови отпадъци. През 2015 г. проектът е изпълнен. 

След завършване на рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци имотът е с 

начин на трайно ползване “пасище, мера”. 

Следексплоатационни грижи и мониторинг на общинското депо за отпадъци - 

действащата Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за 

изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци изисква да се осъществява поддръжка и 

следексплоатационни грижи за площадката на депото след негово закриване, в т.ч. 

контрол и наблюдение на параметрите на околната среда за най-малко 30 години след 

закриване на депото или за друг срок, определен по преценка на компетентния орган, 

като се отчетат потенциалната опасност за човешкото здраве и околната среда. 

Поддръжката и следексплатационните грижи се осъществяват в съответствие с план за 

контрол и мониторинг съгласно Приложение 3 на цитираната наредба. 
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За общинското депо за отпадъци в местност „Фети кору” в землището на с. 

Лъвино е изготвен План за мониторинг като част от проекта за рекултивация. Източник 

на финансиране на дейностите по следексплоатационни грижи и мониторинг на депо са 

приходите от такса битови отпадъци, както е регламентирано в Закона за местните 

данъци и такси. Средствата за дейностите следва да се включват в ежегодните план-

сметки за необходимите разходи по ЗМДТ за битови отпадъци. 

 

2.2.  Закрити селски сметища на територията на община Исперих 

 

Сметищата на селата на територията на община Исперих са били отредени преди 

1992 г. След влизането в сила на Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, за сметищата са 

изготвени Планове за привеждане на депата в съответствие с нормативните 

изисквания по § 5, ал. 2 от наредбата, предвид факта, че те не отговарят на въведените 

изисквания за депониране на отпадъци. С плановете са предвидени мерки за 

преустановяване на експлоатацията и закриване на сметищата. Плановете са утвърдени 

с Решение на Директора на РИОСВ - Русе. 

Към момента на разработване на настоящата Програма всички селски сметища 

са с преустановена експлоатация и са закрити по метода „in sito” т.е. запръстяване на 

замърсените терени. 

В следващата таблица са представени данни за местоположението и площта на 

закритите сметища. 

 

Таблица № 15 Закрити селски сметища на територията на община Исперих 

 

№ Населено място Описание 

1 село Бърдоква Площадката на депото е разположена североизточно от селото в посока 

ЖП гарата в бивша кариера и мера и се състои от: 

 Имот №000028 с площ 27,302дка в местността “Ямака” в землището 

на с. Бърдоква с ЕКАТТЕ 07452, Община Исперих по скица № 

Ф00295/25.01.2003г.  

2 село Белинци Площадката на депото е разположена южно от с.Белинци до стари 

гробища и се състои от: 

 Имот №000013 с площ 2,099дка в местността “Неопределена” в 

землището на с.Белинци с ЕКАТТЕ 03472, Община Исперих по скица № 

Ф00499/28.01.2003г.  

3 село Делчево Площадката на депото е разположена източно от селото на 

регулационната граница и се състои от: 

Имот №000071 с площ 1,498 дка в местността “Ферятпаркъшла” в 

землището на с. Делчево с ЕКАТТЕ 20609, Община Исперих по скица № 

Ф00215/21.01.2003г.   

4 село Драгомъж Отреденото депо се намира северно от селото на площ от 3 дка в 

местността “При кариерата” в бивша кариера. 

5 село Духовец Площадката на депото се намира западно от селото до кравефермата и 

състои от: 

Имот №000102 с площ 3,687 дка в местността “Неопределена” в 

землището на с.Духовец с ЕКАТТЕ 24150, Община Исперих по скица № 
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Ф00442/25.01.2003г. 

Имот №000066 с площ 2,257 дка в местността “Неопределена” в 

землището на с.Духовец с ЕКАТТЕ 24150, Община Исперих по скица 

№ Ф00441/25.01.2003г.  

Площадката на депото се състои от: 

 Имот №000055 с площ 2,199 дка в местността “Неопределена” в 

землището на с.Духовец с ЕКАТТЕ 24150, Община Исперих по скица № 

Ф00440/25.01.2003г.  

 Имот №000049 с площ 5,891 дка в местността “Неопределена” в 

земл9ището на с. уховец с ЕКАТТЕ 24150, Община Исперих по скица 

№ Ф0041039/25.01.2003г. 

6 село Голям 

Поровец 

Площадката на депото е разположена непосредствено до регулацията на 

селото и се състои от: 

Имот №000102 с площ 19,755дка в местността “Кюпрю орман” в 

землище на с. Голям Поровец с ЕКАТТЕ 15959,Община Исперих по 

скица № К00194/31.03.2005г. 

7 село Яким Груево Определената площадка се намира южно от селото върху 2 дка от дере. 

8 село Йонково Площадката на депото е разположена до стопанския двор и се състои от: 

 Имот №000026 с площ 4,291 дка в местността “Армутлук” в 

землището на с. Йонково с ЕКАТТЕ 34103, Община Исперих по скица 

№ Ф00597/25.01.2003г.  

 Имот №000059 с площ 12,509 дка в местността “Тюрбе” в землището 

на с. Йотково с ЕКАТТЕ 34103, Община Исперих по скица № 

Ф00597/25.01.2003г.  

 Имот №000146 с площ 17,297 дка в местността “Карамуклук” в 

землището на с. Йонково с ЕКАТТЕ 34103, Община Исперих по скица 

№ Ф00599/25.01.2003г.  

 Имот №000169 с площ 13,342дка в местността “Текешки път-ляво” в 

землището на с. Йонково с ЕКАТТЕ 34103, Община Исперих по скица 

№ Ф00600/25.01.2003г. Имот №0001719 с площ 27,478 дка в местността 

“Тетралик” в землището на с. Йонково с ЕКАТТЕ 34103, Община 

Исперих по скица № Ф00601/25.01.2003г. 

9 село Къпиновци Отредената площадка се намира северозападно от селото на около 1 км 

в близост до стопански двор. 

10 село Китанчево Площадката на депото се състои от: 

 Имот №000161 с площ 4,225 дка в местността “Неопределена” в 

землището на с.Китанчево с ЕКАТТЕ 37010, Община Исперих по скица 

№ Ф00722/23.01.2003г.  

 Имот №000158 с площ 5,188 дка в местността “Неопределена” в 

землището на с. Китанчево с ЕКАТТЕ 37010, Община Исперих по скица 

№ Ф00723/23.01.2003г. 

11 
село Конево 

 

Площадката на депото е разположена южно от с. Конево.  

 Имот №000060 с площ 3,500 дка в местността “Волнонски блок” в 

землището на с. Конево с ЕКАТТЕ 38296, Община Исперих по скица 

№Ф00293/25.01.2003г. и акт №1078/27.03.2003г. за публична общинска 

собственост.  

12 село Лъвино Площадката на депото се намира югоизточно от селото и се състои от: 

Имот №000119 с площ 14,882 дка в местността “Неопределена” в 

землището на с.Лъвино с ЕКАТТЕ 44358, Община Исперих по скица № 

Ф01086/25.01.2003г. 

13 село Лудогорци Площадката на депото е разположена северозападно от селото в 

близост до овчарниците.  

14 
село Малък 

Поровец 

 

Площадката на депото е разположена североизтомно от селото и се 

състои от: 

Имот №000028 с площ 4,950 дка в местността “Неопределена” в 
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землището на с.М.Поровец с ЕКАТТЕ 46913, Община Исперих по скица 

№ Ф00391/23.01.2003г. 

15 
село Печеница 

 

За сметищна площадка са определени 3 дка от общинска мера 

северозападно от селото 

16 село Подайва Площадките на депото са разположени в землището на с. Подайва и се 

състоят от три имота: 

 Имот №000124 с площ 5.124 дка в местността “Акташ” в землището 

на с. Подайва с ЕКАТТЕ56945, Община Исперих по скица 

№Ф00471/25.01.2003г. и акт №1091/28.03.2003г. за публична общинска 

собственост.  

 Имот №000043 с площ 5.961дка в местността “Джибер юртлу” в 

землището на с. Подайва с ЕКАТТЕ56945, Община Исперих по скица 

№Ф00470/25.01.2003г. и акт №1090/ 28.03.2003г. за публична общинска 

собственост.  

 Имот №000106 с площ 12.197 дка в местността “Джибер юртлу” в 

землището на с. Подайва с ЕКАТТЕ56945, Община Исперих по скица 

№Ф00469/25.01.2003г. и акт №1089/ 28.03.2003г. за публична общинска 

собственост. 

17 село Райнино Отредената площадка се намира западно от селото върху площ от 3 дка 

общинска мера. 

18 село Средоселци Площадката на депото е разположена североизточно от с. Средоселци 

до старите гробища. 

 Имот №000012 с площ 12,848 дка в местността “Неопределена” в 

землището на с. Средоселци с ЕКАТТЕ 68552, Община Исперих по 

скица № Ф00484/25.01.2003г. и акт №1098/31.03.2003г. за публична 

общинска собственост.  

19 село Старо селище Площадката на депото е разположена северозападно от с. Старо селище 

и се състои от един имот №000036 с площ 23,750 дка в местността 

“Неопределена” в землището на с.Старо селище с ЕКАТТЕ 69047, 

Община Исперих по скица № Ф00748/23.01.2003г. и акт 

№1097/31.03.2003г. за публична общинска собственост 

20 село Свещари Отредената площадката на депото се намира източно от селото върху 3 

дка общинска мера 

21 село Тодорово Отредените площадки са източно от селото и 3 дка дере  западно от 

селото 3 дка дере. 

22 село Вазово Сметищата на с. Вазово са разположени на 150 м западно от селото. 

Източник: Общинска администрация Исперих 

 

 

 

 

 Основни изводи и препоръки  

 

Вследствие на извършения анализ 

на съществуващото състояние 

могат да бъдат направени 

следните изводи и препоръки: 
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В заключение може да се каже, че Община Исперих е предприела всички мерки са 

недопускане увреждането и замърсяването на околната среда от стари, замърсени в 

миналото площадки или от предстоящи на закриване такива. Дейността по 

рекултивирането на нарушеният терен е извършена въз основа на изготвен и одобрен 

проект, съдържащ всички изисквания на екологичното законодателство, което 

допринася за недопускане на вредно въздействие от дейността върху конкретните 

райони.  

 Препоръките към Общината са да се спазват всички предвиждани изисквания и 

технологии в изготвените проекти и поддържане на постоянен контрол и мониторинг 

върху рекултивираното депо и да се изготви регистър на закритите депа за отпадъци. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

 

1.6. АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СХЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ, ПЛАНИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ И 

ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ  

 

1. 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 възлагане на услугите в разглежданата област, е осъществен през 

призмата на два основополагащи принципа на европейските и националната 

екологични политики, в т.ч. и политиките по управление на отпадъците. 

Принципът „Замърсителят плаща“ е заложен в Договора за създаване на 

Европейската общност (чл.174). Във връзка с отпадъците този принцип изисква: 

 причинителят и притежателят на отпадъци да ги управляват по начин, 

който гарантира висока степен на защита за околната среда и човешкото здраве; 

 причинителите на отпадъци да поемат отговорност за отпадъците си; 

 разходите за опазване на околната среда и човешкото здраве, свързани с 

образуването и третирането на отпадъците, трябва да бъдат отчитани при определяне 

цената на продуктите и услугите; 

 разходите за третиране и транспортиране на отпадъците са за сметка на 

причинителите и притежателите на отпадъците. 

Принципът „Разширена отговорност на производителя“ е екологичен принцип, 

който се прилага като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото въздействие 

върху околната среда от даден продукт и въвежда задължения и отговорности за 

производителя на продукта по време на целия му жизнен цикъл за ограничаване на 

съдържанието на опасни вещества, предотвратяване на отпадъците, обратно приемане, 

повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, 

получени в резултат на употребата на продукта. 

В съответствие с този принцип, производителите на продукти трябва да поемат 

отговорност, включително финансирането за: 

 предотвратяване и намаляване на отпадъците, образувани при 

производството на техните продукти; 

 проектиране и разработване на продукти, които подлежат на многократна 

употреба, да са технически издръжливи, да не съдържат или да имат 

ограничено съдържание на материали и вещества, представляващи риск за 

околната среда; 

 развиване на пазари за повторна употреба и рециклиране на отпадъците, 

образувани след крайната употреба на пусканите на пазара продукти. 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) определя 

разширената отговорност на производителя като подход за екологична политика, при 

който отговорността на производителя за продукта обхваща и етапа след потреблението 

от целия жизнен цикъл на продукта. Политиката за разширената отговорност на 

производителя се характеризира с: 
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 изместването на отговорността (физически и/или икономически, напълно 

или частично) във възходящ ред към производителя и извън общините; 

 осигуряването на стимули на производителите, за да вземат предвид 

екологичните съображения при създаването на своите продукти. Докато 

други инструменти на политиката обикновено имат за цел изолирана 

точка от веригата, разширената отговорност на производителя се стреми 

да интегрира сигналите, свързани с екологичните характеристики на 

продуктите и производствените процеси в цялата продуктова верига. 

 

2. Анализ на схемите за управление на отпадъците 

2.1. Схема за отговорност на домакинствата и другите лица, които 

генерират битови отпадъци 

 

Потоци отпадъци, за които се прилага схемата 

Схемата се прилага за битовите отпадъци от домакинствата (с изключение на 6 

групи масово разпространени отпадъци, които са разгледани в следващата схема) и за 

отпадъци, подобни на битовите, които по своя характер и състав са сравними с 

отпадъците от домакинствата, но образувани от други източници. Подобни на битовите 

отпадъци се образуват най-вече от административни сгради, образователни институции, 

социални организации, пазари, търговски обекти, хотели и ресторанти, ателиета за 

услуги. Битови отпадъци се образуват и от производствени предприятия, но от 

жизнената дейност на служителите и работниците в тези предприятия. 

Домакинствата и другите генератори на битови отпадъци заплащат такса битови 

отпадъци в общината, като с приходите от таксата Община Исперих финансира и 

осигурява услуги на домакинствата и другите генератори на битови отпадъци по 

събиране, извозване и третиране на битовите отпадъци. 

Същност на схемата 

При тази схема задължени лица са домакинствата и лицата, които образуват 

битови отпадъци и подобни на битовите отпадъци. Тези лица са отговорни за 

изхвърлянето (включително разделното събиране и изхвърляне) на битовите отпадъци в 

определените за целта съдове и места и за заплащане в съответствие с принципа 

„Замърсителят плаща“ на пълните разходи за услугите по събиране, транспортиране и 

третиране на битовите отпадъци, закриване, рекултивация и последващ мониторинг на 

депата и другите съоръжения за третиране на битови отпадъци в съответствие със 

Закона за местните данъци и такси, ЗУО и общинските наредби, свързани с 

управлението на отпадъците. Задължените по схемата лица заплащат ежегодна такса за 

битови отпадъци, в размер определен от общинския съвет за всяко населено място 

поотделно. Целта на такса битови отпадъци е прилагане на принципа „Замърсителят 

плаща“. Тъй като Община Исперих, както и другите общини в страната, има 

затруднения при определянето на размера на таксата за домакинствата и другите 

задължени лица да се включва точното количество изхвърляни битови отпадъци, 

принципът „Замърсителят плаща“ не се прилага напълно. Община Исперих, както и 

останалите общини в страната, определя такса битови отпадъци като промил от 

данъчната оценка на имотите на гражданите, фирмите и институциите, при това 
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обичайната практика е за домакинствата да се определя по-ниска такса като промил от 

данъчната оценка от тази, определяна за фирмите и другите юридически лица.  

Приходите от такса битови отпадъци в общинския бюджет се изразходват целево 

за финансиране на дейности и проекти, свързани с битовите отпадъци. 

Форми на възлагане на дейностите 

Участници в анализираната процедура, освен общината, домакинствата и другите 

генератори на битови отпадъци, са и дружествата, на които Община Исперих възлага 

услуги, свързани със събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци. 

Чрез процедури за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените 

поръчки, Община Исперих възлага по тази схема следните услуги: 

 Услуги за събиране, извозване и обезвреждане на смесени битови 

отпадъци и поддържане на депата за отпадъци 

Това е стандартна услуга, прилагана от местните власти. През годините Община 

Исперих е сключвала договори за изпълнение на обществени поръчки с дружества, на 

които е възлагала извършването на услугите.  

До въвеждането в експлоатация на Регионалното депо на Регион за управление на 

отпадъците Разград - „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, 

Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“, Община Исперих е възлагала 

цялостната услуга за събиране, извозване и обезвреждане на смесени битови отпадъци 

и поддържане на депата за отпадъци на територията на общината. 

Към момента на разработване на настоящата Програма, Община Исперих е 

възложила изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране, 

сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Исперих до 

Регионално депо за неопасни отпадъци в гр. Разград“. Заплащането на услугата се 

извършва от събраната такса битови отпадъци. 

Понастоящем депонирането на битовите отпадъците от всички населени места на 

територията на община Исперих се извършва на Регионалното депо за неопасни 

отпадъци, съгласно сключено споразумение между общините в Регион Разград. 

Община Исперих заплаща определената сума за депониране на тон отпадък на 

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

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

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

рекултивация и следексплоатационни грижи. 

Предвид факта, че на територията на община Исперих, както и в Регион Разград 

няма изградени съоръжения и инсталации за сортиране/сепариране на смесени битови 

отпадъци и за компостиране или друго третиране на зелени, хранителни и кухненски 

биоотпадъци, понастоящем не се предоставят услуги по тяхното разделно събиране и 

транспортиране. 

 

2.2. Схема за Разширена отговорност на производителя 

Потоци отпадъци, за които се прилага схемата 

Съгласно националното законодателство по управление на отпадъците 

понастоящем в схемата поетапно са включени следните 6 групи масово 

разпространени отпадъци в изпълнение на принципа „Разширена отговорност на 

производителя“: 
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 Отпадъци от опаковки - от 2004 г. 

 Отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) - 

от 2005 г. 

 Отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

(ИУЕЕО) - от 2006 г. 

 Отпадъчни масла и нефтопродукти - от 2006 г. 

 Отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) - от 

2006 г. 

 Отпадъци от излезли от употреба гуми (ИУГ) - от 2011 г. 

По дефинициите на ЗУО „масово разпространени отпадъци“ (МРО) са отпадъци, 

които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на 

територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално 

управление. 

Същност на схемата 

При схемата за „Разширена отговорност на производителя“ лицата (фирмите), 

пускащи на пазара продукти, които след тяхната употреба се превръщат в МРО, са 

задължените лица, които носят отговорност в съответствие с изискванията на ЗУО и 

специфичните наредби за всеки вид МРО за: 

 постигане на количествените цели за подготовка за повторна употреба, 

рециклиране и оползотворяване на МРО, определени в Наредбите за всеки вид 

МРО; 

 съдържанието на опасни вещества в продуктите, които пускат на пазара; 

 етикетиране и маркировка; 

 поемане на разходите за управление на МРО, които се образуват след 

употребата на съответните продукти. 

Домакинствата и различните организации, предприятия и институции, които в 

резултат на употребата на продукти образуват МРО, са длъжни да спазват правилата за 

разделно събиране и изхвърляне на МРО на определените за това места. 

Разширената отговорност на производителя може да се осъществи по следните 

начини от задължените по схемата лица (фирми): 

 чрез колективна система, представлявана от организация за 

оползотворяване на съответния вид МРО; 

 чрез индивидуално изпълнение от задълженото лице (конкретна фирма), 

което пуска на пазара МРО; 

 чрез заплащане на продуктова екотакса в държавен екологичен фонд в 

ПУДООС, ако не желаят да реализират отговорността си чрез колективна система или 

индивидуално изпълнение - продуктовата такса е нарастваща в годините от 

въвеждането на схемата и надвишава разходите за постигане на целите за рециклиране 

и оползотворяване на МРО и поради това тази възможност не е предпочитана от 

задължените по схемата лица. 

Организациите по оползотворяване (ООп) и лицата, които изпълняват 

индивидуално задълженията си, са длъжни: 

 да получат разрешение по реда на ЗУО за осъществяване на дейността 

като ООп или за индивидуално изпълнение и организация на дейностите по разделно 

събиране, подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване, както и 
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осъществяване на информационни кампании за обществеността; 

 да организират и финансират системи за разделно събиране, повторна 

употреба, рециклиране и/или оползотворяване на съответния вид масово 

разпространени отпадъци; 

 да разработят и изпълняват програма за управление на съответния вид 

МРО; 

 да достигнат целите за подготовка за повторна употреба, рециклиране и 

друго оползотворяване на МРО, поставени в съответната наредба; 

 да осъществяват информационни кампании за обществеността; 

 да обхванат определен брой жители от населението чрез системите за 

разделно събиране на отпадъците, включително чрез поставяне на 

контейнери за разделно събиране в определени брой места на територията 

на населените места в страната - тези изисквания се отнасят за отпадъци от 

опаковки, НУБА и 

 ИУЕЕО; 

 да представят информация, доклади и отчети пред МОСВ и ИАОС. 

Съгласно националната нормативна уредба, задълженията на общините в схемата 

за „Разширена отговорност на производителя“ са свързани с определяне на местата за 

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

предаване на масово МРО и оказване на съдействие на Организациите по 

оползотворяване, с които имат сключени договори. 

Прилагане на схемата „Разширена отговорност на производителя “ в община 

Исперих 

На територията на община Исперих схемата за „Разширена отговорност на 

производителя“ се прилага от бизнеса за следните масово разпространени отпадъци: 

 Отпадъци от опаковки; 

 Отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА); 

 Отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

(ИУЕЕО); 

 Отпадъци от излезли от употреба гуми (ИУГ); 

 Отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). 

Община Исперих е сключила договори за сътрудничество с Организации по 

оползотворяване на посочените видове МРО, както следва: 

  

 Договор за сътрудничество № 84 от 20.06.2014 г. с „БУЛЕКОПАК” АД с 

предмет на дейност организиране на територията на общината система за 

разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, сортиране, 

рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, образувани от 

домакинствата, административните, социалните и обществени сгради, 

училищата, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и 

обектите за отдих, забавления и туризъм. 

 Договор за сътрудничество № 21А от 27.02.2012 г. с „ТРАНСИС БАТЕРИ” 

ООД за разделно събиране, временно съхранение и транспортиране на 

излезли от употреба луминисцентни лампи, съдържащи живак, негодни за 

употреба батерии и акумулатори. 
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 Договор за сътрудничество № 24 от 27.02.2012 г. с „ТРАНСИС 

ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД за разделно събиране на 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 

 Договор за сътрудничество № 23 от 27.02.2012 г. с „ТРАНСИС 

АВТОРЕЦИКЛИРАЩ КОНСОРЦИУМ” АД за разделно събиране на 

излязли от употреба гуми 

 Договор за сътрудничество № 22 от 27.02.2012 г. с „ТРАНСИС 

АВТОРЕЦИКЛИРАЩ КОСОРЦИУМ” АД за разделно събиране на 

излязло от употреба 

Съгласно сключените договори, Организациите по оползотворяване осигуряват 

цялостното финансиране и организират функционирането на системите за разделно 

събиране и последващо рециклиране и оползотворяване на съответните видове МРО, в 

т.ч. закупуване и разполагане на съдове, транспортиране и третиране на отпадъците. В 

договорите са включени и задълженията на ООп за провеждане на информационни 

кампании и осигуряване на информационни материали за прилаганите системи. 

Единственият разход по отношение на системите за разделно събиране на МРО, който 

се поема от Община Исперих е заплащането за обезвреждане на нерециклируемите 

отпадъци от опаковки на регионалното депо. 

Местата за разполагане на съдовете за разделно събиране и площадки за 

предаване на МРО са определени. С оглед изпълнението на задължението на кмета на 

общината по чл. 19, ал. 3, т. 6 от ЗУО за организирането на дейностите по разделното 

събиране на битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло в 

договора за сътрудничество с “Булекопак” АД и програмата към него е включено и 

разделното събиране на битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и 

стъкло, различни от опаковки. Отпадъците от тези материали се събират в 

разположените контейнери за отпадъци от опаковки и се предават за рециклиране или 

оползотворяване, като се отчитат за изпълнение на количествените цели за рециклиране 

на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 

домакинствата и подобни отпадъци от други източници, посочени в чл. 31 от ЗУО. 

Условията и реда за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, метали, 

пластмаси и стъкло, в т.ч. отпадъци от опаковки от тези материали са регламентирани в 

Наредба за управление на дейностите с отпадъци и поддържане на чистотата на 

територията на Община Исперих , приета от Общински съвет - Исперих на основание 

чл. 22 от ЗУО. В наредбата са посочени задълженията на домакинствата и 

задълженията на ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 

административни сгради по отношение на тези отпадъци. 

 

 3. Икономически инструменти и стимули в сектора на управлението на 

отпадъците 

Икономическите инструменти в сектора на управлението на отпадъците са 

механизми, въведени от държавата, които правят по-изгодно за населението и бизнеса 

да рециклират и оползотворяват отпадъците, вместо да ги депонират. Изследванията 

показват, че въвеждането на такива механизми в различните европейски страни е 

довело до намаляване на депонираните количества отпадъци и до преминаване към по- 
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високите нива в йерархията на управлението на отпадъците. 

Най-общо икономическите инструменти могат да бъдат обединение в няколко 

групи: 

 Такси за депониране и третиране. Тази група инструменти включва 

разнообразни такси за депониране на отпадъци на депа, такси за изгаряне на отпадъци в 

инсинератори, както и различни по вид забрани за депониране и изгаряне на отпадъци. 

 Схеми „Плащане при изхвърляне". Това са инструменти, при които 

населението и бизнеса заплащат за събирането, извозването и третирането на 

генерираните от тях отпадъци. Тези схеми са пряко свързани с количеството на 

генерираните от съответните лица отпадъци, като те съответно заплащат на 

кг/чувал/контейнер и т.н. 

 Схеми за разширена отговорност на производителя. Това са схеми, при 

които производителите и вносителите на дадени продукти, чиято употреба създава 

масово разпространени отпадъци, се задължават да финансират и организират 

дейностите по оползотворяване на тези отпадъци. 

 Екологични данъци и такси върху продукти - въвеждат се с цел да се 

ограничи, намали или дори премахне употребата на определени продукти, които са 

вредни за околната среда. 

 Банкови гаранции и застраховки за осъществяване на определени 

дейности - въвеждат се с цел покриване на риска от извършване на определени 

дейности, например за трансграничен превоз на отпадъци. 

 Подпомагане на публични проекти в областта на управление на 

отпадъците с частично или напълно безвъзмездно финансиране. 

На базата на разгледаните в т. 2 от настоящото приложение схеми и форми за 

управление на отпадъците в община Исперих бъдат 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 закриване на депата 

и отчисления за депониране на отпадъци (т.нар. отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО); 

 Публични проекти в областта на управлението на отпадъците. 

Такса битови отпадъци (в т.ч. постъпления от таксата и разходи на общината 

за управление на отпадъците) 

Основният финансов механизъм за акумулиране на средства за финансиране на 

дейностите по управление на битовите отпадъци, следващ принципа „замърсителят 

плаща” е регламентиран със Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ (обн., ДВ, бр. 

117 от 10.12.1997 г., Глава трета “Местни такси”, Раздел I “Такса за битови отпадъци”. 

Съгласно ЗМДТ, такса „битови отпадъци” се заплаща за услугите по събирането, 

извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, 

както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места. Таксата се заплаща по ред, определен от съответния общински 

съвет. 

В община Исперих редът за определяне и събиране на такса „битови отпадъци” е 

регламентиран с Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Исперих, приета с Решение № 301 
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по Протокол № 36/29.12.2013 г. на Общински съвет - Исперих. Наредбата е изменяна 

и допълвана неколкократно, като последното й изменение и допълнение е с Решение 

№191 по Протокол № 16/28.07.2016 г. 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и 

сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; 

чистота на териториите за обществено ползване. За имоти, намиращи се извън 

районите, в които Общината е организирала събиране и извозване на битови 

отпадъци, се събира такса за поддържането на чистотата на териториите за 

общественото ползване. 

Границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, 

графиците и честотата на събиране и извозване на битовите отпадъци се определят 

ежегодно за съответната година със заповед на кмета на общината до 30 октомври на 

предходната година. Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено 

вещно право на ползване - от ползвателя. При предоставяне на особено право на 

ползване - концесия, таксата се заплаща от концесионера. За общинските имоти, наети 

от други лица, таксата се събира от общинската администрация и се внася в приход на 

общинския бюджет, а за имот - държавна или общинска собственост, задължено е 

лицето, на което имотът е предоставен за управление. 

Съгласно наредбата, таксата се определя в годишен размер с решение на 

Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите 

разходи за всяка дейност: 

 осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 

кофи и други; 

 събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или 

други инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

 проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци; 

 почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

Таксата се заплаща на две равни вноски от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на 

годината, за която е дължима. Предвидена е отстъпка от 5% от размера на таксата, 

която може да се ползва от лицата, които заплатя таксата за цялата година в срок до 

30 април. 

Таксата за битови отпадъци за имоти на граждани и жилищни имоти на 

предприятия се определя по един от следните два начина: 

- според количеството на отпадъците: 

 за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - според количеството на 

битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на 

ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови 

отпадъци; 

 за услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или 

други съоръжения - според количеството на битовите отпадъци, съобразно 

вида, броя и честотата на извозване на ползваните през годината 

стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци; 
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 за услугата по поддържане на териториите за обществено ползване - 

пропорционално върху данъчната оценка на имота. 

- когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци – 

всички горепосочени компоненти на таксата се определят пропорционално върху 

данъчната оценка на имота. 

Таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия се определя по 

един от следните два начина: 

- според количеството на отпадъците: 

 за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - според количеството на 

битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на 

ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови 

отпадъци; 

 за услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или 

други съоръжения - според количеството на битовите отпадъци, съобразно 

вида, броя и честотата на извозване на ползваните през годината 

стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци; 

 за услугата по поддържане на териториите за обществено ползване - 

пропорционално върху данъчната оценка на имота по чл. 21 от ЗМДТ. 

- когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци - 

всички горепосочени компоненти на таксата се определят пропорционално върху 

данъчната оценка на имота по чл. 21 от ЗМДТ. 

Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата 

подават декларация по образец, установен с наредбата, в отдел „Местни данъци и 

такси“ до 30 ноември на предходната година. За новоизградените или придобитите 

през годината имоти, декларацията се подава в двумесечен срок от датата на 

придобиване. В декларацията се посочват базовите данни за недвижимия имот. Видът 

и броят на необходимите съдове за битови отпадъци се определят от сектор 

„Екология”, съобразно декларираните базови данни по „Диференцирани норми на 

натрупване на ТБО за отделните сгради с обществено предназначение, търговски и 

културно-битови обекти, училища и други”, определени от МОСВ в Ръководство за 

определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и 

транспортиране на отпадъци и посочени в приложение към наредбата. 

Приходи от такса битови отпадъци 

Такса „битови отпадъци” е основен източник на приходи за осъществяване на 

услугите по събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци в община 

Исперих, както и за почистване на териториите за обществено ползване. 

В следващата таблица са представени приходите и разходи в лева през 

последните шест години – периода от 2010 – 2015 г. са както следва: 

 

Таблица № 16 Приходи и разходи в лева 

година приходи  разходи 

2010 481 405.57 504 058.60 

2011 714 402.27 694 718.32 
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2012 755 692.22 675 246.95 

2013 747 195.62 808 259.22 

2014 813 844.08 681 678.77 

2015 828 805.61 616 642.25 

                     Източник: Общинска администрация Исперих 

 

Приходите, постъпващи в общинската администрация от ТБО се водят в отделна 

партида и се разходват само за покриване на разходи за поддръжка, експлоатация, 

охрана, модернизация, разширяване, пропагандиране и информиране на дейностите по 

третиране на битовите отпадъци.  

 

Таблица № 17 Приходи от такса битови отпадъци по групи задължени лица 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Приходи от такса 

битови отпадъци - 

общо (лв.) 

715203.72 778790.03 768776.39 841888.01 863123.75 

в т.ч.:      

            от 

домакинства 

265521.02 280601.68 305596.08 329725.31 364452.67 

            от 

юридически лица 

449682.70 498188.35 463180.31 512162.70 498671.08 

Динамика на 

приходите от такса 

битови отпадъци 

(%, предх.год.=100) 

     

в т.ч.:      

от  

домакинства (%) 

37.13 36.03 39.75 39.17 42.23 

         от 

юридически лица (%) 

62.87 63.97 60.25 60.83 57.77 

Източник: Общинска администрация Исперих 
 

Обезпечения за покриване на последващи разходи за закриване на депата и 

отчисления за депониране на отпадъци (т.нар. отчисления по чл. 60 и чл.64 от 

ЗУО); 

Законът за управление на отпадъците въвежда икономически инструменти за 

покриване на бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на 

площадката на депото и за стимулиране на превенцията и оползотворяването на 

отпадъци преди депонирането: 

- за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране, 

всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за 

закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото (чл. 60 от ЗУО); 

- за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за 

неопасни отпадъци се заплащат отчисления за всеки тон депониран отпадък. 

Отчисленията имат за цел да се намали количеството депонирани отпадъци и да се 

насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване (чл. 64 от ЗУО). При изпълнение на 
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целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, отчисленията се 

намаляват с 50% - когато се изпълняват изискванията за рециклиране на битови 

отпадъци от хартия, метал, пластмаса и стъкло и с 50% - когато се изпълняват 

изискванията за намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци. 

Редът и начинът за определяне на размера на обезпечението по чл. 60 и 

отчисленията по чл. 64 от ЗУО са регламентирани с Наредба № 7 от 19 декември 

2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. 

В изпълнение на горепосочените нормативни документи, освен цената за 

депониране на битови отпадъци на регионалното депо (възлизаща на 11,52 лв./тон 

съгласно сключено споразумение между общините в Регион Разград), Община Исперих 

заплаща отчисления по чл. 60 от ЗУО в размер 3,86 лв./тон, определен от собственика 

на депото, чрез които се осигурява финансов ресурс за бъдещите разходи за закриване 

на депото след изчерпване на неговия капацитет и следексплоатационните грижи на 

площадката на депото, както и отчисления по чл. 64 от ЗУО. Размерът на отчисленията 

е определен с Наредба № 7 и е както следва: 

- за 2013 г. - 15 лв./тон; 

- за 2014 г. - 22 лв./тон; 

- за 2015 г. - 28 лв./тон; 

- за 2016 г. - 36 лв./тон. 

По чл.64 от ЗУО отчисленията са ясно определени по години, като всяка година 

нарастват и отново са на тон депониран отпадък. Тези средства се изразходват за 

изграждане на нови съоръжения/инсталации за третиране на отпадъци, с изключение на 

депа.  

 Таблица 18. Отчисления на община Исперих по чл.60 и чл.64 от ЗУО по години 

Отчисления по 

чл. 60 и 64 от 

ЗУО 

2011 2012 2013 2014 Натрупани 

средства лв 

Внесени 

обезпечения и 

отчисления - 

общо (лв.) 

 

44152.80 

 

83154.98 

 

151998.85 

 

126824.18 

 

406130.81 

Източник: Общинска администрация Исперих 

 

Основни изводи и препоръки  

 

Вследствие на извършения 

анализ на съществуващото 

състояние могат да бъдат 

направени следните изводи и 

препоръки: 

 

 Въведените организационни схеми и форми за управление на отпадъците 

в община Исперих са добра основа за прилагане на принципите „Разширена 

отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща”. 
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 Принципът „разширена отговорност на производителя” се прилага 

напълно на територията на общината по отношение на пет групи масово 

разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и 

акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 

излезли от употреба гуми и излезли от употреба моторни превозни средства), 

като дейностите се извършват от Организации по оползотворяване на 

съответния вид масово разпространени отпадъци, с които Община Исперих е 

сключила договори за сътрудничество. 

 

 Община Исперих осъществява последователна политика за по-пълно прилагане 

на принципа „замърсителят плаща“ при предоставянето на услугите за 

събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци. Общината е 

осигурила възможност физическите и юридическите лица да заплащат такса 

„битови отпадъци“ според количеството на битовите отпадъци съобразно вида 

броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за 

изхвърляне на битови отпадъци. 

 

 Понастоящем Община Исперих предоставя услуги по събиране, 

транспортиране и депониране на смесени битови отпадъци: Общината е 

възложила изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и 

сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Исперих 

до Регионално депо за неопасни отпадъци в гр. Разград“. Заплащането на 

услугата се извършва от събраната такса битови отпадъци; депонирането на 

битовите отпадъците от всички населени места на територията на община 

Исперих се извършва на Регионалното депо за неопасни отпадъци, съгласно 

сключено споразумение между общините в Регион Разград. Община Исперих 

заплаща определената сума за депониране на тон отпадък на регионалното депо 

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

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

ЗУО, чрез които се осигурява финансов ресурс за осъществяване на мониторинг 

на депото, рекултивация и следексплоатационни грижи. 

 

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

които се заплаща таксата са регламентирани с Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Исперих. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

 

1.7. АНАЛИЗ НА ИНФОРМИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО 

ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ  

 

1. Стратегически подход в информационно- разяснителната политика на 

Общината  

 

 Анализа цели да установи дали Общината прилага стратегически и интегриран 

подход за работа с обществеността и бизнеса по въпросите, свързани с образуване и 

управление на отпадъците. От направените проучвания се установи, че Общината 

прилага различни мерки ежегодно за разяснителни кампании сред населението, но те не 

са конкретно насочени. В Общината липсват стратегически документи, в които да са 

указани или включени мерки за водене на информационно – разяснителна политика.  

Стратегическия подход към тези кампании е важна крачка на Общината, чрез 

която се цели достигането на максимално повече информация до гражданите и бизнеса. 

Разяснителната политика ще доведе до спазване на определените изисквания на 

Общината относно управлението на отпадъците, чрез което ще се улесни достигането 

на поставените цели за развитие в тази област.  

Необходимо е да се обоснове единен подход за разяснителна политика в 

Общината. Интернет сайта на Общината е основния обмен на информация при 

провеждане на различни кампании. Следва да се разшири обмена на информация, така, 

че същият да е по-достъпен и удобен за гражданите и фирмите.  

По този повод могат да се създадат и поддържат различни интернет платформи за 

обмен на опит и информация. Също така е необходимо привличането и на местните 

медии, които да подпомогнат за информационното образоване на населението.  

  

2. Разяснителни и образователни дейности и привличане на обществеността  

 

Общината е наложила през годините няколко кампании сред населението, които 

целят привличането на интереса им към дейностите по управлението на отпадъците. 

Такива кампании са различни дейности и мероприятия през седмицата, предхождаща 

Деня на земята. Организират се различни дейности, като основната насоченост на 

кампанията е към подрастващите. За населението се предвиждат различни мероприятия 

по пролетно почистване, засаждане на дръвчета, организира се конкурс за най-добро 

поддържано междублоково пространство и др.  

Кампанията се провежда от много години в Общината и се е наложила с годините, 

като традиционно мероприятие на населението.  

От три години се организира кампания „Да изчистим България за един ден”. 

Кампанията привлича много граждани и фирми и се е наложила като много ефикасна и 

образователна. Ежегодно в нея се включват много граждани, различни институции, 

училища, градини и др.  

 От години се провежда кампания сред кметовете и кметските наместници по 

населените места за поддържане чистотата им. 
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Ежегодно се провеждат разяснителни кампании с организацията по 

оползотворяване на отпадъци от опаковки БУЛЕКОПАК АД. Кампаниите са насочени 

основно към подрастващото население. Организират се различни мероприятия за 

проследяване пътя на отпадъка от контейнерите за разделно събиране на отпадъците до 

неговото предаване за рециклиране, разпространяват се сред населението различни 

брошури с описание на системата за разделно събиране, както и за нейното най-

ефикасно използване.  

Мерките и кампаниите, които Общината е въвела и наложила през годините са 

ефикасни, но въпреки това по-голямата част от тях не достигат в достатъчно широк 

аспект до населението. Необходимо е да бъдат организирани още различни кампании за 

привличане на населението към дейността.  

Също така предвид законодателните промени в областта на отпадъците е 

необходимо да се запознае населението с тях, с новите изисквания за третиране и 

управление на отпадъците, наложената йерархия, както и с проблемите пред Общината 

за достигането им и претърпените вреди и пропуснати ползи при неспазване на 

изискванията 

Необходимо е да се организира запознаване на населението и фирмите със всеки 

един етап от йерархията за управление на отпадъците, както и необходимите начини и 

действия за достигането.  

Провеждането на информационни и разяснителни дейности трябва да се насочат 

основно към:  

 Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци  

 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци  

 Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и  

 транспортиране на отпадъци  

 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци  

 

  За да се организират правилно тези дейности ежегодно Общината да изготвя 

график и обобщени предложения за извършването на конкретните кампании, както и да 

се определи необходимият ресурс за това. Общината да изготви и брошури, дипляни и 

др., чрез които по-лесно ще бъде разбрано посланието за добро управление на 

отпадъците.  

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUyPKZr9bJAhWHaxQKHRLIDmEQjRwIBw&url=http://www.parkove.bg/inf/Nad%2B3%2Bmiliona%2Bleva%2Bpredostavia%2BPUDOOS%2Bza-2536.html&psig=AFQjCNGzHnEddbZT9EfsjoiQeNRhci3BHw&ust=1450011300795277
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3. Начини за предоставяне на информация относно общинските услуги в 

областта на управление на отпадъците  

 

Основният начин на предоставяне на информация е интернет страницата на 

община Исперих -  www.isperih.bg  

На интернет страницата са публикувани следните документи, имащи отношение 

към управлението на отпадъците: 

- Наредби на Общински съвет-Исперих, регламентиращи 

управлението на отпадъците  

- Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Исперих, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 

2015 - 2019 г.; 

- Решения на Общински съвет - Исперих, имащи отношение към 

управлението на отпадъците (за одобряване на ежегодни план -сметки за 

необходимите разходи по ЗМДТ за битовите отпадъци и определяне на такса за 

битови отпадъци; за приемане на програми за опазване на околната среда и за 

управление на отпадъците; за приемане на ежегодни отчети за изпълнението на 

програмите и др.) 

На интернет страницата от Община Исперих е налична следната информация 

относно управлението на отпадъците и предоставяните услуги от общината: 

- Програми и общински наредби; 

- Ежегодни отчети за изпълнение на програмите; 

- Устройствен правилник на Общинска администрация - гр. Исперих; 

- Заповеди на кмета на общината за определяне на услугите, които 

общината извършва по отношение на битовите отпадъци, в т.ч. граници на 

обслужваните райони, честота на извозване; 

- Информационни брошури относно извършваните дейности с отпадъци на 

територията на общината; 

- Оповестяване на кампании за разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци и информационни брошури за кампаниите; 

- Информация за дейността на ученически еко-клубове, свързана с инициативи 

относно отпадъците, участие на ученици в национални и международни екологични 

конференции и др. форуми; 

- Образци на декларации за определяне на такса битови отпадъци за услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци на база 

количество отпадъци; 

- Образци на декларации за освобождаване от заплащане на такса битови 

отпадъци, поради неползване на жилищен имот; 

- Постъпили уведомления за реализация на инвестиционни предложения; 

- Решения на директора на РИОСВ - Русе за преценка необходимостта от 

извършване на ОВОС и ЕО 

Други форми за информиране на населението, които общината използва са: 

- Предоставяне на заповеди на кмета на общината и на друга информация на 

определените в общината места за обявления; 
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- Предоставяне на информация чрез местни печатни и електронни медии, 

кабелна телевизия и др. 

  

4. Участие на обществеността в процеса на вземане на решения по въпроси, 

свързани с управлението на отпадъците 

 

Община Исперих изпълнява ангажиментите за информиране и консултации с 

обществеността, произтичащи от екологичното и друго законодателство. Проектите на 

общински нормативни и програмни документи се предоставят на интернет страницата 

на общината. Всички постъпили уведомления за реализация на инвестиционни 

предложения се оповестяват на интернет страницата на общината и чрез поставяне на 

достъпно за обществеността място. 

Общината е регламентирала процедура за достъп до обществена информация, 

вкл. по въпроси, свързани с управлението на отпадъците, съгласно Закона за достъп до 

обществена информация. Също така е създадена организация за приемане на сигнали и 

предложения от граждани, като функциите са възложени на отдел „Техническо 

обслужване“, който регистрира молбите, сигналите и предложенията на гражданите, 

организира тяхното проучване и контролира изпълнението на решенията по тях. 

 

Основни изводи и препоръки  

 

Вследствие на извършения 

анализ на съществуващото 

състояние могат да бъдат 

направени следните изводи и 

препоръки: 

 

 Според отразените по-горе мерки, Общината разполага и публикува на сайта си 

значителна информация, относно управлението на отпадъците. Това обаче не е 

напълно достатъчно, тъй като по-възрастното население няма достъп до 

компютър и/или интернет и това доста ограничава техните възможности да се 

запознаят с дейността. Именно поради това е препоръчително да се приложи 

друг подход освен този, чрез който по-голяма част от населението да има достъп 

до информацията и, чрез който да се привлече тяхното активно участие.  

 Достигнатите резултати до тук по отношение на информираността и 

предоставянето на информация на гражданите е добро, но е необходимо 

подобряването им и увеличаване на кампаниите, чрез което ще се увеличат 

възможностите на Общината за достигането на набелязаните мерки в развитието 

на дейността по управлението на отпадъците.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

1.8. АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ЗА 

ОТПАДЪЦИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИ  
 

1. Нормативни изисквания за събиране и предоставяне на информация за 

отпадъците 

 

Основните национални документи, регламентиращи изискванията за събирането 

и предоставянето на информация за отпадъците са Законът за управление на 

отпадъците и Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

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

регистри. 

С чл. 44 от ЗУО е въведено изискване за водене на отчетни книги и предоставяне 

на годишни отчети по ред и образци, посочени в наредбата. 

С Наредба № 1 са определени: 

- реда и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците; 

- реда и образците за предоставяне на информация за дейностите по 

отпадъците; 

- реда за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара 

продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 

отпадъци; 

- реда за водене на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците; 

- изграждането и поддържането на национална информационна система за 

отпадъци. 

Задължени лица по наредбата са: 

- лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или 

опасни отпадъци, с изключение на отпадъците, образувани от домакинства, 

търговските и административните сгради; 

- лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или 

събиране и съхраняване и/или третиране на производствени и/или опасни 

отпадъци; 

лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране  

- и съхраняване и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци; 

- лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране 

и съхраняване и/или третиране на масово разпространени отпадъци; 

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

масово разпространени отпадъци; 

- организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си 

индивидуално по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО; 

- регионални сдружения за управление на отпадъци; 

- лицата, извършващи дейности като търговец и/или брокер на отпадъци. 
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2. Събиране, съхраняване и обработване на информация за отпадъците в 

Община Исперих 

 

В Община Исперих е налична следната документация, свързана с управление на 

отпадъците: 

• Програмни документи, планове - програми за опазване на околната среда и 

програми за управление на отпадъците, планове за привеждане на депа в 

съответствие с нормативните изисквания, планове за мониторинг и др. 

• Нормативни документи на общинско ниво - наредби, правилници и др.; 

• Документи във връзка с определяне на цени и такси за услугите - план -сметки 

за необходимите разходи по ЗМДТ за битови отпадъци и определяне на такса за 

битови отпадъци; 

• Заповеди на кмета на общината, свързани с управление на отпадъците. 

• Решения на общинския съвет, свързани с управлението на отпадъците; 

• Документация от проведени обществени поръчки за възлагане на дейности по 

отпадъците; 

• Договори, сключени от общината с външни фирми за изпълнение на дейности по 

отпадъците - за събиране и транспортиране на битови отпадъци, за разделно 

събиране на МРО, за рекултивация на закритото общинско депо за отпадъци; 

• Отчети за изпълнение на сключените договори - вдигнати контейнери, 

количества събрани и транспортирани отпадъци, количества отпадъци, 

предадени за рециклиране/ обезвреждане, периодични справки, съгласно 

клаузите на договорите; 

• Справки за изплатени средства по договори за услуги за събиране, 

транспортиране и депониране на отпадъци; 

• Протоколи от заседания на Регионалното сдружение за управление на отпадъци, 

взети решения и друга документация; 

Документация по изпълнение на екологични проекти, свързани с управление на  

• отпадъците; 

• Документи от контролната дейност, извършвана от общината; 

• Констативни протоколи от извършени проверки от контролни органи по 

изпълнение на задълженията на кмета на общината в областта на управление на 

отпадъците; 

• Информационни материали - брошури, листовки, прессъобщения във връзка с 

провеждане на акции и кампании в областта на управление на отпадъците. 

Посочената документация се събира, съхранява и обработва от различни 

структурни звена от общинската администрация, в съответствие с функционалните им 

характеристики съгласно Устройствения правилник на Общинска администрация - гр. 

Исперих. 

Основната функция за събирането на информация, изготвянето на отчети и 

справки в съответствие с изискванията на нормативната уредба в областта на околната 

среда, в т.ч. управлението на отпадъците и по искане на компетентните институции, е 

възложена на Отдел „ТСУ“ от Дирекция „УТИЕОСМДТ“ в специализираната 

администрация. По отношение на вида и количеството на събраните, транспортирани 

и третирани отпадъци, източници на информация са дружествата, на които е 
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възложено извършването на дейностите и организациите по оползотворяване на 

масово разпространени отпадъци, с които са сключени договори за сътрудничество. В 

съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по 

които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 

водене на публични регистри, тези юридически лица водят текуща отчетност и 

представят годишни отчети в Изпълнителната агенция по околна среда. Също така, 

съгласно клаузите на сключените договори с Община Исперих, те предоставят 

информация и на общината. 

Във връзка с финансовото, правното, информационното и административното 

обезпечаване на дейностите по управление на отпадъците, информация и 

документация по отпадъците, посочена в т. 2, се събира и обработва и от други 

структурни звена от общинската администрация. 

 

 

Основни изводи и препоръки  

 

Вследствие на извършения 

анализ на съществуващото 

състояние могат да бъдат 

направени следните изводи и 

препоръки: 

 

 Във всяко структурно звено от общинската администрация се поддържа 

информация относно управлението на отпадъците, необходима за 

изпълнение на конкретните функции, които са му възложени. 

Взаимодействието между отделните звена се осъществява основно на 

базата на документооборот на хартиен носител. Наличната информация в 

отделните структурни звена е организирана по начин, които не винаги 

позволява сравнителен анализ на данните - налична е в различни разбивки 

 Необходимо е въвеждане на единна информационна система в общината, 

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

първичната информация да осигурява контрол и отчетност на всички етапи 

от процесите, да служи за изготвяне на анализи за планиране и вземане на 

управленски решения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

 

ПРОГНОЗИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

В съответствие с насоките и препоръките от „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, в 

настоящото приложение са представени прогнозите за образуване на битови отпадъци 

на територията на община Исперих, изготвени в рамките на проект „Интегрирана 

система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци от регион Разград“, 

разработен при изпълнението на Договор №58231-С002/29.12.2008 г. за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 

г.“ за Проект № 58231-30-334 „Подготовка на проект за управление на отпадъците на 

територията на регион Разград“ с референтен номер на процедурата 

BG161РО005/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти 

по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г“ 

Прогнозата за образуване на битови отпадъци в община Исперих е изготвена въз 

основата на два компонента: 

- демографска прогноза за броя на населението; 

- прогноза за нормата на натрупване на отпадъци. 

 

 

 

Нормата на натрупване представлява средното годишно количество образувани 

битови отпадъци, които се падат на един жител. 

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

домакинствата“. 

Подобни са отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с 

отпадъците от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци 

от селското и горското стопанство. 

Таблица № 19. Демографска прогноза за броя на населението в община Исперих 

 

Година 2016 2017 2018 2019 2020 

Население (брой жители) 21077 20828 20582 20341 20105 

Източник: Проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни 

отпадъци от регион Разград “ 
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Прогнозиране на нормите на натрупване 

 

* Нормите включват и количествата от бизнес източници (подобни на отпадъците 

от домакинствата 

 
 

Определяне на количествата и състава на образуваните битови отпадъци 

Прогнозата за количествата образувани битови отпадъци е определена на базата 

на прогнозата за броя на населението и прогнозната норма на натрупване. 

 

 

В следващата таблица е представена прогнозата за състава на битовите отпадъци: 

 

Таблица № 20. Прогноза на нормата на натрупване за различните селища от община 

Исперих 

 

Селища от община Исперих Норма на натрупване 

за гр. Исперих 340 кг/ж/г 

за селата от общината 270 кг/ж/г 

Източник: Проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни 

отпадъци от регион Разград “ 
 

 

Таблица № 21. Оценка на разпределението на образуваните битови отпадъци между 

бизнес източници и домакинства 

 

Селища от община Исперих 

Съотношение на образувани битови 
отпадъци от бизнеса спрямо общото 

количество 

за гр. Исперих 0,090 

за селата от общината 0,055 

Източник: Проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни 

отпадъци от регион Разград “ 
 

Таблица № 22. Прогноза за образуване на битови отпадъци в община Исперих 

 

Година 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо образувани битови 

отпадъци (тона/год.) 
6597 6581 6542 6486 6372 

Източник: Проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни 

отпадъци от регион Разград “ 
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Съгласно законодателните изисквания, целите за рециклиране и 

оползотворяването на битовите отпадъци (в т.ч. рециклиране на битовите отпадъци от 

хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло; разделно събиране и оползотворяване на 

битовите биоотпадъци; ограничаване на количеството депонирани биоразградими 

битови отпадъци, детайлно посочени в анализа на законодателните изисквания, 

представен в Приложение 1 от Програмата) се изпълняват на регионално ниво, т. е. от 

всички общини, включени в Регион за управление на отпадъците Разград и членуващи 

в РСУО-Разград. 

С оглед на това по-долу са представени прогнозите за образуване на битови 

отпадъци в Регион Разград, изготвени в рамките на проект „Интегрирана система от 

съоръжения за третиране на неопасни отпадъци от регион Разград“. 

 

Таблица № 23. Прогноза за състава на образуваните битови отпадъци в община Исперих 

 

Фракция град Исперих села в общината бизнес източници 

 % % % 

Хранителни 21,00 15,00 21,00 

Хартия 7,00 5,00 13,00 

Картон 4,00 3,00 14,00 

Пластмаса 12,00 10,00 14,00 

Текстил 3,00 2,00 4,00 

Гума 1,00 1,00 1,00 

Кожа 1,00 1,00 1,00 

Г радински 19,00 32,00 5,00 

Дървесни 2,00 3,00 3,00 

Стъкло 5,00 2,00 8,00 

Метали 2,00 2,00 13,00 

Инертни 22,00 23,00 2,00 

Опасни 1,00 1,00 1,00 

Източник: Проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на 

неопасни отпадъци от регион Разград“ 
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В Анализа на инфраструктурата за управление на отпадъците, представен в 

Приложение 1 от Програмата, са представени предвидените за изграждане съоръжения 

за третиране на битови отпадъци в Регион Разград - инсталации за предварително 

третиране на битовите отпадъци от региона (инсталация за сепариране на битови 

отпадъци и инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и 

биоотпадъци) и разширение на съществуващото Регионално депо, с цел увеличаване 

срока му на експлоатация и осигуряване на екологосъобразно третиране на отпадъците 

от региона. 

 

 

Таблица № 24. Прогноза за образуване на битови отпадъци в Регион Разград 

 

Регион Разград  2016 2017 2018 2019 2020 

Население, в т.ч.: брой 
жители 123007 121397 120406 199140 117900 

градове брой 
жители 

55534 54826 54326 53835 53354 

населени места < 3000 
жит. 

брой 
жители 

67673 66871 66080 65305 64546 

       

Фракция       

Хранителни тона/год. 8358 8367 8362 8349 8328 

Хартия тона/год. 2841 2888 2928 2969 3003 

Картон тона/год. 1717 1744 1767 1794 1813 

Пластмаса тона/год. 4642 4614 4585 4554 4520 

Текстил тона/год. 968 959 950 945 934 

Гума тона/год. 382 381 377 373 369 

Кожа тона/год. 382 381 377 373 369 

Градински тона/год. 8622 8580 8526 8464 8395 

Дървесни тона/год. 829 821 811 803 797 

Стъкло тона/год. 1617 1603 1588 1577 1564 

Метали тона/год. 767 762 752 745 740 

Инертни тона/год. 8588 8504 8420 8335 8255 

Опасни тона/год. 317 304 291 277 268 

       

Общо количество 

образувани БО, в т.ч.: 
тона/год. 40030 39908 39734 39558 39355 

БО от домакинства тона/год. 36360 36174 35942 35708 35452 

БО от търговски , 
административни и 

пром. обекти 
тона/год. 3670 3734 3792 3850 3903 

Източник: Проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци 

от регион Разград “ 
 


