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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

В България са предприети инициативи, вкл. законодателни, за хармонизиране на 

националните политики с тези на европейско ниво за намаляване на количеството на 

отпадъците и прехода към кръгова икономика. 

Програмата за управление на отпадъците на Община „Марица“ за периода 2021 – 2028 г. е 

изготвена на основание чл. 52, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (в сила от 

13.07.2012 г., посл. изм. ДВ, бр. 19 от 5 Март 2021 г.), във връзка с чл.15, ал.1, т.3, чл.57 и чл. 59 от 

Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., посл. изм. ДВ. бр.21 

от 12 Март 2021г.) и е неразделна част от програмата за опазване на околната среда.  

Основната цел на Програмата е насърчаване на ефективното използване на ресурсите и 

постигането на устойчив растеж, чрез прилагане на мерки за изграждане на интегрирана 

система за управление на отпадъците в община „Марица“ като елемент на Регионалната 

система за управление на отпадъците в регион Пловдив, в което са включени общините – 

Пловдив, Брезово, Раковски, Родопи, Кричим, Перущица, „Марица“, Стамболийски и 

Съединение. 

От изпълнението на програмата се очаква да бъдат постигнати следните резултати: 

- предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване; 

- намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните 

отпадъци; 

- увеличаване дела на разделно събраните отпадъци, както и стимулиране на 

инвестициите за подобряване управлението на отпадъците. 

Програмата е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на 

Националния план за управление на отпадъците (НПУО) 2021 – 2028 г., приет с Решение 

№459/17.06.2021г. на Министерския съвет  и може да бъде актуализирана при промяна на 

фактическите или нормативните условия, при които е създадена. Националният план е 

съобразен с изискванията на Директива 2008/98/ЕО за отпадъците, като са отчетени общите 

принципи за опазване на околната среда като предпазни мерки и устойчивост, техническа 

осъществимост и икономическа приложимост, опазване на ресурсите, както и въздействие 

върху човешкото здраве, икономиката и обществото. 

Периодът на Програмата за управление на отпадъците на Община „Марица“ е 2021-2028 

г. Общинската програма е разработена  за период, който съвпада с периода на действие на 

НПУО 2021-2028 г. 

При разработване на програмата са взети в предвид Методическите указания за разработване 

на регионални/общински програми за управление на отпадъците утвърдени със Заповед №РД-

883/23.09.2021 г., както и приложимите общински наредби на местно ниво.  

 

Административно-териториално разположение 

Община „Марица“се намира в Южен Централен планов регион на България. Тя е част от област 

Пловдив и е разположена в централната част на областта. Административно общината е 

отделена от община Пловдив през 1987 г. (Указ № 3182 на Държавния съвет, обнародван на 17 

ноември 1987 г.)  
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Фигура 1 Карта на община „Марица“ 

 
Източник:https://www.google.com/maps 

 

В границите й са включени 19 населени места – селата (по азбучен ред) Бенковски, 

Войводиново, Войсил, Граф Игнатиево, Динк, Желязно, Калековец, Костиево, Крислово, Маноле, 

Манолско Конаре, Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, Трилистник, Труд, Царацово, Ясно поле, 

всяко от които има свое землище. Общинският център е извън територията на общината. 

Административен център е гр. Пловдив. С площта си от 342,66 km2 заема 8-о място сред 18-те 

общини на областта, което съставлява 5,7% от територията на областта.  

 

Таблица 1  Населени места в обхвата на община „Марица“ 

 
Населено място Площ на землището 

(в км2) 

Населено място Площ на землището 

(в км2) 

Бенковски  16,284 Манолско Конаре 13,429 

Войводиново  13,031 Радиново 13,065 

Войсил  18,191 Рогош 27,538 

Граф Игнатиево  28,493 Скутаре 18,239 

Динк  6,118 Строево 24,743 

Желязно  6,545 Трилистник 11,54 

Калековец  17,994 Труд 39,797 

Костиево  23,695 Царацово 14,368 

Крислово  6,743 Ясно поле 10,963 

Маноле  31,881   

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%88
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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Границите ѝ са следните: на север – община Калояново, на североизток – община Раковски, на 

юг – община Садово, община Родопи и община Пловдив, на запад – община Родопи и на 

северозапад – община Съединение. 

 

Релеф 

Релефът на общината е изключително равнинен, с различни елементи - дерета,  блата, оврази, 

могили, резултат от физико-климатичните, геоложките и антропогенните въздействия и 

територията ѝ попада в пределите на Горнотракийската низина. Община „Марица“ е най-

равнинната община в България, като денивелацията ѝ е 64 m. Максималната ѝ височина се 

намира в крайния северозапад – 207,1 m, северозападно от село Строево, а минималната – 143 

m, разположена в коритото на река Марица, югоизточно от село Маноле. Морфо-структурното 

развитие на Пазарджишко-Пловдивското поле, в което общината е разположена е резултат от 

периодично появяващи се негативни движения в Горнотракийския грабен през Плиоцена и 

Кватернера и съпътстващите ги акумулационни и ерозионни денудационни процеси. 

 

Климатични фактори 

Община „Марица“, като част от Горнотракийската низина има преходно-континентален климат 

с мека зима и сухо лято.  

Определящи фактори за климата са валежите, температурата, влажността на въздуха, посоката 

и силата на ветровете.  

На територията на община „Марица“ няма населено място определено за общински център. За 

изследване на климатичните условия на територията на  общината използване историческите 

данни за климата на с. Труд, което има сравнително централно разположение на територията 

на общината и е с най-голямото население. 

Най-студеният месец е януари ( -2°С средно дневен минимум), а най-топлите са юли и август 

(30°С среднодневен максимум) с амплитуда, типична за умерено континенталния климат.   

 

"Среднодневният максимум" (плътна червена линия) показва средната максимална дневна 

температура за всеки месец за Труд. По същия начин "Среднодневният минимум" (плътна синя 

линия) показва средната минимална дневна температура. Горещите дни и студените нощи 

(пресечени червени и сини линии) изразяват средната дневна температура в най-топлия ден и 

средната-нощна температура в най-студената нощ от месеца за последните 30 години. 

Месеците с най-големи валежи за декември и май, а най-сухите месеци са юли и август. От 

месец декември до януари валежите , които падат са 129 мм на кв. м, а за цялата година са 297 

мм на кв.м. Забелязва се известно различие в количеството на валежите в сравнение със 

съседните райони. Тук са измерени едни от най-ниските техни средно-годишни суми за Южна 

България (495 л/кв.м). В този смисъл добре изразеното пролетно и лятно засушаване. Най-

рано сняг е пада през втората половина на октомври и се е задържал най-късно до втората 

половина на март. През годината дни със снеговалеж са средно 15 дни. Снежната покривка е 

общо взето много тънка до 10 см. Валежите дават главната приходна част в баланса на 

подземните и повърхностните води. Те не са равномерно разпределени в годината. 
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Фигура 2 Средномесечни температури и валежи в село Труд 

 
Източник: https://www.meteoblue.com/bg 

Фигура 3 Вятър 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“  

ЗА ПЕРИОДА 2021- 2028 г. 

11 
 

 
Източник: https://www.meteoblue.com/bg 

 

 

 

Ветровете в района са преобладаващо северозападни и югоизточни. Средната повторяемост на 

"тихо" време е 40-45%, което е добро условие за разсейване на компонентите замърсяващи 

атмосферния въздух. 

 

Водни ресурси 

Водните ресурси са представени от повърхностните и подземните води, които имат различно 

широко приложение. Повърхностните води – реки, речни течения, открити водни площи и 

канализационната напоителна система, заемат 5,46% от територията на общината. На 

югозапад и югоизток в пределите на общината попада част от левия бряг от средното течение 

на река Марица. На нейна територия Марица получава отляво три по-големи притока, които 

протичат през нея с долните си течения: река Потока, вливаща се южно от село Костиево; река 

Пясъчник, протичаща през село Труд и вливаща се в Марица в североизточната част на град 

Пловдив и река Стряма, протичаща покрай селата Трилистник и Маноле и вливаща се в Марица 

южно от последното. 

Други открити водни площи са предимно язовирните системи при селата Труд, Граф 

Игнатиево и Войводиново и някой малки стопански язовири, разпръснати по цялата 

територия на общината – естествено свързани с каналите от ННС и ВКМ, подхранвани от 

язовирите Пясъчник, Домлян и речните течения. Повърхностните водни площи, освен за 

общото си предназначение се ползват за напояване, рибовъдство и са традиционни естествени 

развъдници на водолюбиви птици и животни. Подземните води се използват за питейно-

битовото водоснабдяване на 

https://www.meteoblue.com/bg
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населението в общината. Установени са две подземни водни тела (ПВТ) от един водоносен 

хоризонт: BG3G000000Q013 - Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина и 

BG3G00000NQ018 - Порови води в Неоген-Кватернер – Пазарджик-Пловдивския район.  

В землището на с. Войводиново има регистрирани два сондажа за минерална вода, която 

лабораторно е определена като „трапезна“. 

 

Защитените територии и зони 

Защитените територии и зони от Националната екологична мрежа на територията на община 

“Марица“ са:  
 

Таблица 2  Защитените зони от Националната екологична мрежа на територията на община 

“Марица“ 

Код на ЗЗ Име на ЗЗ Обща площ, ха Тип на ЗЗ 

BG0000289 „Трилистник” 616,95 ЗЗ за опазване на 

природните 

местообитания и на 

дивата флора и фауна 

BG0000444 „Река Пясъчник” 1879,97 ЗЗ за опазване на 

природните 

местообитания и на 

дивата флора и фауна 

BG0000429 „Река Стряма” 4078,38 ЗЗ за опазване на 

природните 

местообитания и на 

дивата флора и фауна 

BG0000578 „Река Марица” 14 693,10 ЗЗ за опазване на 

природните 

местообитания и на 

дивата флора и фауна 

BG0002016 „Рибарници 

Пловдив”  

145,77 ЗЗ по Директива 

79/409/EEC за опазване 

на дивите птици 

BG0002086 „Оризища 

Цалапица” 

3674,62 ЗЗ по Директива 

79/409/EEC за опазване 

на дивите птици 

BG0002087 „Марица - 

Пловдив” 

1108,81 ЗЗ по Директива 

79/409/EEC за опазване 

на дивите птици 

Източник: http://natura2000.moew.government.bg 

 

 

Фигура 4 Карта на защитените зони в община „Марица“ 
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Източник: http://natura2000.moew.government.bg 

 

 

Защитените местности на територията на община “Марица“са: 

- „Тракийски равнец“  

- „Нощувка на малък корморан – Пловдив“  

   

На територията на община “Марица“ има осем вековни дъба в землищата на селата 

Трилистник и Войсил. 

 

Население и демографски процеси 

Демографската ситуация на „Марица“е резултат от въздействието на различни фактори и 

влияния, специфични за територията на община и обусловени от нейното историко-културно, 

социално-икономическо и демографско развитие. Според класификацията на общините по 

степен на урбанизация, включена в Националната концепция за пространствено развитие за 

периода 2013-2025 г. (НКПР1), община Марица попада в групата „слабо урбанизирани общини 

– периферни (или „периферни общини без изявен град център“). Съгласно методиката на 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и на Европейската комисия, слабо 

урбанизираните общини се определят като селски общини (селски райони). 

Населението на Община „Марица “към 31.12.2020г., по данни на НСИ, е 32371 души.  

 

Таблица 3 Население на  община „Марица“ към 31.12.2020 г. 

Населено място Население към 

31.12.2020 г. 

Населено място Население към 

31.12.2020 г. 

Бенковски  1422 Манолско Конаре 763 

Войводиново  2103 Радиново 813 

Войсил  1158 Рогош 3151 

Граф Игнатиево  1835 Скутаре 2576 

Динк  959 Строево 1611 

Желязно  394 Трилистник 824 

Калековец  2565 Труд 4084 

Костиево  1877 Царацово 2119 

Крислово  709 Ясно поле 635 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%88
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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Маноле  2773   

Източник на информация: НСИ 

 

В Община „Марица“ живее 4,86 % от населението на Област Пловдив. Най-многолюдно е село 

Труд, а най-малко е Желязно. С население над 3 000 души е село Труд и село Рогош. Под 1 000 

жители имат селата Динк, Крислово, Манолско Конаре, Радиново, Трилистник, Ясно поле. 

Средния брой жители на едно село в общината е 1 703 души, което е показател за добър 

потенциал на човешките ресурси. 

Средна гъстота на населението в община „Марица“ е 94 д./кв. км (души на кв. километър) 

при 111,57 д./кв. км  за област Пловдив и 62,31 д./кв. км за територията на Република 

България към 2020 г. 

 

За разлика от преобладаващата част от общините в страната в община „Марица“ се наблюдава 

процес на стабилизиране на броя на населението, което е резултат от благоприятната 

икономическа и социална среда и провежданата общинска политика за осигуряване на трудова 

заетост и на добри условия за живот. Населението в община „Марица“ за една година от 2019 

до 2020 година се е увеличило с 1537 души или 4,98% и показва обратна тенденция на общото 

за страната намаляване на населението, включително и на ниво област Пловдив. При 

разглеждане на изменението на населението за период 2016 -2020 г. се отбелязва също 

увеличаване на населението с по-малък процент – 2,86 %. 

 

Таблица 4 Население на община „Марица“ в периода от 2016 до 2020 г. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Област 

Пловдив 

671573 669796 668334 666801 666398 

Община 

„Марица“ 

31471 31163 30981 30834 32371 

Източник на информация: НСИ 

 

Социално-икономическа характеристика 

Структурата на икономиката в община „Марица“ се определя от настъпилите социално-

икономически условия през последните 20 години До края на 90 години на миналия век водещ 

отрасъл е било селското стопанство, то постепенно се измества от промишлеността. Този факт 

оказва благоприятно влияние за развитието на общината. Благодарение на промишлеността 

селата не се обезлюдяват вследствие на миграция към градските центрове. 

През последните 10 години водещ сектор в икономиката е промишлеността, следван от сектор 

услуги и на трето място селско стопанство. 

Промишлеността е с многоотраслов характер, като водещи функции имат производства 

свързани с преработка на селскостопански суровини (хранително- вкусова), производство на 

машини и оборудване, производство на химически изделия и продукти, дървопреработване, 

производство на мебели, текстилна промишленост, производство на трикотаж и облекло, 

машиностроителна, металорежеща и др. Предприятията са изцяло частни.  

В структурата на предприятията преобладават тези от типа „микро" и „малки".  

Регистрирани са над 4000 стопански субекта. 

Оформени са 4 промишлени зони: 

 Радиново, Бенковски, Царацово, Костиево; 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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 Труд, Строево, Граф Игнатиево; 

 Войводиново, Калековец; 

 Скутаре, Рогош, Маноле. 

Профилът на дейността е свързан с: производство на бяла техника, хлебни изделия, 

автосервизни и транспортни услуги, тютюневи изделия, месни и млечни продукти, 

производството на автоматичните прекъсвачи, PVC-профили, пластмасови изделия и метални 

изделия за дома, козметични продукти, изделия от желязо, биоторове, на електронно 

оборудване, велосипеди и детски колички, рециклиране на полимери, производство на 

матраци, внос и търговия с цветя, обработка и търговия с мрамор и гранит, преработка и 

консервиране на плодове и зеленчуци, производство и реставрация на мебели, производство 

на топлоизолационни панели и врати и др. 

За развитието на първичния (аграрен) сектор благоприятни фактори са качествените 

поземлени ресурси, климатичните условия, достъпът до основни транспортни коридори, 

традициите на населението в развитието на селското стопанство, развитата промишленост за 

преработка на селскостопански суровини и др.  

Брутният вътрешен продукт (БВП) на човек от населението за област Пловдив, част от която е 

община „Марица“, по данни на НСИ за 2019 година е 14 460 лв., което е по-малко от същия за 

страната – 17 870 лв. 

В Община „Марица“ населението в трудоспособна възраст е 60,17 % от общото население. 

Населението в трудоспособна възраст в Община „Марица“ е  4,84 % от същото на Област 

Пловдив. 

 

Таблица 5  Възрастови категории на населението   

Възрастови категории Жители 

Област Пловдив 666398 

Под трудоспособна възраст 105145 

В трудоспособна възраст 402178 

Над трудоспособна възраст 159075 

Община „Марица“ 32371 

Под трудоспособна възраст 5000 

В трудоспособна възраст 19476 

Над трудоспособна възраст 7895 

Източник на информация: НСИ 

 

Равнището на безработица е по-ниско от средното в страната и се дължи основно на наличието 

на достатъчно на брой работни места и близостта до Пловдив, където също работят хора от 

общината. Най-висока е безработицата сред лицата със средно и основно образование. 

 

По своята същност общинската програма за управление на отпадъците е стратегически 

документ, затова при изготвянето ѝ се прилага методологията на стратегическо планиране, 

която определя и основните технологични етапи при разработване на програмата: 

- предварителна подготовка; 

-  анализ на настоящото състояние; 

- същинско планиране на целите и мерките за бъдеще. 

Програмата обхваща следните видове отпадъци: 

 битови отпадъци 
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 производствени отпадъци 

 строителни отпадъци 

 опасни отпадъци 

Отпадъците, които са извън обхват на НПУО, респективно на РДО и ЗУО, са представени в 

Приложение №1 към Програмата. 

 Специфични потоци отпадъци, които разглежда програмата включват: 

- Масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии 

и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), 

излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отпадъчни масла и нефтопродукти, 

излезли от употреба гуми) 

- Утайки от ПСОВ; 

- Медицински и биологични отпадъци. 

Програмата е изготвена въз основа на налични данни за отпадъците в общината, резултати от 

проведени проучвания за системите за управление на отпадъците, както и въз основа на 

анализа на възможностите за финансиране на дейности свързани с отпадъци.  

Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на 

общината, регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО. След направени изводи от 

анализите на състоянието на управление на отпадъците и прогнози за количеството и състава 

на отпадъците за периода на действие на програмата и изготвен SWOT анализ са формулирани 

цели и приоритети на програмата за управлението на отпадъците на територията на община 

„Марица“. Направени са експертни предложения и прогнози за периода 2021 – 2028 г., за 

развитието на инфраструктурата и практиките за управление на отпадъците, в т.ч.:  

- демографска прогноза;  

- прогноза за образуваните отпадъци;  

- прогноза за видовете отпадъци, които могат да бъдат предотвратени;  

- прогноза за видовете отпадъци, които могат да бъдат подложени на подготовка за 

повторна употреба. 

 

Общинската програма за управление на отпадъците на Община „Марица“, съдържа 5 (пет) 

подпрограми, с конкретни адресирани мерки към всяка една от тях, а именно:  

- подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци вкл. подпрограма за 

предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци;  

- подпрограма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци;  

- подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради;  

- подпрограма за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО вкл. 

подпрограма за управление на опаковки и отпадъци от опаковки; 

- програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци.  

Приложени са необходимите административни, технически и финансови мерки за осигуряване 

на практическото прилагане на програмата и упражняване на дейности по контрол и 

мониторинг на практическото ѝ изпълнение.  

 

Провеждане и организиране на консултации с обществеността и заинтересованите 

страни при разработване на общинска програма за управление на отпадъците 
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Правото на гражданите на общините да се информират е регламентирано в ЗМСМА. В чл. 22 и 

чл. 28 от ЗМСМА са регламентирани задълженията на общинския съвет и на кмета във връзка с 

осигуряване на достъп на гражданите до работата на общинската администрация и актовете 

на общинския съвет.  

За целите на анализа са идентифицирани основните заинтересовани страни, както и техните 

интереси, отношение и степен на поддръжка по отношение на прилагането на програмата.  

Генераторите на отпадъци (население, бизнес, ПСОВ на територията на съответните общини), 

имат отговорности за предотвратяване, намаляване и разделно събиране на отпадъците, като 

тези отговорности са възложени с нормативната уредба както на национално, така и на 

общинско ниво. В процеса на разработване на програмата са привлечени различни 

заинтересовани страни в управлението на отпадъците, за да се постигне баланс на интересите 

и да се намали рискът от пристрастие при вземането на решения в областта на управление на 

отпадъците. 

 

Процедура за преценка необходимостта от екологична оценка и оценка на 

съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на общинската 

програма за управление на отпадъците, в съответствие с изискванията на ЗООС и ЗБР 

Изискванията и последователността на провеждане на процедурите са уредени в Закона за 

опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, които определят рамката 

за провеждане на съвместени процедури за екологична оценка и оценка за съвместимост на 

планове и програми и съответните подзаконов актове - Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Общинската програма за управление на отпадъците подлежи на: 

- процедура по преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка, в 

изпълнение на чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 

оценка на планове и програми, издадена на основание на Закона за опазване на околната 

среда; и 

- процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените 

зони в изпълнение на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони, издадена на основание на Закона за биологичното 

разнообразие. 

В съответствие с Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони, оценката за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни 

предложения, попадащи в обхвата на ЗООС, се извършва чрез процедурата по екологична 

оценка по реда на Закона за опазване на околната среда и при спазване на специалните 

разпоредби на ЗБР и на Глава Трета от Наредбата, т.е. двете процедури са съвместени в една 

обща процедура. 

Компетентен орган за провеждане на съвместената процедура е РИОСВ Пловдив. 

Уведомяване на РИОСВ с искане за преценка за екологична оценка - За целите на провеждане на 

процедурата общината уведомява на най-ранен етап компетентния орган за програмата, като 

представя в РИОСВ информацията, предвидена в Наредбата за условията и реда за извършване 

на екологична оценка на планове и програми. 
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Решение на компетентния орган - В предвидения в наредбата срок РИОСВ се произнася с 

решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. 

Компетентният орган преценява необходимостта от извършване на ЕО, като определя 

степента на значимост на въздействието върху околната среда и човешкото здраве въз основа 

на: 

1. представената от Възложителя информация в искането за извършване на оценката; 

2. критериите, посочени в чл. 85, ал. 4 от ЗООС; 

3. становището от съответната РЗИ, което се изисква служебно от РИОСВ. 

При решение да не се извършва екологична оценка за програмата компетентният орган РИОСВ 

излага в мотивите на решението основания за заключението, че при прилагането на плана или 

програмата не се предполага значително въздействие върху околната среда и човешкото 

здраве. При решение да се извърши ЕО за съответния план или програма компетентният орган 

може да постави изисквания към обхвата на оценката. В този случай се провежда процедурата 

за екологична оценка, като се спазват стъпките, етапите и сроковете, определени в Наредбата 

за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, до издаване 

на становището на РИОСВ по екологичната оценка. 

Със свое Решение  № ПВ-ЕО-17/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка, директорът на РИОСВ Пловдив определя да не се извършва екологична 

оценка на Програмата за управление на отпадъците на Община Марица 2021-2028 г. 

Програмата за управление на отпадъците на Община „Марица“ е разработена по инициатива на 

кмета на общината и се изпълнява от администрацията. Орган по приемане и контрол на 

изпълнението на Програмата е Общински съвет на Община „Марица“.   

Програмата е приета с Решение №243, взето с протокол № 5 от 17.05.2022 г. на Общинския 

съвет „Марица“.  

Програмата е динамичен и отворен документ, който може да бъде допълван по предложение 

на кмета на общината, съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в 

националното законодателство и други фактори със стратегическо значение. 

 

 

 

 

 

II. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗИТЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ И ПРОГНОЗИ ЗА КОЛИЧЕСТВОТО И СЪСТАВА НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА 

ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО ОТНОСНО ОТПАДЪЦИТЕ 

Въз основа на направените анализи на различните потоци отпадъци, могат да бъдат направени 

следните изводи и препоръки:  

- В община „Марица“ всички населени места от общината са обхванати от организирана 

система за сметосъбиране и сметоизвозване; 

- През последните години в община „Марица“ се очертава ясна тенденция по отношение 

на плавното намалението на количествата събрани смесени битови отпадъци.  

- Изчислената норма на натрупване за 2020 г. в общината е 386 кг/ж/год. при определена 

норма на натрупване 334,90 кг/ж/год. в Методика за определяне на морфологичния състав на 

битовите отпадъци за населени места с население под 25 – 50 000. 
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- Морфологичният състав на генерираното общо количество отпадъци показва най-голям 

дял на фракциите: „ситна фракция <4 см“ -27,38%, „пластмаса“ – 21.24 % , „градински“ – 17,17 

%, и „дървесни“ – 5,06%. Фракциите с най-нисък относителен дял са кожа (0,48%),  Инертни>4 

см  (0,97%) и гума (0,98%) следвани от опасни (2,08%) и метали (2,36%).  

- Изградена е система за разделно събиране на зелени отпадъци. 

- За календарната 2018 г. (последната налична отчетна година) не са изпълнени целите 

по чл. 31, ал. 1, т.1 и т.2 от ЗУО. 

- Сключен е договор с ЕКОБУЛПАК България АД за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки. 

- Сключени са договори с Елтехресурс“ АД и „Екобатери“АД за разделно събиране на 

ИУЕЕО и НУБА. 

- Изградена е система за разделно събиране на строителни отпадъци. 

- Община „Марица“ в партньорство с Община Съединение организира система за 

разделно събиране на опасни битови отпадъци.  

- Управлението на утайките от ПСОВ – Бенковски и ПСОВ - Трилистник се осъществява от 

оператора на ПСОВ, съгласно указанията на Националния стратегически план за управление на 

утайките от градски пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р 

България за периода 2014-2020 год. 

- В лечебните и здравните заведения на територията на общината е въведена система за 

разделно събиране на отпадъците от медицинската дейност.  

- Необходимо е да бъде създадена необходима организация, включително да бъде 

назначени служители, чийто основни задължения да бъдат свързани с управлението на 

отпадъците – да водят отчетност за вида и количествата отпадъци (в т.ч. строителни), 

третирани, депонирани, рециклирани и др. отпадъци; да правят необходимите разчети, 

анализи и планове за екологосъобразно управление на отпадъците и за постигане на целите, 

поставени в законодателството. 

 

 

 

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩОТО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ/ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ В 

КОНТЕКСТА НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНИТЕ 

Въз основа на направените анализи на националната и общинска нормативна уредба и 

програмни документи в областта на управлението на отпадъците, могат да бъдат направени 

следните изводи и препоръки:  

- Националната правна рамка е цялостно съобразена с европейското законодателство по 

управление на отпадъците и включва конкретни разпоредби определящи обхвата, правата и 

задълженията на местните власти по отношение на управление на отпадъците, в т.ч. 

ангажименти за поетапно увеличаване на количествата отпадъци, които се рециклират и 

оползотворяват, и намаляване на депонираните отпадъци;  

- Община „Марица“ провежда политики и мерки в областта на управлението на 

отпадъците на основата на добре разработени, ясни и детайлни стратегически и програмни 

документи, одобрени от общинския съвет;  
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- Общината изпълнява контрол, мониторинг на напредъка и периодичен отчет за 

изпълнение на програмни документи, но е препоръчително всички отчети да се публикуват на 

интернет страницата на общината.  

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ НА МЕСТНО НИВО  

Въз основа на направения анализа и оценката на прилагането на законодателството по 

управление на отпадъците на местно ниво, могат да бъдат направени следните изводи и 

препоръки: 

- Община „Марица“ провежда политики и мерки в областта на управлението на 

отпадъците на основата на добре разработени, ясни и детайлни стратегически и програмни 

документи, одобрени от общинските съвети; 

- Действащите наредби по чл.22 от ЗУО на общината, включват основните изисквания за 

управление на отпадъците на територията на общините, съгласно ЗУО и подзаконовите 

нормативни актове; 

- Приетата наредба по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, отразяват 

изискванията за използването на всяка от услугите по чл.62 от ЗМДТ; 

- Препоръчително е местните нормативни уредби имащи отношение към управлението 

на отпадъците периодично да бъдат актуализирани, съобразно настъпващите промени в ЗУО и 

ЗМДТ. 

-  Сключени са договори за изпълнение на задълженията на кмета на общината по чл.19, 

ал.3, т.7 от ЗУО. 

 

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

Въз основа на направения анализ на дейността на Регионалното сдружение за управление на 

отпадъците - Пловдив, могат да бъдат направени следните изводи и препоръки: 

- РСУО обхваща девет общини – Пловдив, „Марица“, Родопи, Стамболийски, Съединение, 

Кричим, Перущица, Раковски и Брезово и включва следната инфраструктура - Регионално депо 

за неопасни отпадъци, в землището на с. Цалапица и  Депо за неопасни отпадъци и Инсталация 

за биологично разграждане по закрит способ, с. Шишманци.“  

- Приключено е изграждането на компостираща инсталация за разделно събрани зелени 

и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на 

съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на 

територията на община „Марица“ и на община Пловдив.  

- В процес на изпълнение е изграждането на компостираща инсталация за разделно 

събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Кричим и община 

Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника 

за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци и на компостираща инсталация за 

разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, и генерирани от Община 

Съединение и община Стамболийски, включително осигуряване на необходимото оборудване 

и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци 

- Активността на участие на общините в заседанията на Общите събрания на РСУО 

Пловдив е много висока, като почти всички общини участват редовно в заседанията. 

- Наблюдава се висока степен на единомислие на общините при вземането на решения от 

РСУО. Общините от регион Пловдив оценяват положително резултатите от дейността на РСУО. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ, В Т.Ч. ПРИЛАГАНЕ НА 

КОНТРОЛНИТЕ ФУНКЦИИ СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И МЕСТНИТЕ 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

Въз основа на направения анализ и оценка на институционалния капацитет, в т.ч. прилагане на 

контролните функции съгласно националното законодателство и местните нормативни 

актове, могат да се направят следните изводи и препоръки: 

- В община „Марица“ няма обособен отдел, който да се занимава само с управлението на 

отпадъците. С дейностите по управление на отпадъците, както и други политики по опазване 

на околната среда  в община „Марица“, се занимават и се изпълняват от служители на 

общината, наети в икономическа дейност „Чистота“; 

- Функции в конкретни области от управление на отпадъците имат и други дирекции в 

община „Марица“, във връзка с финансовото, правното, административното и друго 

обезпечаване на политиката за управление на отпадъците. По отношение на разработването на 

годишни бюджети и определяне на такса за управление на отпадъците, основните функции са 

възложени на общата администрация и на специализираната администрация; 

- Броя на служителите за изпълнение на дейностите по управление на отпадъците е 

недостатъчен за изпълнение на възложените функции; 

- Необходимо е да бъдат назначени допълнителни служители, вкл. служители, 

занимаващи се основно с управление на отпадъците в общинските администрации; 

- Необходимо е да се запази високото ниво на квалификация на служителите, чрез 

система на обучение за различни проекти. 

 

АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ 

НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

След направен анализ на общинските депа за битови и строителни отпадъци, могат да се 

направят следните изводи и препоръки: 

- На територията на община „Марица“ няма общински депа за отпадъци, тъй като 

неопасните отпадъци на общината се транспортират и третират на територията на РДНО – 

Пловдив в с. Цалапица, община „Родопи“ и в с. Шишманци, община Раковски;  

- Старите сметища в населените места на община „Марица“ са закрити през 2009 г. ; 

- За района на община „Марица“ периодично се появяват нерегламентирани 

замърсявания, които редовно се почистват.  

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ СХЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА 

ПРИНЦИПА НА „ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ” И „ЗАМЪРСИТЕЛЯТ ПЛАЩА” 

След направен анализът на основните схеми за управление на отпадъците и прилагането им на 

местно ниво, както и ефективното прилагане на принципите „Разширена отговорност на 

производителя” и „Замърсителят плаща”, могат да се направят следните изводи и препоръки: 

- В община „Марица“ се прилагат основни схеми за управление на отпадъците в 

съответствие с националното законодателство: 

 Схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които генерират 

подобни на битовите отпадъци. Схемата се прилага за битовите отпадъци от 

домакинствата (с изключение на 6 групи МРО) и за отпадъци, подобни на 

битовите, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от 

домакинствата, но образувани от други източници. Задължени лица са 
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домакинствата и лицата, които образуват битови отпадъци и подобни на битовите 

отпадъци. Задължените лица заплащат такса-битови отпадъци, с приходите от 

която се финансира функционирането на схемата. 

 Схема за разширена отговорност на производителя (РОП), относно някой групи 

масово разпространени отпадъци, в случая опаковки,  излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и 

акумулатори. 

 Схемата за отговорност на причинителя и притежателя за образуваните отпадъци 

при производството на стоки и услуги се прилага за производствени отпадъци, 

вкл. производствени опасни отпадъци, болнични отпадъци, отпадъци от 

строителството и от разрушаване на сгради (с изключение на строителните 

отпадъци от ремонтни дейности на домакинствата и разрушаване на сгради в 

малки количества по критерии, определени в ЗУО). 

             - На Интернет страница на общината е налична информация за задълженията по 

договора с организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки и за задълженията по 

сключените договори с организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци  

(ИУЕЕО и НУБА). 

 

АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

Анализът на състоянието и развитието на инфраструктурата за събиране, транспортиране и 

третиране на битовите отпадъци дават основание да се направят следните изводи и 

препоръки:  

- Община „Марица“ използва изградената инфраструктура на  Регионално депо за 

неопасни отпадъци, в землището на с. Цалапица, община „Родопи“ и на Депо за неопасни 

отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ – с. Шишманци, община 

Раковски. Планира се изграждане на Клетка №3 на Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за 

биологично разграждане по закрит способ – с. Шишманци. 

- На територията на Община „Марица“ е изградена инсталация за компостиране на 

разделно събрани зелени отпадъци. 

- Община „Марица“ е осигурила съдове и техника за събиране на смесени битови 

отпадъци, която обслужва 100% от населението на съответната община.  

- Община „Марица“ е осигурила съдове и техника за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки – хартиени и картонени опаковки, пластмаса, стъкло и метал, посредством сключени 

договори с организации по оползотворяване. 

-  За разделно събиране на зелени отпадъци е осигурена необходимата техника. 

- На територията на общината няма осигурени съдове и транспортни средства за 

събиране на отпадъци от сгурия и пепел. 

- На сайта на общината няма регистър на площадките за предаване на отпадъци от 

пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община. 

- На територията на общината няма населени места с население по-голямо от 10 000 

жители и не са изградени площадки за безвъзмездно предаване на разделно събирани 

отпадъци, в изпълнение на изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО. Сключен е договор с „Анес 

96“ ООД за предоставяне за ползване площадка за събиране и предаване на разделно събрани 

отпадъци от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни и др. отпадъци. 
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АНАЛИЗ НА ПРИЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРАКТИКИ ПО 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Основните изводи от анализа на мерките и съществуващи практики по предотвратяване 

образуването на отпадъците на територията на община „Марица“ позволяват да се направят 

следните изводи и препоръки:  

-  Община „Марица“ е изпълнила голяма част от Подпрограма за предотвратяване 

образуването на отпадъци и план за действие към нея, част от Програма за управление на 

отпадъците на Община „Марица“ 2015-2020 г. Проблеми с реализиране на част от 

инвестиционните идват от недостатъчни финансови средства през годините.; 

-   С развитието на модела т.нар. „бърза мода (fast fashion)“, което води до големи щети на 

околната среда както от гледна точка на производството, така от гледна точка на третирането 

на образуваните текстилни отпадъци, е препоръчително да бъде въведена система за разделно 

събиране на отпадъци от текстил посредством контейнери/пунктове за отпадъци от текстил;  

-  Необходими са действия в посока увеличаване на служителите в общинската 

администрация с цел увеличаване на процесите и практиките по предотвратяване 

образуването на отпадъци.  

-  Необходимо е практиките по информираността на населението за ползите от 

предотвратяване на образуването на отпадъците да се запази, като е препоръчително същата 

да се предостави чрез разпространяване на интересна, полезна и достъпна информация.  

-  Създаването на партньорства между община „Марица“ с институциите, бизнеса и 

научните среди за минимизиране на отпадъците и ресурсна ефективност е добра практика, 

която е подходящо да се насърчава. 

 

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И СТИМУЛИ В ОБЛАСТТА НА 

УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ДЕЙСТВИЕТО ИМ 

След направен анализ на икономическите инструменти и стимули, които се прилагат в 

общината в сектора на управлението на отпадъците, могат да се направят следните изводи и 

препоръки: 

- В община „Марица“, подходът за определяне на такса битови отпадъци се извършва 

според количеството на битовите отпадъци или пропорционално върху основа (данъчна 

оценка или отчетна стойност  на имотите), когато не може да се установи количеството на 

отпадъците. Размерът на таксата се  определя от Общинския съвет.   

- На база разработения Анализ и оценка на въведените икономически инструменти и 

стимули в областта на управлението на отпадъците и ефективността от действието им към 

Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г. относно приходите от ТБО на 1 

жител и на тон отпадък през 2018 г. общината е със стойности над средните изчислени за 

сходни общини.  

 Изчисленията показват, че като цяло делът на постъпленията от домакинствата (21%) е 

по-малък от този на постъпленията от бизнеса(79%).  

 ТБО формира основната част от приходите от такси на общината от 76 до 82% през 

годините. 

 

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОТОЦИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИТЕ 

След направен анализ на финансовите потоци по управление на дейностите с отпадъците, 

могат да се направят следните изводи и препоръки: 
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- Община „Марица“ финансира разходите по управление на отпадъците до 93% от 

приходите от такса битови отпадъци. 

- Главните източници за финансиране на оперативните разходи за управление на 

битовите отпадъци са постъпления от такса за битови отпадъци, реализирани от общината и 

собствените средства на организациите за оползотворяване на МРО. 

- Водещият източник за финансиране на инвестиционните разходи за управление на 

битовите отпадъци са ОПОС, ПУДООС, отчисления по чл.64 от ЗУО. 

- Необходимо е разработване и внедряване на информационна система за докладване на 

информацията за управление на битовите отпадъци в общината. 

 

ПРОГНОЗИ ЗА КОЛИЧЕСТВОТО И СЪСТАВА НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ 

НА ПРОГРАМАТА  

Прогнозата на количеството образувани битови отпадъци в общината за периода 2021 – 2028 

г. в община „Марица“ е изготвена въз основа на два компонента: Брой на населението и 

демографска прогноза на 2021 – 2028 г. и Норма на натрупване на отпадъци на 1 жител. 

- Населението на община „Марица“ през следващите години бавно ще намалява. 

- Средната норма на натрупване на жител на община „Марица“ се определя чрез 

екстраполация на нормата на натрупване за 2020 г. при увеличение от 1% годишно. Това 

увеличение се обосновава от нарастващият икономически растеж, който е основен фактор за 

нарастването на крайното потребление на домакинствата и съответно на количеството 

образувани битови отпадъци. В същото време, процентът не е по-висок, тъй като се очаква 

мерките по предотвратяване образуването на отпадъци да бъдат възпиращ фактор. 

- Прогноза за видовете отпадъци, които могат да бъдат предотвратени: предотвратяване 

още във фазата на проектиране, предотвратяване образуването на отпадъците от хартия и 

други офис консумативи, предотвратяване образуването на хранителни отпадъци, 

предотвратяване отпадъците от пластмасови продукти за еднократна употреба.  

- Прогноза за видовете отпадъци, които могат да бъдат подложени на подготовка за 

повторна употреба - мебели, битови предмети, електроуреди, текстил, книги, детски играчки, 

обувки и др., с което да бъдат дарявани на хора в неравностойно положение, социално слаби 

семейства, деца лишени от родителска грижа. 

 

 

 

III. SWOT АНАЛИЗ  

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

подготовка на документи на публичната политика. 

SWOT анализът е разработен за целите на стратегическото планиране на бизнес 

организациите. След известно адаптиране, той активно и успешно се прилага за разработване 

на стратегически документи в административното планиране. 

Методът цели да установи: 

-  Кои са най-важните силни и слаби страни в дадена организация, политика, сектор, т.е. 

характеристиките на вътрешната структура. 

- Кой са най-важните възможности и най-сериозните заплахи пред развитието на дадена 

организация, политика, сектор, т.е. характеристиките на външната среда. 

- Какво е съотношението между силните и слабите страни, от една страна, и 

възможностите и заплахите, от друга страна. 
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- Кой са лостовете на развитие и каква е основата на стратегиите за бъдещо развитие. 

 

S 

Strengths 

W 

Weаknesses 

O 

Opportunities 

T 

Threats 

 

 силни страни (Strengths) 

 слаби страни (Weаknesses) 

 възможности (Opportunities) 

 заплахи (Threats) 

 

Силни страни. Силните страни са ресурс, умение или друго предимство, което притежава 

анализираната област в сравнение с други сходни общини, средното за страната, други общини 

в съседни нам страни или в Европа. Силната страна е отличително качество, което показва кои 

са сравнителните предимства на изследваната област. Някои елементи, които на пръв поглед 

имат негативен оттенък, могат да се окажат силна страна. Например, наличието на голям брой 

пунктове за вторични суровини може да предизвиква негативна обществена реакция, но в 

същото време да предоставя добра основа за изпълнение на целите за разделно събиране на 

отпадъците в общината. 

Слаби страни. Слабите страни представляват ограниченията или недостигът на ресурси, 

умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието. Те характеризират 

изоставането на разглежданата област в общината спрямо други общности, с които се правят 

сравнения, или спрямо поставени изисквания. Като пример на слаба страна при анализа на 

възможността за плащане на услугите за отпадъци са ниските доходи на населението, което 

силно ограничава възможността за инвестиции в модерни и екологосъобразни съоръжения. 

Възможности. Те представляват най-благоприятните елементи на външната среда на 

проблемната сфера или организацията. Важно правило, което не бива да се забравя, е, че 

възможностите са неизползвани ресурси на средата. В противен случай те би трябвало да се 

отнесат към силните страни. Пример за възможности са средствата от оперативните програми, 

които позволяват изграждането на съоръжения за управление на отпадъците. 

Заплахи. Това са най-неблагоприятните сегменти на външната среда за изследваната област. Те 

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

принцип заплахите са елементи на средата, върху които трудно се влияе. Много често за 

общините централизация на управлението и промени в законодателната 

рамка се явяват заплаха за реализация на техните виждания за управление на отпадъците. 

Матрица на SWOT анализа. Тя представлява таблица, която се състои от четири квадранта, в 

които се подреждат и визуално представят основните характеристики на управлението на 

отпадъците (вж. схемата по-долу). Обикновено попълването на четирите квадранта обобщава 

резултатите от аналитичната част на стратегическия документ и изводите и препоръките, 

направени в края на всеки анализ. При извършване на SWOT анализа могат да се разкрият 

множество силни и слаби страни, възможности и заплахи. За предпочитане е обаче да се 

подберат само най-важните от тях, които да попаднат в съответните квадранти на матрицата. 
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Легенда:  

 

как да се използват силните страни, за да не се пропуснат наличните 

възможности  

как да се използват силните страни за намаляване на заплахите 

как да се използват възможностите за неутрализиране на слабите 

страни кои слаби страни трябва да се премахнат, за да се намалят 

заплахите 

 

За определяне на целите и приоритетите за управлението на отпадъците в Община  „Марица“ е 

направен анализ на силните и слабите страни на съществуващите условия и са посочени 

факторите, които предоставят възможности за постигане на националните цели за 

предотвратяване, разделно събиране и оползотворяване на различни потоци битови отпадъци 

или обратно – фактори, които се явяват заплаха. Между елементите на този анализ има 

отделни взаимовръзки, които разкриват потенциала или проблемите, които стоят на преден 

план за разрешаване. 

 

Таблица 6 SWOT анализ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Наличие на организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО във 

всички населени места от общината; 

Организирано разделно събиране на 

отпадъци от опаковки, НУБА и ИУЕЕО чрез 

сключени договори; 

Действащо регионално депо за 

неопасни отпадъци в землището на с. 

Цалапица, община „Родопи“ и Депо за 

Община „Марица“ не е изпълнила 

целите в изпълнение на изискванията на чл. 

31, ал. 1, т.2 от ЗУО. 

Недостатъчна активност на 

гражданите и неправителствените 

организации в началните фази на планиране 

и проектиране на съоръжения и дейности по 

управление на отпадъци; 

Липса на целенасочени мерки и 

Заплахи

о

о

о

о

Проблеми

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

Слаби страни

о

Силни страни Възможности

ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ ВЪНШНИ ФАКТОРИ

о

о

Лостове на развитие
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неопасни отпадъци и Инсталация за 

биологично разграждане по закрит способ – 

с. Шишманци, община Раковски; 

Осигурени са инфраструктура и 

организация за управление на зелените 

биоотпадъци на ниво община; 

Осигурена е необходимата 

организация за разделно събиране на 

строителни и опасни отпадъци; 

 Общината има необходимия опит в 

реализиране на мерки за предотвратяване 

образуването на отпадъци от предходния 

програмен период. 

Провеждат се политики и мерки в 

областта на управлението на отпадъците на 

основата на добре разработени, ясни и 

детайлни стратегически и програмни 

документи, одобрени от общинските съвети; 

 Изградени са предпоставки, които 

позволяват участието на обществеността за 

вземане на решения, свързани с 

управлението на отпадъците – процедури по 

публични обсъждания, предоставяне на 

информация чрез различни медии, интернет 

и др. 

стимули, които да допринесат за 

предотвратяване образуването на отпадъци; 

Недостатъчно добро ниво на 

информационно обезпечаване на процесите, 

свързани с вземането на информирани 

управленски решения; 

Липса на достатъчно точна и надеждна 

информация за видовете отпадъци (отчети, 

анализи); 

Няма обособен отдел, чиито служители 

да са ангажирани само с управлението на 

отпадъците; 

Няма изградена мониторингова 

система, която да отчита удовлетвореността 

на обществеността и заинтересованите лица 

от резултатите, свързани с дейностите по 

управление на отпадъците. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Осигуряване на средства по оперативни 

и/или национални програми за 

финансиране на проекти. 

Развитие на системите за разделно 

събиране на МРО, биоразградими, 

строителни и др. отпадъци; 

Промяна на обществените нагласи за 

намаляване образуването и ефективно 

управление на отпадъците. 

Нови ефективни технологии, 

позволяващи рециклиране и 

оползотворяване на отпадъци. 

Създаването на партньорства между 

община „Марица“ с институциите, бизнеса и 

научните среди за минимизиране на 

отпадъците и ресурсна ефективност е добра 

практика, която е подходящо да се 

насърчава. 

Високи разходи по прилагане на 

екологичното законодателство за достигане 

на високите изисквания на ЕС и 

набелязаните цели; 

Спиране финансирането по 

оперативните програми, с което да се 

затрудни реализацията на проекти на 

общината; 

Неизпълнение или забавяне на 

инвестиционни проекти в 

инфраструктурата, важни за развитието на 

общината; 

Преминаването към нови схеми за 

определяне на такса битови отпадъци, което 

да доведе до повишаване на такса битови 

отпадъци за населението, съобразно 

промени в националното законодателството 

и законодателството на ЕС. 
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IV. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА 

ОБЩИНА „МАРИЦА“ 

 

1. Стратегически и оперативни цели  

Стратегическите цели отразяват крайния ефект за обществото, резултат от провежданата 

политика. Отправна точка за определяне на стратегическите цели на програмата за 

управление на отпадъците на община „Марица“ за периода 2021‐2028 г. са направените изводи 

от анализа на състоянието за управление на отпадъците на територията на общината, 

препоръките и SWOT анализът, както и целите на националната политика за управление на 

отпадъците и ефективно използване на ресурсите. В съответствие с това e идентифицирана 

една генерална цел и три стратегически цели на общинската програма, както следва:  

 

Генерална стратегическа цел: „Изграждане на ефективна и устойчива система за управление 

на отпадъците на община „Марица“, чрез подобряват прилагането на йерархията на 

управление на отпадъците във всички процеси и нива“. 

 

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;  

Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци;  

Тези цели са в синхрон със националния план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г.  

За всяка от стратегическите цели са разработени оперативни цели, които са пряко съотносими 

към съответната стратегическа цел, т.е. допринасят за нейното постигане. За разлика от 

стратегическите цели, оперативните могат да бъдат краткосрочни и средносрочни.  

 

Общинската програма поставя следните оперативни цели за управлението на отпадъците в 

община „Марица“ за периода 2021-2028 г.: 

ОЦ 1: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци; 

ОЦ 2: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране,  

транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците; 

ОЦ 3: Предотвратяване и намаляване на риска от замърсявания с отпадъци; 

ОЦ 4: Нормативно регулиране и укрепване на административния капацитет на      

общинската администрация за управление на отпадъците; 

ОЦ 5: Участие на обществеността при прилагане на йерархията на управление на 

отпадъците. 

 

2. Алтернативи за постигане на целите 

За да се изпълнят оперативните цели и да се достигнат стратегическите цели на програмата, е 

заложено да се изпълни определен набор от дейности, които са обособени в подпрограми. 

Достигането на всяка стратегическа цел може да се осъществи, чрез изпълнението на една или 

няколко подпрограми.  

Общинската програма за управление на отпадъците на община „Mарица“, включва следните 

стратегически цели и подпрограми за достигане на всяка от тези цели:  
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Таблица 7 Стратегически, оперативни цели и подпрограми в програмата за управление на 

отпадъците на община „Марица“ 2021 - 2028 г. 

Стратегически цели Оперативни цели Подпрограма 

СЦ 1: Намаляване на 

вредното въздействие на 

отпадъците чрез 

предотвратяване 

образуването им и 

насърчаване на повторното 

им използване 

ОЦ 1: Предотвратяване и 

намаляване на 

образуването на отпадъци 

ОЦ 5: Участие на 

обществеността при 

прилагане на йерархията на 

управление на отпадъците. 

Подпрограма за 

предотвратяване 

образуването на отпадъци в 

т.ч. вкл. Подпрограма за 

предотвратяване на 

образуването на 

хранителни отпадъци 

СЦ 2: Увеличаване на 

количествата на 

рециклираните и 

оползотворени отпадъци 

ОЦ 2: Подобряване на 

организацията по 

разделяне, временно 

съхранение, събиране,         

транспортиране, 

рециклиране и 

оползотворяване на 

отпадъците 

ОЦ 4: Нормативно 

регулиране и укрепване на 

административния 

капацитет на общинската            

администрация за 

управление на отпадъците 

ОЦ 5: Участие на 

обществеността при 

прилагане на йерархията на 

управление на отпадъците. 

Подпрограма за достигане 

на целите за подготовка за 

повторна употреба и за 

рециклиране на битовите 

отпадъци  

Подпрограма за достигане 

на целите за рециклиране и 

оползотворяване на 

строителни отпадъци и 

отпадъци от разрушаване 

на сгради 

Подпрограма за достигане 

на целите за рециклиране и 

оползотворяване на МРО в 

т.ч. вкл. Подпрограма за 

управление на опаковките 

и отпадъците от опаковки 

СЦ 3: Намаляване на 

количествата и на риска от 

депонираните битови 

отпадъци 

ОЦ 3: Предотвратяване и 

намаляване на риска от 

замърсявания с отпадъци. 

Подпрограма за 

намаляване на 

количествата и на риска от 

депонираните битови 

отпадъци 

 

За да се постигнат стратегическите цели, заложени към настоящата програма, трябва да се 

изпълнят определен набор от дейности. Дейностите за постигане на целите са обособени в 

подпрограми, съгласно НПУО 2021 – 2028 г., представени по-долу в настоящият раздел. 

Всяка от подпрограмите, която трябва да изпълнява община „Марица“ е представена в текстов 

и табличен вид. Текстовата част съдържа кратко въведение, в което са представени ключови 

изисквания, стратегически цели, както и основни съображения свързани с постигането на 

целите. В табличен вид са представени мерки към съответните подпрограми, съгласно НПУО 

2021 – 2028 г. и Методическите указания за разработване на общински/регионални програми 

за управление на отпадъците, одобрени със Заповед №РД-883/23.09.2021 г. 

Някои от мерките имат т. нар. хоризонтален характер, т. е те допринасят за постигането не 

само на целите на конкретната програма, тъй като те са най-пряко свързани, а и за постигането 

на целите на други подпрограми. Мерките могат да се групират и като инвестиционни мерки 
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или неинвестиционни мерки или често както се наричат „меки мерки“. "Меките" мерки 

включват разнообразна палитра от дейности в т.ч.: назначаване на служители към общинските 

администрации и РСУО; обучение на служители; изпълнение на контролни дейности; 

провеждане на информационни и разяснителни кампании; разработване и внедряване на 

информационни системи и др. 

 

V. ПОДПРОГРАМИ  ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ С ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ 

ВСЯКА ПОДПРОГРАМА 

 

1. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ГЛАВА II, РАЗДЕЛ III ОТ ЗУО 

ЗА ОБЩИНА „МАРИЦА “ 

В следващата таблица е представен план за дейностите по управление на отпадъците в 

съответствие с чл. 52, ал. 5 от ЗУО, включващ необходимите мерки за изпълнение на 

задълженията на кмета, регламентирани в Глава втора, Раздел III от ЗУО. 



ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ГЛАВА II, РАЗДЕЛ III ОТ ЗУО ЗА ОБЩИНА  „МАРИЦА“ 

Таблица 8 План за действие в изпълнение на изискванията на глава II, раздел III от ЗУО за Община „Марица“ 

ДЕЙНОСТ 

(МЯРКА) 

ВИД НА МЯРКАТА СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СЪОТВЕТСТВИЕ С 

НОРМАТИВНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАН 

СИРАНЕ 

ОТГОВОРЕН ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Осигуряване на съдове за събиране 

на битови отпадъци – контейнери, 

кофи и др.  

Финансова  постоянен  чл.19, ал. 3, т.1от 

ЗУО  

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ  

Община „Марица“  

Събиране на битови отпадъци и 

транспортирането им до депа или 

други инсталации и съоръжения за 

оползотворяване и/или 

обезвреждането им.  

Финансова  постоянен  чл. 19, ал.3, т.2 от 

ЗУО  

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ  

Община „Марица“  

Почистване на уличните платна, 

площадите алеите, парковете и 

другите територии от населените 

места предназначени за 

обществено ползване.  

Финансова  постоянен  чл.19, ал.3, т.3 от 

ЗУО  

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ  

Община „Марица“  

Избор на площадка, изграждане, 

експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови 

отпадъци или на други 

инсталации и съоръжения за 

оползотворяване и/или 

обезвреждане на битови отпадъци.  

Финансова/ 

административна/ 

експертна  

до 2028 г.  чл. 19, ал.3, т.4 от 

ЗУО  

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“ по 

реда на чл.66 

ал.1 от ЗМДТ; 

Общински 

бюджет  

Община „Марица“  

Организиране на събирането, 

оползотворяването и 

обезвреждане на строителни 

Административна/  

Финансова/  

Експертна  

до 2028г.  чл. 19, ал.3, т.5 от 

ЗУО  

Общински 

бюджет, ОПОС 

2021 – 2027 г. и 

Община „Марица“  
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отпадъци от ремонтна дейност, 

образувани от домакинствата на 

територията на община „Марица“  

др.  

Разделно събиране на битови 

отпадъци на територията на 

община „Марица“ най-малко на 

следните отпадъчни материали: 

хартия и картон, метали, 

пластмаса и стъкло.  

Административна/  

Финансова/  

Експертна  

постоянен  чл. 19, ал.3, т.6 от 

ЗУО  

Общински 

бюджет, 

средства от 

такса битови 

отпадъци, 

ОПОС 2021 – 

2027г.  

Община „Марица“  

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. 

определяне на местата за 

разполагане на необходимите 

елементи на системите за 

разделно събиране и местата за 

предаване на масово 

разпространени отпадъци.  

Административна  постоянен  чл. 19, ал.3, т.7 от 

ЗУО  

Общински 

бюджет  

Община „Марица“  

Изпълнение на решенията на 

общото събрание на регионалните 

сдружения за управление на 

отпадъците на регионален 

принцип и съдейства за създаване 

на центрове за повторна употреба, 

Административна/  

Експертна/  

Финансова  

до 2028 г.  чл.19, ал.3, т.8 от 

ЗУО  

Средства от 

такса „битови 

отпадъци“  

Община „Марица“  
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поправка и подготовка за 

повторна употреба  

Организиране на разделно 

събиране на опасни битови 

отпадъци извън обхвата на 

Наредбите по чл. 13, ал.1 и 

предаването им за 

оползотворяване и обезвреждане  

Административна/  

Финансова  

Постоянен  чл.19, ал.3, т.9 от 

ЗУО  

Общински 

бюджет  

ПУДООС  

Община „Марица“  

Разделно събиране и съхраняване 

на битови биоразградими 

отпадъци в т.ч. определяне на 

местата за разполагане на 

необходимите елементи на 

системата за разделно събиране на 

отпадъци и предаването им за 

компостиране или анаеробно 

разграждане.  

Административна/ 

Финансова  

до 2028 г.  чл.19, ал.3, т.10 от 

ЗУО  

Общински 

бюджет  

Средства от 

ПУДООС  

Община „Марица“  

Разполагане на съдове за разделно 

събиране на биоотпадъци, 

предаване за компостиране или 

анаеробно разграждане, както и 

насърчаване на домашното 

компостиране  

Административна/ 

Финансова  

до 2028 г.  чл.19, ал.3, т.10 от 

ЗУО  

Общински 

бюджет, 

средства от 

ПУДООС  

Община „Марица“  

Почистване от отпадъци на 

общинските пътища в 

съответствие с чл. 12 от ЗУО - 

почистване на отпадъци от пътя, 

земното платно, пътните 

съоръжения, обслужващите зони, 

Административна/ 

Финансова  

постоянен  чл.19, ал.3, т.12 от 

ЗУО  

Общински 

бюджет  

Община „Марица“  
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крайпътните обслужващи 

комплекси, както и осигуряване на 

съдове за събиране на отпадъците 

и транспортирането им до 

съоръжения за тяхното третиране;  

Осигуряването на информация на 

обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15 

от ЗУО, както и информация 

относно мерките за 

предотвратяване образуването на 

отпадъци и предотвратяването на 

нерегламентираното изхвърляне 

на отпадъци чрез интернет 

страницата на съответната 

община, както и по друг подходящ 

начин  

Административна  постоянен  чл.19, ал.3, т.13 от 

ЗУО  

НП  Община „Марица“  

Поддържане на регистър на 

площадките за предаване на 

отпадъци от пластмаса, стъкло, 

хартия, картон на територията на 

общината  

Административна/  

експертна  

постоянен  чл.19, ал.3, т.14 от 

ЗУО  

НП  Община „Марица“  

Предотвратяване на изхвърлянето 

на отпадъците на неразрешени за 

това места и/или създаване на 

незаконни сметища и 

организиране на почистването им  

Административна  постоянен  чл.19, ал.3, т.15 от 

ЗУО  

Собствени 

средства  

Община „Марица“  

Участие в Регионално сдружение в 

съответствие с чл. 24, ал. 3 от ЗУО.  

Административна  Постоянен до 

приключване на 

правното и 

чл.24. ал.3 от ЗУО  НП  Регионално 

сдружение,  

Общински съвет 
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фактическото 

основание за 

съществуване на 

сдружението  

„Марица“  

Осъществяване на контрола на 

експлоатацията на регионалната 

система за управление на 

отпадъците и дейността на 

избрания оператор на територията 

на РСУО Пловдив.  

Административна  Постоянен до 

приключване на 

правното и 

фактическото 

основание за 

съществуване на 

сдружението  

чл.26, от ЗУО  Собствени 

средства  

Регионално 

сдружение,  

Община „Марица“ 

Определяне на реда и начина за 

събиране и разпределение на 

дължимата цена от потребителите 

на системата (общини – членове на 

регионално сдружение)  

Административна/ 

Експертна  

постоянен  чл.26, от ЗУО  Собствени 

средства  

Кметове на 

общините 

включени в РСУО  

Община „Марица“  
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2. ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ В Т.Ч. ВКЛ. 

ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

 

ЦЕЛ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЧРЕЗ 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО ИМ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОВТОРНОТО ИМ 

ИЗПОЛЗВАНЕ 

Управлението на отпадъците трябва да се усъвършенства непрекъснато и да се превърне в 

устойчиво управление на материалите, с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на 

околната среда, да се опазва човешкото здраве, да се гарантира разумното и ефективно 

използване на природните ресурси, да се насърчават принципите на кръговата икономика, и да 

се намалява зависимостта на ЕС и на страните-членки от вносни ресурси, като по този начин се 

осигуряват нови икономически възможности и дългосрочна конкурентоспособност. За 

постигането на този екологичен приоритет Директива(ЕС)2018/851 от 30 май 2018 година за 

изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците отделя специално приоритетно 

място на политиките по предотвратяване на отпадъците, като насочва вниманието към 

следните основни аспекти: 

-Предотвратяването на отпадъци е най-ефикасният начин за подобряване на ресурсната 

ефективност и за намаляване на въздействието на отпадъците върху околната среда. 

-Насърчаването на устойчивостта при производството и потреблението може да 

допринесе съществено за предотвратяването на образуването на отпадъци (ПОО). 

-Някои суровини са от голямо значение за икономиката на Съюза и снабдяването с тях е 

свързано с голям риск. С оглед на сигурността на доставките на тези суровини и в 

съответствие с инициативата за суровините, установена от Комисията, в нейното съобщение 

от 4 ноември 2008 г. относно „Инициатива за суровините: посрещане на нашите основни 

потребности от растеж и работни места в Европа“ и целите и целевите стойности на 

Европейското партньорство за иновации в областта на суровините, държавите-членки следва 

да предприемат мерки за насърчаване на повторната употреба на продукти, съдържащи 

значително количество суровини от изключителна важност, с цел предотвратяване на 

превръщането на тези материали в отпадъци.  

В България изискването за разработване на Национална програма за предотвратяване на 

отпадъците се въведе в Закона за управление на отпадъците, приет през 2012 г., а първата за 

страната програма се разработи от МОСВ и одобри от МС в края на 2014 г. като част от 

Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.  

Йерархията на управлението на отпадъците въведена в Рамковата директива за 

отпадъците 2008/98/ЕО  задава пет възможни начина за институциите, бизнеса и 

домакинствата за справяне с отпадъците и дава приоритет на мерките в следната 

последователност: 

a) Предотвратяване на образуването на отпадъци 

б) Подготовка за повторна употреба 

в) Рециклиране 

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

д) Обезвреждане (контролирано депониране, изгаряне без оползотворяване на 

енергията и др.). 

Един от ефективните начини за предотвратяване на отпадъците е "повторна употреба". 

Повторната употреба е средство за предотвратяване на отпадъците и не е дейност по 

третиране, тъй като се осъществява преди продуктът да е изхвърлен/предаден като отпадък. 

Типични действия за повторна употреба са действията на домакинствата да ремонтират 
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домакински електрически електроуреди, дрехи, обувки, вместо да ги предадат за подготовка за 

повторна употреба, оползотворяване или в най-лошия случай-да ги изхвърлят с общия битов 

отпадък за депониране. Повторната употреба следва да се разграничава от действието 

"подготовка за повторна употреба".  Основната разлика между "повторна употреба" и 

"подготовка за повторна употреба" е, че в първия случай материалът или предметът не е 

станал отпадък, докато в случаите на "подготовка за повторна употреба", въпросният 

материал е изхвърлен/предаден като отпадък/непотребен продукт и след това се ремонтира и 

обработва, за да бъде пуснат на пазара като продукт втора употреба или дарен като такъв.  

Основни участници в дейностите по предотвратяване на образуването на отпадъци са: 

държава, общини, икономически и научни организации, неправителствени организации, 

юридически лица с нестопанска цел, домакинства. 

Редица са политическите и законодателни актове, които адресират въпросите с ПОО и водят до 

намаляване количествата образувани отпадъци: 

- Намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване 

Политиката на ЕС в тази област се въвеждат чрез Директива (ЕС) 2015/720 от 29 април 2015 

година по отношение на намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за 

пазаруване. Директивата изисква държавите членки да предприемат необходимите мерки за 

постигане на трайно намаление в потреблението на тънки пластмасови торбички за 

пазаруване на своята територия, което води до предотвратяване на отпадъците.  

- Намаляване на потреблението на пластмасови продукти за еднократна употреба 

Директива (ЕС) 2019/904 от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на 

определени пластмасови продукти върху околната среда, насърчава подходите на кръговата 

икономика, даващи приоритет на устойчивите и нетоксични продукти като се цели преди 

всичко да се намали количеството на образуваните пластмасови отпадъци и замърсяването на 

морската околна среда. 

- Специфични ключови мерки, препоръчани на държавите членки, съгласно Директива(ЕС) 

2018/851 от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците 

a) да насърчават проектирането, производството и използването на продукти, които 

позволяват ефективно използване на ресурсите и които са трайни и могат да бъдат 

ремонтирани, повторно употребявани и актуализирани; 

b) да набележат продукти, съдържащи суровини с критично значение за ЕС, така че да се 

предотврати колкото е възможно превръщането на продукти, които съдържат такива 

суровини в отпадъци или да се рециклират.  

c) да насърчава повторната употреба на продукти и създаването на системи за 

популяризиране на дейностите по ремонт с цел повторна употреба, включително и по-

специално на електроуреди, текстил, мебели, опаковки, обувки и др.; 

d) да разработват и провеждат информационни кампании за повишаване на 

осведомеността относно предотвратяването на отпадъци; 

e) да се насърчава намаляването на образуването на отпадъци, които не са пригодни за 

подготовка за повторна употреба или рециклиране (като например сгурия и пепел от 

изгарянето на дърва и въглища за битово отопление). 

- Мониторинг и оценка на прилагането на мерките относно повторната употреба на 

отпадъците 

Директива(ЕС) 2018/851 от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО 

относно отпадъците изисква ЕК да приеме актове за изпълнение за определяне на показатели 

за измерване на общия напредък в прилагането на мерките за предотвратяване на отпадъци и 
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да приеме акт за изпълнение за въвеждането на обща методика за докладване относно 

повторната употреба на продуктите.  

-Превръщане на устойчивите продукти в норма в ЕС. Очаква се ЕК да предложи 

законодателство в областта на политиката за устойчиви продукти, за да гарантира, че 

продуктите на пазара на ЕС са проектирани така, че да издържат по-дълго, по-лесни са за 

повторна употреба, ремонт и рециклиране и включват възможно най-много рециклирани 

материали, а не първични суровини. 

- Повече права за потребителите.  

Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., приета от Общото събрание на Организацията на 

обединените нации на 25 септември 2015 г., поставя цел за намаляване наполовина на 

хранителните отпадъци на глава от населението в световен мащаб при търговията на дребно и 

потребителите, както и за намаляване на загубите на храни по веригите на производство и 

доставки до 2030 г. Тези мерки следва да са насочени към предотвратяването и намаляването 

на хранителните отпадъци в първичното производство, преработването и промишленото 

производство, при търговията на дребно и разпространението по друг начин на храни, в 

ресторантите и заведенията за хранене, както и в домакинствата. 

Предвид поставените цели на глобално ниво и значителното разхищение на храни в 

европейските страни, в Директива 2018/851 от 2018 г. за изменение на Рамковата директива 

за отпадъците от 2008 г., се призовава държавите от ЕС да намалят хранителните отпадъци на 

всеки етап от веригата на доставки на храни, да наблюдават нивата на хранителните отпадъци 

и да докладват за постигнатия напредък с цел постигане на целта за намаляване на 

хранителните отпадъци на територията на целия ЕС с 30 % до 2025 г. и с 50 % до 2030 г. За 

предотвратяване на хранителните отпадъци държавите членки следва да предвидят стимули 

за събиране на непродадените хранителни продукти на всички етапи от веригата на доставка 

на храни, както и за тяхното безопасно преразпределяне, включително на благотворителни 

организации. С цел намаляване на хранителните отпадъци от особено значение е да се повиши 

информираността на потребителите относно значението на датата на трайност („годно до“ и 

„най-добър до“). 

За да помогне страните членки на ЕС в постигането на целите за намаляване наполовина на 

хранителните отпадъци, с Директива 2018/851 от 2018 г. ЕК се ангажира да: 

-разработи обща методология на ЕС за измерване на количеството на хранителните 

отпадъци и определяне на подходящи показатели 

-създаде платформа с участието на страните членки и заинтересованите страни с цел да 

допринесе за постигането на целите за устойчиво развитие по отношение на хранителните 

отпадъци чрез обмен на най-добри практики и оценка на постигнатия във времето напредък 

-предприеме мерки за разясняване на законодателството на ЕС относно отпадъците, 

храните и фуражите и за улесняване на даряването на храна, както и на използването на 

продукти, които вече не се използват за храна 

-проучи начини за подобряване на използването на посочените дати, особено „най-добър 

до“, върху храните от участниците в хранителната верига и тяхното разбиране от 

потребителите. 

Политиката на страната по отношение на хранителните отпадъци е отразена в следните 

стратегически и нормативни документи: 

-Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г. , който включва мерки 

както за третиране на хранителни отпадъци, така и мерки за предотвратяване на тяхното 

образуване, напр. мярка към общинските администрации за включване в общинските 
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програми по управление на отпадъците на конкретни мерки за предотвратяване на 

образуването на отпадъци (в т.ч. и хранителни отпадъци). 

-Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г., който предвижда 

мерки, насочени към намаляване на депонираните биоразградими, в т.ч. хранителни отпадъци 

и конкретно за предотвратяване образуването на хранителни отпадъци, като например 

домашното компостиране. 

-Закон за храните. Глава шеста "в" от закона определя дейностите по хранителното 

банкиране, изискванията към производители и търговци на храни към начина на маркиране 

на храни, предназначени за даряване, както и изисквания за наличие на система за отчетност 

на операторите на хранителни банки. 

Законът за управление на отпадъците не включва определение за „хранителни отпадъци“, а 

хранителните отпадъци са включени в определението за „биоотпадъци“. Съгласно това 

определение хранителните отпадъци обхващат: „хранителни и кухненски отпадъци от 

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

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

Директива ЕС 2018/851 дава следното определение: „хранителни отпадъци“ са всички храни, 

които са се превърнали в отпадъци“ и препраща към определението за „храни“ в член 2 от 

Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета: 

„По смисъла на настоящия регламент „храни“ (или „хранителни продукти“) означава всяко 

вещество или продукт, независимо дали е преработен или не, частично преработен или 

непреработен, който е предназначен за или основателно се очаква да бъде приеман от хора. 

Общото количество на хранителните отпадъци в страната през 2018 г. възлиза на близо 500 

хил. тона, от които близо 57% са хранителните отпадъци с битов характер. 

 

Цели и мерки за предотвратяване образуването на отпадъци за периода 2021-2028 г. 

Стратегическа цел 

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и 

насърчаване на повторното им използване 

Оперативни цели 

Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци; 

Участие на обществеността при прилагане на йерархията на управление на отпадъците. 

Мерки 

Предвижда се целите да бъдат постигнати чрез конкретни мерки/дейности, които са 

представени в Плана за действие към настоящата подпрограма. За всяка мярка са посочени 

срок за реализация, стойност и възможни източници на финансиране, очакван резултат от 

изпълнението на мярката, индикатори за проследяване на напредъка и изпълнението на 

мярката, отговорни институции (водеща и партньор/и). 

Включени са различни по характер мерки, които могат да се обособят като информационно-

образователни, икономически, административно-регулаторни, нормативни. Някои от мерките 

са насочени към повече целеви групи, а някои към конкретна целева група (домакинства, 

бизнес, ученици и др.). 

Понастоящем в България няма внедрена методика за измерване на хранителните отпадъци с 

произход, различен от домакинствата. Също така на национално ниво няма действаща 

стратегическа рамка по отношение предотвратяване образуването на хранителните отпадъци 

със съответните мерки и действия, които да обхванат всички етапи на хранителната верига – 
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първично производство, преработката на храни, търговията на едро и дребно, общественото 

хранене и домакинствата. 

РСУО Пловдив НЕ попада в индикативен списък на РСУО (Приложение 8 към НПУО 2021-2028 

г.), в които е необходимо да се осигурят инсталации за третиране на биоразградими отпадъци 

във връзка със задълженията за разделно събиране на хранителни отпадъци.  

В Подпрограмата за предотвратяване образуването на хранителните отпадъци са предвидени 

основно меки мерки. В преобладаващата си част те имат информационно-образователен и 

административно-регулаторен характер. Мерките са насочени към различни целеви групи, в 

т.ч. публични институции, домакинства и бизнес. 

Изпълнението на мерките ще допринесе за: 

- подобряване на качеството на информацията и проследяването по отношение на 

количествата образувани, повторно използвани, рециклирани и оползотворени хранителни 

отпадъци; 

- повишаване на осведомеността на обществото за проблема със загуба и разхищението 

на храни; 

- повишаване на информираността на различни целеви групи (общини, НПО, бизнес, 

домакинства и др.) по отношение предотвратяване образуването на хранителни отпадъци; 

- стимулиране на даряването на храни. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ (ПППОО) В Т.Ч. ВКЛ. ПОДПРОГРАМА ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

Таблица 9 План за действие към подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци (ПППОО) в т.ч. вкл. подпрограма за предотвратяване 

на образуването на хранителни отпадъци 

Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източници 

на 

финансира

не  

Срок за 

реализац

ия (месец 

и година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа цел 

Текущи  Целеви  Воде

ща  

Партньор  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЧРЕЗ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО ИМ И 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОВТОРНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ 

OЦ 5  Повишаване 

информиранос

тта на 

населението за 

ползите и 

изискванията 

за разделното 

събиране и 

третиране на 

биоотпадъцит

е;  

Съгласно 

проект – 

индикативе

н бюджет 5 

хил. лв.  

Бюджет на 

община,  

Ежегодно 

до 2028  

Увеличено 

количество 

разделно 

събрани и 

третирани 

биоотпадъци  

Информационни 

кампании  

Брой 

проведени 

информацион

ни кампании  

Общин

а  

Домакинства  

OЦ 1  Подобряване 

на системата 

за разделно 

събиране и 

оползотворява

не на 

биоотпадъцит

е от 

обществени 

Съгласно 

проект – 

индикативе

н бюджет 

10 хил. лв. 

Бюджет на 

община, 

ПОС 2021-

2027, 

безлихвен 

заем 

ПУДООС  

Ежегодно 

до 2028  

Увеличено 

количество 

разделно 

събрани и 

третирани 

биоотпадъци  

Организирана 

система за 

разделно 

събиране на 

биоотпадъци  

Организиран

а система за 

разделно 

събиране на 

биоотпадъци  

Общин

а  

Общински 

звена 
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Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източници 

на 

финансира

не  

Срок за 

реализац

ия (месец 

и година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа цел 

Текущи  Целеви  Воде

ща  

Партньор  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЧРЕЗ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО ИМ И 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОВТОРНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ 

зелени площи, 

паркове и 

градини, чрез 

разполагане на 

съдове  

ОЦ1 Извършване на 

актуален 

Морфологичен 

анализ на 

смесените 

битови 

отпадъци  

 

Индикатив

ен бюджет 

- 10 хил. 

лв. 

Отчисления 

по чл.64 от 

ЗУО, 

Общински 

бюджет, 

ПУДООС,  

2023  Изготвен 

актуален 

Морфологичен 

анализ на 

смесените 

битови 

отпадъци към 

2023 г.  

  Изготвен 1 

брой 

Морфологи 

чен анализ на 

смесените 

битови 

отпадъци 

към 2023 г. 

Общин

а  

РСУО 

OЦ 1  Намаляване на 

отпадъците от 

хартия и други 

офис 

консумативи, 

чрез 

изпълнение на 

националните 

и секторни 

програмни 

Съгласно 

проект -

индикативе

н бюджет – 

2 хил. лв.  

Бюджет на 

общини, 

„Програма 

за 

техническа 

помощ 

2021-2027“ 

12/2028  Мерките за 

„електронно 

управление” са 

реализирани в 

пълен обхват  

Изпълнени 

проекти за 

електронно 

управление  

Предотврате

ни отпадъци 

от офис 

хартия и 

съпътстващи 

консумативи, 

материали и 

услуги  

Общин

и  

Държавни и 

общинска 

администрац

ия  
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Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източници 

на 

финансира

не  

Срок за 

реализац

ия (месец 

и година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа цел 

Текущи  Целеви  Воде

ща  

Партньор  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЧРЕЗ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО ИМ И 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОВТОРНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ 

документи за 

„електронно 

управление"  

OЦ 1  Изготвяне и 

прилагане на 

планове от 

общината за 

предотвратява

не 

образуването 

на отпадъци в 

общински 

социални, 

здравни, 

образователни 

и други 

общински 

звена и 

предприятия  

Съгласно 

проект – 

индикативе

н бюджет – 

10 хил. лв.  

Бюджет на 

общините, 

програми  

12/2022  Предотвратен

и битови 

отпадъци от 

общински 

звена като 

пример за 

останалите 

организации в 

общините  

Брой 

разработени 

планове/изпълн

ени мерки за ПО 

в общински 

социални, 

здравни, 

образователни и 

други общински 

звена и 

предприятия  

Всички 

общински 

звена са 

разработили 

планове и 

прилагат 

мерки от тях  

Общин

а  

Общински 

звена  

OЦ 1  Разработване 

на проекти за 

финансиране 

на мерки за 

Съгласно 

проект – 

индикативе

н бюджет 

Бюджет на 

общините  

до  

12/2027  

Финансово 

подпомагане 

на общината 

за реализация 

Брой подадени 

проектни 

предложения; 

брой сключени 

Всички 

одобрени 

проекти са 

изпълнени в 

Общин

а  

Общински 

звена, НПО  
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Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източници 

на 

финансира

не  

Срок за 

реализац

ия (месец 

и година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа цел 

Текущи  Целеви  Воде

ща  

Партньор  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЧРЕЗ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО ИМ И 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОВТОРНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ 

предотвратява

не 

образуването 

на отпадъци.  

10 хил. лв.  на проекти за 

ПОО като част 

от 

финансирани 

мерки за 

подобряване 

управление на 

отпадъците  

договори  срок  

OЦ 1  Определяне на 

патентния 

данък по ЗМДТ 

до допустимия 

минимум за 

данъчно 

задължени 

лица, чиято 

дейност пряко 

води до 

повторна 

употреба на 

дадени 

продукти 

(напр. ремонт 

Служебен 

ангажимент 

на 

общините 

Бюджет на 

общините  

12/2022  Диференциран 

патентен 

данък за 

предоставяне 

на услуги, 

свързани с ПО  

Промяна на 

наредбата за 

МДТ в частта, в 

която са 

изброени 

дейностите с 

патентен данък, 

с оглед 

диференциранет

о им в отделни 

позиции за 

патентния 

данък за 

предоставяне на 

услуги, свързани 

Брой лица, 

възползващи 

се от 

минимална 

ставка за 

патентния 

данък за 

услуги, 

отнасящи се 

до повторна 

употреба на 

продукти и 

оттам - до 

прилагане на 

политиките 

Общин

а  

Лица, чиято 

дейност 

пряко води 

до повторна 

употреба на 

дадени 

продукти  
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Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източници 

на 

финансира

не  

Срок за 

реализац

ия (месец 

и година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа цел 

Текущи  Целеви  Воде

ща  

Партньор  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЧРЕЗ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО ИМ И 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОВТОРНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ 

на обувки, 

мебели, дрехи, 

домакински 

уреди и пр.) и 

оттам и до ПО, 

респективно в 

програмите на 

общините да 

се предвиди 

такава мярка/ 

с ПО за ПО 

OЦ 5  Изпълнение на 

целенасочени 

кампании за 

разясняване и 

предоставяне 

на 

информация за 

политиките по 

ПО  

При 

единична 

цена от 

хиляда лв. 

на 

кампания и 

5 бр. 

кампании – 

5 хил. лв. 

прогнозна 

стойност  

Бюджет на 

общини  

до 

12/2028  

Гражданите са 

запознати с 

ползите от ПО 

и възможните 

действия от 

страна на 

домакинствата 

за прилагане 

на мерки за ПО 

в ежедневието  

Брой 

реализирани 

кампании на 

общинско ниво  

До края на 

програмата 

са проведени 

поне четири 

кампании на 

общинско 

ниво  

Общин

а  

НПО, медии, 

други  

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

OЦ 1 Осигуряване Съгласно Бюджет на 2022  Събрана и Брой изпратени 2 бр. Общин Общински 
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Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източници 

на 

финансира

не  

Срок за 

реализац

ия (месец 

и година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа цел 

Текущи  Целеви  Воде

ща  

Партньор  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЧРЕЗ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО ИМ И 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОВТОРНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ 

на надеждна 

информация за 

количествата 

образувани 

хранителни 

отпадъци  

проект – 

индикативе

н бюджет 2 

хил. лв.  

община  докладвана 

към ЕК 

информация за 

количествата 

образувани 

хранителни 

отпадъци  

въпросници  изготвени 

доклада  

а  звена, 

браншови 

асоциации и 

сдружения 

на 

производите

ли и 

търговци на 

храни  

ОЦ 1  Изготвяне и 

прилагане на 

планове от 

общината за 

ПО на 

хранителни 

отпадъци в 

общински 

социални, 

здравни, 

образователни 

и други 

общински 

звена и 

Съгласно 

проект – 

индикативе

н бюджет 

10 хил. лв 

Общински 

бюджет, 

програми  

12/2022 за 

изготвяне

то; 

12/2028 за 

прилагане

то 

Предотвратен

и хранителни 

отпадъци от 

общински 

звена като 

пример за 

останалите 

организации в 

общините 

Брой 

разработени 

планове  

В края на 

програмния 

период 

всички звена 

генериращи 

хранителни 

отпадъци, са 

разработили 

планове и 

прилагат 

мерки от тях 

Общин

и  

Общински 

звена  
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Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източници 

на 

финансира

не  

Срок за 

реализац

ия (месец 

и година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа цел 

Текущи  Целеви  Воде

ща  

Партньор  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЧРЕЗ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО ИМ И 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОВТОРНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ 

предприятия, 

общински 

пазари и др. 

където се 

образуват 

хранителни 

отпадъци 

ОЦ 5 Изпълнение на 

непрекъснати 

целенасочени 

кампании за 

разясняване и 

предоставяне 

на 

информация за 

ПО на 

хранителни 

отпадъци на 

общинско 

ниво, в т.ч. 

относно 

значението на 

"Най-добър до" 

Съгласно 

проект – 

индикативе

н бюджет 5 

хил. лв.  

Бюджет на 

община в 

т.ч. 

отчисления 

по чл.64 от 

ЗУО, 

Европейски 

програми  

до 

12/2028  

Гражданите и 

бизнеса са 

запознати с 

ползите от ПО 

на 

хранителните 

отпадъци и 

възможните 

действия за ПО 

на 

хранителните 

отпадъци  

Брой 

реализирани 

кампании на 

общинско ниво  

До края на 

програмата 

са проведени 

поне четири 

кампании на 

общинско 

ниво  

Общин

а  

НПО, медии, 

други  
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Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източници 

на 

финансира

не  

Срок за 

реализац

ия (месец 

и година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа цел 

Текущи  Целеви  Воде

ща  

Партньор  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЧРЕЗ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО ИМ И 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОВТОРНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ 

и "Годен до" на 

търговските 

хранителни 

продукти  

ОЦ 1  Изпълнение на 

демонстрацио

нни проекти за 

предотвратява

не на 

хранителните 

отпадъци  

Съгласно 

проект – 

индикативе

н бюджет 

200 хил. лв.  

Бюджет на 

община, 

"Програма 

за околна 

среда 2021-

2027"  

01/2022-

12/2026  

Изпълнени 

проекти за 

предотвратява

не на 

хранителни 

отпадъци от 

бита, 

ресторантьорс

тво и туризъм, 

и реализирани 

и 

разпространен

и добри 

практики  

Брой подадени 

проектни 

предложения; 

брой сключени 

договори  

Брой 

изпълнени 

проекти  

Общин

и  

Общински 

звена, 

юридически 

лица със 

стопанска 

цел  

ОЦ 1  

 

 

 

 

Подкрепа на 

дейността на 

организация/и

, които 

организират и 

Служебен 

ангажимент 

на 

общините 

"Програма 

за храни 

и/или 

основно 

материално 

до 

12/2028  

Институциона

лно 

обезпечаване 

на дейностите 

по 

В проекта на " 

Програма за 

храни и/или 

основно 

материално 

" Програма за 

храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане 

МТСП  Българска 

хранителна 

банка; други 

организации

, които имат 
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Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източници 

на 

финансира

не  

Срок за 

реализац

ия (месец 

и година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа цел 

Текущи  Целеви  Воде

ща  

Партньор  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЧРЕЗ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО ИМ И 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОВТОРНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осъществяват 

даряването на 

храни преди 

изтичането на 

срока на 

годност 

подпомаган

е " 2021-

2027 

организиране 

и 

осъществяване 

даряването на 

храни  

подпомагане " 

2021-2027 е 

включена мярка 

за финансиране 

дейността на 

организация/и в 

сферата на 

даряване на 

храни преди 

изтичане срока 

на годност, 

възможно с 

директен 

бенефициент 

Българска 

хранителна 

банка 

" 2021-2027 г. 

е сключила 

договор за 

безвъзмездна 

финансова 

помощ с 

организация/

и в сферата 

на даряване 

на храни 

преди 

изтичане 

срока на 

годност, вкл. 

.широка 

информацион

на кампания 

капацитет и 

значителен 

опит с 

дейности по 

събиране и 

даряване на 

храни преди 

изтичане 

срока на 

годност 

*Бюджетът е индикативен
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3. ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И 

ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ  

 

ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ 

ОТПАДЪЦИ 

Целите за рециклиране на битовите отпадъци, които страната си е поставила да постигне 

поетапно до 2035 г., са както следва:  

- до 1 януари 2020 - най-малко 50 на сто от общото им тегло ; 

- до 1 януари 2025 - най-малко 55 на сто от общото им тегло;  

- до 1 януари 2030 - най-малко 60 на сто от общото им тегло;  

- до 1 януари 2035 - най-малко 65 на сто от общото им тегло.  

 

Целите се изпълняват от общините в РСУО, в съответствие с решението, взето от Общото 

събрание на съответната регионална система.  

Важна предпоставка за постигане на целите за намаляване количествата на депонираните 

отпадъци и увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци са и 

част от действията, предприети през последните години в това направление, а именно:  

-ясно определената отговорност на общините за управление на битовите отпадъци, 

включително поставените цели за рециклиране  

-определянето на задължителни количествени цели за подготовка за повторна 

употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, 

метал, пластмаса и стъкло  

-въведеното законово изискване към административните, стопанските, 

образователните, търговските и други подобни обекти, които генерират битови отпадъци, да 

събират разделно отпадъците от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал и да сключват 

договори за предаването им на оторизирани за такава дейност фирми и организации  

-въвеждането на икономически инструменти, стимулиращи общините да подобрят 

показателите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци (отчисления за 

депониране на всеки тон битови отпадъци), като тези от тях, които изпълнят посочените цели 

за рециклиране на битовите отпадъци се освобождават от 50% от дължимите отчисления за 

депониране  

-друг икономически стимул по отношение на осигуряване от общините на площадки за 

предаване на разделно събрани отпадъци от гражданите и фирми е освобождаването на 

общините от допълнително заплащане с 15% завишение на дължимите отчисления за 

депониране, за общини, които не изпълнят задължението си за осигуряване на посочената 

инфраструктура  

-нормативно осигурената възможност общините да използват натрупаните суми от 

заплатените от тях отчисления за депониране за финансиране на инвестиционни разходи за 

рециклиране и друго оползотворяване на битовите отпадъци  

-вече функционират инсталации за отделяне на полезните компоненти от битовите 

отпадъци като резултат от изграждането им посредством публично-частно партньорство 

между организациите по оползотворяване за отпадъци от опаковки, както и финансово 

подпомагане чрез ПУДООС, на някои от тях.  

-Разработени, одобрени и финансирани проекти по ОПОС в рамките на последните два 

програмни периода. С реализацията на проектите за регионални системи по ОПОС 2007-2013 г. 

са изградени и 11 сепариращи, 18 инсталации за компостиране на зелени отпадъци и 1 

инсталация за анаеробно разграждане на хранителни отпадъци. По ОПОС 2014-2020 г. са 
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подписани договори и в процес на изграждане са 35 инсталации за компостиране на зелени 

отпадъци и 3 броя анаеробни инсталации. След тяхното изграждане и въвеждане в 

експлоатация в страната ще функционират 53 инсталации за компостиране за зелени 

отпадъци и 4 инсталации за анаеробно разграждане.  

-Над 6 млн. жители на страната са обхванати от системите за разделно събиране на 

отпадъците от опаковки от хартия и метал, пластмаса и стъкло. Това е важна предпоставка за 

изпълнение не само на националните цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците 

от опаковки, но е принос за изпълнение на общинските и националните цели по настоящата 

програма за рециклиране на поне 50% от битовите отпадъци до 2020 г. Към настоящия момент 

в системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки са обхванати 207 общини.  

-Проведени са обучителни програми за общините за запознаването им с нормативната 

уредба относно изискванията за рециклиране на битовите отпадъци и представяне на добри 

общински практики и препоръки в тази област.  

 

Цели и мерки към подпрограма за достигане на целите за подготовка за повторна и за 

рециклиране на битовите отпадъци 

Стратегическа цел  

Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци  

Оперативна цел  

Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране,  

транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците; 

Нормативно регулиране и укрепване на административния капацитет на      общинската 

администрация за управление на отпадъците; 

Участие на обществеността при прилагане на йерархията на управление на отпадъците. 

Мерки 

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

битовите отпадъци са предвидени мерки, които условно могат да бъдат класифицирани като 

инвестиционни мерки и неинвестиционни (меки) мерки.  

Инвестиционните мерки са насочени основно към реализация на проекти за изграждане на 

инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, инсталации за рециклиране, 

инсталации за компостиране, създаване на центрове за подготовка за повторна употреба и др.  

„Меките” мерки са насочени към осъществяването на различни тематични проверки, 

провеждане на информационни и разяснителни кампании и обучения, различни нормативни 

промени и др.  

В резултат от изпълнението на мерките от програмата до 2030 г. минимум 55% от общото 

тегло на битовите отпадъци ще бъдат подготвени за повторна употреба и рециклиране.  
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА 

БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ 

Таблица 10 План за действие към Подпрограма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на 

битовите отпадъци 

Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източниц

и на 

финансир

ане  

Срок за 

реализац

ия 

(месец и 

година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа 

цел 

Текущи  Целеви  Воде

ща  

Партньо

р  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

ОЦ 2  Създаване на 

центрове за 

подготовка за 

повторна 

употреба и 

поправка, и/или 

друг начин за 

предотвратяван

е на отпадъците  

Съгласно 

проект – 

индикати

вен 

бюджет 

200 хил. 

лв.  

Програма 

за околна 

среда 

2021-2027 

г., 

общински 

бюджет  

01/2022 - 

12/2025  

Създадени 

центрове за 

подготовка за 

повторна 

употреба и 

поправка  

Брой изготвени 

проекти; брой 

изпълнявани 

проекти  

Брой създадени 

центрове за 

подготовка за 

повторна 

употреба и 

поправка  

Общин

а  

юридичес

ки лица 

със 

стопанск

а цел  

ОЦ 2  Изготвяне на 

Програма за 

управление на 

отпадъците, 

съответстващи 

на НПУО 

Съгласно 

проект – 

индикати

вен 

бюджет 

30 хил. лв. 

Бюджет на 

общината  

след 2028 

г.  

Общините 

разполагат с 

управленски 

документ като 

важен 

инструмент за 

планиране и 

провеждане на 

общинската 

политика за 

Общините са 

изготвили 

задания за 

разработване 

на програмите 

Програмите са 

одобрени от 

Общинските 

съвети 

Общин

и  

Местни 

НПО, 

бизнес и 

др.  
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Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източниц

и на 

финансир

ане  

Срок за 

реализац

ия 

(месец и 

година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа 

цел 

Текущи  Целеви  Воде

ща  

Партньо

р  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

управление на 

отпадъците  

ОЦ 2  Изграждане на 

общински 

площадки за 

безвъзмездно 

предаване на 

разделно 

събрани 

отпадъци от 

домакинствата, 

в т.ч. 

едрогабаритни 

отпадъци, 

масово 

разпространени 

и други 

разделно 

събрани 

отпадъци и/или 

поддържане на 

договор с 

оператор на 

Съгласно 

проект – 

индикати

вен 

бюджет 

200 хил. 

лв.  

Програма 

за околна 

среда 

2021-2027 

г., 

общински 

бюджет  

01/2022 - 

12/2024  

Изградена 

площадка в 

общината, 

даваща 

възможност на 

населението да 

предава 

безвъзмездно 

разделно 

събрани 

отпадъци  

Брой изградени 

площадки  

Във всички 

населени места 

над 10 хил. 

жители има 

изградени 

площадки за 

предаване на 

разделно 

събрани 

отпадъци  

Общин

а  

УО на 

ПОС  
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Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източниц

и на 

финансир

ане  

Срок за 

реализац

ия 

(месец и 

година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа 

цел 

Текущи  Целеви  Воде

ща  

Партньо

р  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

съществуваща“ . 

ОЦ 2  Изграждане на 

нови и 

разширяване на 

съществуващит

е системи за 

разделно 

събиране на 

битови 

отпадъци  

Съгласно 

проект – 

50 хил. 

индикати

вен 

бюджет  

ПОС 2021-

2027, 

общински 

бюджет  

01/2022-

12/2028  

Изградена нова 

система и 

разширена 

съществуваща 

система за 

разделно 

събиране на 

битови 

отпадъци  

Изготвено 

проектно 

предложение и 

сключен 

договор с 

бенефициенти  

Изградени нови 

системи или 

разширени 

съществуващи 

системи  

Общин

и, 

РСУО  

УО на 

ПОС  

ОЦ 2  Създаване и 

поддържане от 

общината на 

електронни 

регистри на 

търговските, 

административ

ните, стопански 

и други подобни 

обекти, чиято 

дейност е 

свързана с 

Служебен 

ангажиме

нт на 

общините 

Общински 

бюджет  

12/2025  Създадени 

регистри на 

обектите, които 

подлежат на 

контрол по 

управление на 

отпадъците от 

общините  

Създаден и 

поддържан 

регистър  

Общината има 

информация за 

обхвата на 

обектите, които 

подлежат на 

контрол от 

общините по 

нормативната 

уредба за 

управление на 

отпадъците  

Общин

а  
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Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източниц

и на 

финансир

ане  

Срок за 

реализац

ия 

(месец и 

година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа 

цел 

Текущи  Целеви  Воде

ща  

Партньо

р  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

управление на 

отпадъците  

ОЦ 2  Изготвяне на 

годишни 

планове и 

годишни отчети 

за 

осъществяване 

на контрол от 

общината за 

изпълнение на 

изискванията на 

общинските 

наредби за 

управление на 

отпадъците 

относно 

разделното 

събиране и 

подготовката за 

повторна 

употреба на 

битовите 

Служебен 

ангажиме

нт на 

общините 

Общински 

бюджет  

Ежегодно 

до 2028 г.  

Одобрени 

годишни 

планове и 

годишни 

отчети за 

контрол по 

нормативната 

уредба за 

управление на 

отпадъците  

Одобрени 

общински 

годишни 

планове и 

годишни 

отчети за 

контрол по 

нормативната 

уредба за 

управление на 

отпадъците  

Осъществена 

контролната 

дейност по 

управление на 

отпадъците на 

основата на 

детайлно 

разработен 

план и отчитат 

изпълнението 

на годишните 

цели за 

контролната 

дейност на 

основата на 

годишния план 

Общин

а  
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Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източниц

и на 

финансир

ане  

Срок за 

реализац

ия 

(месец и 

година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа 

цел 

Текущи  Целеви  Воде

ща  

Партньо

р  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

отпадъци  

ОЦ 2  Прилагане от 

общината на 

изисквания на 

ЗМДТ относно 

формиране на 

такса битови 

при новите бази 

за отделните 

услуги в 

рамките на 

план-сметката 

на общината  

Служебен 

ангажиме

нт на 

общините 

Общински 

бюджет  

01/2022  Приложен е 

принципа 

"замърсителят 

плаща" по 

отношение 

определяне 

размера на 

такса битови 

отпадъци  

Приложени 

нови 

изисквания на 

ЗМДТ  

Приложени 

нови 

изисквания на 

ЗМДТ  

Общин

а  

 

ОЦ 4  Осигуряване на 

необходимото 

техническо 

оборудване за 

общинската 

администрация, 

с което 

служителите 

отговарящи за 

7 хил. лв. 

индикати

вен 

бюджет  

Общински 

бюджет  

12/2023  Повишена 

ефективност и 

възможност за 

извършване на 

планови и 

извънпланови 

проверки  

Брой 

предоставено 

оборудване  

Техническото 

оборудване е 

повече спрямо 

2020 г.  

Общин

а  
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Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източниц

и на 

финансир

ане  

Срок за 

реализац

ия 

(месец и 

година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа 

цел 

Текущи  Целеви  Воде

ща  

Партньо

р  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

отпадъците да 

извършват 

проверки  

ОЦ 5  Широко 

информиране на 

населението за 

точните 

местонахождени

я на местата за 

предаване и 

площадките за 

безвъзмездно 

предаване на 

разделно 

събрани 

отпадъци, вид и 

количество на 

отпадъците, 

които да се 

оставят на тези 

площадки и др.  

Съгласно 

проект – 

1,5 хил. на 

кампания  

Общински 

бюджет  

01/2022 - 

11/2028  

Общественостт

а е 

информирана 

относно 

местонахожден

ието на 

площадките за 

безвъзмездно 

предаване на 

разделно 

събрани 

отпадъци и 

вида и 

количествата 

на отпадъците, 

които могат да 

бъдат 

предавани  

Публикуване на 

интернет 

страницата на 

общината 

информация за 

местонахожден

ието на 

площадките за 

разделно 

събрани 

отпадъци и 

вида и 

количествата 

на събираните 

отпадъци до 

12.2021 г. и 

актуализиранет

о и  

Публикуване на 

интернет 

страниците си 

информация за 

местонахожден

ието на 

площадките за 

разделно 

събрани 

отпадъци и 

вида и 

количествата 

на събираните 

отпадъци  

Общин

а 

 

ОЦ 5  Провеждане от 

общината на 

Съгласно 

проект – 5 

Общински 

бюджет, 

Ежегодно 

до 2028 г.  

Гражданите и 

фирмите са 

Проведена поне 

една 

Ежегодно 

провеждани 

Общин

а  

 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“  

ЗА ПЕРИОДА 2021- 2028 г. 

58 
 

Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източниц

и на 

финансир

ане  

Срок за 

реализац

ия 

(месец и 

година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа 

цел 

Текущи  Целеви  Воде

ща  

Партньо

р  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

информационни 

кампании за 

разделно 

събиране, 

подготовка за 

повторна 

употреба и 

рециклиране на 

битовите 

отпадъци като 

ресурси в 

съответствие с 

мерките, 

предвидени в 

общинските 

програми за 

управление на 

отпадъците  

хил. лв. 

индикати

вен 

бюджет на 

кампания  

"Програма 

за околна 

среда 

2021-2027"  

информирани 

за реда, начина 

и ползите от 

разделното 

събиране и 

оползотворяван

е на битовите 

отпадъци  

информационн

и кампании за 

разделно 

събиране и 

подобряване 

управлението 

на битовите 

отпадъци на 

година  

информационн

и кампании за 

разделно 

събиране и 

подобряване 

управлението 

на битовите 

отпадъци  

ОЦ 5  Ежегодно 

провеждане на 

поне две 

кампании за 

разделно 

Съгласно 

проект – 5 

хил. лв. 

индикати

вен 

Общински 

бюджет  

Ежегодно 

до 2028 г.  

Допълнителни 

количества 

разделно 

събрани 

отпадъци от 

Проведени поне 

две кампании 

за разделно 

събиране на 

стара хартия и 

Провеждат се 

ежегодни 

информационн

и кампании за 

разделно 

Общин

а  

Училища, 

НПО, ОО  



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“  

ЗА ПЕРИОДА 2021- 2028 г. 

59 
 

Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източниц

и на 

финансир

ане  

Срок за 

реализац

ия 

(месец и 

година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа 

цел 

Текущи  Целеви  Воде

ща  

Партньо

р  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

събиране на 

отпадъци от 

хартия и други 

материали 

(напр. в края и в 

началото на 

учебната 

година)  

бюджет на 

кампания  

общините  други отпадъци 

в годината  

събиране на 

стара хартия и 

други отпадъци  

*Бюджетът е индикативен 
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4. ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ 

 

ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ 

ОТПАДЪЦИ 

Строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради се характеризират с висок 

потенциал за рециклиране и повторна употреба, като някои от техните компоненти имат 

висока ресурсна стойност. Правилното управление на строителните отпадъци и отпадъците от 

разрушаване на сгради допринася за постигането на устойчивост и подобряване качеството на 

живот. Според РДО до 2020 г. подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго 

оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване следва 

да се увеличи най-малко до 70% от общото им тегло, като се изключват незамърсени почви, 

земни и скални маси от изкопи в естествено състояние. В националното законодателство 

заложената крайна цел за рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни 

отпадъци от строителство и разрушаване до 1 януари 2020 г. от най-малко 70 на сто от общото 

тегло на отпадъците също не е променяна и се запазва и за периода на НПУО 2021-2028 г.  

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

тези цели до момента, а именно:  

 одобрените нормативни разпоредби в ЗУО и в Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали от 2017 г. - 

в тях са разграничени ясно отговорностите на общинските, регионалните и 

централните институции, като са поставени следните ключови изисквания:  

- Възложителят на инвестиционен проект е отговорен за изпълнението на целите за 

рециклиране на строителните отпадъци.  

- Възложителят е длъжен да разработи План за управление на строителните отпадъци 

като задължителна част от строителната документация за инвестиционния проект за издаване 

на разрешение за строеж и се одобрява заедно с целия проект. Изпълнението на Плана за 

управление на строителните отпадъци осигурява проследимост на количествата на 

отпадъците от момента на тяхното образуване до предаването им за оползотворяване или 

крайно обезвреждане. Въвеждането на този механизъм улеснява осъществяването на контрол 

от страна на компетентните органи за изпълнение на изискванията на наредбата, както 

превантивно – на етап издаване на разрешение за строеж, така и последващо – при контрол на 

изпълнението на строителните дейности и в процедурата на въвеждане в експлоатация на 

обекта.  

- Възложителите на инвестиционни проекти, финансирани с публични средства, са 

отговорни за влагане в строежите на определен процент материали от рециклирани 

строителни отпадъци или материално оползотворяване в обратни насипи.  

- Възложителите на СМР и/или премахването на строежи извън предходната точка 

осигуряват селективното разделяне и материално оползотворяване на определени видове 

отпадъци в минимални количества.  

 

Цели и мерки към подпрограма за достигане на целите за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 

Стратегическа цел  

Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци  

Оперативна цел  
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Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране,  

транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците. 

Мерки  

Подпрограмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради съдържа както инвестиционни мерки, така и 

„меки“ мерки.  

Инвестиционните мерки по подпрограмата са свързани с реализацията на процедура за 

финансиране на проекти и изпълнение на проекти за системи, съоръжения и инсталации за 

селективно разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци и за производство на рециклирани строителни материали. Възможни източници на 

финансиране са средства, осигурени от Програма за околна среда 2021-2027 г. Възможно е и 

публично – частно партньорство между бизнеса и общината, включително чрез предоставяне 

на подходящи общински терени за изграждане на съоръжения. 

Меките мерки са основно насочени към успешното прилагане на практика на нормативната 

уредба, както и към повишаване на информираността и капацитета в разглежданата област.  
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ПОДПРОГРАМАТА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И 

ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ 

Таблица 11 План за действие на Подпрограмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и 

отпадъци от разрушаване на сгради 

Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източници 

на 

финансиран

е  

Срок за 

реализац

ия (месец 

и година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за 

изпълнение 

Стратегическа цел 

Текущи  Целеви  Водеща  Партньор  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

ОЦ 2  Реализация на 

проект за 

системи, 

съоръжения и 

инсталации за 

селективно 

разрушаване, 

подготовка, 

рециклиране 

и 

оползотворяв

ане на 

строителни 

отпадъци  

Съгласно 

проект – 

индикатив

ен бюджет 

150 хил. 

лв.  

ПОС 2021-

2027 ., 

InvestEU и др 

финансови 

инструменти  

01/2023-

12/2028  

Намален риск 

за околната 

среда и 

човешкото 

здраве от 

вредното 

въздействие 

на тези групи 

отпадъци  

Изготвено 

проектно 

предложени

е и сключен 

договор  

Изградена 

система, 

съоръжени

е и 

инсталация  

Община. 

Общини 

от РСУО  

Юридически 

лица със 

стопанска 

цел  

ОЦ 2  Разделно 

събиране и 

рециклиране 

на строителни 

отпадъци, вкл. 

в 

Съгласно 

проект – 

индикатив

ен бюджет 

100 хил. 

лв.  

ПОС 2021-

2027; 

общински 

бюджет  

01/2023-

12/2028  

Намален риск 

за околната 

среда и 

човешкото 

здраве от 

вредното 

Изпълнен 

проект за 

разделно 

събиране и 

рециклиране 

на 

Изпълнен 

проект  

Община  Юридически 

лица със 

стопанска 

цел  
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Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източници 

на 

финансиран

е  

Срок за 

реализац

ия (месец 

и година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за 

изпълнение 

Стратегическа цел 

Текущи  Целеви  Водеща  Партньор  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

индустриални 

зони при 

доказана 

необходимост  

въздействие 

на тези групи 

отпадъци  

строителни 

отпадъци  

ОЦ 2  Прилагане на 

контрол за 

изпълнение 

изискванията 

на ЗУО 

относно 

строителните 

отпадъци и 

Наредбата за 

строителните 

отпадъци . 

Водене на 

отчетност за 

количествата 

на предадени 

и 

оползотворен

и 

строителни 

отпадъци 

Служебен 

ангажимен

т на 

общините  

Общински 

бюджет  

01/2021-

12/2028  

Осъществен 

контрол за 

изпълнение 

изискванията 

на ЗУО 

относно 

строителните 

отпадъци и 

Наредбата за 

строителните 

отпадъци  

В годишните 

планове за 

извършване 

на 

контролна 

дейност на 

компетентни

те органи са 

включени 

тематични 

проверки 

относно 

спазване на 

изискваният

а за 

строителни 

отпадъци; 

брой 

извършени 

проверки; 

Спазени са 

всички 

изисквания 

на ЗУО 

относно 

строителни

те 

отпадъци и 

Наредбата 

за 

строителни 

отпадъци  

Община  Възложител

и на 

инвестицион

ни проекти  



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“  

ЗА ПЕРИОДА 2021- 2028 г. 

64 
 

Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източници 

на 

финансиран

е  

Срок за 

реализац

ия (месец 

и година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за 

изпълнение 

Стратегическа цел 

Текущи  Целеви  Водеща  Партньор  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

брой 

наложени 

санкции; 

брой 

съставени 

предписания   

ОЦ 2  Включване в 

тръжните 

документи за 

строителство 

на сгради на 

изискването 

за влагане в 

строежите на 

рециклирани 

строителни 

материали  

Служебен 

ангажимен

т на 

общините 

Бюджет на 

възложител

ите на 

обществени 

поръчки  

12/2028  В 

строителствот

о на сгради се 

влагат 

рециклирани 

строителни 

материали  

2021-2023 - 

2%;  

2024-2028 - 

2,5%  

2028 - 2,5%  Община, 

когато е 

възложит

ел на 

обществе

ни 

поръчки  

Изпълнител/ 

Строител  

ОЦ 2  Включване в 

тръжните 

документи за 

строителство 

на пътища на 

изискването 

за влагане в 

Служебен 

ангажимен

т на 

общините 

Бюджет на 

възложител

ите на 

обществени 

поръчки  

12/2028  В 

строителствот

о на пътища се 

влагат 

рециклирани 

строителни 

материали 

2021-2023 - 

8%;  

2024-2028 -

10%  

2028 - 10%  Общината

, когато е 

възложит

ел на 

обществе

ни 

поръчки  

Изпълнител/ 

Строител  
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Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източници 

на 

финансиран

е  

Срок за 

реализац

ия (месец 

и година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за 

изпълнение 

Стратегическа цел 

Текущи  Целеви  Водеща  Партньор  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

строежите на 

рециклирани 

строителни 

материали  

или на 

третирани 

строителни 

отпадъци за 

материално 

оползотворяв

ане в обратни 

насипи  

ОЦ 2  Включване в 

тръжните 

документи за 

рехабилитаци

я, основен 

ремонт и 

реконструкци

я на пътища 

на 

изискването 

за влагане в 

строежите на 

рециклирани 

строителни 

материали 

Служебен 

ангажимен

т на 

общините 

Бюджет на 

възложител

ите на 

обществени 

поръчки 

12/2028  При 

ремонтите на 

пътища се 

влагат 

рециклирани 

строителни 

материали  

2021-2023 - 

2%;  

2024-2028 -

3%  

2028 - 3%  Общината

, когато е 

възложит

ел на 

обществе

ни 

поръчки 

Изпълнител/ 

Строител  
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Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източници 

на 

финансиран

е  

Срок за 

реализац

ия (месец 

и година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за 

изпълнение 

Стратегическа цел 

Текущи  Целеви  Водеща  Партньор  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

ОЦ 2  Включване в 

тръжните 

документи за 

строителство, 

реконструкци

я и основен 

ремонт на 

други строежи 

от 

техническата 

инфраструкту

ра на 

изискването 

за влагане в 

строежите на 

рециклирани 

строителни 

материали  

Служебен 

ангажимен

т на 

общините 

Бюджет на 

възложител

ите на 

обществени 

поръчки  

12/2028  В 

строителствот

о на други 

строежи от 

техническата 

инфраструкту

ра се влагат 

рециклирани 

строителни 

материали  

2021-2023 - 

5%;  

2024-2028 -

8%  

2028 - 8%  Общината

, когато е 

възложит

ел на 

обществе

ни 

поръчки  

Изпълнител/ 

Строител  

ОЦ 2  Включване в 

тръжните 

документи за 

строителство 

на 

изискването 

Служебен 

ангажимен

т на 

общините  

Бюджет на 

възложител

ите на 

обществени 

поръчки  

12/2028  Строителни 

отпадъци се 

оползотворяв

ат в обратни 

насипи  

2021-2022 - 

8% 2023-

2024 - 9% 

2025 - 10% 

2026-2028 - 

11%  

2028 - 12%  Общината

, когато е 

възложит

ел на 

обществе

ни 

Изпълнител/ 

Строител  
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Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източници 

на 

финансиран

е  

Срок за 

реализац

ия (месец 

и година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за 

изпълнение 

Стратегическа цел 

Текущи  Целеви  Водеща  Партньор  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

за 

оползотворяв

ане на 

строителни 

отпадъци в 

обратни 

насипи  

поръчки  

*Бюджетът е индикативен
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5. ПОДПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА 

МРО, ВКЛ. ПОДПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАКОВКИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ 

 

ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ 

ОТПАДЪЦИ 

Съгласно ЗУО "Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след 

употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради 

своите характеристики изискват специално управление. Съгласно националното 

законодателство са поставени годишни количествени цели за рециклиране и оползотворяване 

на шест групи масово разпространени отпадъци:  

- Отпадъци от опаковки  

- ИУМПС  

- ИУЕЕО  

- Отпадъчни масла и нефтопродукти  

- Отпадъци от гуми  

- Отпадъци от батерии и акумулатори  

 

Целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО и от 

батерии и акумулатори са заложени на общоевропейско ниво, а в България са поставени и се 

изпълняват национални количествени цели и за отпадъци от гуми и за отпадъчни масла и 

нефтопродукти. Целите за оползотворяване и рециклиране на шестте групи МРО на 

територията на цялата страна се изпълняват успешно чрез въведените схеми за разширена 

отговорност на производителя. Поставени са изисквания за ясно определяне на ролите на 

отделните заинтересовани страни, ефективността на разходите, определянето на вноските, 

които производителите заплащат, изисквания за прозрачност, както и системи за отчитане и 

ефективен контрол на дейността на схемите.  

 

Таблица 12 Заложените цели за МРО по години 

Група МРО  Цели  

Отпадъци от опаковки  До 2025 г.:  

65% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се 

рециклира, в т.ч.  

Пластмаси: 50%                           Алуминий: 50% 

Дърво: 25%                                    Стъкло: 70% 

Черни метали: 70%                    Хартия и картон: 75%  

До 2030 г.:  

70% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се 

рециклират, в.т.ч.:  

Пластмаси: 55%                        Алуминий: 60% 

 Дърво: 30%                                   Стъкло: 75% 

Черни метали: 80%                    Хартия и картон: 85% 

ИУМПС  Ежегодно: ниво на повторна употреба и оползотворяване, не 

по-ниско от 95% от теглото на всяко ИУМПС  

Ежегодно: ниво на повторна употреба и рециклиране, не по-

ниско от 85% от теглото на всяко ИУМПС  

ИУЕЕО  Ежегодно: разделно е събрано мин. 65% от средното тегло на 

пуснатото на пазара ЕЕО през предходните три години  

Отпадъци от отработени Ежегодно: мин. 40% от количеството масла, пуснати на пазара 
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масла  през съответната година  

Отпадъци от гуми  Ежегодно: не по-малко от 50% от количеството гуми, пуснати 

на пазара на РБ през текущата година се регенерират и/или 

рециклират  

Отпадъци от портативни 

батерии и акумулатори 

(ПБА)  

Ежегодно: разделно са събрани мин. 45% от пуснатите на 

пазара ПБА с изключение на ПБА, които са били пуснати на 

пазара, но са изнесени или изпратени от територията на 

страната  

Отпадъци от 

индустриални батерии и 

акумулатори  

Ежегодно: разделно са събрани мин. 25% от пуснатите на 

пазара индустриални батерии и акумулатори  

Отпадъци от 

автомобилни батерии и 

акумулатори  

Ежегодно са събрани разделно 100% от пуснатите на пазара 

автомобилни батерии и акумулатори  

 

В допълнение при опаковките става въпрос за изключително широк диапазон от опаковани 

продукти – десетки хиляди вида, от които се генерират отпадъците от опаковки, което 

допълнително усложнява организирането на системите за разделното им събиране. За разлика 

от останалите МРО, в управлението на отпадъците от опаковки общините имат значително по-

активно участие и задължения като една от основните заинтересовани страни, което изисква 

много по-добра координация между всички участници в процеса на управление на отпадъците 

от опаковки. В случай че нямат сключен договор с организация за оползотворяване на 

отпадъци от опаковки, общините са длъжни да разработват и изпълняват сами програми за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки и да предоставят ежегодно информация на МОСВ 

в тази връзка.  

Всички МРО, с изключение на отпадъците от опаковки, се образуват в резултат на употребата 

на самия продукт, пуснат на пазара, който след употребата се превръща в отпадък. Отпадъците 

от опаковки са резултатът от употребата на продукти, които са опаковани и именно 

опаковките, а не самите продукти са предмет на изискванията за рециклиране и 

оползотворяване. В допълнение при опаковките става въпрос за изключително широк 

диапазон от опаковани продукти – десетки хиляди вида, което допълнително усложнява 

организирането на системите за разделното им събиране.  

В допълнение към гореизложените цели наскоро приетото европейско законодателство от 

пакета „Кръгова икономика“ поставя по-специални изисквания към едни от най-широко 

разпространените пластмасови опаковки, а именно пластмасовите бутилки за напитки за 

еднократна употреба. По-конкретно се поставя изискването всяка държава членка да 

гарантира, че:  

• от 2025 г. някои бутилки за напитки трябва да съдържат най-малко 25% рециклирана 

пластмаса, а от 2030 г. - най-малко 30%.  

• държавите-членки да осигурят разделното събиране с цел рециклиране на пластмасови 

бутилки за еднократна употреба до 3 литра на ниво най-малко 77% до 2025 г. и до 2029 г. - 

90%.  

Като се вземат предвид тенденциите в страната по отношение на опаковките и отпадъците от 

опаковки, европейските политики относно кръговата икономика и ефективното използване на 

ресурсите, както и новоприетото европейско законодателство в разглежданата област е 

целесъобразно достиженията на създадената система за разделно събиране на отпадъците от 

опаковки, не само да се запазят, но и да се надграждат и развиват в следващите години. 
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Необходимо е да се подобрят и разширят системите за разделно събиране на отпадъците от 

опаковки, предвид нарастването на количествените цели за рециклиране и оползотворяване 

на отпадъците от опаковки, както и специфичните цели за разделно събиране на 

пластмасовите бутилки за еднократна употреба до 3 литра. 

Общините следва да фокусират вниманието си върху прилагащите и контролните механизми 

за спазване на изискванията от търговски обекти, производствени, стопански и 

административни сгради да събират разделно отпадъците си от опаковки и да ги предават на 

оторизирани за целта лица за последващо рециклиране и оползотворяване. Това ще доведе не 

само до екологични ползи (нараснали количества разделно събрани отпадъци от опаковки), но 

и до намаляване на разходите на общините за третиране на битовите отпадъци поради 

намалени количества битови отпадъци, извозването и третирането на които общините трябва 

да финансират. 

 

Цели и мерки към подпрограма за достигане на целите за рециклиране и 

оползотворяване на МРО и отпадъци от опаковки 

Стратегическа цел  

Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци  

Оперативни цели  

Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране,  

транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците (МРО). 

Участие на обществеността при прилагане на йерархията на управление на отпадъците. 

Мерки  

Подпрограмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО включва 

основно „меки” мерки, които имат административно-регулаторен и информационно-

образователен характер. Предвидени са мерки за повишаване на административния 

капацитет. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МРО 

Таблица 13 План за действие към Подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО 

Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източници 

на 

финансиран

е  

Срок за 

реализац

ия (месец 

и година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа цел 

Текущи  Целеви  Воде

ща  

Партньор  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

ОЦ2 Обобщаване и 

публикуване на 

информация за 

местата за 

събиране на 

ИУЕЕО, НУБА, 

ИУГ и изготвяне 

на годишна 

справка за 

количества 

отпадъци  

Служебен 

ангажимен

т на 

общината  

-  Ежегодно  Прозрачност 

и 

информиран

е на 

общественос

тта относно 

управлениет

о на МРО  

Публикуване 

на 

информация  

Информиране 

на населението  

общин

а  

ОО  

ОЦ2 Създаване на 

регистър на 

лицата, 

притежаващи 

разрешителни 

документи за 

дейности МРО на 

територията на 

Общината 

Служебен 

ангажимен

т на 

общината  

-  2022 г.  Прозрачност 

и 

информиран

е на 

общественос

тта относно 

управлениет

о на МРО  

Публикуване 

на 

информация  

Информиране 

на населението  

общин

а  

ОО  

ОЦ2 Сключване на 

договори за 

Служебен 

ангажимен

-  2021 – 

2028 г.  

Увеличаване 

на 

Сключен 

договор  

Повишаване 

количествата 

Общин

а  

ОО 
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Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източници 

на 

финансиран

е  

Срок за 

реализац

ия (месец 

и година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа цел 

Текущи  Целеви  Воде

ща  

Партньор  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

разделно 

събиране на 

МРО;  

т на 

общината  

количествата 

разделно 

събрани МРО  

разделно 

събрани 

отпадъци от 

МРО.  

ОЦ 2  Оптимизиране 

на системите за 

разделно 

събиране на МРО  

Служебен 

ангажимен

т на 

общините 

Фирма или 

организация  

ежегодно  Увеличаване 

на 

количествата 

разделно 

събрани 

отпадъци 

Справка за 

разположение 

на системата  

Достъпност на 

системата за 

гражданите  

Общин

а  

ОО  

ОЦ 2  Увеличаване на 

контрола от 

страна на 

общината, 

относно 

спазването на 

забраната за 

изхвърляне на 

МРО на 

нерегламентира

ни за целта 

места  

Служебен 

ангажимен

т на 

общината  

 2021-2028 

г.  

Увеличаване 

на 

количествата 

разделно 

събрани 

отпадъци  

Извършени 

проверки и 

предприети 

мерки  

Създадена 

ефективност за 

използване на 

системата  

Общин

а  

 

ОЦ5  Провеждане на 

информационни

Съгласно 

проект – 

Общински 

бюджет  

Ежегодно 

до 2028  

Увеличаване 

на 

Брой 

проведени 

Повишена 

информиранос

Общин

а  

ОО  
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Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източници 

на 

финансиран

е  

Срок за 

реализац

ия (месец 

и година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа цел 

Текущи  Целеви  Воде

ща  

Партньор  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

те кампании 

сред 

обществеността, 

относно ОО и 

МРО  

индикатив

ен бюджет 

5 хил. лв.  

количествата 

разделно 

събрани 

отпадъци  

информацион

ни кампании  

тта на 

общественостт

а по въпросите 

на 

управлението 

на МРО, 

отчетена при 

проучвания на 

общественото 

мнение  

Управление на опаковките и отпадъците от опаковки 

ОЦ2 Сключване на 

договори за 

разделно 

събиране на ОО;  

Служебен 

ангажимен

т на 

общините 

-  2021 – 

2028 г.  

Увеличаване 

на 

количествата 

разделно 

събрани 

хартия и 

картон, 

стъкло, 

пластмаси, 

дърво и 

метали, вкл. 

отпадъци от 

опаковки от 

Сключен 

договор  

Повишаване 

количествата 

разделно 

събрани 

отпадъци от 

опаковки.  

Общин

а  

ОООО 
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Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източници 

на 

финансиран

е  

Срок за 

реализац

ия (месец 

и година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа цел 

Текущи  Целеви  Воде

ща  

Партньор  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

същите 

материали  

ОЦ2 Поемане на 

доброволни 

ангажименти от 

бизнеса за 

прилагане на 

практики за 

предотвратяване 

генерирането на 

отпадъци от 

опаковки от 

стоки, които 

предлагат на 

пазара  

Служебен 

ангажимен

т на 

общините  

Бюджет на 

организации

те, поели 

доброволно 

ангажимент

а  

2021-2028  Предотврате

ни 

количества 

отпадъци от 

опаковки  

Планирани 

мерки за 

предотвратяв

ане на 

отпадъците от 

опаковки от 

бизнеса  

Изпълнени 

мерки за 

предотвратява

не на отпадъци 

от опаковки от 

бизнеса  

Общин

и  

Бизнес 

организац

ии 

(търговск

и обекти и 

др.)  

ОЦ5 Провеждане на 

информационни 

кампании/обуче

ние сред 

училищата, 

детските 

градини и 

общинските 

звена за 

Съгласно 

проект – 

индикатив

ен бюджет 

2 хил.лв  

Бюджет на 

общината  

2021-2028  Увеличаване 

на 

количествата 

разделно 

събрани 

отпадъци  

Брой 

проведени 

информацион

ни кампании  

Повишена 

информиранос

тта на 

общественостт

а по въпросите 

на 

управлението 

на МРО, 

отчетена при 

Общин

а  

ОО  
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Оператив

на цел  

Дейности 

(мерки)  

Бюджет 

(хил. лв.)  

Източници 

на 

финансиран

е  

Срок за 

реализац

ия (месец 

и година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа цел 

Текущи  Целеви  Воде

ща  

Партньор  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

разделното 

събиране на ОО 

и МРО на 

територията на 

общината  

проучвания на 

общественото 

мнение  
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6. ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА И РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ И ДРУГИ 

 

ЦЕЛ 3: НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА И НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИ БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ 

В резултат на изпълнението на подпрограмата за намаляване на количествата и на риска от 

депонираните битови отпадъци се очаква до 2040 г. количеството на депонираните битови 

отпадъци да се намали до 10% или по-малко от общото количество образувани битови 

отпадъци. По-конкретно:  

- ще бъде осигурен капацитет за депониране на остатъчните битови отпадъци и на друга 

площадкова инфраструктура  

- ще бъдат рекултивирани и закрити всички общински депа  

- ще бъде осигурена инфраструктура за стабилизиране на биоразградимата фракция на 

отпадъците  

- ще бъдат разработени иновативни продукти и технологии, чрез които се подобрява 

йерархията на управление на отпадъците  

- ще бъдат изготвени практически решения за проблемите с най-широко генерираните 

производствени опасни отпадъци  

- ще бъде повишен капацитетът на институциите да осъществяват контрол н 

трансграничен превоз на отпадъци, вкл. за откриване на незаконни превози на отпадъци.  

 

Цели и мерки към подпрограма за намаляване на количествата и на риска от 

депонираните битови отпадъци 

Стратегическа цел  

Намаляване на количествата и на риска от депонирани битови отпадъци  

Оперативна цел  

Предотвратяване и намаляване на риска от замърсявания с отпадъци.  

Мерки  

Предвидените мерки са както инвестиционни, така и "меки" мерки. Инвестиционните мерки са 

насочени основно към изграждане на площадкова инфраструктура за битови отпадъци, 

закриване и рекултивация на общински депа, третиране на утайки от ПСОВ, устойчиво 

управление на излезли от употреба препарати за растителна защита и др.  

„Меките” мерки са насочени към реализация на публични, бизнес и научни проекти за 

разработване/внедряване на различни иновативни методи за намаляване на количествата и 

на риска от депонираните битови отпадъци. Предвидени са мерки за повишаване на 

капацитета на публичната администрация по отношение трансграничния превоз на отпадъци 

и др. 

РСУО Пловдив попада в индикативен списък на РСУО (Приложение 9 към НПУО 2021-2028 г.), в 

които е необходимо да се изградят депа за битови отпадъци, допълнителни клетки и 

довеждаща инфраструктура. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПОДПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА И НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

Таблица 14 План за действие към Подпрограма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци 

Оператив

на цел  

Дейности (мерки)  Бюджет 

(хил. лв.)  

Източниц

и на 

финансир

ане  

Срок за 

реализа

ция 

(месец и 

година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа цел 

Текущи  Целеви  Водещ

а  

Партньор  

СЦ3: НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА И НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  
 

ОЦ3 Доизграждане/надгр

аждане на 

регионални системи 

за управление на 

битовите отпадъци  

Съгласно 

проект 

Програма 

за околна 

среда 

2021-2027 

г. и други 

източници 

на 

финансира

не, в 

съответст

вие с 

правилата 

и 

процедури

те за 

финансира

не  

01/2022-

12/2028  

Осигурена 

необходима 

инфраструкт

ура с цел 

намаляване 

на 

количествот

о 

депонирани 

битови 

отпадъци  

Договорите за 

изпълнение 

на проектите 

са 

приключили с 

въведени в 

експлоатация 

инсталации; 

брой 

изградени 

инсталации  

Намалено 

количество 

депонирани 

битови 

отпадъци и 

постигнати 

цели към 

2030/2035 г.  

РСУО  Община  

ОЦ3 Поддържане на 

системата за 

разделно събиране на 

опасните отпадъци 

Съгласно 

проект – 

10 хил. лв. 

индикати

Общински 

бюджети  

12/2028  Намален 

риск за 

околната 

среда от 

Поддържана 

система за 

разделно 

събиране на 

Работеща 

системи за 

разделно 

събиране на 

Общин

ите  

Домакинс

тва; 

бизнес  
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Оператив

на цел  

Дейности (мерки)  Бюджет 

(хил. лв.)  

Източниц

и на 

финансир

ане  

Срок за 

реализа

ция 

(месец и 

година)  

Очаквани 

резултати  

Индикатори за изпълнение Стратегическа цел 

Текущи  Целеви  Водещ

а  

Партньор  

СЦ3: НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА И НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  
 

от бита  вен 

бюджет  

депонирани 

опасни 

отпадъци  

опасни 

отпадъци от 

бита  

опасни 

отпадъци от 

бита  

ОЦ3  Периодично 

почистване на 

локално образувани 

натрупвания на 

отпадъци на 

нерегламентирани за 

целта места  

Съгласно 

проект – 

индикати

вен 

бюджет 

20 хил. лв  

Общински 

бюджет  

Постояне

н  

Предотвратя

ване 

замърсяване

то с 

отпадъци  

Брой 

нерегламенти

рани 

замърсявания  

% или брой 

намаление 

нерегламенти

рани 

замърсявания  

Община   

*Бюджетът е индикативен
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VI. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ОБЩИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

За ефективното използване на процеса на стратегическото планиране в публичния сектор, в 

т.ч. и на общинско ниво, съществено значение има връзката между отделните стратегически 

документи. Това обвързване допринася да бъде проследена съвместимостта на целите в 

отделните програмни документи и да не се допусне противоречие. В съответствие със Закона 

за местното самоуправление и местната администрация общинският съвет определя 

политиката за развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите, свързани с 

общинското имущество и предприятия, общинските финанси, данъци и такси, устройството и 

развитието на територията, опазването на околната среда и устойчивото ползване на 

природните ресурси, образованието, здравеопазването, културата, социалните и комуналните 

дейности и т.н. Той одобрява стратегии, програми и планове за развитие на местните 

общности, които отразяват и националните и европейските политики. 

Общинската програма за управление на отпадъците е елемент от цялостната система за 

планиране на развитието на общината, региона и страната. 

 При разработване на настоящата програмата са взети предвид основните постановки на 

националните програмни документи, в т.ч.:  

 

- Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г.  

Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за постигане на 

ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй като 

анализите на съществуващата ситуация показват, че в България съществува значителен 

потенциал за подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро 

използване на ресурсите, като същевременно бъдат намалени вредните въздействия на 

отпадъците върху околната среда.  

Генералната стратегическа цел на страната в сферата на управление на отпадъците е: 

„Общество и бизнес, които подобряват прилагането на йерархията на управление на 

отпадъците във всички процеси.“  

Формулирани са три стратегическите цели в синхрон за настоящата програма, гарантиращи 

постигането на генералната стратегическа цел, като следва:  

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

образуването им и насърчаване на повторното им използване  

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

- Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци  

 

Направени са прогнози и финансови разчети за необходимите инвестиции за постигане на 

целите на НПУО.  

Изпълнението на програмите с мерки от НПУО ще осигури достигане на националните цели за 

управление на отпадъците, произтичащи от европейското законодателство и ЗУО.  

Националния план за управление на отпадъците има следната структура и съдържание:  

- Основни изводи от анализа на състоянието на управлението на отпадъците  

- SWOT анализ (анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите)  

- Цели и подцели  

- План за действие с Програми от мерки за постигане на целите  

- Координация с други планове и програми  

- Система за контрол на изпълнението, оценка на резултатите, отчети актуализация на 

НПУО  
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- Приложения, в които са представени - Подробните анализи за състоянието на 

управлението на отпадъците. 

 

- Национална програма за развитие: България 2030 г. приета с протокол на 

Министерски съвет №67.25 от 02.12.2020 г.  

Националната програма за развитие на БЪЛГАРИЯ 2030 (детайлизирана стратегия) е рамков 

стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни 

документи, детерминиращ визията и общите цели на политиките за развитие във всеки сектор 

на държавното управление, включително техните териториални измерения.  

Ангажиментът за разработване на национален стратегически документ за развитие на 

страната в средно- и дългосрочен период е залегнал в програмата за управление на 

правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г., приета с Решение №447 на 

Министерски съвет от 2017 г. При изготвянето на Националната програма за развитие 

БЪЛГАРИЯ 2030 е отделено специално внимание на Програмата за устойчиво развитие за 

периода до 2030 г. на Организацията на обединените нации (ООН) „Да преобразим света“ и на 

включените в нея 17 глобални цели за устойчиво развитие. Програмата и Целите са разгледани 

като рамка на националните политики за развитие, а самата Национална програма за развитие 

България 2030 – като отговора на правителството за изпълнението им.  

Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 стъпва на нарочен Анализ на социално-

икономическото развитие на страната след присъединяването ѝ към Европейския съюз, целящ 

да идентифицира ключовите проблемни области и пропуски в политиките за развитие на 

страна, обсъден със социално-икономическите партньори в рамите на Икономическия и 

социален съвет и Националния съвет за тристранно сътрудничество.  

Тази детайлизирана версия на Националната програма за развитие: България 2030 стъпва 

върху визията, целите и приоритети за социално-икономическо развитие на България в 

периода 2021-2030 г., одобрени с Решение на Министерски съвет №33 от 20.01.2020 г. В 

документа подробно са разписани областите на въздействие, които ще бъдат обект на 

целенасочени интервенции до 2030 г., подредени по приоритети (13 приоритета) и 

подприоритети и съпътствани от индикатори за резултат, индикативен финансов ресурс, 

източници за финансиране и съотносими цели за развитие на ООН.  

 

- Интегрирана териториална стратегия за развитие на южен централен регион, 

период 2021 – 2027 г. (проект) 

Специфична цел 2.3.Ориентиране към по-зелена, нисковъглеродна икономика, цел 2.3.2 

Подобряване на енергийната ефективност на обществената инфраструктура, жилищния фонд 

и предприятията от Стратегията включва следните насоки: „Следва да продължи изпълнението 

на мерките и дейностите по оптимизация на системата за управление на отпадъците. Ще се 

оптимизира събирането и третирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии 

за разделно събиране, предварително третиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, 

с цел повишаване на количествата рециклирани отпадъци и стимулиране на повторната 

употреба. Ще продължи приоритетно рекултивацията на депата за битови отпадъци, които 

не отговарят на нормативните изисквания. Следва да се предприемат действия насочени към 

изпълнение на пакета „Кръгова икономика“ с цел превръщане на отпадъците в ресурси.“ 
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- Програма за енергийна ефективност на област Пловдив за периода 2020 – 2023 г. 

Национална цел за намаляване на емисиите на парникови газове, съгласно Регламент (ЕС) № 

2018/842 за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за 

държавите членки през периода 2021—2030 г. (целта е за секторите сграден фонд, селско 

стопанство, управление на отпадъците и транспорт) е 0%. За Сектор „Отпадъци“ мерките, 

насочени към намаляване на емисиите на ПГ в сектор „Отпадъци“, са както следва: 

- Намаляване и предотвратяване на количествата отпадъци, при чието 

- обезвреждане се образуват парникови газове; 

-  Улавяне и изгаряне на биогаза от депонираните отпадъци; 

- Улавяне на биогаза в градските пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) и 

изгарянето му. 

 

- Координация с програмни документи на община „Марица“  

Програмата за управление на отпадъците на община „Марица“ 2021-2028 г. е елемент от 

цялостната система за планиране на развитието на общината. Целите и мерките в настоящата 

Програма са синхронизирани и съобразени с ключови общински програмни документи  

- План за интегрирано развитие на община „Марица“ 2021 – 2027 г. 20. 

- Програма за опазване на околната среда на територията на община „Марица“ за 

периода 2021 – 2026 г. 

 

VII. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

В настоящият раздел подробно да разгледани следните нормативни изисквания, във връзка с 

прилагане на Програмата за управление на отпадъците на община „Марица“ за периода 2021 – 

2028 г.:  

- Наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците  

- Контрол и отчитане на изпълнението на програмата за управление на отпадъците  

- Процедура за актуализация на програмата  

 

1. Наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците  

Наблюдението и оценката на изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на 

Община „Марица“ от ключово значение, с оглед проследяване на напредъка по постигане на 

поставените цели, срокове и ресурси и навременно предприемане на действия за преодоляване 

на възникващи проблеми при реализацията на мерките, а при необходимост ‐ предприемане на 

действия за актуализация на Програмата.  

Наблюдението на Програмата за управление на отпадъците ще се осъществява чрез 

периодично събиране на информация, свързана с напредъка по изпълнение на включените в 

Програмата мерки и степента на постигане на индикаторите, както и анализ на събраната 

информация и на възникнали проблеми при изпълнението и причините за тях. В допълнение, 

за всяка мярка ще се наблюдава и спазването на планирания график и степента на 

изразходване на ресурсите.  

Дейностите по прилагане изпълнението на общински планове и стратегии в областта на 

околната среда и управлението на отпадъците се извършват от еколога на община „Марица“.  
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2. Контрол и отчитане на изпълнението на програмата за управление на отпадъците  

Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците е общинският 

съвет. Кметът на общината информира ежегодно общинския съвет и обществеността за 

изпълнението на програмата през предходната календарна година.  

За целта той изготвя Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците. 

Отчетът се представя в срок до 31 март.  

Целта на отчета за изпълнение на програмата през предходната календарна година е да се 

проследи напредъкът при изпълнението и да се идентифицират необходимите промени или 

адаптиране на програмата за текущата година.  

Отчетът се изготвя на достъпен език и стил и се препоръчва да включва графики, фигури, 

таблици, които да илюстрират напредъка по изпълнение на мерките и целите. Това е 

необходимо за по-добро разбиране на съдържанието от страна на неспециалисти в областта на 

отпадъците – както общински съветници, така и широката общественост.  

Целесъобразно е годишният отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците 

да се изготвя в следния формат:  

1. Въведение.  

2. Общи условия за изпълнение и промени в социално-икономическите условия в 

общината.  

3. Действия, предприети от общината за осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението:  

- Създадени механизми за събиране, обработка и анализ на данни;  

- Преглед на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение на програмата през 

съответната година, и предприетите мерки за преодоляването им;  

- Резултати от извършени оценки и тематични допитвания към края на 

съответната година.  

4. Напредък по изпълнение на целите и мерките в Програмата  

5. Заключение  

Приложения 

  

Въведението включва уводни бележки, в които се обяснява основанието за изготвяне на 

отчета, за кого е предназначен отчетът, какви са целите на отчета и пояснение как е 

структуриран. Може да се включат и други важни съображения във връзка с изпълнение на 

програмата за управление на отпадъците в отчетния период.  

Отчетът за изпълнение е основната част от документа и представя промени в средата за 

изпълнение през отчетната година; описание на предприетите от общината действия за 

мониторинг и контрол по изпълнение на програмата, вкл. проведени оценки и/или 

допитвания до населението; постигнатия напредък по изпълнение на целите и мерките въз 

основа на включените в програмата индикатори за изпълнение и анализ на тяхното 

изпълнение, както и причините за неизпълнение. Описанието на напредъка по изпълнението 

на целите и мерките се структурира по целите, включени в Програмата за управление на 

отпадъците.  

В заключителната част се представят изводи от анализа на изпълнението и предложения за 

промени или адаптиране на програмата за текущата година в случай на необходимост.  
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В приложение в табличен формат се докладва напредъкът по изпълнение на индикаторите, 

разработени за постигане на специфичните цели в програмата за управление на отпадъците, 

който е основата за текстовата част на отчета за напредъка по изпълнение на програмата.  

 

3. Процедура по актуализация на програмата  

Програмата за управление на отпадъците ще бъде актуализирана в случай на промени в 

законодателството, които налагат съществени промени в заложените стратегически и 

оперативни цели и в планираните мерки за тяхното постигане. Процедурата на  

актуализация ще включва изготвяне на актуализиран вариант на Програмата за управление на 

отпадъците на община „Марица“, провеждане на публично обсъждане, прилагане на 

законодателството за екологична оценка на планове и програми, внасяне на актуализираната 

програма за одобрение и приемане от Общински съвет. 

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1.АНАЛИЗИ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ: 

- АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО ОТНОСНО ОТПАДЪЦИТЕ 

Настоящият анализ е разработен с цел да даде отговор на следните въпроси: 

Какви са количества и тенденциите на различните потоци отпадъци в общината за 

анализирания период; 

- Какви са количествата образувани отпадъци в общината и каква е нормата на 

натрупване; 

- Какъв е морфологичният състав на образуваните битови отпадъци в общината; 

- Какви са количествата повторно използвани, рециклирани, оползотворени и 

обезвредени битови отпадъци за разглеждания период и какви са тенденциите в 

третирането на битовите отпадъци; 

- Каква е степента на изпълнение на целите, които са поставени пред общината в 

съответствие с националното законодателство и разпределението на ангажиментите 

между общините в дадена РСУО, ако те са одобрили споразумение за такова 

разпределение. 

 За целите на настоящият анализ е използвана основно информация, налична в община 

„Марица“ от справки, доклади, отчети от оператори на инсталации и съоръжения за третиране 

на отпадъци, данни от ИАОС и НСИ. 

 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

Съгласно допълнителните разпоредби на ЗУО (обн. ДВ, бр. 19, от 05.03.2021 г.) Битови 

отпадъци са : 

а.) смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от домакинства, включително 

хартия и картон, стъкло, метали, пластмаса, биоотпадъци, дървесина, текстил, опаковки, 

отпадъци от електрическо и електронно оборудване, отпадъци от батерии и акумулатори, 

както и едрогабаритни отпадъци, включително дюшеци и мебели; 

б.) смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от други източници, когато тези 

отпадъци са сходни по естество и състав с отпадъците от домакинства; 

Битовите отпадъци не включват отпадъците от производството, селското стопанство, горското 

стопанство, рибарството, септичните ями и канализационната система и от третирането на 

отпадъчните води, включително утайки от пречистване на отпадъчни води, излезли от 

употреба моторни превозни средства или отпадъци от строителство и разрушаване. 
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 Битовите отпадъци се формират от жизнената дейност на хората, като количеството и състава 

им се влияе пряко от: 

- Мястото на образуване; 

- Стандарта на живота на населението и неговата култура; 

- Степен на благоустроеност на населените места; 

- Начини на отопление и други фактори. 

Съгласно НПУО 2021 – 2028 г. основен източник на битови отпадъци в страната (около 90%) са 

домакинствата. Имайки предвид административно-териториалната и социално-

икономическата характеристика на община „Марица“ към основните източници на битови 

отпадъци следва да бъдат отнесени: 

- Домакинствата; 

- Търговски и обслужващи обекти. 

- Промишлени предприятия. 

Сметосъбиране и сметоизвозване се извършва по утвърдени графици и повторяемост на 

изпълнението, определени с ежегодна Заповед на кмета на общината, съгласно чл. 63, ал. 2 от 

Закона за местните данъци и такси. Съгласно Заповед № РД-09-1343/14.10.2021 г. за 

определяне вида на предлаганите услуги и честотата на събиране и транспортиране на 

битовите отпадъци на кмета на Община „Марица“ за населените места на територията на 

общината се предоставят следните услуги: 

- Организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци; 

- Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 

- Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. 

Честотата  на извозване на битовите отпадъци е един път седмично или съгласно заявената 

кратност в подадените декларации по чл.16б от Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услугата на територията на Община „Марица“. Услугите по събиране, 

транспортиране и третиране на битовите отпадъци, както и по поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване да се предоставят за цялата територия на община 

„Марица“, включваща всички жилищни и нежилищни имоти на граждани и фирми в 

регулационните граници и всички урегулирани поземлени имоти извън урбанизираните 

територии на селата Бенковски, Войводиново, Войсил, Граф Игнатиево, Динк, Желязно, 

Калековец, Костиево, Крислово, Маноле, Манолско Конаре, Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, 

Трилистник, Труд, Царацово и Ясно поле. 

Всички населени места (100% от населението) са включени в системата по организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване.  

Услугите по събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци се изпълнява от 

„Консорциум Чиста Марица“ ДЗЗД. Изпълнителят на услугите е избран по реда на ЗОП. 

 

Събраните от територията на община „Марица“ отпадъци се транспортират до Регионално 

депо за неопасни отпадъци-регион Пловдив, в землището на с. Цалапица, местност «Паша 

махала» с комплексно разрешително  №355-НО/2008 г.. и  Депо за неопасни отпадъци и 

Инсталация за биологично разграждане по закрит способ (ДНОИБРЗС) с. Шишманци с 

комплексно разрешително  №380-НО/2009 г.. 

 

Количествата образувани отпадъци  
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Източници на данни за докладваните количества битови отпадъци за периода 2016-2020 г. е 

общинската администрация. Количествата на събраните битови отпадъци от общината за 

предходните пет години са представени в следващата таблица: 

 

 

 

 

Таблица 15 Количества смесени битови отпадъци в община „Марица“ за периода 2016 - 2020 г. 

(т/год) 

година 2016 2017 2018 2019 2020 

тона/год. 13351,36 12971,18 13001,5 12948,92 12504,62 

Източник: Община „Марица“ 

 

През разглеждания период в община „Марица“ се наблюдава плавно намаляване на 

количествата образувани смесените битови отпадъци.  
 

 Морфологичен анализ  

Важен аспект на анализа на битовите отпадъци в общината е определянето на морфологичния 

анализ на състава и количествата на генерираните битови отпадъците. Морфологичният 

анализ на битови отпадъци в община „Марица“ е изготвен през 2019 г. по проект „Определяне 

на морфологичния състав на БО в България“, с възложител ПУДООС, разработен в рамките на 

Проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и 

временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата“, финансиран по Българо-

Швейцарската програма за сътрудничество.  

Представените по-долу данни, включват информация за целия обследван период за 

извършаване на анализа, съгласно изискуемият по “Методиката за определяне на 

морфологичния състава на битовите отпадъци“, формат и са както следва:  

 

Таблица 16  Анализ на състава на битовите отпадъци по фракции след сумиране на разделно 

събраните отпадъци за „Марица“ 

Вид Отпадък  

Количество 

смесен отпадък 

на година 

т/год.  

Разделно 

Събран 

Отпадък на 

година т/год.  

Общ Отпадък 

на Година 

т/год.  

Общ Отпадък 

на Година %  

Хранителни  1058,92 0 1058,92 4,93% 

Хартия  494,73 142,16 636,89 2,97% 

Картон  442,49 83,78 526,27 2,45% 

Пластмаса  3180,89 1378,74 4559,63 21,24% 

Текстил 655,04 0 655,04 3,05% 

Гума 210,44 0 210,44 0,98% 

Кожа 103,43 0 103,43 0,48% 

Градински 1880,73 1803,9 3684,63 17,17% 

Дървесни 380,07 707,12 1087,19 5,06% 

Стъкло 824,45 117,12 941,57 4,39% 

Метали 441,79 64,99 506,78 2,36% 

Инертни>4 см 207,6 0 207,6 0,97% 

Опасни 421,73 25,48 447,21 2,08% 
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Други 962,97 0 962,97 4,49% 

Ситна 

Фракция<4см 

5876,74 0 5876,74 27,38% 

Общо 17142,02 4323,28 21465,30  100% 

Източник: Община „Марица“ 

Морфологичният състав на генерираното общо количество отпадъци показва най-голям дял на 

фракциите: „ситна фракция <4 см“ -27,38%, „пластмаса“ – 21.24 % , „градински“ – 17,17 %, и 

„дървесни“ – 5,06%. Фракциите с най-нисък относителен дял са кожа (0,48%),  Инертни>4 см  

(0,97%) и гума (0,98%) следвани от опасни (2,08%) и метали (2,36%). Отпадъците с най-ясно 

изразена флуктуация през отделените сезони са ситната фракция < 4, стъкло, хранителни и 

пластмаса. С най-слабо изразена флуктуация са фракциите: кожа, текстил, инертни>4 см и гума. 

 

Нормата на натрупване (НН) 

Нормата на натрупване (НН), е количеството на образуваните битови отпадъци за година на 

човек от населението. От анализа на съществуващите данни и тенденциите при проучванията 

в страната, може да бъде предположена като най-реалистична за момента „Норма на 

натрупване“, представена в таблицата по-долу: 

 

Таблица 17 Норма на натрупване без разделно събрани отпадъци  

Тип населеното място Норма на натрупване на 

смесени битови отпадъци 

без разделно събрани 

отпадъци 

над 150 хиляди 410,3 

50 -150 хиляди 349,6 

25 – 50 хиляди 334,9 

3 – 25 хиляди 295,5 

под 3 хиляди 241,7 

Източник: Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, 2019 г. 

 

При провеждане на морфологичен анализ, нормата на натрупване следва да бъде представена 

по два начина: „Норма на натрупване на смесени битови отпадъци без разделно събрани 

отпадъци“ и „Норма на натрупване на смесени битови отпадъци с разделно събрани отпадъци“ 

(при определяне на нормата на натрупване с разделно събрани отпадъци не се включват 

количествата на отпадъците, образувани в резултат на поддържането на публичните и 

частните паркове и градини). 

 

Таблица 18 Норма на натрупване  

 Съгласно морфологичен състав от 

2019 г. 

По данни от 2020 г.* 

без разделно 

събрани 

отпадъци 

с разделно 

събрани 

отпадъци 

без разделно 

събрани отпадъци 

Количество отпадъци, 

кг 
17142,02 18954,28 12504,62 

Население /бр. жители* 31163 31163 32371 
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НН (кг/жител/год.) 550 608 386 

* Източник: Община „Марица“ и НСИ 

 

Съгласно представените информация в горната таблица, изчислената норма на натрупване в 

общината е над нормата определена за населени места, с население от 25 – 50 000 жители, а 

именно 334,90 кг/ж/год., в съответствие с Методика за определяне на морфологичния състав 

на битовите отпадъци.  

 

 

Разделно събрани отпадъци от системата за разделно събиране 

Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, 

производствени, стопански и административни сгради, се събират и се предават на лица, 

притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 

и/или с организация по оползотворяване. В изпълнение на чл. 19, ал.3, т.6 от ЗУО на 

територията на общината не е изградена системата за разделно събиране на битови отпадъци 

от домакинствата най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, 

пластмаси и стъкло. За разделно събиране на същите отпадъци от домакинствата  се използва 

наличната инфраструктура от цветни контейнери за разделно събиране на организацията по 

оползотворяване на отпадъци от опаковки, която вече работи в общината.  

В контекста на политиката на Европейската комисия за отпадъците и развитие на кръговата 

икономика, линейният икономически модел от типа „вземи, произведи и изхвърли“ вече не 

съответства на нуждите на съвременното общество и на ограничения характер на природните 

ресурси. В този смисъл, държавната политика по управление на отпадъците се фокусира върху 

интегрирането на нови, устойчиви от екологична гледна точка модели, където от битовите 

отпадъци да се отделя всичко, което може да се оползотвори и рециклира, да се превърне в 

енергия, суровина за индустрията, а в изградените регионални депа да се депонират 

минимални количества отпадъци. 

Законът за управление на отпадъците, регламентира цели за повторна употреба, рециклиране 

и оползотворяване на битови отпадъци, за изпълнение от общините на територията на Р. 

България. 

Чл. 31 ал. 1 на ЗУО предоставя информация за конкретните параметри за изпълнение, а 

именно: 

 т. 1. най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и рециклиране на 

отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 

домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от 

общото тегло на тези отпадъци; 

 т. 2. най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани 

биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите 

отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. (количеството депонирани 

биоразградими битови отпадъци в Република България през 1995 г. е 2 247 500 т.). 

 т. 3. най-късно до 31 декември 2025 г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци най-малко до 55 на сто от общото тегло на тези 

отпадъци; 

 т. 4. най-късно до 31 декември 2030 г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци най-малко до 60 на сто от общото тегло на тези 

отпадъци; 
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 т. 5. най-късно до 31 декември 2035 г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци най-малко до 65 на сто от общото тегло на тези 

отпадъци; 

 т. 6. най-късно до 31 декември 2035 г. количеството на депонираните битови отпадъци 

да е намалено до 10 на сто или по-малко от общото количество образувани битови 

отпадъци (по тегло). 

Целите по т. 3 - 6 се постигат поетапно съгласно сроковете, определени в § 15 от преходните и 

заключителните разпоредби на ЗУО. 

Във всеки от регионите целите се изпълняват съвместно от всички общини в региона в 

съответствие с решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 от ЗУО. 

При изпълнение на законовите цели (чл. 31, ал. 1), размерът на отчисленията за битови 

отпадъци се намалява, както следва: 

 с 50 на сто за целите за повторна употреба и рециклиране по т. 1; 

 с 50 на сто за целите за ограничаване на количествата депонирани битови 

биоразградими отпадъци, определени с наредбата по чл. 43, ал. 2; 

 с 50 на сто за целите за повторна употреба и рециклиране т. 3 - 6 съгласно сроковете в § 

15, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО; 

 с 50 на сто за целите за намаляване на депонираните битови отпадъци съгласно 

сроковете в § 15, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО. 

Редът и начинът за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъци по глава четвърта, раздел IV на ЗУО както и за 

изчисляване изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и разпределението им спрямо 

регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО , се определят 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 количеството на рециклираните битови отпадъци попадат всички отпадъци от хартия и 

картон, пластмаса, стъкло и метали предадени за рециклиране от: 

- Организации по оползотворяване на отпадъци; 

- Пунктове за вторични суровини; 

- Общински и частни предприятия управляващи инсталации за предварително третиране 

на битови отпадъци или сепариращи инсталации; 

- Търговски обекти 

- Физически лица; 

- Експорт на отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали. 

Според Заповед №138 от 15.06.2020г. на Изпълнителния Директор на ИАОС за 2018 относно 

изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1. т. 1 от Закон за управление на отпадъците, към 2018 

година 33 общини (12,45% от Общините в България) изпълняват заложените цели по чл. 31 

(подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия 

и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници 

на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци). Съгласно Заповед №139 от 

15.06.2020г , община „Марица“ е постигнала степен на рециклиране 47% за календарната 2018 

г., което се явява НЕИЗПЪЛНЕНИЕ на целите по чл. 31, ал. 1, т.1 от ЗУО. 

 

Биоотпадъци и биоразградими отпадъци 

По смисъла на Допълнителните разпоредби на ЗУО: 
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- § 1, т. 2 от ЗУО (изм. ДВ, бр. 19 от 2021 г.) „Биоотпадъци“ са биоразградими отпадъци от 

парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, офисите, 

ресторантите, търговията на едро, столовете, заведенията за обществено хранене и 

търговските обекти за търговия на дребно, както и подобните отпадъци от предприятията на 

хранително-вкусовата промишленост. 

- § 1, т. 3 от ЗУО (изм. ДВ, бр. 19 от 2021 г.) "Биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, 

които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и 

растителни отпадъци, хартия, картон и други.  

 Като цяло биоразградимите отпадъци можем да разделим на основно на следните 

видове:  

 Растителни зелени отпадъци - зелени площи към обществени и търговски обекти, 

производствени, стопански и административни сгради, градини, паркове, домакинства 

и др. 

 Хранителни и кухненски отпадъци: детски градини, училища, домакинства, ресторанти, 

заведения за обществено хранене, търговски обекти, социални домове, пазари, и др. 

 Биоразградими от хранително вкусовата промишленост; 

 Биоразградими - хартия, картон и други.  

 

С изисквания приети през 2018 г от ЕС и приетите изменения в Закона за управление на 

отпадъците от 05.03.2021 , ДВ бр.19, пред общините стоят нови предизвикателства в 

управлението на биоразградимите отпадъци. Освен събирането на „Зелените отпадъци“, 

предстои разполагане на нови съдове, нова техника за транспортирането им, както и 

инсталации за третиране на биоразградимите хранителни отпадъци. Кмета на Общината 

трябва да изгради необходимата инфраструктура за разделното събиране на биоразградимите 

хранителни отпадъци, без да ги смесва с другите видове отпадъци, за да се достигнат поетапно 

приетите цели за рециклиране. 

Разделно събрани зелени отпадъци, в изпълнение на изискванията на чл. 19, ал .3, т. 10 от ЗУО  

През 2018, 2019 и 2020 г. събраните количества биоотпадъци от поддържане на обществени  

зелени площи, паркове и градини се отклоняват от депата.  .  

 

Таблица 19 Количества разделно събрани зелени отпадъци в община „Марица“ 

 2018 2019 2020 

Зелени отпадъци, 

тона 
198  172  181  

 

Посочените в таблицата количества зелени отпадъци са събрани и транспортирани до 

определени площадки за съхранение. Количеството на отпадъците е оценено на база първични 

документи на Общинско предприятие „Чиста Марица“ до 31.07.2019 г. и на „Чиста Марица“ 

ЕООД (търговско дружество със 100% общинско участие)  след 01.08.2019 г. 

Към 2018 г. общината не е успяла да постигне целите по чл. 31, ал. 1, т.2 от ЗУО. Със Заповед № 

189/27.07.2020 г., Изпълнителния Директор на ИАОС констатира, че в страната 170 общини са 

изпълнили целите за 2018 г. „за ограничаване на количеството депонирани биоразградими 

битови отпадъци“ (по чл. 31, ал.1, т. 2 от ЗУО). Целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО за 

ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци се изчисляват за 

всяка година като процент на количеството депонирани биоразградими отпадъци спрямо 

количеството на образуваните биоразградими отпадъци през 1995 г. в Република България. 
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Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградими отпадъци 

определя разрешените за депониране биораградими отпадъци в съответния регион за 2020 г. 

на 109 кг/жител. Съгласно горецитираната заповед, община „Марица“ е постигнала степен на 

19% за календарната 2018 г. (последната налична отчетна година), което се явява 

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ на целите по чл. 31, ал. 1, т.2 от ЗУО. 

Община „Марица“, след въвеждане в експлоатация през 2020 г. на  компостираща инсталация 

за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на територията на с. Ясно поле и 

осигурено оборудване и съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 

биоразградими отпадъци създава необходимата организация за разделно събиране на 

биоразградими отпадъци на своята територия. 

Избраният модел на системата за разделно събиране на зелени  биоразградими отпадъци в 

Община „Марица“ е комбинация между варианта на изхвърляне/събиране на отпадъците след 

появата им – за отпадъците от косене на обществените площи и отпадъците от площадките в 

населените места и варианта за събиране от къща на къща – за отпадъците от населението и от 

зелените площи на предприятията. 

Елементи на системата са: 

- чували  за  разделно събиране на биоотпадъците при източника на  образуване, по  

метода от къща на къща – за многократна употреба; 

- специализирани транспортни средства и техника за товарене; 

- специализирана техника за раздробяване и нарязване на биоотпадъците;  

- площадки за събиране и временно съхраняване на биоотпадъците -18 броя; 

- компостираща инсталация. 

 

Масово разпространени отпадъци (МРО) 

Съгласно ЗУО, "Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след 

употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради 

своите характеристики изискват специално управление. Съгласно националното 

законодателство са поставени годишни количествени цели за рециклиране и оползотворяване 

на шест групи масово разпространени отпадъци. 

 Отпадъци от опаковки 

 ИУМПС 

 ИУЕЕО 

 Отпадъчни масла и нефтопродукти 

 Отпадъци от гуми 

 Отпадъци от батерии и акумулатори 

 

Във връзка с изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО и наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО за 

организиране на система за разделно на отпадъци от опаковки и масово разпространени 

отпадъци, образувани от домакинствата, обществени и административни сгради, училища, 

търговски, промишлени и други обекти, община „Марица“ е предприела действия и сключени 

договори за сътрудничество с организации по оползотворяване на масово разпространени 

отпадъци. 

Община „Марица“  за периода 2018-2019 г.  сключва договор № ООп-00-1-01/13.11.2017 г. с 

„ЕКОБУЛПАК” АД за събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки. За 2020 г. 

.„ЕКОБУЛПАК БЪЛГАРИЯ” АД изпълнява договор № ООп-00-8-00/26.11.2019 г.  В условията на 

договора се включва организация за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от 
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опаковки - планиране, организиране и изграждане на интегрирани системи за разделно 

събиране, временно съхранение, сортиране, обработка и транспортиране до рециклиращи 

предприятия на отпадъци от опаковки, събирани от домакинства, търговски и обществени 

обекти. Създадената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, образувани на 

територията на всички деветнадесет  населени места на общината (100 % обхванато 

население), използва контейнери за събиране на отпадъци от опаковки - тип „Бобър“1100 

л./жълт/ за хартиени, пластмасови и метални опаковки - 131 бр., тип Кофа 360 л. /жълта/ за 

хартиени,  пластмасови и метални опаковки – 5 бр. и тип „Иглу“1400 л. /зелено/ за стъклени 

опаковки – 110 бр.. 

Контейнерите се обслужват с кратност за жълтите контейнери – през седмица, а за зелените – 

веднъж на три месеца.  

 

Таблица 20 Количество разделно събрани отпадъци от опаковки 

 

№ Събрани отпадъци от опаковки Количество /след сепариране/, 

т/год  

  2018 г. 2019     г. 2020 г. 

 

1 Хартия и картон 63,57 164,01 125,33 

2 Стъкло 30,52 34,88 43,84 

3 Пластмаси 15,82 44,69 34,57 

4 Черни метали 6,55   

5 Цветни метали    

6 Дърво    

7 Други (в т.ч. композитни)    

Източник: Община „Марица“ 

 

През 2018 година  от системата са събрани 171,429 т. отпадъци, от тях след сепариране са 

отделени 116,46 тона рециклируеми отпадъци от опаковки. През 2019 година  от системата са 

събрани 324,1 т. отпадъци, а след сепариране са отделени 243,580 тона рециклируеми 

отпадъци от опаковки. През 2020 година  от системата са събрани 275,45 т. отпадъци, а след 

сепариране са отделени 203,74 тона рециклируеми отпадъци от опаковки. 

Организация по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, с който общината има 

сключени договори:  

- № ООп-ИУЕЕО-02-02/30.01.2018 г. за разделно събиране на ИУЕЕО с „Елтехресурс“ АД,; 

- № ООп- НУБА-01-01/06.11.2017 г. за разделно събиране на НУБА с „Екобатери“АД. 

Отпадъците се предават на оползотворяващите организации от дома на притежателя на 

отпадъците, след предварително направена заявка по телефон. 

 

Таблица 21 Количество събрани отпадъци – ИУЕЕО и НУБА 

Организация по оползотворяване Количество, 

т/год 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване 

200121* флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 
0,2 0,412 0,341 
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200135* излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване, 

различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 

01 23, съдържащо опасни компоненти (3) 

4,27 7,097 
2,540 

 

200136 излязло от употреба електрическо 

и електронно оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 

35 

128,205 153,27 
120,857 

 

160215* опасни компоненти, отстранени 

от излязло от употреба оборудване 
7,064 5,67 6,367 

Отпадъци от батерии и акумулатори 

16 06 01* оловни акумулаторни батерии 10,895 10,709 10,937 

20 01 34 батерии и акумулатори, 

различни от упоменатите в 20 01 33 
0,156 0,1  

Източник: Община „Марица“ 

 

Община „Марица“ няма сключен договор с организация  по оползотворяване на  гуми. 

Оползотворяващите организация не могат да предложат  изграждане на система и обслужване 

на общината. По тази причина периодично извършваме акции и кампании по събиране на ИУГ. 

През  2019 година събрахме, транспортирахме и предадохме 118,36 тона  излезли от употреба 

гуми (код 16 01 03) по сключени договори с „Кемстийл“ ЕООД  за товарене и транспортиране  и 

с  „Джиосайкъл България“ ЕООД, с. Бели Извор за оползотворяване на събраните, излезли от 

употреба гуми. През 2021 г. е проведена същата кампания и са събрани и предадени за 

оползотворяване 52 тона Гуми.  

 

Със ЗИД на ЗУО, ДВ, бр. 19 от 05.03.2021г. се предвижда да се добави още един поток към 

масово разпространените отпадъци, а именно отпадъци от дрехи и обувки. Така Община 

„Марица“ ще има допълнителен ангажимент да организирана система за разделно събиране на 

обувки и текстил, като сключи договори с Организация по оползотворяване. От 01.06.2021 г. 

Община „Марица“ ще има право да сключи предварителен договор само с една Организация по 

оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил, като договора трябва да отговарят на 

минималните критерии и изисквания за МРО. След тримесечен срок от получаване на 

разрешението за Организация по оползотворяване, Кмета на общината ще има право да 

сключи окончателен договор за поетапно организиране на система за разделно събиране на 

отпадъци от текстил и обувки. 

През 2021 г.  Община „Марица“ сключи Договор за сътрудничество с „Текстилна  организация“ 

АД за създаване на система за разделно събиране и рециклиране и/или оползотворяване на 

отпадъци от обувки и текстил. Очаква се дружеството да придобие статут на „Организация по 

оползотворяване“ и да започне изграждане на системата. 

 

 

Опасни отпадъци от бита 

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 3, т.9 от ЗУО, кмета на общината има ангажимента 

да събира разделни опасните битови отпадъци, генерирани от домакинствата (извън обхвата 

на наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО), с цел предаването им за обезвреждане и оползотворяване. 
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Община „Марица“ в партньорство с Община Съединение и в изпълнение на проект за 

екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата, 

осъществяван в рамките на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, организира 

система за разделно събиране на опасни битови отпадъци. Приемането на събраните опасни 

отпадъци от бита се извършва в мобилен събирателен пункт, безплатно за жителите на 

Община „Марица“, по населени места и график - 4 пъти годишно. На сайта на общината се 

представя график, по който се извършва приемането на опасните отпадъци. 

 

Таблица 22 Количество събрани опасни отпадъци през 2019 г. 

№ Видове опасни 

отпадъци  

Количество, 

т/год 

2019     г. 

1 15 01 10* 0,174 

2 20 01 13* 0,030 

3 20 01 14* 0,021 

4 20 01 15* 0,032 

5 20 01 17* 0,025 

6 20 01 19* 0,022 

7 20 01 21* 0,011 

8 20 01 27* 0,091 

9 20 01 31* 0,021 

10 20 01 23* 0,074 

11 20 01 26* 0,019 

12 20 01 33* 0,062 

13 20 01 35* 0,546 

Източник: Община „Марица“ 

 

Други битови отпадъци, вкл. едрогабаритни отпадъци 

Строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на 

община „Марица“, съгласно чл. 19, ал. 3, т.5 от ЗУО, общото количество на които не надвишава 1 

м3 се събират в определени за целта съдове, безплатно за населението,  и се предават за 

последващо оползотворяване.  Сключен е договор с „Вис строй 1“ ЕООД  за оползотворяване на 

неопасни строителни отпадъци. 

 

Таблица 23 Количество разделно събрани отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата 

 Количество, 

т/год 

2018 г. 2019     г. 2020 г. 

Отпадъци от ремонтни дейности в 

домакинствата 
38,02 67,58 306,34 

Източник: Община „Марица“ 

 

Общината няма сключени договори за събиране на други битови отпадъци, като сгурия и др. и 

не е обособила площадка за съхранение или третиране на ЕГО на нейна територия, като това 

затруднява изпълнението на дейностите. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ  
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"Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на производствената 

дейност на физическите и юридическите лица (§1. т.32 от Допълнителните разпоредби към 

ЗУО). 

Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира, съгласно чл. 

112, ал. 1, т.2 дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински 

и/или регионални депа. 

За периода 2008-2018 г. в България общото количество на образуваните производствени 

отпадъци по данни на НСИ е 177 995 хил. тона. По данни от НПУО 2021 – 2028 г. в периода 

2008-2018 г. се наблюдава тенденция на увеличаване на количеството на образуваните 

производствени отпадъци въпреки колебанията в някои от годините, като нарастването през 

2018 г. спрямо 2008 г. е с 35%. За периода 2013-2018 г. предадените за оползотворяване 

производствени отпадъци представляват 23,2% от общо образуваните производствени 

отпадъци  за периода, а отпадъците, предадени за обезвреждане – 49,1% от образуваните 

производствени отпадъци за периода. За разлика от предадените за оползотворяване 

производствени отпадъци, чиито количества намаляват в разглеждания период, количествата 

на предадените за обезвреждане производствени отпадъци се увеличават с близо 50% от 2013 

г. до 2018 г. За разглеждания шестгодишен период са образувани общо 106 176 хил. тона 

производствени отпадъци на територията на страната. С най-голям дял са образуваните  от 

икономическа дейност „Производство и разпределение на енергия и горива“ – 56,7% от общо 

образуваните производствени отпадъци за периода. Най-голямо увеличение на количествата 

производствени отпадъци е регистрирано при икономическа дейност „Доставяне на води 

канализационни услуги управление на отпадъци“ като в периода 2013-2018 г. те се увеличават 

три пъти, като най-голям принос имат дейностите по събиране и обезвреждане на отпадъци и 

рециклиране на материали. Най-висок спад на образуваните производствени отпадъци през 

2018 г. спрямо 2013 г. имат икономическите дейности „Строителство“ – с над 87%, „Селско 

горско и рибно стопанство“ – със 70% и „Услугите“ – с 49%. 

Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци (чл.8, ал.1 

от ЗУО) се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, 

комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност и 

площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата за класификация на 

отпадъците. 

Притежателите на отпадъци са длъжни: 

1. да изпълняват разпоредбите за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците; 

2. да поддържат в постоянна изправност и нормално действие съоръженията си за 

третиране на отпадъци; 

3. да предприемат всички мерки за несмесване на: 

а) опасни отпадъци с други опасни отпадъци или с други отпадъци, вещества или 

материали; смесването включва и разреждането на опасни вещества; 

б) оползотворими отпадъци с неоползотворими отпадъци; 

4. да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които не може да бъде 

осигурено третиране в съответствие с изискванията на този закон, на територията на 

Република България; 

5. при наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да организират 

безопасното им управление; 

6. да водят отчетност за отпадъците по реда, определен с този закон и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му; 
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7. в момента на поискването да осигуряват достъп на контролните органи до 

съоръженията, в които се образуват отпадъци, до съоръженията за съхраняване и третиране 

на отпадъците и до документацията по отпадъците; 

8. да осигурят инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с опасни 

отпадъци; 

9. да предвидят и осъществят необходимите мерки за неразпространяване на 

замърсяване след закриване на обектите и дейностите, както и на инсталацията или 

съоръжението за третиране на отпадъци; 

10. да предвидят необходимите финансови средства за: 

а) изпълнение на плана за мониторинг; 

б) закриване на инсталацията или на съоръжението за третиране на отпадъци; 

в) следоперативен мониторинг и контрол; 

11. да уведомяват компетентните органи за предстоящи промени на суровините и 

технологичните процеси, които биха довели до изменение в количеството или вида на 

образуваните отпадъци и техните опасни свойства. 

Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни, от територията на община 

„Марица“ се извозват на регионалното депо за битови отпадъци в село Цалапица след 

сключване на договор с Кмета на Община Пловдив за тяхното депониране. 

 

ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И РАЗРУШАВАНЕ (ОСР) 

По смисъла на Допълнителните разпоредби на ЗУО §1, т. 39 „Строителни отпадъци" са 

отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в 

глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на 

Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква "а)" 

от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за 

установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от 

Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения“. 

Съгласно ЗУО кметът на общината отговаря за управлението на строителните отпадъци, 

образувани на нейната територия. Отговаря за оползотворяването и обезвреждането на 

строителните отпадъци събрани от ремонтните дейности на домакинствата. (чл.19, ал. 3, т.5 от 

ЗУО). 

Кметът на общината е пряко ангажиран с организирането на системи за третиране на 

строителни отпадъци най – късно от 01 Януари на 2020г, за подготовката им за повторна 

употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни строителни 

отпадъци, включително при насипни дейности, чрез заместване на други материали с 

отпадъци в количество не по малко от 70 на сто от общото им тегло, от което се изключват 

материали в естествено състояние, определени с код 17 05 04 от списъка на отпадъците 

съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, като с това се постигат целите по чл. 32, 

параграф 16 от ЗУО, както следва: 

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

Кметът на общината контролира дейностите (чл.112, ал.1,т.1 от ЗУО ), свързани с 

образуването, събирането, включително разделното, съхраняването, транспортирането, 

третирането на строителните отпадъци на територията на общината. Кметът контролира 

управлението на строителните отпадъци, когато общината е възложител на строителни 

дейности, регламентирани подробно в Наредбата за управление на строителните отпадъци и 
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за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г. Обн. 

ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г). 

Общините имат възможност да приложат различни подходи за организация на дейността за 

изпълнение на ангажиментите им по отношение на строителните отпадъци от ремонтна 

дейност и съответно да ги регламентират в Наредбата по чл.22 от ЗУО. Общинският Съвет на 

общината приема наредба или тя е част от Общинската Наредба по чл. 22 от ЗУО, с която 

определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на строителни 

отпадъци на територията на общината, както и заплащането за предоставяне на съответните 

услуги по реда на Закона за местните данъци и такси. 

В Наредбата за условията и реда за изхвърляне, събиране, включително разделно, 

транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни 

отпадъци,, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени 

отпадъци на територията на Община „Марица”, както и заплащането за предоставяне на 

съответните услуги по реда на ЗМДТ урежда организация на дейностите по управление на 

строителни отпадъци. Основните проблеми, свързани с този вид отпадъци в общината, са 

неконтролираното изхвърляне на строителни отпадъци от гражданите. Често се констатират 

случаи на изхвърлени строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци. Това води до 

бърза амортизация на съдовете и затрудняване на процеса на организираното събиране на 

битовите отпадъци. 

Строителните отпадъци се образуват в незначителни обеми от строителство, ремонт и 

реконструкция на сгради и други обекти. Строителни отпадъци от ремонтна дейност, 

образувани от домакинствата на територията на общината, съгласно чл. 19, ал. 3, т.5 от ЗУО, на 

които общото количество не надвишава 1 м3 се събират на определени за целта площадки или 

съдове и се предават за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на лица, 

притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. Когато количеството на строителните отпадъци 

надвишава 1 м3, отпадъците се предават срещу заплащане на оператор на депо за строителни 

отпадъци или на специализирана фирма, притежаваща разрешително по чл. 35 от ЗУО.  
 

Таблица 24 Количество строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 

домакинствата на територията на община „Марица“ по кодове 

Строителни отпадъци в т.ч. Количество т/г 

2016 2017 2018 2019 2020 

17 01 03  керемиди, плочки и 

керамични изделия 
  22,94 6,92 9,58 

17 01 07  смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки и керамични 

изделия, различни от упоменатите 

в 17 01 06 

  9,66 12,72  

17 09 04  смесени отпадъци от 

строителство и събаряне, различни 

от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 

и 17 09 03 

100 38,18 5,42 47,94 296,76 

Общо 100 38,18 38,02 67,58 306,34 

Източник: Община „Марица“ 
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Община „Марица“ извършва организирано разделно събиране на строителни отпадъци от 

нейната територия. На територията на община „Марица“ към момента няма застъпена 

практика за повторна употреба и рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване. 

Съгласно НПУО 2021 – 2028 г., в България все още не е изградена национална информационна 

система за образуваните, рециклираните, оползотворените и депонираните строителни 

отпадъци, поради което данните за отпадъците от строителство и разрушаване от наличните 

източници са непълни. 

Съгласно НПУО и статистиката до момента, основното количество строителни отпадъци се 

генерира предимно от фирми занимаващи се със строителна и ремонтна дейност, както и от 

редица частни фирми – еднолични търговци и юридически лица. Делът на физическите лица, 

отделящи строителни отпадъци главно при ремонт на жилища е незначително спрямо другите 

количества. Като цяло, всички въпроси, свързани с ОСР извън отпадъците от ремонтна дейност 

на домакинствата са извън компетенциите на община „Марица“ и въпросите за тяхната 

отчетност се решават на национално ниво.  

 

ОТПАДЪЦИ ОТ ПСОВ 

На национално ниво няма изградена цялостна информационна база данни, в която 

информацията за утайките от ПСОВ да е систематизирана и да обхваща всички аспекти, както в 

регионален и местен, така и във времеви разрез. 

За управление на отпадъците в България е създаден, национален стратегически план за 

управление на утайките от ГПСОВ за отпадни води с период на действие 2014 – 2020 г., с 

основна цел да осигури рамка за планиране на национално ниво, както и разумен подход при 

определяне и прилагане на адекватни мерки за оползотворяване и обезвреждане на утайки. 

Планът анализира тенденциите на европейско ниво и тенденциите в България в т.ч. поставя 

национални цели и план за действие с мерки за постигането им. 

Съгласно НПУО 2021 – 2028 г., в периода 2008 – 2018 г. в България се наблюдава увеличение на 

количествата на образувани утайки от ПСОВ, като за разглеждания период образуваните 

количества утайки са най-ниските на ниво ЕС. Към момента в България се изпълняват 

заложените цели за рециклиране и материално оползотворяване на утайки в Плана за 

действие на Националния стратегически план за управление на утайки от пречиствателни 

станции за отпадъчни води в България. Не се изпълняват поставените цели в Националния 

стратегически план по отношение енергийно оползотворяване на утайките за 2018 г. 

На територията на Община „Марица“ има две ПСОВ, в землището на с. Бенковски и в землището 

на с. Трилистник. Управлението на утайките от ПСОВ – Бенковски и ПСОВ - Трилистник се 

осъществява от оператора на ПСОВ, съгласно указанията на Националния стратегически план 

за управление на утайките от градски пречиствателни станции за отпадъчни води на 

територията на Р България за периода 2014-2020 год. Към 2020 година от дейността на ПСОВ, 

собственост на Община «Марица», не са предавани утайки за последващо третиране. Има 

принципно становище и решение на Общото събрание на РСУО Пловдив за приемането  им за 

третиране на  обект „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по 

закрит способ“, с. Шишманци, община Раковски. 

За утайки от ПСОВ – частна собственост община „Марица“  не поддържа данни. 

 

БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ 

Отпадъците, които се генерират на територията на лечебните и здравните заведения се 

дефинират в две категории медицински отпадъци: 
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Отпадъци от лечебни и/или здравни заведения, които не притежават опасни свойства - Към 

тях се отнасят битовите отпадъци; хартия и картон, пластмаса, вкл. опаковки; стъклени и 

пластмасови банки от физиологични разтвори, които не са използвани в системи за 

кръвопреливане или други вливания на пациент; ампули и флакони с изключение на тези от 

използвани ваксини и цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти; метални 

опаковки с изключение на тези, съдържащи остатъци от опасни вещества/смеси или 

замърсени с опасни вещества/смеси; превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло и 

бельо за еднократна употреба, които не са замърсени с биологични течности, и памперси с 

изключение на отпадъци, образувани от дейността на изолаторите в инфекциозните 

отделения/клиники и лаборатории за особено опасни инфекции; хранителни биоотпадъци с 

изключение на отпадъци от храни от инфекциозни болници и клиники/отделения. 

Опасни отпадъци от лечебни и/или здравни заведения - Към тях се отнасят биомедицинските 

отпадъци, включващи биологичните медицински отпадъци, лабораторни отпадъци, отпадъци, 

замърсени с кръв и биологични течности; отпадъци от остри предмети и отпадъци, 

съдържащи опасни химични вещества/смеси. 

Болнични отпадъци в община „Марица“ се генерират от здравните заведения на територията 

на общината. Системата на здравеопазването в община Марица включва лечебни заведения 

само за извънболничната помощ.  По своите функции извънболничната медицинска помощ, 

организирана на територията на община Марица се диференцира на:  

- първична извънболнична медицинска помощ; 

- първична извънболнична дентална помощ. 

Съгласно Регистъра на Лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, публикуван  на 

сайта на Регионална здравна инспекция (РЗИ) Пловдив  

(https://iamn.bg/wp-content/uploads/registers/16_REGISTER_LZ%20dejstvashti.pdf)  

на територията на общината са разкрити: амбулатории за индивидуална практика за първична 

медицинска помощ – 16 бр., амбулатории за индивидуална практика за първична дентална 

помощ – 23 бр., амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ 

по педиатрия в с. Маноле, амбулатория за индивидуална практика за специализирана 

медицинска помощ по вътрешни болести в с. Рогош., амбулатория за индивидуална практика 

за специализирана дентална помощ в с. Строево, медико-дентален център в с. Калековец и 

медико – техническа лаборатория в с. Труд.  

На територията на община Марица няма действащи болнични заведения. Пациентите от 

община Марица се обслужват от болничните заведения в община Пловдив. Спешната и 

неотложната медицинска помощ за населението от общината се извършва от филиала на 

ЦСМП – гр. Пловдив. 

В лечебните и здравните заведения на територията на общината е въведена система за 

разделно събиране на отпадъците от медицинската дейност. Води се отчетност на 

генерираните и предадени за обезвреждане отпадъци, съгласно изискванията на Наредба 

№1/2014г. Предаването им за последващо третиране се извършва по договор с лица, 

притежаващи документ по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците.  

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

Въз основа на направените анализи на различните потоци отпадъци, могат да бъдат направени 

следните изводи и препоръки:  

- В община „Марица“ всички населени места от общината са обхванати от организирана 

система за сметосъбиране и сметоизвозване; 

https://iamn.bg/wp-content/uploads/registers/16_REGISTER_LZ%20dejstvashti.pdf
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- През последните години в община „Марица“ се очертава ясна тенденция по отношение 

на плавното намалението на количествата събрани смесени битови отпадъци.  

- Изчислената норма на натрупване за 2020 г. в общината е 386 кг/ж/год. при определена 

норма на натрупване 334,90 кг/ж/год. в Методика за определяне на морфологичния състав на 

битовите отпадъци за населени места с население под 25 – 50 000. 

- Морфологичният състав на генерираното общо количество отпадъци показва най-голям 

дял на фракциите: „ситна фракция <4 см“ -27,38%, „пластмаса“ – 21.24 % , „градински“ – 17,17 

%, и „дървесни“ – 5,06%. Фракциите с най-нисък относителен дял са кожа (0,48%),  Инертни>4 

см  (0,97%) и гума (0,98%) следвани от опасни (2,08%) и метали (2,36%).  

- Изградена е система за разделно събиране на зелени отпадъци. 

- За календарната 2018 г. (последната налична отчетна година) не са изпълнени целите 

по чл. 31, ал. 1, т.1 и т.2 от ЗУО. 

- Сключен е договор с ЕКОБУЛПАК България АД за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки. 

- Сключени са договори с Елтехресурс“ АД и „Екобатери“АД за разделно събиране на 

ИУЕЕО и НУБА. 

- Изградена е система за разделно събиране на строителни отпадъци. 

- Община „Марица“ в партньорство с Община Съединение организира система за 

разделно събиране на опасни битови отпадъци.  

- Управлението на утайките от ПСОВ – Бенковски и ПСОВ - Трилистник се осъществява от 

оператора на ПСОВ, съгласно указанията на Националния стратегически план за управление на 

утайките от градски пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р 

България за периода 2014-2020 год. 

- В лечебните и здравните заведения на територията на общината е въведена система за 

разделно събиране на отпадъците от медицинската дейност.  

- Необходимо е да бъде създадена необходима организация, включително да бъде 

назначени служители, чийто основни задължения да бъдат свързани с управлението на 

отпадъците – да водят отчетност за вида и количествата отпадъци (в т.ч. строителни), 

третирани, депонирани, рециклирани и др. отпадъци; да правят необходимите разчети, 

анализи и планове за екологосъобразно управление на отпадъците и за постигане на целите, 

поставени в законодателството. 

 

 

- АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩОТО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ/ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

В КОНТЕКСТА НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНИТЕ 

Настоящият раздел съдържа анализ на нормативните документи в областта на управлението 

на отпадъците на национално ниво и нормативната уредба на Община „Марица“. Анализът има 

за цел да отговори на следните въпроси:  

- Какви са основните принципи на националното законодателство по управление на 

отпадъците и основните ангажименти на общината в сферата на управление на 

отпадъците, произтичащи от това законодателство. 

- Кои са нормативните документи на местно ниво, приети във връзка с разпоредби на 

националното законодателство по отношение на управление на отпадъците 

- Кои национални програмни документи определят рамката на програмиране на 

управлението на отпадъците на национално ниво. 
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- Какво е нивото на изпълнение на предходната общинска програма за управление на 

отпадъците. 

- Какви са основните изводи и препоръки от направения анализ. 

За осигуряване на необходимата информация са използвани следните методи: събиране и 

проучване на национални и местни нормативни документи, регламентиращи отговорностите 

на общините, свързани с управлението на отпадъците; събиране и анализ на стратегически и 

програмни документи на национално и общинско ниво относно управлението на отпадъците; 

проучвания и анализи на Националния план за управление на отпадъците с периода 2021 – 

2028 г. , относно анализа на нормативната уредба; събиране и проучване на отчетите за 

напредъка по изпълнение на програмните документи на Община „Марица“ пред Общински 

съвет „Марица“.  

 

 

Принципи и политики по управление на отпадъците  

Йерархия при управление на отпадъците  

Рамковата директива за отпадъци (чл. 4 от РДО) определя пет стъпки за управление на 

отпадъците, класифицирани според въздействието им върху околната среда, обединени под 

общото наименование „йерархия за отпадъците“:  

1. Предотвратяване на образуването на отпадъци;  

2. Подготовка за повторна употреба;  

3. Рециклиране;  

4. Друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;  

5. Обезвреждане. 

 

Предотвратяване образуването на отпадъци предлага най-добрите резултати за околната 

среда, и е най – приоритетния начина на третиране на отпадъците, следван от подготовка за 

повторна употреба, рециклиране, друго оползотворяване и обезвреждане.  

Чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗУО определя, че отклонения от йерархията се допускат само за специфични 

потоци отпадъци, когато това се основава на съображения, свързани с жизнения цикъл на 

отпадъците, във връзка с цялостното въздействие на образуването и управлението на такива 

отпадъци.  

При прилагането на йерархията се вземат предвид общите принципи за опазване на околната 

среда, като предпазни мерки и устойчивост, техническата осъществимост и икономическата 

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

човешкото здраве, икономиката и обществото в съответствие с общата цел да се предотврати 

или намали вредното въздействие от отпадъците върху човешкото здраве и околната среда 

при спазване изискванията на нормативните актове относно:  

1. Опазване на водата, въздуха, почвата, растенията и животните;  

2. Шума и миризмите, и  

3. Опазване на природната среда, които са обект на специална защита.  

 

Предотвратяване  

Чл. 3 (12) от РДО, респ. §1, т.28 от ДР на ЗУО дава следното определение за предотвратяване:  

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

намалява:  
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- Количеството отпадъци, включително чрез повторна употреба на продукти или 

удължаването на жизнения им цикъл;  

- Вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото 

здраве; или  

- Съдържанието на вредни/опасни вещества в материалите и продуктите”.  

Предотвратяване е хоризонтална мярка, която обхваща всички фази на потока от материали – 

добив, производство, разпространение и потребление.  

 

Подготовка за повторна употреба  

Чл. 3 (16) от РДО, респ. §1, т.25 от ДР на ЗУО дава следното определение за подготовка за 

повторна употреба: „Дейностите по оползотворяване, представляващи проверка, почистване 

или ремонт, чрез които продуктите или компонентите на продукти, които са станали отпадък, 

се подготвят, за да могат да бъдат използвани повторно без каквато и да е друга 

предварителна обработка“. 

Основната разлика между „повторна употреба“ и „подготовка за повторна употреба“ е, че в 

първия случай материала или предмета не е станал отпадък, докато в случаите на „подготовка 

за повторна употреба“, въпросният материал е станал отпадък по смисъла на определението за 

отпадъци. Примери за подготовка за повторна употреба включват ремонт на велосипеди, 

мебели или електрическо или електронно оборудване, от които притежателите им са се 

освободили.  

 

Рециклиране  

Член 3 (17) от РДО, респ. в §1. т.37 от ДР на ЗУО дава следното определение: „Всяка дейност по 

оползотворяване, посредством която отпадъчните материали се преработват в продукти, 

материали или вещества, за първоначалната им цел или за други цели. То включва 

преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на 

енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни 

дейности“.  

Подхода при рециклирането е, че един материал се преработва с цел да се променят неговите 

физико-химични характеристики и да се оползотворят повторно за същите или за други цели.  

 

Друго оползотворяване  

„Всяка дейност, която отговаря на определението „оползотворяване“ съгласно РДО, но която не 

отговаря на специфичните изисквания за подготовка за повторна употреба или за 

рециклиране“  

Примери за друго оползотворяване са:  

- изгарянето или съвместното изгаряне, когато основното използване на отпадъците е като 

гориво или друг начин за получаване на енергия.  

- насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване, съгласно § 1, т.10 от ДР 

на ЗУО, като: „Дейност по оползотворяване, при която подходящи отпадъци се използват за 

рекултивационни цели в разкопани участъци или за инженерни цели в строителството на депа 

и където отпадъкът е заместител на неотпадъчни материали“;  

 

Обезвреждане  
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Чл. 3 (19) от РДО, респ. §1, т.11 от ДР на ЗУО, дава следното определение: „Всяка дейност, която 

не е оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването 

на вещества или енергия“.  

 

Принципи при управлението на отпадъците  

Националното законодателство и политика в областта на управление на отпадъците се 

основават на следните основни принципи:  

“Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, където 

това е възможно. 

 

“Разширена отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” – лицата, които 

образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда или 

сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за третиране на 

отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на защита на 

околната среда и човешкото здраве. 

 

“Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и 

избягвани на възможно най-ранен етап. 

 

„Близост” и “самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-

близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците, генерирани в ЕС, трябва да бъдат 

третирани в рамките на Съюза. 

 

„Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи, както и 

широката общественост, имат възможност да участват в разработването на плановете за 

управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат достъп 

до тях след разработването им. 

 

Пакет за кръгова икономика  

Като част от Европейската зелена сделка, през м. март 2020 г. ЕК публикува Нов план за 

действие към кръгова икономика с мерки, които да ускорят прехода към устойчив модел и 

възстановяването на природните ресурси и по този начин се намали въздействието върху 

околната среда и обществото.  

Новият план за действие е насочен към: установяване на рамка за устойчива продуктова 

политика; ключови вериги за създаване на стойност в областта на продуктите; по-ефективна 

политика в областта на отпадъците, насочена към тяхното предотвратяване, повторно 

използване и оползотворяване; създаване на кръгови модели в полза на хората, регионите и 

градовете.  

Ключови моменти в плана са:  

Превръщане на устойчивите продукти в норма в ЕС. Комисията ще предложи 

законодателство в областта на политиката за устойчиви продукти, за да гарантира, че 

продуктите на пазара на ЕС са проектирани да издържат по-дълго, по-лесни са за повторна 

употреба, ремонт и рециклиране, и включват възможно най-много рециклирани материали, а 

не първични суровини. Еднократната употреба ще бъде ограничена, преждевременното 

излизане от употреба ще бъде поставено под контрол, а унищожаването на непродадените 

дълготрайни стоки ще бъде забранено.  
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Повече права за потребителите. Потребителите ще имат достъп до надеждна 

информация по въпроси като възможностите за ремонт и трайността на продуктите, за да 

могат да взимат устойчиви от екологична гледна точка решения. Те ще могат да се възползват 

от истинско „право на ремонт“.  

Акцент върху секторите, в които се използват най-много ресурси и където потенциалът 

за кръгова икономика е голям. Комисията ще предприеме конкретни действия относно:  

- електроника и ИКТ — инициатива за кръгова електроника за постигане на по-дълъг 

жизнен цикъл на продуктите и подобряване на събирането и третирането на 

отпадъците акумулаторни батерии  

- превозни средства - нова регулаторна рамка относно акумулаторните батерии, с цел 

повишаване на устойчивостта и насърчаване на кръговия потенциал на 

акумулаторните батерии  

- опаковки - нови задължителни изисквания относно това какво се допуска на пазара на 

ЕС, включително намаляване на (свръх)опаковането,  

- пластмаси - нови задължителни изисквания за съдържанието на рециклирани 

материали и специален акцент върху пластмасовите микрочастици, както и 

пластмасите на биологична основа и биоразградимите пластмаси  

- текстилни изделия — нова стратегия на ЕС за текстила с цел засилване на 

конкурентоспособността и иновациите в сектора и насърчаване на пазара на ЕС за 

повторна употреба на текстилните продукти  

- строителство и сгради — всеобхватна стратегия за устойчива архитектурна среда, с 

която се насърчават принципите на кръговата икономика  

- храни — нова законодателна инициатива относно повторната употреба с цел да бъдат 

заменени опаковките, съдовете и приборите за еднократна употреба в хранителния 

сектор с продукти за многократна употреба  

Гаранция за по-малко отпадъци. Усилията ще бъдат насочени към избягване на 

производството на отпадъци като цяло и преобразуването им във висококачествени вторични 

ресурси, за които е необходим добре функциониращ пазар на вторични суровини. Комисията 

ще проучи възможността за създаване на общ за ЕС хармонизиран модел за разделно събиране 

на отпадъци и етикетиране. Планът за действие съдържа и поредица от действия за свеждане 

до минимум на износа на отпадъци от ЕС и за справяне с незаконния превоз на отпадъци.  

 

Кръговата икономика в контекста на управлението на отпадъците  

През 2018 година в България са образувани 129.7 милиона тона отпадъци, което поставя 

страната на едно от първите места в Европейския съюз по образувани отпадъци на глава от 

населението и единица БВП.  

Въпреки сравнително добре развитата рециклираща промишленост, страната отбелязва ниски 

нива на рециклиране на битови отпадъци (31.5%) в сравнение със средните за ЕС (47.4%) за 

2018 г. А ако се разглежда общото равнище на рециклиране, с изкл. на отпадъци от добивната 

промишленост и от строителството, то през 2016 г. в България това равнище е 27%, докато 

средното за ЕС е 57%. Съществува явен риск за неизпълнение на целите за подготовка за 

повторна употреба и рециклиране на отпадъци от домакинствата и с подобен характер, които 

трябва да бъдат постигнати през 2020 г. Притеснителен факт е, че по данни на НСИ в 202 

общини в страната разделно събраните и предадени за рециклиране битови отпадъци са по-

малко от 5%.  
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Същевременно, Рамковата директива за отпадъци от 2018 г. поставя нови и по-високи цели за 

повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци и отпадъци от опаковки, които следва 

да се постигнат поетапно до 2035 г., както и цел за ограничаване депонирането на битови 

отпадъци до 10% от общо образуваните. Наличната и изграждаща се инфраструктура за 

третиране на битови отпадъци не биха могли да обезпечат постигането на тези цели за 

подготовка за повторна употреба и отклоняване на битови отпадъци от депониране. 

Привличането на частния сектор в дейностите по управление на битовите отпадъци се явява 

необходимост за постигането на тези високи цели в дългосрочен план.  

Предстои сериозно предизвикателство пред местните власти – въвеждане на задължително 

разделно събиране на биоотпадъци от домакинствата през 2023 г.  

Необходими са координирани действия между общините, бизнеса, системите за разширена 

отговорност на производителите и гражданите за изграждане на удобни и икономически 

ефективни системи за разделно събиране на отпадъци от домакинства и значително 

повишаване на ангажираността и участието на последните в тези системи.  

Постигането на по-ефективно използване на ресурсите, намаляването на количествата 

образувани отпадъци при различните производствени процеси и постигането на по-високи 

нива за рециклиране и оползотворяване изисква значителни инвестиции и усилия от страна на 

българските компании.  

 

Приоритетни области в областта на отпадъците  

Пластмаси - Производството на пластмаси в първична форма в България през 2019 г. е 

възлизало на 175 хил. тона, докато производството на пластмасови изделия е значително по-

голямо и надхвърля 500 хил. тона. Значителното производство на пластмасови продукти и 

изделия в страната, предоставят възможност за влагане на рециклирани пластмаси.  

Страната има дългогодишни традиции и опит в рециклирането на пластмасови отпадъци. През 

последните години бяха направени значителни инвестиции в сектора, в резултат на което 

капацитетът за рециклиране нарасна съществено, и по оценки надвишава 150,000 тона. Това 

дава възможност за рециклиране на цялото количество събрани пластмасови отпадъци в 

страната и същевременно осигурява възможностите за преработка на основните категории 

материали – LDPE, HDPE, PET, PE.  

Независимо от постигнатите резултати са необходими допълнителни усилия за намаляване на 

количествата образувани пластмасови отпадъци, като приоритет трябва да бъдат пластмасите 

за еднократна употреба, подобряване на разделното събиране в домакинствата, намаляване на 

нежеланите примеси в произвежданите и предлагани на пазара пластмасови изделия и 

опаковки, които затрудняват последващото им рециклиране.  

Отпадъци от строителство и разрушаване - Понастоящем изискванията на Наредбата за 

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

която определя процентът на рециклирани строителни материали, които следва да се влагат в 

определени строителни дейности се изпълнява частично. Инфраструктурата за рециклиране 

на отпадъци от строителство и разрушаване е недостатъчно изградена. Наблюдава се спад в 

равнището на рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване – от 90% през 2016 г. 

до 24% през 2018 г. Нерегламентираното депониране на този вид отпадъци продължава да 

бъде практика в страната. Необходимо е строителният сектор да поеме водеща роля при 

предотвратяването и повторната употреба на строителни отпадъци в партньорство с местните 

власти. Публичните институции също следва да играят много по-сериозна роля като използват 

обществените поръчки за проектиране на строителни обекти със залагането на рециклирани 
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строителни материали. Липсата на платформа за обмен на информация и добри практики не 

позволява да се направи връзка между източниците на образуване на различни по вид 

отпадъци от строителство и разрушаване, наличието на различни по вид рециклирани 

строителни материали на регионалните съоръжения за рециклиране и строителния сектор в 

страната.  

Хранителни отпадъци - Общите количества на образувани хранителни отпадъци в страната е 

значително – около 500 хил. тона – като подобрение в производствените процеси и общото им 

управление може да доведе до повишена ресурсна ефективност и значително намаляване на 

въглеродните емисии. Страната е в процес на изготвяне на Национална програма за 

предотвратяване и намаляване на загубата на храни, която ще обхване всички етапи на 

хранителната верига: първично производство; преработка и производство; търговия на 

дребно и дистрибуция по друг начин; ресторанти и кетъринг услуги; и домакинства. По 

отношение на хранителните отпадъци от домакинства, много малка част от тях понастоящем 

се отклоняват от депониране. Въвеждане на задължително разделно събиране на био-

отпадъци от домакинствата, едновременно с доизграждане на общинските системи за 

третиране на био-отпадъци, ще позволи оползотворяването на около 200 хил. тона хранителни 

отпадъци на година. Биомаса и продукти на биологична основа - Произведена енергия от 

биомаса надхвърля 1 млн. тона, което представлява над 10% от общото потребление на 

енергия в страната. В България домакинствата потребяват 70% от енергията произведена от 

биомаса. Макар потенциалът за използване на отпадна дървесина за производство на енергия 

да позволява още по-висок дял на биомасата в енергийния баланс на страната, приоритет 

следва да бъде нейната преработка, а не енергийно оползотворяване. В същото време има 

много голям неизползван потенциал в оползотворяването на твърди селскостопански 

отпадъци от стъбла от царевица за зърно, слънчоглед и други. Количествата твърди 

селскостопански отпадъци в страната се изчисляват на над 2 млн. тона годишно. Сегашната 

практика за неоползотворяване на голяма част от тези селскостопански отпадъци 

представлява загуба на ресурс за преработка и производство. Липсата на платформа за обмен 

на информация и добри практики не позволява да се направи връзка между източниците на 

образуване на биомаса в страната и производители и преработватели, които биха искали да 

оползотворят наличната биомаса в производството на различни продукти.  

Основни суровини - Минно-добивната и преработвателната промишленост и металургията в 

България са много-добре развити и предоставят основен принос за националната икономика. 

Някои от суровините от критично значение за ЕС присъстват на територията на страната като 

основни полезни изкопаеми, а други компоненти се намират като изоморфни примеси в 

минералите на други минерали. Проучване на потенциала за добив на суровини от критично 

значение при експлоатацията на съществуващи находища и при бъдещи проучвателни 

дейности може да доведе до значителни икономически ползи. 

 

Анализ на националната нормативна рамка  

Закони  

- Закон за управление на отпадъците (ЗУО), в сила от 13.07.2012 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 

19 от 5 март 2021 г.  

ЗУО, въвежда изискванията на Рамковата директива за отпадъци (РДО) 2008/98/ЕО, 

включително принципите „замърсителят плаща”, „разширена отговорност на производителя” 

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

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

С последните изменения на ЗУО (ДВ, бр. 19 от 05.03.2021 г.) се въведоха изискванията на 

приетия на ниво ЕС през 2018 г. т.нар. законодателен пакет „Отпадъци“, и по специално 

изменението на: Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 

2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и частично да 

транспонира Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 

година за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци.  

Пакет „Отпадъци“ въведе следните основни законодателни промени в ЗУО от март 2021 г.:  

 Целта за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци е 

завишена до 65% през 2035 г., с което могат да бъдат извлечени съществени 

екологични, икономически и социални ползи и да се ускори преходът към кръгова 

икономика. (чл. 31. ал. 1, т.5 от ЗУО). Въведени са и междинни цели от 55% и 60% 

съответно за 2025 г. и 2030 г.; (чл. 31, ал. 1, т.3 и 4 от ЗУО). която може да бъде отложена 

с 5 г., при условие, че държавата е постигнала намаление до 50 % за 2025 г., 55% за 2030 

г. и 60% за 2035 г.(§15, ал.3 от ЗУО).  

 С цел допълнително стимулиране на прехода към кръгова икономика в ЗУО е въведена 

цел за намаляване до 10 % на депонираните битови отпадъци до 2035 г. (чл. 31, ал. 1, т.6 

от ЗУО), която може да бъде отложена с 5 г., при условие, че държавата е постигнала 

намаление до 25 % (§15, ал.6 от ЗУО).  

  С цел съпоставимост на резултатите между държавите-членки значително е стеснен 

обхватът на възможните методи на изчисляване на целта по рециклиране. Въвеждат се 

правила за изчисляването на целите въз основа на теглото на битовите отпадъци, които 

постъпват за рециклиране (чл.31, ал. 4 от ЗУО).  

-чл. 31, ал. 4, т.1 „Теглото на подготвените за повторна употреба битови отпадъци е 

теглото на продуктите или компонентите на продукти, които са се превърнали в битови 

отпадъци и са били подложени на всички необходими дейности по проверка, почистване или 

ремонт, така че повторната им употреба да е възможна без допълнително сортиране или 

предварително третиране“;  

-чл. 31. ал. 4, т.2. „Теглото на рециклираните битови отпадъци е теглото на отпадъците, 

които, след като са били подложени на всички необходими дейности по проверка, сортиране и 

други предварителни дейности по отстраняване на отпадъчни материали, които не са обект 

на по-нататъшно третиране, и за да се гарантира висококачествено рециклиране, се включват 

в процес на рециклиране, при което отпадъчните материали се преработват в продукти, 

материали или вещества.“  

 С измененията в ЗУО са въведени определения за „неопасни отпадъци“, „битови 

отпадъци“, „биоотпадъци“, „отпадъци от строителство и разрушаване“, „хранителни 

отпадъци“, „оползотворяване на материали“ и „насипване“, за да се внесе яснота 

относно обхвата на тези понятия и да се постигне съпоставимост между обхвата на 

дейностите с отпадъците в отделните държави-членки;  

 ЗУО, въвежда ново определение за „схема за разширена отговорност на производителя“, 

за да се изясни, че става въпрос за набор от мерки, предприети от държавите членки, с 

които производителите се задължават да поемат финансова или финансова и 
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организационна отговорност за управлението на отпадъци като етап от жизнения 

цикъл на продукта, включително за дейностите по събиране, сортиране и третиране;  

  ЗУО, въвежда и изисквания за предприемане на мерки за насърчаване на 

разработването, производството и използването на опаковки за многократна употреба 

и такива, които са по-лесни за рециклиране, както и за по-голям акцент върху мерките 

за информиране на потребителите да допринасят по-активно за подобряване на 

ресурсната ефективност, вкл. чрез многократна употреба.  

 Последните изменения в ЗУО (чл. 19, ал. 3, т.13) предвиждат кметовете на общините да 

осигуряват по-широка информираност на населението относно изпълнението на 

дейностите в обхвата на чл. 19, ал.3, т.1-12, 14 и 15, както и информация за 

предотвратяване образуването на отпадъци и предотвратяването на 

нерегламентираното изхвърляне на отпадъци чрез интернет страницата на 

съответната община, както и по друг подходящ начин.  

 

- Закон за местни данъци и такси (ЗМДТ), в сила от 01.01.1998 г., посл. изм. ДВ. бр.8 от 28 

Януари 2022г.  

Съгласно чл. 62 от ЗМДТ таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината 

услуги по:  

- събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за 

тяхното третиране;  

- третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;  

- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и 

селищните образувания в общината..  

Размерът на таксата се определя по реда на чл.66 за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и 

сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота 

на териториите за обществено ползване.  

Видът на предлаганите услуги по чл. 62 на територията на общината, както и честотата на 

събиране и транспортиране на битовите отпадъци се определят със заповед на кмета на 

общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.  

Съгласно действащото и приложимо към момента законодателство, таксата се определя в 

годишен размер за всяко населено място, с решение на общинския съвет, въз основа на 

одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:  

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци- контейнери, кофи и 

други;  

- събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;  

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;  

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване.  

 

Новата формулировка на ЗМДТ прецизира и конкретизира видовете разходи по дейности, но 

не ги променя фундаментално, а именно:  
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- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за 

третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с 

изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на 

битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона 

за управление на отпадъците – за услугата по чл. 62, т. 1;  

- третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово 

разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации 

или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци – за услугата по 

чл. 62, т. 2;  

- поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за 

обществено ползване – за услугата по чл. 62, т. 3.  

 

 

 

 

Подзаконови нормативни актове  

Приети са редица подзаконови нормативни актове, които регламентират задълженията на 

институциите, физически и юридически лица. Основните актове, които имат отношение към 

дейността на община „Марица“ по отношение на отпадъците са:  

- Наредба №7 от 24 август 2004 г. за изискванията на които трябва да отговарят 

площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.  

При избор на площадка за разполагане на депа и други съоръжения за отпадъци трябва да се 

съобразяват с техническите изисквания за площадките, посочени в Наредбата. Съгласно 

наредбата, площадките за депа за битови отпадъци се определят така, че да обслужват 

населението на повече от една община, в съответствие с регионалния принцип по управление 

на отпадъците  

 

- Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите 

отпадъци - ДВ, бр. 11 от 31 януари 2017 г., в сила от 04.02.2017 г.,  посл. изм. и доп., ДВ, бр. 

2 от 8 януари 2021 г. 

Наредбата, регламентира:  

изискванията към дейностите по разделно събиране на биоотпадъци;  

подходящи за оползотворяване биоотпадъци и други биоразградими отпадъци;  

условията, при които компостът и ферментационният продукт, получени от дейностите 

по оползотворяване на биоотпадъци, престават да бъдат отпадък по смисъла на ЗУО; 

изискванията за качество на продукта, получен от дейности по оползотворяване;  

изискванията за употреба на получения компост, ферментационен продукт, органичен 

почвен подобрител, стабилизирана органична фракция от процеса на механично-биологично 

третиране (МБТ). 

 

- Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху 

околната среда, обн. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г. 

С наредбата се определят: 
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1. мерките за постигане на устойчиво намаляване на употребата на определени 

пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ); 

2. изискванията към определени ППЕУ; 

3. изискванията за маркировка към определени ППЕУ; 

4. мерките за носене на разширена отговорност от производители на ППЕУ и риболовни 

съоръжения, съдържащи пластмаса, както и задълженията им за разделно събиране и 

рециклиране на ППЕУ; 

5. отговорността за почистване на замърсяване с отпадъци от ППЕУ и риболовни 

съоръжения, съдържащи пластмаса; 

6. мерките за повишаване на осведомеността на потребителите на определени ППЕУ и 

риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса. 

Наредбата има за цел да се предотврати и намали въздействието на определени ППЕУ и 

риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса върху околната среда и по-специално върху 

водната среда и върху здравето на човека, както и да се насърчи прехода към кръгова 

икономика с иновативни и устойчиви бизнес модели, продукти и материали, с цел ефикасно 

функциониране на вътрешния пазар на ЕС. 

 

- Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки - ДВ, бр. 85 от 6 ноември 2012 г., в 

сила от 06.11.2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г. 

С наредбата се определят изискванията за пусканите на пазара опаковки и опаковъчни 

материали, както и за разделното събиране, многократна употреба, рециклиране, 

оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от опаковки, включително постигането на 

цели за рециклиране и/или оползотворяване.  

Последните изменения на наредбата (ДВ, бр. 2 от 8.01.2021 г ), определят изискванията за 

пусканите на пазара на опаковки и опаковъчни материали, както и изисквания за разделното 

събиране, многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на 

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

оползотворяване.  

Измененията, които пряко касаят общините са от 2019 г., (чл. 24, ал. 1), относно осигуряването 

на минимален общ обем съдове за събиране на отпадъци от опаковки:  

Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирани от организациите по 

оползотворяване, съответно от кметовете на общини, включват най-малко следните 

елементи: 1. зелени, жълти (и сини) съдове за събиране на отпадъци от опаковки от 

домакинствата, различни от тези за битови отпадъци, като се осигурява минимален общ обем 

на съдовете, както следва:  

а) (изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) за населени места с под 50 000 жители, за 

всеки 350 жители - съдове с минимален общ обем 3300 л;  

б) (изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) за населени места от 50 000 до 100 000 

жители, за всеки 550 жители - съдове с минимален общ обем 3300 л;  

в) (изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) за населени места над 100 000 жители, за 

всеки 750 жители - съдове с минимален общ обем 3300 л.  

С измененията от 2019 г., кметът на общината може да подписва договор само с една 

организация по оползотворяване. Изключение правят Столичната община и градовете с 

население над 300 000 души с районно деление (чл. 33, ал. 2).  
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- Наредба №1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по който се предоставя информация за 

дейности с отпадъци, както и за реда на водене на публични регистри, изм. и доп. ДВ. 

бр.82 от 1 Октомври 2021г.  

С тази наредба се определят: редът и образците за водене на отчетност за дейностите по 

отпадъците; редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците; 

редът за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара продукти, след 

употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци; редът за водене на 

публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО); 

изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци.  

Изменението на наредбата от 2020 г. и 2021 г. въвежда образци и създаване на ред за ежегодно 

докладване на количествата и видовете отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци 

през предходната година, както и на количествата и видовете странични продукти, образувани 

през предходната година, и дейностите, за които са реализирани, в съответствие с 

изискванията на чл. 44, ал. 9 и 10 от Закона за управление на отпадъците.  

 

 

- 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, изм. и доп., 

ДВ, бр. 77 от 16 Септември 2021 г. 

С наредбата се урежда реда и начина за:  

определяне размера на обезпечението по чл. 60, ал. 1 от Закона за управление на 

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

отпадъци чрез депониране;  

разходване на натрупаните през експлоатационния период средства по чл. 60, ал. 1 ЗУО 

за извършване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на 

депата за отпадъци;  

определяне на размера и начина на усвояване на банковата гаранция по чл. 60, ал. 2, т. 3 

ЗУО при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране;  

определяне размера на отчисленията по чл. 64 ЗУО и реда за предоставянето им при 

извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране на регионално или 

общинско депо за неопасни отпадъци и на депо за неопасни отпадъци с друг произход (когато 

отпадъците са от строителство и разрушаване).  

С последните изменения на Наредбата от 2020 г., размерът на отчисления по чл. 64 от ЗУО за 

регионални депа за неопасни отпадъци за всеки тон депониран е:  

 (нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2021 г. - 82 лв./т;  

  (нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2022 г. и всяка следваща година - 95 лв./т;  

 

За депа за неопасни и/или инертни отпадъци (когато отпадъците са от строителство и 

разрушаване), размерът на отчисленията по чл. 64 от ЗУО за тон депониран отпадък са:  

 (нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2021 г. - 82 лв./т;  

 (нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2022 г. и всяка следваща година - 95 лв.  

Промените в Наредбата от 2020 г. имат за цел да се намали финансовата тежест върху 

общините, които следва да ги заплащат и нямат налична към момента изградена 

инфраструктура за третиране на отпадъците.  
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- Наредба за излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), изм. и доп. ДВ. 

бр.60 от 20 Юли 2018г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г. 

С наредбата се определят изискванията за събирането, транспортирането и третирането на 

излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и изискванията към пусканите на 

пазара моторни превозни средства (МПС), материали и компоненти за тях. С Постановление № 

420 на Министерски съвет от 31.12.2020 г. бяха приети изменения на Наредбата за излезлите 

от употреба моторни превозни средства (“НИУМПС”), първоначално приета с ПМС № 11 от 

15.01.2013 г., обнародвани в Държавен вестник, бр. 2 от 08.01.2021 г. С направените изменения 

в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби към НИУМПС е въведена нова дефиниция на 

понятието “излязло от употреба моторно превозно средство”.  

В хипотезата на § 1, т. 1, буква “б” от наредбата, срокът се намалява от 2 години на 3 месеца от 

изтичането на определената дата за следващ преглед за проверка на техническата изправност 

на съответното МПС. И двете хипотези се отнасят само до моторни превозни средства, които се 

намират върху имоти държавна или общинска собственост.  

С направените изменения към § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби към НИУМПС е въведена 

значителна оптимизация на дефинициите, която позволява сериозно опростяване на 

процедурите и намаляване на административната тежест върху общинските органи в процеса 

по установяване и премахване на ИУМПС от имоти общинска собственост.  

 

- Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, в сила от 

01.01.2014 г., обн. ДВ. бр.100 от 19 Ноември 2013г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 

2021г. 

С наредбата се определят изискванията за разделното събиране, транспортирането, 

съхраняването, предварителното третиране, повторната употреба, рециклирането, 

оползотворяването и/или обезвреждането на излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване (ИУЕЕО). Изискванията се определят с цел: предотвратяване и намаляване на 

вредното въздействие върху околната среда и здравето на човека от образуването и 

управлението на ИУЕЕО;  увеличаване количеството на повторно употребено, рециклирано и 

оползотворено чрез други операции ИУЕЕО за ограничаване на обезвреждането му и 

намаляване на отрицателните въздействия от използването на ресурсите и повишаването на 

ефикасността от такова използване; предприемане на мерки от лицата, участващи в 

проектирането, производството, разпространението и потреблението на електрическо и 

електронно оборудване (ЕЕО), както и от лицата, които извършват дейности с ИУЕЕО, за 

ограничаване вредното въздействие на ЕЕО през целия му жизнен цикъл и на образуваните от 

него отпадъци върху човешкото здраве и околната среда. 

- Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, 

изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г. 

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

разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, 

рециклирането, оползотворяването, и/или обезвреждането на негодни за употреба батерии и 

акумулатори (НУБА).  

Изменението на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодните за употреба батерии и 

акумулатори (НБАНУБА) произтича изцяло от изискването за въвеждане в българското 

законодателство на:  

- Директива 2018/849/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година 

за изменение на директиви 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства,  
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- Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и 

акумулатори и Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно 

оборудване (ОB, L 150 от 14 юни 2018 г.).  

- Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година 

за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (ОB, L 150 от 14 юни 2018 г.).  

Изменението и допълнението на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба 

батерии и акумулатори цели отстраняването на непълнота в съответствие на Директива 

2006/66/ЕО за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на 

Директива 91/157/ЕО и по-конкретно изискването крайните потребители да не се обвързват 

със задължение да закупуват нови батерии и акумулатори, предназначени за автомобили при 

връщането на негодни такива на територията на търговски обект.  

 

-  Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, в сила от 08.01.2013 

г., обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013г., посл.  изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г. 

С наредбата се определят изискванията за: пускането на пазара на масла;  разделното 

събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. С наредбата се регламентират:  

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 отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; предприемането на 

мерки от лицата, които пускат на пазара масла, за разделното събиране, оползотворяването 

и/или обезвреждането на образуваните в резултат на тяхната употреба отработени масла без 

риск за човешкото здраве и околната среда и за постигане на целта за оползотворяване 

въвеждането и функционирането на екологосъобразна система за управление и контрол на 

дейностите по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 

информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране на отработени 

масла и отпадъчни нефтопродукти и за наличните системи за събиране, оползотворяване и 

обезвреждане; мерките, които определят носенето на разширена отговорност от 

производителите, в т.ч. лицата, които пускат на пазара масла; случаите и условията за носене 

на отговорност от първоначалния причинител на отпадъци от отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти по цялата верига от тяхното събиране до третирането им, както и за споделяне 

и прехвърляне на отговорността между лицата, участващи във веригата за събиране и 

третиране. 

 

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

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

С наредбата се регламентират: 

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

транспортиране и третиране на строителните отпадъци (СО); 

2. изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството; 

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

Целта на наредбата е: да се предотврати и ограничи замърсяването на въздуха, водите и 

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

събирането, третирането и транспортирането на СО и да се насърчи рециклирането и 

оползотворяването на СО за постигане на целите по чл. 32 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО). 
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-  Наредба №6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията и експлоатация на депа и 

на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, 

посл. изм. и доп. ДВ. бр.36 от 1 Май 2021г. 

С наредба се определят:  

- Условията и изискванията за проектиране, изграждане, експлоатация и закриване на 

депа, на които се депонират битови, строителни, Производствени и/или опасни отпадъци,  

- Условията и изискванията за изграждане и експлоатация на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;  

- Процедурата и критериите за приемане на отпадъци на депа и извършването на оценка 

на безопасността на подземното съхраняване на отпадъци  

- Изискванията към проектните решения на тялото на депото  

- Общи правила при третиране на отпадъците за всяка от дейностите по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 

от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), освободени от изискването за получаване на 

разрешените.  

 

Програмни документи на национално и общинско ниво  

- Национален план за управление на отпадъци 2021 – 2028 г.  

Проектът на Национален план за управление на отпадъците (НПУО) е разработен в 

съответствие с чл. 28 и чл.29 от Рамковата директива за отпадъци и чл. 49 и чл.50 от ЗУО. НПУО 

е част от цялостната национална система за планиране. При разработване на плана са взети 

предвид основните постановки за развитието на България с времеви хоризонт 2021 – 2028 г.  

Формулирани са три стратегическите цели, в синхрон с настоящата програма, гарантиращи 

постигането на генералната стратегическа цел, като следва:  

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

образуването им и насърчаване на повторното им използване  

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

- Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци  

 

Всяка една от подпрограмите към НПУО 2021-2028 г. съдържа кратко описание, източници на 

финансиране, които основно са общински и държавен бюджет, средства от европейски 

структурни и инвестиционни фондове, бюджет на ПУДООС и др. Подпрограмите към НПУО 

2021 – 2028 г., включват:  

- „Инвестиционните мерки“ включват основно изграждането на инфраструктура. 

Инвестиционните мерки за различните видове инсталации са остойностени на базата на 

капацитета на инсталациите в съответствие с избрания от МОСВ сценарии за бъдещото 

развитие на политиката по управление на отпадъците в следващия програмен период и средни 

инвестиции на тон/капацитет от сключените договори по ОПОС 2014-2020 г. за изграждане на 

регионални системи за управление на отпадъците. Инвестиционните мерки за съдове, 

транспортни средства, компостери и др. са остойностени на базата на съответния брой 

съдове/транспортни средства и др., идентифициран в резултат на анализите и прогнозите и 

съответните средни цени в резултат на пазарно проучване.  

- "Меките мерки“ включват разнообразни дейности в т.ч.: нормативни промени; 

назначаване на служители; обучение на служители; подготовка на покани за подаване на 

проекти; подготовка на проекти; разработване на методики, инструкции и др. 

административни актове; изпълнение на контролни дейности; провеждане на информационни 
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кампании; разработване и внедряване на информационни системи и др. Част от тях са 

остойностени на базата на информация за изпълнението на сходни дейности и експертни 

допускания. Другата част от "меките" мерки не са остойностени. Такива са мерките, влизащи в 

обхвата на дейностите, изпълнявани от съответните институции, отговарящи за изпълнението 

на съответната мярка напр. МОСВ, РИОСВ, общините и др. и са финансирани от бюджета на 

дейността на съответната институция.  

НПУО е част от цялостната национална система за планиране. НПУО е план на прехода от 

управление на отпадъците към ефективно използване на отпадъците като ресурс и устойчиво 

развитие чрез предотвратяване на образуването им.  

Предвижда се планът да подпомага централните и местните власти за концентрация на 

ограничените ресурси към приоритетни за финансиране проекти в сферата на управление на 

отпадъците от национални и европейски източници на финансиране.  

 

 

 

- Стратегия и план за действие за преход към Кръгова икономика на Република България 

за периода 2021 – 2027 г. (проект!) 

 В областта на изпълнението на политиките в областта на околната среда, ЕС препоръчва на 

държавите членки от общността да разработят дългосрочна стратегическа визия и интегриран 

подход, чрез които националните политики да ускорят навлизането на кръговата икономика 

във всички икономически секторни. В тази връзка предстои приемане на стратегия и план за 

действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2021- 2027 

 г.  

Предвижда се стратегическа част на плана да съдържа визия, цели, приоритети и мерки в 

отделните приоритетни области, с цел постигане на Кръгова икономика. При разработването 

на отделните приоритетни области и мерки ще се разгледат и анализират: потребностите, 

икономически аспекти, субекти на предложените мерки, прилагане на нови бизнес модели и 

модели за консумация, необходими нормативни и регулаторни мерки, в т.ч. фискални, данъчни 

и икономически стимули, финансиране, пазарни инициативи, ключови проекти и пилотни 

инициативи, възможности за международно сътрудничество и трансфер на знания и иновации 

и др.  

Стратегическата цел за зелена конкурентоспособна икономика в плана ще бъде обезпечена, 

чрез предвидените мерки за повишаване на производителността на ресурсите, въвеждане на 

нови бизнес модели, както и платформи за свързаност в икономиката..  

Друга основна стратегическа цел на плана е намаляване на отпадъците и повече ресурси чрез 

създаването на повече възможности за устойчива употреба и повторно използване на 

продуктите, нови модели на отговорност, осигуряване на по-качествени суровини, без 

депониране на отпадъци.  

 

- Общинска програма за управление на отпадъците на община „Марица“, период на 

действие: 2015-2020 г.  

Община „Марица“ има изготвена програма за управление на отпадъци с изтичащ срок на 

действие 2015 – 2020 г. Програмата е изготвена в съответствие с националните програмни 

документи. Програмата включва анализ на генерираните на територията на общината видове 

отпадъци, описание и анализ на съществуващата система за събиране и транспортиране на 

отпадъци, вкл. системи за разделно събиране на отпадъци, предварително третиране, 
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временно съхранение и обезвреждане на отпадъци. Програмата включва план за действие 

подпрограми с мерки и дейности предвидени за изпълнение. Планът определя отговорностите 

на общината по управлението на отпадъците, свързани с реализацията на предвидените мерки 

и прилагане на интегриран подход за управление на отпадъците. Ежегодно се изготвя отчет за 

изпълнение на програмата, които се представя пред общинския съвет. Копие от отчета се 

представя в РИОСВ до 31 март на календарната година.  

 

Ангажименти на общините по отношение на управлението на отпадъците Закона за 

управление на отпадъците и наредбите към него, регламентират детайлно редица 

ангажименти, свързани с управлението на отпадъците.  

Съгласно ЗУО, кмета 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 по чл. 26, ал. 1 на общото събрание на регионалните 

сдружения по чл. 24, ал. 1 и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, 

поправка и подготовка за повторна употреба;  

9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на 

наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;  

10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. 

определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно 

събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;  

11. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани 

отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във 

всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и 

при необходимост в други населени места;  

12. почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12;  

13. осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15, както и 

информация относно мерките за предотвратяване образуването на отпадъци и 

предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци чрез интернет 

страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин;  
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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.  

 

В допълнение, кмета на общината организира събирането на данни и предоставя информация 

на НСИ, ИАОС, съгласно изискванията на Наредбата за реда и образците по които се предоставя 

информация за дейности с отпадъци; разработва общинска наредба за управление на 

отпадъците и общинска програма за управление на отпадъците; организира внасянето на 

отчисления за след експлоатационни грижи на депа за битови отпадъци и за депониране на 

битови отпадъци в необходимия размер и срок; контролира изпълнението на общинската 

наредба за управление на отпадъците; предлага за одобрение от общинския съвет на такса за 

заплащане на услугите, предоставяни от общината, свързани с отпадъците.  

Община „Марица“ е част от РСУО за регион Пловдив. Кметовете на общините част от РСУО, 

предприемат действия за възлагане и извършване на прединвестиционни проучвания за 

изграждане на нови съоръжения за третиране на отпадъци, най-малко три години преди 

изчерпване обема на депото за битови отпадъци или изтичане на експлоатационния срок на 

инсталацията, за което уведомява РИОСВ.  

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:  

Въз основа на направените анализи на националната и общинска нормативна уредба и 

програмни документи в областта на управлението на отпадъците, могат да бъдат направени 

следните изводи и препоръки:  

- Националната правна рамка е цялостно съобразена с европейското законодателство по 

управление на отпадъците и включва конкретни разпоредби определящи обхвата, правата и 

задълженията на местните власти по отношение на управление на отпадъците, в т.ч. 

ангажименти за поетапно увеличаване на количествата отпадъци, които се рециклират и 

оползотворяват, и намаляване на депонираните отпадъци;  

- Община „Марица“ провежда политики и мерки в областта на управлението на 

отпадъците на основата на добре разработени, ясни и детайлни стратегически и програмни 

документи, одобрени от общинския съвет;  

- Общината изпълнява контрол, мониторинг на напредъка и периодичен отчет за 

изпълнение на програмни документи, но е препоръчително всички отчети да се публикуват на 

интернет страницата на общината.  

 

- АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО УПРАВЛЕНИЕ 

НА ОТПАДЪЦИТЕ НА МЕСТНО НИВО 

Анализът има за цел да отговори на следните въпроси: 

- Приета ли е нормативна уредба на местно ниво в съответствие с чл.22 от ЗУО, която да 

детайлизира правата и задълженията на общинската администрация, на гражданите и 

юридическите лица по отношение на управление на отпадъците и съдържа ли тя 

минималните изисквания на ЗУО; 

- Има ли планирани/извършени промени в Наредбата по чл. 9 от Закона за местните 

данъци и такси, отразяващи изискванията за използването на основите за всяка от 

услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси и отчитайки разпоредбата, че 
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количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на таксата за 

битови отпадъци (чл.67, ал.4, ЗМДТ); 

- Кои други местни наредби имат отношение към управление на отпадъците. 

- Информационно осигуряване на анализа 

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

проучване на местните нормативни документи, регламентиращи отговорностите на общината, 

свързани с управлението на отпадъците. 

 

Анализ на общинската нормативна рамка 

Общинска наредба за управление на отпадъците по чл.22 от ЗУО 

Основен предмет на този анализ е общинската наредба за управление на отпадъците и 

съответствието ѝ с изискванията на националната нормативна уредба. Законът определя 

минималните изисквания за съдържание на общинските наредби за управление на 

отпадъците, които е необходимо като минимум да уреждат: условията и реда за изхвърлянето, 

събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването 

и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни 

битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на общината, както и 

заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и 

такси. 

Освен посочените по-горе минимални изисквания за съдържание на общинските наредби по 

чл. 22 от ЗУО, общините включват широк кръг въпроси, свързани с отпадъците и чистотата на 

обществените места, произтичащи от ЗУО и други нормативни актове. 

Законът определя минималните изисквания за съдържание на общинските наредби за 

управление на отпадъците, които е необходимо като минимум да уреждат: условията и реда за 

изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, 

оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително 

биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на 

общината, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за 

местните данъци и такси. 

Освен посочените по-горе минимални изисквания за съдържание на общинските наредби по 

чл. 22 от ЗУО, общините включват широк кръг въпроси, свързани с отпадъците и чистотата на 

обществените места, произтичащи от ЗУО и други нормативни актове. 

- Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, включително разделно, 

транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови и 

строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово 

разпространени отпадъци на територията на Община „Марица”, както и заплащането 

за предоставяне на съответните услуги по реда на ЗМДТ, приета с Решение № 204 / 

16.07.2013 г. на Общински съвет „Марица”, последно изменена с Решение № 

363/28.09.2021 г. на Общински съвет „Марица“. 

 Наредбата регламентира условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително 

разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на 

битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово 

разпространени отпадъци,  заплащането за предоставяне на съответните услуги, по реда на 

Закона за местните данъци и такси, правата и задълженията на общинската администрация, 

физическите и юридически лица, свързани с управление на видовите отпадъци на територията 
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на Община „Марица” и административно наказателната отговорност при нарушаване 

разпоредбите на настоящата наредба, както и реда за установяване и налагане на наказания. 

 

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги 

- Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община "Марица", приета през декември 2005 г. и последно изменена и 

допълнена с Решение № 258 от 06.07.2021 г.  

Наредбата уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица, реда и срока на 

тяхното събиране на територията на Община "Марица", включително и такса за битови 

отпадъци. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа 

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

териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за 

всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите 

отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. 

Размерът на таксата е определен на база  количеството на отпадъците и за случаите когато не 

може да се установи количеството на битовите отпадъци. Таксата се определя в годишен 

размер за всяко населено място с решение на общинския съвет за съответната година, въз 

основа на одобрена за всяка дейност план-сметка. 

 

Други местните нормативни документи, регламентиращи отговорностите на 

общината, свързани с управлението на отпадъците 

- Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото 

имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на 

община „Марица“, Пловдивска област, приета с решение № 41 от 29.02.2000 г. на 

Общински съвет „Марица“, последно изменена и допълнена с Решение № 254 от 

25.06.2019 г.  

В Раздел III ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА се урежда реда за поддържането на приветлив и 

естетичен вид на територията на Община “Марица” чрез редовно почистване /метене, миене, 

снегопочистване и др./ по определени графици и маршрути, организацията на дейността се 

възлага на специализирани фирми и работници по сключени договори в общината и 

кметствата, задължават се ръководителите на фирми, организации, ведомства и граждани да 

поддържат в приветлив вид имотите, които стопанисват и управляват, както и прилежащите 

към тях части от тротоари, зелени площи и др., прилежащите тротоари, зелени площи, улични 

платна и др. се определят от кмета на общината.  

 

-  Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за Премахване на незаконни 

строежи или части от тях по чл.225а, ал.3 от ЗУТ на територията на община ,,Марица“, 

приета с Решение № 308 от 23.08.2021 г. на Общински съвет „Марица“. 

С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на 

заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях, по смисъла на чл. 

225а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, от четвърта до шеста 

категория на територията на Община ,,Марица“. Премахването на незаконния строеж се 

ръководи от представител на изпълнителя, който е технически правоспособно лице по 

смисъла на чл.163а, ал.2 от ЗУТ, и се извършва съгласно становище на инженер-конструктор и 

съгласуван конструктивен проект, План за безопасност и здраве или План за управление на 
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строителните отпадъци в случаите когато такива са необходими, както и след преустановено 

захранване с вода, електрическа енергия, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и 

др. Окончателното почистване на строителната площадка от строителните отпадъци, 

получени при премахването на незаконния строеж, и възстановяването на терена се извършва 

от общината за сметка на адресата/адресатите на заповедта. 

 

-  Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация 

в Община “Марица”  

В Правилникът са  определени задълженията на  Заместник-кметът по устройство на 

територията, общинска собственост, екология и чистота, който ръководи, организира и 

контролира дейността на дирекция ”Устройство на територията”, дирекция „Общинска 

собственост” и дейностите „Чистота“ и „БКС“. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

 Въз основа на направения анализа и оценката на прилагането на законодателството по 

управление на отпадъците на местно ниво, могат да бъдат направени следните изводи и 

препоръки: 

- Община „Марица“ провежда политики и мерки в областта на управлението на 

отпадъците на основата на добре разработени, ясни и детайлни стратегически и програмни 

документи, одобрени от общинските съвети; 

- Действащите наредби по чл.22 от ЗУО на общината, включват основните изисквания за 

управление на отпадъците на територията на общините, съгласно ЗУО и подзаконовите 

нормативни актове; 

- Приетата наредба по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, отразяват 

изискванията за използването на всяка от услугите по чл.62 от ЗМДТ; 

- Препоръчително е местните нормативни уредби имащи отношение към управлението 

на отпадъците периодично да бъдат актуализирани, съобразно настъпващите промени в ЗУО и 

ЗМДТ. 

-  Сключени са договори за изпълнение на задълженията на кмета на общината по чл.19, 

ал.3, т.7 от ЗУО. 

 

- АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Предмет на анализа е участието на община „Марица“ в РСУО – регион Пловдив. Извършването 

на анализите трябва да отговори на следните въпроси: 

- Участва ли активно общината в работата на РСУО; 

- Взети ли са важни за общината решения за управление на отпадъците от РСУО ; 

- Необходими ли са подобрения в работата и решенията на РСУО в интерес на общината. 

Информационно осигуряване на анализа 

За извършване на конкретния анализ са използвани следните информационни източници: 

данните от анализите от НПУО 2021-2028 г.;  Решения, одобрени от РСУО; отчети на РСУО за 

дейността му. 

 

Състава и ръководството на РСУО и промени, ако такива са настъпили за анализирания 

период 
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Дейността на регионалните сдружения по управление на отпадъците е регламентирана в чл. 24 

– чл. 28 от ЗУО, където са включени конкретни изисквания и правила за създаването и 

функционирането им, за да се подпомогнат общините за общо управление на битовите 

отпадъци, и особено за изграждането и експлоатацията на съоръжения за битовите отпадъци и 

подготовка и реализация на проекти с европейско и национално финансиране. Регионалното 

сдружение е юридическо лице със седалище в общината, която е собственик на терена, върху 

който е изградено или се предвижда изграждането на съоръжението за третиране на 

отпадъци, или която има учредено право на строеж. То възниква от датата на неговото първо 

общо събрание, протоколът от което се изпраща на министъра на околната среда и водите и на 

съответния областен управител. Членове на РСУО могат да бъдат само общини. 

До м. ноември 2017 г. Община „Марица“ е член на две Регионални сдружения за управление на 

отпадъците:  

 Регионалното сдружение за управление на отпадъците - Цалапица, в което се включват 

общините Пловдив, „Марица“, Перущица, Съединение, Раковски, Стамболийски и 

Кричим, и  

 Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Пловдив-Шишманци, в което 

се включват общините „Марица“, Брезово, Раковски и Пловдив.  

С цел спазване на законодателството в сектор отпадъци, в частност чл. 24, ал. 4 от ЗУО (Доп. – 

ДВ, бр. 105 от 2016 г.) е взето решение за сформиране на ново РСУО – Пловдив.  

 

Фигура 5 Териториален обхват на РСУО – Пловдив 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“  

ЗА ПЕРИОДА 2021- 2028 г. 

121 
 

                      
С Решения  от 23.11.2017 г. е създадено на Регионално сдружение за управление на отпадъците 

между общините: Пловдив, „Марица“, Родопи, Стамболийски. Съединение, Кричим, Перущица, 

Раковски и Брезово и създаване на Регионална система за управление на отпадъците за 

общините Пловдив, „Марица“, Родопи, Стамболийски, Съединение. Кричим, Перущица, 

Раковски и Брезово, състояща се от:  

- Регионално депо за неопасни отпадъци, в землището на с. Цалапица и  

- Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ, 

с. Шишманци.“ 

Определя за наименованието на създаденото PCYO: Регионално сдружение за управление на 

отпадъците — „Пловдив“, накратко: PCУO — Пловдив, избран е Председател на Регионално 

сдружение за управление на отпадъците „Пловдив“ и са приети  „Вътрешни правила за работа 

Регионално сдружение за управление на отпадъците PCYO - Пловдив“.  

Определено е : 

- на РДНО с. Цалапица да транспортират отпадъци за третиране общините: Пловдив, 

„Марица“, „Родопи“, Стамболийски, Съединение, Кричим и Перущица; 

- на ДНОИБРЗС с. Шишманци да транспортират отпадъци за третиране общините: 

Пловдив, „Марица“, Раковски и Брезово. 

Органи на управление на РСУО са Общото събрание и председателят на сдружението.  

Общото събрание се провежда, ако на него присъстват кметовете на всички общини, членове 

на регионалното сдружение. Общото събрание взема решения за: 
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- избор на председател; 

- приемане на нови членове в регионалното сдружение; 

- даване становище за присъединяване на община към сдружение на общини; 

- определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и 

развитието на регионалната система за управление на отпадъци; 

- определяне на общините, които възлагат обществени поръчки за избор на доставчици и 

изпълнители по изграждането на елементите на регионалната система за управление на 

отпадъци, както и за представителността на общините в комисиите за провеждане на 

обществените поръчки; 

- разпределението на задълженията между отделните общини за изпълнение на целите 

по чл. 31, ал. 1 от ЗУО; 

- приемане на инвестиционна програма за развитието на регионалната система за 

управление на отпадъците; 

- определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата цена от 

потребителите на системата (общините - членове на регионалното сдружение); 

- даване на съгласие и определяне на цените в случаите, когато регионалната система за 

управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалното сдружение или от други 

притежатели на отпадъци; 

- осъществяване на контрола на експлоатацията на регионалната система за управление 

на отпадъците и дейността на избрания оператор/и; 

- собствеността на регионалното депо и/или на съоръженията за третиране на отпадъци; 

- вътрешни правила за работа на сдружението; 

- други въпроси, свързани с дейността на регионалното сдружение. 

 Общото събрание взема решения с мнозинство най-малко две трети от присъстващите 

кметове, които представляват най- малко две трети от жителите на всички общини - членове 

на регионалното сдружение При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и 

се провежда, ако на него присъстват най-малко две трети от кметовете и те представляват най-

малко две трети от жителите на всички общини - членове на регионалното сдружение. В тези 

случаи общото събрание взема решения с единодушие. Председателят на сдружението участва 

в гласуванията на общото събрание наравно с останалите кметове на общини. За проведените 

заседания на общото събрание се съставят протоколи, които се подписват от неговия 

председател и от присъстващите кметове. Решенията на Общото събрание на РСУО-Пловдив се 

публикуват на сайтовете на общините членове. 

Председателят на РСУО има следните правомощия: 

- представлява сдружението; 

- изготвя дневния ред за заседанията на общото събрание; 

- свиква и ръководи заседанията на общото събрание; 

- поддържа достоверна информация за броя на жителите на общините - членове на 

регионалното сдружение, на основата на официалните данни от НСИ; 

- организира и ръководи изпълнението на решенията на общото събрание; 

- извършва други дейности, възложени му от общото събрание. 

 

Анализ на цялостната дейност на РСУО за периода; 

Съгласно ЗУО, регионалната система за управление на отпадъците има за цел да постигне 

ефективно събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци съобразно йерархията 
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за третиране на отпадъци и изпълнение на задълженията по чл. 19 от ЗУО чрез участието на 

общините.  

С представените Протоколи от заседание на РСУО – Пловдив на сайтовете на участващите 

общини се документира дейността на Сдружението, а именно: 

- определят се отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и 

развитието на регионалната система за управление на отпадъци; 

- определят се общините, които възлагат обществени поръчки за избор на доставчици и 

изпълнители по изграждането на елементите на регионалната система за управление на 

отпадъци, както и за представителността на общините в комисиите за провеждане на 

обществените поръчки; 

- разпределят се задълженията между отделните общини за изпълнение на целите по чл. 

31, ал. 1 от ЗУО; 

- приемат се инвестиционни решения за развитието на регионалната система за 

управление на отпадъците - по процедура BG16M1OP002-2.005 Проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на 

Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г.“ кандидатстват и изпълняват проекти 

следните членове от PCУO — Пловдив: Община Кричим за общините Кричим и Перущица, 

Община Пловдив, Община „Марица“, Община Съединение за общините Съединение и 

Стамболийски. 

- определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата цена от 

потребителите на системата (общините - членове на регионалното сдружение); 

- даване на съгласие и определяне на цените в случаите, когато регионалната система за 

управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалното сдружение или от други 

притежатели на отпадъци; 

- осъществява се контрола на експлоатацията на регионалната система за управление на 

отпадъците и дейността на избрания оператори; 

- определя се собствеността на регионалното депо и на съоръженията за третиране на 

отпадъци; 

- приети са вътрешни правила за работа на сдружението. 

 

Участие на общината в дейността на РСУО 

Община „Марица“ участва в дейността на РСУО – Пловдив, чрез своя представител при 

вземането на решения за функциониране и развитие на системата.  

 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ОБЩИНАТА ОТ ВЗЕТИТЕ И/ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИ РЕШЕНИЯ НА РСУО 

- РСУО обхваща девет общини - Пловдив. „Марица“, Родопи, Стамболийски, Съединение. 

Кричим, Перущица, Раковски и Брезово и включва следната инфраструктура - Регионално депо 

за неопасни отпадъци, в землището на с. Цалапица и  Депо за неопасни отпадъци и Инсталация 

за биологично разграждане по закрит способ, с. Шишманци.“  

- Приключено е изграждането на компостираща инсталация за разделно събрани зелени 

и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на 

съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на 

територията на община „Марица“ и на община Пловдив.  

- В процес на изпълнение е изграждането на компостираща инсталация за разделно 

събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Кричим и община 

Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника 
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за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци и на компостираща инсталация за 

разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, и генерирани от Община 

Съединение и община Стамболийски, включително осигуряване на необходимото оборудване 

и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци 

- Активността на участие на общините в заседанията на Общите събрания на РСУО 

Пловдив е много висока, като почти всички общини участват редовно в заседанията. 

- Наблюдава се висока степен на единомислие на общините при вземането на решения от 

РСУО. Общините от регион Пловдив оценяват положително резултатите от дейността на РСУО. 

 

- АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ, В Т.Ч. 

ПРИЛАГАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ФУНКЦИИ СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И МЕСТНИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

Анализът на институционалния капацитет има за цел да установи евентуални недостатъци и 

несъответствия в капацитета на общината в сферата на управлението на отпадъците и да 

изведе препоръки за оптимизиране и подобряване на институционалния капацитет в 

съответствие с общинските правомощия и функции.  

Анализът следва да даде отговор на следните основни въпроси:  

- Изпълняват ли се в пълен обхват правомощията и отговорностите на кмета в сферата 

на управление на отпадъците съгласно нормативните актове; кои звена в 

административната структура на общината имат функции в областта на отпадъците и 

съответстват ли техните функции на правомощията на кмета на общината; ясно ли са 

разграничени функциите между отделните звена.  

- Какво е състоянието на човешките ресурси, натоварени с функции за отпадъци, и на 

тяхната техническа и информационна обезпеченост.  

- Кои са основните препоръки за оптимизиране на функциите и организационното 

структуриране на администрацията с цел подобряване на капацитета.  

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

проучване на ведомствени и национални нормативни документи, регламентиращи 

правомощията и функциите за управлението на отпадъците; проучване на отчетни документи 

и статистически данни за дейностите по отпадъци и за персонала, ангажиран с функции за 

управление на отпадъците. 

 

1.Функции за управление на отпадъците 

Институционалният капацитет е анализиран във функционален аспект, с акцент върху 

контролните функции на общината, като се анализира релевантността на функциите спрямо 

правомощията на кмета на общината за управление на отпадъците. В голямата си част 

управлението на отпадъците е делегирано на основните административни единици в 

общините – дирекции и отдели. В ЗУО и по-специално чл. 19 са разгледани и подробно 

разписани задълженията на общините по управление на отпадъците.  

В обобщен вид, функциите за управление на отпадъците могат да бъдат групирани в следните 

направление на компетентност: 

- Общинска политика за отпадъците - изготвяне на планови и нормативни документи в 

областта на управлението на отпадъците; 

- Дейности, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, 

транспортиране, третиране на отпадъци; 
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- Финансово обезпечаване - разработване на годишни план-сметки, определяне на 

годишните такси за свързаните с отпадъци услуги и други; 

- Дейности по наблюдение и контрол - извършване на контрол и инспекции, в т.ч. 

превантивен, текущ и последващ контрол, и координация с други органи, налагане на санкции; 

- Дейности за информиране и привличане на обществеността - обществени консултации и 

привличане на обществеността, информационно-разяснителни дейности и кампании. 

Обезпечаването и изпълнението на функциите, свързани с управлението на битовите 

отпадъците, могат да се изпълняват чрез прилага на един или комбинация от следните 

подходи за организация: 

- Чрез структурни звена на общинската администрация; 

- Чрез сключване на договори с избран изпълнител по реда на ЗОП за дейностите: 

- Събиране и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и поддръжка на съдовете 

за битови отпадъци; зимно и лятно почистване на улици и други места на територията на 

общината; 

- Предварително третиране на смесени битови отпадъци, вкл. сепариране, рециклиране, 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 

- Организиране на системи за разделно събиране, приемане за последващо третиране и 

обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата; 

- Чрез публично-частни партньорства. 

 

Общинска политика за отпадъците - Община „Марица“ е разработила Наредба за условията и 

реда за изхвърляне, събиране, включително разделно, транспортиране, претоварване, 

оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци, включително 

биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени отпадъци на територията на 

Община „Марица”, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на 

ЗМДТ, приета с Решение № 204 / 16.07.2013 г. на Общински съвет „Марица”, последно изменена 

с Решение № 363/28.09.2021 г. на Общински съвет „Марица“, Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община "Марица" 

приета през декември 2005 г. и последно изменена и допълнена с Решение № 258 от 06.07.2021 

г. , Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото 

имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на община 

„Марица“, Пловдивска област с решение № 41 от 29.02.2000 г. на Общински съвет „Марица“, 

последно изменена и допълнена с Решение № 254 от 25.06.2019 г. 

Основна цел на дейността на общината в тази област е да предоставят качествени услуги за 

населението и бизнеса на територията на община „Марица“ за управление на отпадъците в 

съответствие с компетенциите, възложени ѝ в нормативната уредба. 

 

Дейности, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, 

транспортиране, третиране на отпадъци -  В Наредба за условията и реда за изхвърляне, 

събиране, включително разделно, транспортиране, претоварване, оползотворяване и 

обезвреждане на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови 

отпадъци и масово разпространени отпадъци на територията на Община „Марица”, както и 

заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на ЗМДТ е определен начина на 

изпълнение на дейностите по управление на отпадъците: 

- Дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови 

отпадъци на територията на Община „Марица“ се изпълняват, въз основа на сключени 
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договори, от лица по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, на които е предоставено 

право да извършват тези дейности. 

- Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или 

обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на строителните 

отпадъци, се изпълняват, въз основа на сключени договори, от лица, които притежават 

разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и 

площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредбата за класификация на 

отпадъците. 

- Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си по разделно 

събиране на опасни отпадъци, като сключва договори с лица, притежаващи разрешение или 

регистрационен документ, за извършване на дейността. 

- Кметът на общината отговаря за 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. определя местата за разполагане 

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

масово разпространени отпадъци. 

- Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си по разделно 

събиране на отпадъци от опаковки, като сключи договор с организация по оползотворяване на 

отпадъците. 

Финансово обезпечаване - разработване на годишни план-сметки, определяне на годишните 

такси за свързаните с отпадъци услуги и други - Разходите за дейности с битови отпадъци и 

изпълнение на задълженията на органите на местно самоуправление и местна администрация 

на Община „Марица” по глава втора, раздел ІІІ от ЗУО се предвиждат по бюджета на общината в 

размер, не по-малък от планираните за годината приходи от местни такси по чл. 6, ал. 1, буква 

"а" от Закона за местните данъци и такси. 

 

Дейности по наблюдение и контрол -  Съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗУО Кметът на общината или 

оправомощено от него длъжностно лице контролира: 

1. дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, 

транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци; 

2. дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или 

регионални депа; 

3. площадките за дейностите с ОЧЦМ; 

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

5. изоставянето на битови отпадъци и нерегламентираното им изхвърляне. 

Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терените и 

последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на територията на 

съответната община. 

Съгласно чл. 118 кметът на общината по местонахождение на площадката за извършване на 

дейности с ОЧЦМ контролира спазването на условията и реда за извършване на дейностите с 

ОЧЦМ съобразно своите компетенции. За констатираните нарушения при проверките за 

спазване на условията и реда за извършване на тези дейности кметът на общината уведомява 

в 14-дневен срок директора на съответната РИОСВ, като му изпраща всички документи. 

ЗУО регламентира също видове контрол, минимална честота на контролните проверки и 

актове, които се съставят от контролните органи. Контролът може да бъде разгледан в 

следните основни групи: 
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- Документален контрол - проверка на представени документи от задължените лица за 

спазване на изискванията на закона и наредбите; 

- Проверка на място в обектите за спазване на изискванията на закона и наредбите. 

Минималната честота на проверките е както следва: 

- поне веднъж годишно се извършва проверка на документите, които се изискват от ЗУО 

и подзаконовите нормативни актове по прилагането му на търговците и брокерите на 

отпадъци и на лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, и/или извършващи дейности 

с отпадъци 

- проверката на място е независима от проверката по документи и се осъществява поне 

веднъж годишно в мястото на извършване на дейността и в присъствието на проверявания 

или на лица, които работят за него. В отсъствието на такива лица проверката се извършва с 

участието на поне един свидетел. 

Проверките по документи и проверките на място се извършват текущо от общините, като те 

могат да бъдат и с по-голяма честота от веднъж годишно. Това зависи най-вече от наличието 

на достатъчен брой общински служители, занимаващи се основно с управлението на 

отпадъците, както и от броя на подлежащите на контрол юридически лица. За това е от 

особена важност общините да имат актуална информация за юридическите лица, подлежащи 

на контрол на територията им с цел прецизно планиране на проверките. 

От гледна точка на целта на контролната дейност, контролът се ограничава в три групи: 

- Текущ контрол – по предварително определен график периодично и превантивно се 

извършва на задължените лица по отношение на това дали спазват изискванията на закона и 

наредбите; 

- Последващ контрол – за установяване от контролните органи дали са изпълнените от 

тях предписания качествено и в срок, в случаите, в които са констатирани нарушения на 

нормативната уредба; 

- Проверки по сигнали – проверки, осъществявани при сигнали за нарушения, подадени 

от граждани, юридически лица и институции. 

В Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, включително разделно, 

транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни 

отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени 

отпадъци на територията на Община „Марица”, както и заплащането за предоставяне на 

съответните услуги по реда на ЗМДТ е записано:  „Контролът по условията и реда за 

изхвърляне, събиране, включително разделно, транспортиране, претоварване, оползотворяване 

и обезвреждане на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови 

отпадъци и масово разпространени отпадъци на територията на Община „Марица” се 

упражнява от кмета на Община „Марица“ или упълномощени от него длъжностни лица“. 

За спазване на изискванията на ЗУО като значим фактор за успеха на контрола по управление 

на отпадъците община „Марица“, осъществява сътрудничество с други контролни органи: 

- Във връзка с контрола по изпълнение на изискванията за МРО – с РИОСВ, МОСВ; 

- Във връзка с обекти и съоръжения, които генерират и третират отпадъци, както и 

замърсяване на околната среда с отпадъци - с РИОСВ - Пловдив, МОСВ, РЗИ Пловдив; 

- Във връзка със спазване на изискванията за опасни отпадъци от болнични заведения – 

РЗИ, РИОСВ Пловдив; 

- Във връзка с установяване на ИУМПС и техните собственици; оказване на съдействие 

при извършване на проверки и инспекции на юридически и физически лица, извършващи 

дейности, свързани с управлението на отпадъците – РПУ на МВР; 
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- Други. 

Дейности за информиране и привличане на обществеността - Информация относно 

общинските услуги в областта на управлението на отпадъците се предоставя чрез брошури и 

публикации на сайта на общината. .Връзка с обществеността се осъществява чрез кметствата, 

чрез служителите в дейност „Чистота“ и по телефон и мейл за сигнали, публикувани на сайта 

на общината. 

 

2. Състояние на човешките ресурси с възложени функции за отпадъци 

Устройственият правилник за организацията и дейността на общинската администрация в 

Община „Марица“ определя организацията на дейността на общинската администрация на 

Община „Марица“, функционалните задължения, структурата и числеността на основните 

административни звена и взаимодействието с на администрацията с гражданите и с другите 

органи на власт. 

Правилникът цели да осигури ефективната дейност на общинската администрация в 

съответствие с Конституцията на Република България, Европейската харта за местно 

самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация и законите на 

страната. В Община „Марица“ според разпределението на дейностите, които извършва при 

подпомагане на органа на местната власт, общинската администрация е разделена на обща и 

специализирана. Общата администрация в Община „Марица“ включва дирекция “Обща 

администрация” – 8 щатни бройки, дирекция “Финанси, бюджет и счетоводство” – 17 щатни 

бройки, служителите «Административно обслужване» в 10-те големи кметства – 10 щатни 

бройки и звеното по човешките ресурси. 

 Дирекция "Финанси, бюджет и счетоводство" е организирана в два отдела: 

 1. Отдел “Финанси и бюджет”; 

 2. Отдел "Финансово-счетоводна дейност".  

Дирекция "Финанси, бюджет и счетоводство" осъществява редица дейности, в т.ч. свързани с: 

- Организира съставяне, актуализиране, изпълнение и анализиране на бюджета на 

общината, както и на бюджетни прогнози за следващи периоди. 

- Организира събиране, систематизиране и изготвяне на информации, обяснителни 

записки, писма, справки, сведения, вътрешни нормативни актове и други материали, свързани 

с общинския бюджет и финансовата дейност. 

-  Участва в изготвянето на месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото 

изпълнение на бюджета и на средствата от Европейския съюз по собствения и сборния отчет 

на Община „Марица“ и всички прилежащи форми към тях. 

-  Води синтетична и аналитична отчетност на приходите, разходите, вземанията и 

задълженията на Община „Марица“.  

-   Организира и осъществява снабдяване с машини, съоръжения, резервни части, 

инвентар, организационна техника, консумативи, материали и обзавеждане. 

Служителите от дирекция „Финанси, бюджет и счетоводство ” в Община „Марица“, които са 

пряко ангажирани с изготвянето и отчитането на план-сметката, както и всички съпътстващи 

операции (събиране на декларации за заплащане на количество, събиране на приходи и др.) . 

Специализираната администрация в Община „Марица е организирана в пет дирекции – 

дирекция „Устройство на територията” – 16 щатни бройки, дирекция „Програми и проекти” – 7 

щатни бройки, дирекция „Общинска собственост” – 9,5 щатни бройки, дирекция „Местни 

приходи” – 8 щатни бройки и дирекция „ГРАО“ – 21 щатни бройки. В Дирекция "Устройство на 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“  

ЗА ПЕРИОДА 2021- 2028 г. 

129 
 

територията" служителите са разпределени в два отдела – отдел „Строителство“ и отдел 

„Устройствени планове, кадастър и регулация“. 

В утвърдения Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската 

администрация в Община „Марица“ са  определени задълженията на  Заместник-кметът по 

устройство на територията, общинска собственост, екология и чистота, който ръководи, 

организира и контролира дейността на дирекция ”Устройство на територията”, дирекция 

„Общинска собственост” и дейностите „Чистота“ и „БКС“.   

С дейностите по управление на отпадъците, както и други политики по опазване на околната 

среда  в община „Марица“, се занимават и се изпълняват от служители на общината, наети в 

икономическа дейност „Чистота“. Контрол по управление на отпадъците се извършва в 

регулацията на всички населени места, по общински пътища и речни легла и др. В регулацията 

на населените места се констатират нерегламентирани замърсявания, предимно около 

съдовете за отпадъци или на общински зелени площи. В повечето случай това са неопределен 

брой замърсявани, спорадично появяващи се, различно през годините. В следващата таблица е 

представена информация за броя на служителите, които осъществяват контрол в сектора по 

управление на отпадъците в т.ч. брой наложени глоби и санкции от общинския инспекторат за 

периода 2016 – 2020 г. 

 

Таблица 25  Брой служители, които осъществяват контрол в сектора по управление на 

отпадъците в т.ч. брой наложени глоби и санкции от общинския инспекторат за периода 2016 – 

2020 г 

Година 2016 2017 2018 2019 2020 

Брой обекти на територията на общината, които 

подлежат на контрол от страна на общината по 

Закона за управление на отпадъците 

3 3 3 3 3 

Брой служители, които осъществяват контрол 

единствено в сектора на отпадъците (в т.ч. 

изпълнение на договори с външни изпълнители, 

контрол за изпълнение на общинската наредба за 

управление на отпадъците и др.) 

0 0 0 0 0 

Брой служители, които осъществяват контрол, както 

по управление на отпадъците, така и по изпълнение 

на други изисквания на закони и общински наредби; 

8 8 8 8 9 

Общ брой наложени глоби и санкции за 

неизпълнение на изисквания по управление на 

отпадъците, наложени от общински контролни 

органи/инспектори 

0 0 0 0 2 

в т.ч на:      

Физически лица 0 0 0 0 2 

Юридически лица 0 0 0 0 0 

Източник: Община „Марица“ 

 

Кметовете на населените места имат задължението да контролират спазването на всички 

наредби на Общински съвет „Марица“. 

 

 

3. Препоръки от НПУО 2021-2028 за подобряване на общинския контрол по управление 

на отпадъците 
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Националното законодателство ясно разграничава и регламентира отговорностите на 

институции на централно и местно ниво по отношение извършването на инспекции и контрол 

на дейностите с отпадъци. 

Необходимо е общините да изготвят годишен план и годишен отчет за контролната дейност по 

отпадъците, които да се одобряват от ръководството на общината, а резултатите от 

контролната дейност да се публикуват периодично на интернет страницата за осведомяване 

на обществеността. 

Съгласно НПУО 2021 – 2028 г., за повишаване капацитета на общините за изпълнение на 

функциите с отпадъци и особено за подобряване на контрола е необходимо: 

- Назначаване на допълнителни служители, вкл. служители, занимаващи се основно с 

управление на отпадъците в общинските администрации; 

- Непрекъснати обучения на общинските служители, включително на новопостъпващи в 

сектор отпадъци, като за целта МОСВ може да разработи проекти по различни финансиращи 

програми 

- Запазване високото ниво на квалификация на служителите, чрез система на обучение в 

рамките на МОСВ и различни проекти 

- Осигуряване на достатъчно автомобили с цел повишаване мобилността и възможност за 

извършване на планирани и внезапни проверки в общинските администрации. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

Въз основа на направения анализ и оценка на институционалния капацитет, в т.ч. прилагане на 

контролните функции съгласно националното законодателство и местните нормативни 

актове, могат да се направят следните изводи и препоръки: 

- В община „Марица“ няма обособен отдел, който да се занимава само с управлението на 

отпадъците. С дейностите по управление на отпадъците, както и други политики по опазване 

на околната среда  в община „Марица“, се занимават и се изпълняват от служители на 

общината, наети в икономическа дейност „Чистота“; 

- Функции в конкретни области от управление на отпадъците имат и други дирекции в 

община „Марица“, във връзка с финансовото, правното, административното и друго 

обезпечаване на политиката за управление на отпадъците. По отношение на разработването на 

годишни бюджети и определяне на такса за управление на отпадъците, основните функции са 

възложени на общата администрация и на специализираната администрация; 

- Броя на служителите за изпълнение на дейностите по управление на отпадъците е 

недостатъчен за изпълнение на възложените функции; 

- Необходимо е да бъдат назначени допълнителни служители, вкл. служители, 

занимаващи се основно с управление на отпадъците в общинските администрации; 

- Необходимо е да се запази високото ниво на квалификация на служителите, чрез 

система на обучение за различни проекти. 

 

 

 

 

- АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ ЗА 

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОСЪЩЕСТВЕНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
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Анализът на общинските депа за битови и строителни отпадъци с прекратена експлоатация 

или чиято експлоатация предстои да се преустанови до края на периода на програмата за 

управление на отпадъците на общината се фокусира върху следните въпроси: 

- Какво е съществуващото състояние по отношение на закриването, рекултивацията и 

последващия мониторинг на общинските депа за отпадъци с преустановена 

експлоатация на територията на общината; 

- Необходими ли са допълнителни мерки за изпълнение на изискванията на 

националното законодателство относно депата за отпадъци с преустановена 

експлоатация на територията на общината; 

- Какви са основните изводи и препоръки от анализа. 

За целите на анализа се използва информация от: програми, доклади и отчети на общината по 

управление на отпадъците и околната среда; решения, предписания и кореспонденция с РИОСВ 

относно закрити или подлежащи н закриване депа за отпадъци;  оператори на депата. 

 

Описание на общинските депа в обхвата на анализа 

От направения анализ се установява, че на територията на Община „Марица“ е имало 19 

нерегламентирани сметища. През 2009 година са окончателното закрити и рекултивирани 

старите 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. За района на община „Марица“ периодично се появяват 

нерегламентирани замърсявания, които редовно се почистват.  Кметът на общината е 

определил кметовете на населените места да контролират дейностите по управление на 

отпадъците на територията на съответното населено място, включително предотвратяване 

изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, както и да организират 

почистването на нерегламентирани замърсявания. Контрол се осъществява и от служители на 

общинската администрация, дейност „Чистота“. 

Независимо от предприетите мерки за намаляване нерегламентираното изхвърляне на 

отпадъци, периодично се появяват замърсявания, основно в покрайнините на населените 

места, в сервитутите на общинските пътища или в коритата на реките. За тяхното почистване 

се разходват значителни финансови средства. Нерегламентирано се изхвърлят смесени по 

характер отпадъци  на площадките за градински /биоразградими/ отпадъци. Нарушенията се 

установяват  както при проверки на място, така и по записите на  осигурените камерите за 

видеонаблюдение в населените места. Към момента в Общината липсват други замърсявания, 

за които да не са взети мерки по възстановяване на терените. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:  

След направен анализ на общинските депа за битови и строителни отпадъци, могат да се 

направят следните изводи и препоръки: 

- На територията на община „Марица“ няма общински депа за отпадъци, тъй като 

неопасните отпадъци на общината се транспортират и третират на територията на РДНО – 

Пловдив в с. Цалапица, община „Родопи“ и в с. Шишманци, община Раковски;  

- Старите сметища в населените места на община „Марица“ са закрити през 2009 г.; 

- За района на община „Марица“ периодично се появяват нерегламентирани 

замърсявания, които редовно се почистват.  
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- АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ СХЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ НА ПРИНЦИПА НА „ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ” И 

„ЗАМЪРСИТЕЛЯТ ПЛАЩА” 

Анализът има за цел да очертае основните схеми за управление на отпадъците и прилагането 

им на местно ниво, както и да изясни налице ли е ефективното прилагане на принципите 

„Разширена отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща”. Анализът се фокусира 

върху следните въпроси: 

- Прилага ли се принципа „Замърсителят плаща” , който е заложен в Договора за 

функционирането на Европейския съюз (чл.191) и за кои отпадъчни потоци; 

- Прилага ли се принципа "Разширена отговорност на производителя". 

За целите на настоящият анализ е ползвана информация от: наредби от общински съвет и 

заповеди на кмета на общината;  Интернет страница на общината,  Анализ и оценка на 

въведените схеми за управление на отпадъците на принципа "Отговорност на производителя" 

и "Замърсителят плаща", разработен като част от анализите на състоянието на управлението 

на отпадъците в страната, като основа за разработването на Националния план за управление 

на отпадъците 2021-2028 г. 

 

1. Същността на принципите „Замърсителят плаща” и "Разширена отговорност на 

производителя" и приложението им в община Марица 

Политиката на Съюза в областта на околната среда има за цел постигането на високо равнище 

на защита, като взема предвид различното състояние на регионите в рамките на Съюза. Тя се 

основава на принципите на предпазните мерки и превантивните действия, на принципа на 

приоритетното отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда и на 

принципа „замърсителят плаща“. В Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви е 

записано: „Замърсителят плаща“ е ръководен принцип на европейско и международно 

равнище. Причинителят на отпадъци и притежателят на отпадъци следва да ги управляват по 

начин, който гарантира висока степен на защита за околната среда и човешкото здраве.  В 

съответствие с принципа „замърсителят плаща“, изискването, че разходите за управление на 

отпадъците, включително за необходимата инфраструктура и за нейното функциониране, се 

поемат от първоначалния причинител на отпадъците или от настоящите или предишните 

притежатели на отпадъците. 

В Закона за управление на отпадъците е въведено следното определение "Схема за разширена 

отговорност на производителя".  "Схема за разширена отговорност на производителя" е набор 

от мерки, предприети с цел да гарантират, че производителите на продукти носят финансова 

отговорност или финансова и оперативна отговорност за управлението на отпадъците като 

етап от жизнения цикъл на продукта след превръщането му в отпадък. 

В България се прилагат успешно няколко основни схеми за управление на отпадъците в 

съответствие с националното законодателство в т.ч.: отговорност на причинителя и 

притежателя за образуваните отпадъци при производството на стоки и услуги; разширена 

отговорност на производителя относно 6 групи масово разпространени отпадъци; и схема за 

отговорност на домакинствата и на другите лица, които генерират подобни на битовите 

отпадъци. 

-  Схемата за отговорност на причинителя и притежателя за образуваните отпадъци при 

производството на стоки и услуги се  прилага за производствени отпадъци, включително 

производствени опасни отпадъци; болнични отпадъци; ПСБ/ПСТ; утайки от ПСОВ, отпадъци от 
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строителството и от разрушаване на сгради (с изключение на строителните отпадъци от 

ремонтни дейности на домакинствата и разрушаване на сгради в малки количества по 

критерии, определени в ЗУО). Тази схема е типичен пример за прилагане на принципа 

"замърсителят плаща". От 2012 г. в националното законодателство за първи път се въведоха 

изисквания и количествени цели на повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на СО. 

За постигането на тези цели, нормативната уредба въвежда основни практически 

инструменти, които да обвържат задължените лица в схемата за СО да преминат към 

рециклиране и друго оползотворяване на СО. 

- Схемата за разширена отговорност на производителя (РОП) се прилага успешно по 

отношение на 6 групи масово разпространени отпадъци (МРО): опаковки (от 2004 г.); ИУМПС 

(от 2005 г.); ИУЕЕО (от 2006 г.); отпадъчни масла и нефтопродукти (от 2006 г.); батерии и 

акумулатори (от 2006 г.); и гуми (от 2011 г.). При тази схема, лицата, пускащи на пазара 

продукти, които се превръщат в МРО, са задължени по силата на ЗУО и специфичните наредби 

за постигане на количествени цели за подготовка за повторна употреба, рециклиране и 

оползотворяване на МРО, определени в Наредбите за всеки вид МРО. Създадени са и се 

поддържат съответните публични регистри на задължените по схемата лица. Цените на 

услугите, свързани с подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на 

МРО се формират изцяло на пазарен принцип при наличната конкуренция на национално ниво, 

в рамките на ЕС и Световната търговска организация за предоставяне на такива услуги. 

Анализът на отпадъците показва, че най-добри постижения от гледна точка на йерархията на 

управление на отпадъците са постигнати за МРО. Това дава основание добрите резултати от 

прилагане на схемата за 6-те групи МРО схемата да се разшири и за други продукти. С оглед на 

новите европейски цели по отношение на текстилните отпадъци за 2025 г., е необходимо в 

схемата да бъдат включен и този отпадъчен поток. 

- Схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които генерират подобни на 

битовите отпадъци се прилага за битовите отпадъци от домакинствата (с изключение на 6 

групи МРО) и за отпадъци, подобни на битовите, които по своя характер и състав са сравними с 

отпадъците от домакинствата, но образувани от други източници. Задължени лица са 

домакинствата и лицата, които образуват битови отпадъци и подобни на битовите отпадъци. 

Задължените лица заплащат такса-битови отпадъци, с приходите от която се финансира 

функционирането на схемата. Понастоящем размерът на таксата се определя масово като 

промил от данъчната оценка/отчетната стойност на имотите на гражданите, фирмите и 

институциите, което води до неспазване на принципа „замърсителят плаща“. През 2017 г. бе 

приет ЗИД на ЗМДТ, с който бяха въведени нови основи за определяне на такса битови 

отпадъци. След няколко отлагания, към настоящия момент за стартова година на новия 

механизъм за определяне на такса-битови отпадъци е приета 1.01.2022 г. 

 

2.Схема на управление на отпадъците в община „Марица“ 

-  Схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които генерират подобни 

на битовите отпадъци - Схемата се прилага за битовите отпадъци от домакинствата (с 

изключение на няколко групи МРО) и за отпадъци, подобни на битовите, които по своя 

характер и състав са сравними с отпадъците от домакинства, но образувани от други 

източници – юридически лица. Подобни на битовите отпадъци се образуват най-вече в 

административни сгради, образователни институции, социални организации, пазари, 

търговски обекти, хотели и ресторанти и др. Битовите отпадъци се образуват и от 

производствени предприятия, но от жизнената дейност на служителите и работниците на тези 
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предприятия. Домакинствата и други генератори на битови отпадъци заплащат такса битови 

отпадъци на общината, а с приходите от такса битови отпадъци се осигуряват услуги на 

домакинствата и други генератори на битови отпадъци по събиране, извозване и третиране на 

битови отпадъци. 

При тази схема задължените лица са домакинствата и лицата, които образуват битови 

отпадъци и подобни на битовите отпадъци. Тези лица са отговорни за изхвърлянето, 

включително разделното събиране и изхвърлянето на битови отпадъци в определените за 

целта съдове и места, в съответствие с принципа „Замърсителя плаща“ – и за заплащането на 

пълните разходи за услугите по временно съхраняване, събиране, транспортиране, третиране 

на отпадъци, закриване, рекултивация и последващ мониторинг на депа и съоръженията за 

битови отпадъци в съответствие със Закона за местни данъци и такси, ЗУО и наредбите на 

общините за управление на отпадъците. 

За услугите по събиране, извозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения и за поддържане чистотата на местата за обществено ползване, данъчно 

задължените лица на територията на община „Марица“, заплащат такса за битови отпадъци, 

определена от общинския съвет „Марица“, въз основа на одобрена план-сметка, за разходите 

по поддържане на чистотата и размера на таксите за битови отпадъци, включваща разходи за: 

- Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци – контейнери, кофи и др. 

- Събиране, вкл. разделно на битови отпадъци и транспортирането им до депа или други 

инсталации и съоръжения за третиране; 

- Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за 

битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисления по чл. 60 и 64 от ЗУО; 

- Почистване на уличните платна, площадки, алеи, паркове и други територии за 

обществено ползване. 

 

-  Схема за разширена отговорност на производителя (РОП), относно някой групи масово 

разпространени отпадъци – При тази схема за РОП лицата, пускащи на пазара продукти, които 

след тяхната употреба се превръщат в МРО, са задължените по схемата лица и носят 

отговорност в съответствие с изискванията на ЗУО и специфичните наредби за всеки вид МРО. 
Домакинствата и различните организации, предприятия и институции, които в резултат на 

употребата на продукти образуват МРО, са длъжни да спазват правилата за разделно събиране 

и изхвърляне на определените за това места МРО. 

РОП може да се осъществи по два начина от задължените лица: 

1. чрез колективна система, представлявана от организация за оползотворяване (ОО) на 

съответните МРО. 

2. индивидуално от задълженото лице (конкретна фирма), което пуска на пазара МРО. 

Община „Марица“  има сключени договори с организации за оползотворяване за разделно 

събиране на: 

- отпадъци от опаковки с „ЕКОБУЛПАК БЪЛГАРИЯ“ АД; 

- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване с Елтехресурс“ АД; 

- негодни за употреба батерии и акумулатори с  „Екобатери“ АД.  

 

- Схема на отговорност на причинителя и притежателя на образуваните отпадъци чрез 

пряко заплащане на услугите по извозване и третирането им в сътрудничество с общината - 

производителя на определени продукти и стоки или доставчикът на дадена услуга е 
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задължено лице и носи отговорност за съхраняването, събирането, транспортиране и 

третиране на отпадъците, генерирани при производството на съответните стоки и услуги, в 

съответствие с нормативните. Разглежданата схема е типичен пример за пълното прилагане на 

принципа „замърсителя плаща“. 

По този начин се предоставя възможност на юридическите лица – фирми и други да 

организират сами извозването на битови отпадъци и подобни на битови отпадъци до 

инсталации и съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци. В този 

случай фирмите организират сами и заплащат дейността по транспортирането на отпадъците 

им. 

Генераторите на ОСР на територията на общината, организират сами и финансират 

съхранението, извозването и последващото им третиране. Генераторите на ОСР организират 

сами транспортирането на строителните отпадъци до депо.  

При тази схема лицата, които ползват услугите по отвеждане и пречистване на отпадъчни води 

в т.ч. и третиране на утайки от ПСОВ, в съответствие с принципа „замърсителя плаща“, 

заплащат пълните разходи за тази услуга. Задължените в схемата лица заплащат услугите чрез 

такса за отвеждане и пречистване на отпадъчните им води в т.ч. за третиране на утайките им, 

която се изчислява на базата на количеството на доведени и отведени отпадъчни води и 

разходи за дейността. Таксите се определят от оператора на ВиК системите и се утвърждават 

от Комисията за енергийно и водно регулиране, в съответствие с нормативната уредба на 

национално ниво. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 

След направен анализът на основните схеми за управление на отпадъците и прилагането им на 

местно ниво, както и ефективното прилагане на принципите „Разширена отговорност на 

производителя” и „Замърсителят плаща”, могат да се направят следните изводи и препоръки: 

- В община „Марица“ се прилагат основни схеми за управление на отпадъците в 

съответствие с националното законодателство: 

- Схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които генерират 

подобни на битовите отпадъци. Схемата се прилага за битовите отпадъци от 

домакинствата (с изключение на 6 групи МРО) и за отпадъци, подобни на битовите, 

които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, но 

образувани от други източници. Задължени лица са домакинствата и лицата, които 

образуват битови отпадъци и подобни на битовите отпадъци. Задължените лица 

заплащат такса-битови отпадъци, с приходите от която се финансира 

функционирането на схемата. 

- Схема за разширена отговорност на производителя (РОП), относно някой групи 

масово разпространени отпадъци, в случая опаковки,   излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване и  негодни за употреба батерии и 

акумулатори. 

- Схемата за отговорност на причинителя и притежателя за образуваните отпадъци 

при производството на стоки и услуги се прилага за производствени отпадъци, вкл. 

производствени опасни отпадъци, болнични отпадъци, отпадъци от 

строителството и от разрушаване на сгради (с изключение на строителните 

отпадъци от ремонтни дейности на домакинствата и разрушаване на сгради в 

малки количества по критерии, определени в ЗУО). 
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- На Интернет страница на общината е налична информация за задълженията по 

договора с организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки и за задълженията по 

сключените договори с организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци  

(ИУЕЕО и НУБА). 

 

- АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Анализът на инфраструктурата по управление на отпадъците се стреми да отговори на 

следните въпроси: 

- Какви са тенденциите и настоящата ситуация по отношение на осигуряване от 

общината на инфраструктура за отпадъци, чието управление е от компетенциите на 

местните власти. 

- Осигурената, изградената и в процес на планиране, осигуряване и изграждане 

инфраструктура достатъчна ли е за третиране на отпадъците на територията на 

общината и за постигане на количествените цели за рециклиране и оползотворяване на 

отпадъците, поставени пред местните власти. 

- Необходима ли е допълнителна инфраструктура за подобряване на услугите и 

постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, в т.ч. по потоци 

отпадъци. 

- Какви са основните изводи и препоръки за бъдещи действия. 

Предмет на анализа е инфраструктурата за управление на битовите отпадъци и на утайките от 

ГПСОВ, тъй като управлението на тези потоци отпадъци са от компетенциите на общините. 

Правим и анализ на инфраструктурата за третиране на отпадъци от строителство и 

разрушаване (ОСР), тъй като управлението макар и на малка част от този поток отпадъци – от 

ремонтна дейност на домакинствата - е също от компетенциите на местните власти, а от друга 

страна, общината като възложител на строителни дейности и на дейности по разрушаване на 

сгради е също генератор на ОСР. 

За целите на настоящият анализ е ползвана информация от: програми, доклади и отчети на 

община „Марица“ по управление на отпадъците,  информация от интернет страницата на 

РИОСВ, ИАОС, МОСВ и др., НПУО 2021 – 2028 г., ръководство за управление на едрогабаритни 

отпадъци и др. 

 

1. Инфраструктура за битови отпадъци 

1.1. Площадки, съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци 

На територията на община “Марица“ няма депо за битови отпадъци. Община „Марица“ 

ежегодно сключва договори с Община Пловдив (собственик на съоръженията) за  приемане и 

депониране на битови отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци, в землището на с. 

Цалапица, община „Родопи“ и за  приемане на битови отпадъци за третиране на обект „Депо за 

неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ“, с. Шишманци, 

община Раковски. Двете съоръжения са част от Регионалната система за управление на 

отпадъците. 

Смесените битови отпадъци  на селата съгласно сключени договори се депонират, както 

следва: 

- на Регионално депо за неопасни отпадъци, в землището на с. Цалапица, община 

„Родопи“: Труд, Царацово, Радиново, Костиево, Бенковски и Войсил. 
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- на Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит 

способ – с. Шишманци, община Раковски: Скутаре, Рогош, Трилистник, Маноле, 

Манолско Конаре, Ясно поле, Граф Игнатиево, Строево, Войводиново, Динк, Желязно, 

Калековец и Крислово. 

 Депо/депа за депониране на битовите отпадъци  

Като член на РСУО Пловдив, община Марица предава за третиране генерираните на 

територията отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) Цалапица и Депо за 

неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ (ДНОИБРЗС) 

Шишманци. 

  

- Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) Цалапица е изградено в землището 

на с. Цалапица, местността „Паша махала“, ЕКАТЕ 78029 и е разположено върху терен от 200 

дка на около 12 км от гр. Пловдив. РДНО е с комплексно разрешително №355-НО/2008 г. 

Титуляр на комплексното разрешително е община Пловдив. Дейностите по експлоатация на 

депото се извършват от фирма „Водстрой-Пловдив” АД. В РДНО с. Цалапица са изградени 12 

клетки за обезвреждане (депониране) на неопасни отпадъци без извършване на 

предварителното им третиране като клетки № 1 до №6 са вече запълнени. 

 

Таблица 26 Производствен капацитет на РДНО с. Цалапица 

№ Инсталация Позиция на 

дейността по 

Приложение 

№ 4 на ЗООС 

Капацитет 

[t/24h] 

Капацитет 

до кота +13, 

при γ = 0.7 

t/m3 

[t] 

1 Регионално депо за неопасни отпадъци 

за общините Пловдив, Марица, 

Калояново, Стамболийски, Родопи, 

Перущица, Съединение, Кричим, 

Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, 

Първомай, в землището на с. Цалапица, 

местност «Паша махала», включващо: 

Клетка №1; 

Клетка №2; 

Клетка №3; 

Клетка №4; 

Клетка №5; 

Клетка №6; 

Клетка №7; 

Клетка №8; 

Клетка №9; 

-    Клетка №10; 

-    Клетка №11; 

 -    Клетка №12. 

5.4 2 000 t/24h 1 625 000 

 

 

 

 

 

 

30 000 

48 000 

174 000 

31 000 

52 000 

206 000 

37 000 

89 000 

284 000 

48 000 

85 000 

541 000 

Източник: Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнението на дейностите през 2020 г., 

за които е предоставено Комплексно разрешително  №355-НО/2008 г. 

Ежегодно община Пловдив внася в ИАОС Годишен доклад по околна среда за изпълнение на 

дейностите, за които за депото е предоставено комплексно разрешително. Съгласно 

публикувания на интернет страницата на ИАОС годишен доклад за 2020г.:  
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 Депонирани са 76 756.730 тона неопасни отпадъци и са оползотворени 7.24 тона 

строителни отпадъци и почва и камъни Не е превишен разрешения годишен капацитет. 

Не е превишаван разрешения капацитет на денонощие на инсталацията.  

 Количество на оползотворените отпадъци при направа на подход и площадка за 

разтоварване на отпадъците – 7.24 тона.  

 Състав на отпадъците – Морфологичен състав на приетите и депонирани битови 

отпадъци в %: хартия/картон:6%; хранителни и растителни:36%; текстил:4%; 

инертни:10%; пластмаси:15%; кожи, гуми:2%; стъкло:5%; метали:2% други:20%; т.ч. 

вода:14%, неописани:6% . 

 Технология на депониране – Отпадъците се разтоварват, пробутват и уплътняват. 

Височината на всеки работен хоризонт е 2 m, от които 1,80 m са депониран и уплътнен 

отпадък и 0,2 m пръст. 

През 2020 г. на депото са приети следните количества отпадъци с код и наименование: 

 

Таблица 27 Приети количества отпадъци на РДНО с. Цалапица през 2020 г. 

Отпадък Код Количество 

депонирани 

отпадъци  

2020 г., t/y 

Име на фирмите, 

собственик на 

депонираните  

отпадъци 

Съответствие 

Смесени битови 

отпадъци 

Отпадъци от почистване 

на улици 

Битови отпадъци, 

неупоменати другаде 

Други отпадъци 

(включително смеси от 

материали) от механично 

третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите 

в 19 12 11 

Биоразградими отпадъци 

от кухни и заведения за 

обществено хранене 

 

20 03 01 

20 03 03 

20 03 99 

 

19 12 12 

 

 

 

 

30 876,640 

1 651,000 

9 579,860 

 

3 334.820 

 

 

Община Пловдив 

 

 

Смесени битови 

отпадъци 

Други отпадъци 

(включително смеси от 

материали) от механично 

третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите 

в 19 12 11 

20 03 01 

19 12 12  

1 51,660 

 

4 037,120 

Община 

Стамболийски 

Договор №20ДГ-

134/09.03.2020 г. 

 

Смесени битови 

отпадъци 

Други отпадъци 

(включително смеси от 

материали) от механично 

третиране на отпадъци, 

20 03 01 

19 12 12 

2 320,720 

6,540 

Община Перущица 

Договор №20ДГ-

167/23.03.2020 г. 
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различни от упоменатите 

в 19 12 11 

Смесени битови 

отпадъци 

Други отпадъци 

(включително смеси от 

материали) от механично 

третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите 

в 19 12 11 

20 03 01 

19 12 12 

 

3 295,540 

5,760 

 

Община Кричим 

Договор 

№20ДГ239/27.04.2020 

г. 

 

Смесени битови 

отпадъци 

Други отпадъци 

(включително смеси от 

материали) от механично 

третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите 

в 19 12 11 

20 03 01 

 

19 12 12 

3 921,000 

6,240 

Община Съединение 

Договор 

№20ДГ121/05.03.2020 

г. 

 

Смесени битови 

отпадъци 

Други отпадъци 

(включително смеси от 

материали) от механично 

третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите 

в 19 12 11 

20 03 01 

19 12 12 

13 682,390 

116,100 

Община Родопи 

Договор №20ДГ-

364/16.06.2020 г. 

Смесени битови 

отпадъци 

Други отпадъци 

(включително смеси от 

материали) от механично 

третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите 

в 19 12 11 

20 03 01 

19 12 12 

4 909,140 

85,420 

Община Марица 

Договор №20ДГ-

202/30.03.2020 г. 

Текстилни материали 

 

20 01 11 20,320 "Чайка -97"АД 

20ДГ397/29.06.2020 г. 

Битови отпадъци, 

неупоменати другаде 

 

Сгурия, шлака и дънна 

пепел от котли /с 

изключение на дънна 

пепел от котли 

упоменати в 10 01 04/ 

Дънна пепел и шлака, 

различни от упоменатите 

в 19 01 11 

 

10 01 01  

 

19 01 12 

 

 

 

1,040 

 

0,400 

 

 

"Тед Бед" ЕАД 

20ДГ381/17.06.2020 г. 

Смесени битови 

отпадъци 

 

20 03 01 

 

18,220 "Инпринт" АД 

20ДГ375/17.06.2020 г. 

 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“  

ЗА ПЕРИОДА 2021- 2028 г. 

140 
 

Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01 55,480 Търговски център 

"Тракия" АД 

20ДГ372/16.06.2020 г. 

Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01 4,200 "Фероком" АД 

20ДГ371/16.06.2020 г. 

Материали, негодни за 

консумация или 

преработване 

 

02 06 01 

 

 

6,520 "Шарми” ЕООД 

20ДГ366/16.06.2020 г. 

Смесени битови 

отпадъци 

 

20 03 01 

 

47,980 "Димитър Маджаров - 

2"  ЕООД 

20ДГ365/16.06.2020 г. 

Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01 27,340 „Ай Ти Дабълю” ЕООД 

20ДГ370/16.06.2020 г. 

 

Други 

отпадъци(вклщчително 

смреси от материали) от 

механично третиране на 

отпадъци, различни от 

упоменатите в 19 12 11 

 

19 12 12 50,00 "Папир БГ" ООД 

20ДГ374/16.06.2020 г. 

Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01 18,580 "Максима България" 

ЕООД 

20ДГ368/16.06.2020 г. 

Отпадъци от смесени 

материали /импрегниран 

текстил еластомер 

пластомер/  

 

04 02 09 

 

1,200 "Ларж" ООД 

20ДГ373/16.06.2020 г. 

Стърготини, стружки и 

изрезки от пластмаси 

12 01 05 7,0 „Микро АСУ“ ООД 

20ДГ377/17.06.2020 г. 

Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01 10,0 "Интеркомплекс" ООД 

20ДГ369/16.06.2020 г. 

 

Други фракции не 

опоменати другаде 

20 01 99 

 

10,0 "Ремос-ХБ" ЕООД 

20ДГ562/07.08.2020 г. 

Други отпадъци 

(включително смеси от 

материали) от механично 

третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите 

в 19 12 11 

 

02 03 99 48,900 КТ Интернешънъл  

ЕАД 

20ДГ376/17.06.2020 г. 

Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01 26,440  „Дани и Никол” ЕООД 

20ДГ383/17.06.2020 г. 

Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01 9,980 РКС Пловдив 

20ДГ382/17.06.2020 г. 

Текстилни материали 20 01 11 20,700 Успех -ССБ Холдинг 

EООД 

20ДГ476/13.07.2020 г. 

 

Всичко   76 756,730  да 
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Разрешено по КР t/y по 

11.2.5 

 350 000   

Общо приети отпадъци 

по условие 11.2.5.1 

    

Керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични 

изделия 

17 01 03 7,24   

Всичко оползотворени  7,24  да 

Разрешено по КР t/y по 

11.2.5.1 

 50 000  

Източник: Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнението на дейностите през 2020 г., 

за които е предоставено Комплексно разрешително  №355-НО/2008 г. 

Предстои увеличаване капацитета на депото, което ще осигури екологосъобразното третиране 

на отпадъците и удължаване на експлоатационния период на съоръжението.  

 

- Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит 

способ (ДНОИБРЗС) с. Шишманци е с изградени първа и втора клетка от депото за неопасни 

отпадъци, с разрешен капацитет по Комплексно разрешително №380-НО/2009 г. на МОСВ и 

Газов кладенец №1. Клетки № 1 и № 2  са с  обща площ 92,6 дка.. Обектът се стопанисва от ДЗЗД 

„Консорциум Екологичен завод“. 

 

Таблица 28  Производствен капацитет на Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за 

биологично разграждане по закрит способ с. Шишманци 

№ Инсталация 

 Позиция на 

дейността по 

Приложение 

№ 4 на ЗООС 

Капацитет 

[t/24h] 

Капацитет 

(t 

отпадъци) 

1 
Инсталация за биологично 

разграждане по закрит способ 

 
5.3.1 120 -  

1 Депо за неопасни отпадъци с. 

Шишманци, включващо: 

Клетка №1 

Клетка №2 

Клетка №3 

Клетка №4 

 5.4 125 

 

125 

125 

125 

125 

750 000 

 

150 000 

142 000 

240 000 

217 500 

Източник: Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнението на дейностите през 2020 г., 

за които е предоставено Комплексно разрешително  №380-НО/2009 г. 

Технологични подобекти и участъци на обекта са: 

1. Подобект – корпус “Първична обработка и рафиниране” - Приемане на отпадъците; 

2. Участък “Първична обработка”- - Грубо сепариране и отделяне на биоразградимите 

отпадъци; 

3. Отделение “Подбор на органични отпадъци” -  Подготовка на биоразградимите 

отпадъци за ферментация; 

4. Отделение леки пластмаси - Отделяне на леки пластмаси от опаковки, торбички и др. за 

пресоване и балиране; 

5. Участък “Ферментация” - Първа фаза на компостирането – ферментация на 

биоразградимите отпадъци; 
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6. Подобект “Ферментация и зреене” - Втора фаза на компостирането – зреене на 

компоста; 

7. Участък “Рафиниране” - Очистване на компоста от некомпостирали се биоразградими 

отпадъци; 

8. Подобект “Биофилтри” - Очистване на въздуха , аспириран от ферментационните 

камери и площадките за зреене на компоста; 

9. Командна кабина -  Наблюдение , автоматичен контрол и управление на параметрите 

на ферментацията на биоразградимите отпадъци. 

Ежегодно община Пловдив внася в ИАОС Годишен доклад по околна среда за изпълнение на 

дейностите, за които за депото е предоставено комплексно разрешително. Съгласно 

публикувания на интернет страницата на ИАОС годишен доклад за 2020г.:  

 Годишни количества биологично разградени по закрит способ в Инсталация за 

биологично разграждане по закрит способ - 83671.35 t/y; 

 Годишни количества депонирани отпадъци - 36757.54 t/y; 

 Общо натрупано количество от началото на експлоатация на клетката (16.11.2016 г. – 

31.12.2020 г.)  е 144 119 т., с обем 361 614 м3  или отпадъците са със средно относително 

тегло – 0,39 t/m3 

 Свободният капацитет за клетка № 2 е 82231 м3. 

 Състав на отпадъците – Морфологичен състав на приетите и депонирани битови 

отпадъци в %: хартия/картон:1%; хранителни и растителни:18% стабилизирана 

органична фракция; текстил:2%; строително отпадъци:0,5%; пластмаси: 5%; кожи, 

гуми:3%; стъкло:2%; метали:0,5% други (неоползотворима фракция) инертни 68%;. 

 Технология на депониране  - Отпадъците се разтоварват, пробутват и уплътняват. 

Височината на всеки работен хоризонт е 2 m, от които 1,80 m са депониран и уплътнен 

отпадък и 0,2 m пръст. 

 

През 2020 г. на депото са приети следните количества отпадъци с код и наименование: 

 

Таблица 29  Приети количества отпадъци на ДНОИБРЗС с. Шишманци през 2020 г. 

Отпадък Код Количество 

депонирани 

отпадъци  

2020 г., t/y 

Име на фирмите, 

собственик на 

депонираните  

отпадъци 

Съответствие 

Смесени битови 

отпадъци 

Биоразградими отпадъци 

от кухни и заведения за 

обществено хранене  

Текстилни материали 

Отпадъци от почистване 

на улици 

Обемни отпадъци 

Битови отпадъци, 

неупоменати другаде 

20 03 01 

 

20 01 08 

 

 

20 01 11 

20 03 03 

 

20 03 07 

20 03 99 

20 02 01 

95536,74 

 

581,08 

 

 

4,4 

13,64 

 

106,58 

22,04 

287,94 

 

Община Пловдив 

 

 

Смесени битови  

Отпадъци 

Други отпадъци 

20 03 01 

19 12 12  

8280,02 

 

79,68 

Община Раковски 

Договор №20ДГ-

226/16.04.2020 г. 
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(включително смеси от 

материали) от механично 

третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите 

в 19 12 11 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 2468,44 Община Брезово 

Договор №20ДГ-

267/16,04.2020 г. 

 

Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01  7595,48 Община Марица 

Договор 

№20ДГ225/16.04.2020 

г. 

 

Утайки от септични ями 20 03 04 132,88 „Сокотаб“ 

Договор 

№20ДГ316/27.05.2020 

г. 

 

Материали, негодни за 

консумация или 

преработване 

Други отпадъци 

(включително смеси от 

материали) от механично 

третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите 

в 19 12 11 

02 03 04 

 

 

19 12 12 

0 

 

 

261,68 

КТ Интернешенъл“ 

ЕАД 

Договор №20ДГ-

378/17.06.2020 г. 

Договор №20ДГ-

379/17.06.2020 г. 

 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 1184,74 „Кауфланд България“ 

ЕООД 

Договор №20ДГ-

380/17.06.2020 г. 

Утайки от пречистване 

на отпадъчни води от 

населени места 

19 08 05 7632,58 "КМД"ЕООД 

17ДГ507/26.05.2017 г. 

Материали, негодни за 

консумация или 

преработване 

02 02 03 26,88 "Даун Криейтърс" 

ЕООД 

20ДГ483/15.07.2020 г. 

Биоразградими отпадъци 20 02 01 6,94 "Адаманд Съвис Груп" 

АД 

20ДГ345/09.06.2020 г. 

 

Органични отпадъци, 

различни от упоменатите 

в 16 03 05 

16 03 06 11,06 „Грийн Дот“ ЕООД 

20ДГ99/20.02.2020 г. 

Всичко  124232,8  да 

Разрешени по КР  125000  

Източник: Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнението на дейностите през 2020 г., 

за които е предоставено Комплексно разрешително  №380-НО/2009 г. 

 

РСУО – Пловдив предприема стъпки за изграждане на Клетка № 3. 
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 Претоварни станции 

На територията на община «Марица» няма претоварни станции. От направените анализи 

относно изграждане на допълнителна инфраструктура за управление на битовите отпадъци на 

територията на община „Марица“ не е доказана необходимост от изграждане на такива.  

 

 Инсталации за биоразградими и за биоотпадъци 

Община „Марица“ изпълнява договор №BG16M1OP002-2.005-0002-C03 „Изграждане на 

компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, 

включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за 

разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица" в 

резултат на което е изградена компостираща инсталация за разделно събрани дървесни и 

зелени отпадъци с капацитет 6200 т. , която обслужва над 30 000 жители от 19-те села на 

селищната система. Инсталацията е построена на поземлен имот с площ 14 000 кв. м., м. 

„Чарлъшки ливади“, с. Ясно поле, община Марица, с предназначение за неземеделски нужди за 

изграждане на обект „Компостираща инсталация". Инсталацията оползотворява разделно 

събрани градинските отпадъци от домакинства и зелен и дървесен отпадък от поддръжката на 

общински площи.  

Фигура 6 Компостираща инсталация 

 
Източник: https://www.marica.bg/ 

 

Технологията е открито компостиране със системи с принудителна аерация в покрити с 

чергила от непропусклива мембрана призми. Целта на инсталацията е изпълнението на целите 

по чл. 31, ал.1, т. 2 от ЗУО и получаване на качествен краен продукт "компост". Обособени са 

зони: приемна зона, зона за съхранение на вход. материал, за дробене и хомогенизиране, за 

https://www.marica.bg/
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компостиране, за доузряване, за съхранение на готовия продукт, за съхранение на 

механизация, административна сграда. Оборудване и механизация за 3 бр. призми включва - 

платнища, релси с ролки, вентилатори, сонди със сензори за кислород и температура, 

аериращи тръби, контролно табло, компютър, преносима лаборатория, бариера, пароструйка, 

портален кантар, машина за раздробяване на дървесни отпадъци и хомогенизиране, челен 

товарач, пресевна машина.  

Създадена е двукомпонентна система с площадки и със събиране по график от определени 

пунктове от населението, за да се осигури по-висок процент на събираемост в местата с 

концентрирани източници на зелени отпадъци. 

За функционирането и се осигурят: автомобили за събиране на зелени отпадъци (1 бр. от 24м3. 

и 2 бр. от 12м3), 2 бр. трактори с ремарке, 2 бр. мобилни машина за раздробяване на дървесни 

отпадъци и челен товарач. Експлоатацията на компостиращата инсталация е предоставена на 

търговско дружество „Чиста Марица“ ЕООД, което е 100 % общинска собственост. 

 

 Инсталации за предварително третиране/сепариране, сортиране и други за 

битови отпадъци 

В ДНОИБРЗС с. Шишманци са изградени: сепарираща инсталация, инсталация за биологично 

разграждане по закрит способ и депо за неопасни отпадъци с действащи 2 (от общо 

предвидените 4) клетки за депониране. Инсталация за сепариране е с капацитет 125 000 т/г. 

 

 Площадки за предаване на разделно събрани битови отпадъци, които общината е 

осигурила за населени места над 10 000 жители 

На територията на община „Марица“ няма площадки за предаване на разделно събрани битови 

отпадъци. В общината няма населено място с население над 10 000 жители, в което общината 

да е задължена да определи площадка за предаване на разделно събрани битови отпадъци. 

През 2021 г. е сключен договор с „Анес 96“ ООД за предоставяне за ползване площадка за 

събиране и предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни и 

др. отпадъци. Площадката се намира в с. Царацово, ул. „Клиси Пара“ № 21. 

 

 Пунктове за изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса 

и стъкло 

По данни от публичния регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на 

дейности с отпадъци, на територията на общината съществуват фирми, притежаваща 

разрешително за дейности с отпадъци от хартия, картон, пластмаса и метали:  

Таблица 30 Пунктове за изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, метал пластмаса 

и стъкло 

№  ДАННИ ЗА 

ФИРМАТА  

Разрешение № и 

дата  

Местонахождение на 

площадката  

1. АНЕС – 96 ООД,  

ЕИК: 115790035 

09-ДО-00000689-

15/18.06.2020 

с. Царацово, ул. Клиси пара № 

21 

2. КАСКАДА ООД,  

ЕИК: 115813726 

09-РД-00000255-

04/07.10.2020 

 с. Царацово, ул. Извън 

регулация 7, 78080.75.335, 

78080.75.334, 78080.74.364, м-

т Друмът 

3. ИВАМАР – 88 

ЕООД, ЕИК: 

202827940 

09-ДО-00001085-

01/22.06.2018 

с. Труд, имот с идентификатор 

№ 73242.44.51 и 7342.44.52 
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Източник: ИАОС 

 

 

 

 

 Площадки/места за предаване на ИУЕЕО, излезли от употреба гуми, 

негодни за употреба акумулатори, отработени масла, включени в системата 

на организации за оползотворяване на МРО или индивидуално 

изпълняващи цели за МРО 

По данни от публичния регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на 

дейности с отпадъци, на територията на общината съществуват фирми, притежаваща 

разрешително за дейности с отпадъци от ИУЕЕО, негодни за употреба акумулатори 

Таблица 31 Площадки/места за предаване на ИУЕЕО, негодни за употреба акумулатори,  
№  ДАННИ ЗА 

ФИРМАТА  

Разрешение № и 

дата  

Местонахождение на 

площадката  

1. АНЕС – 96 ООД, 

ЕИК: 115790035 

09-ДО-00000689-

15/18.06.2020 

с. Царацово, ул. Клиси пара № 

21 

Източник: ИАОС 

 

 Инсталации за оползотворяване на сметищен газ 

На територията на община „Марица“ няма инсталации за оползотворяване на 

сметищен газ. 

1.2. Съдове и техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци 

 Инфраструктура за събиране и транспортиране на смесени битови 

отпадъци 

Общинската системата за сметосъбиране и сметоизвозване в община „Марица“ обхваща 100% 

от населението на общината. Генерираните битови отпадъци от домакинствата се събират в 

стандартни съдове за битов отпадък, конструктивно пригодени за сметосъбиращата техника в 

общината. Общият брой на наличните съдове за сметосъбиране в общината и графика на 

тяхното извозване е представен в следващата таблица: 

Таблица 32 Налични съдове за събиране на смесени битови отпадъци в общината 
№ Вид контейнер Обем 

м3 

Брой  

към  

31.12.2020 

г. 

Честота на обслужване на 

контейнерите на седмична 

база 

Собственост 

1. Тип «Кука» 0,11-

0,24 

11534 Един път седмично  или 

съгласно заявената  кратност в 

подадените декларации по чл. 

16б, ал.2  от Наредбата за 

определянето и 

администрирането на 

местните такси и цени на 

услуги на територията на 

Община „Марица“. 

На Изпълнителя на 

услугата по събиране 

и транспортиране на 

смесени битови 

отпадъци 
2. Тип «Бобър» 1,1 655 

Източник: Община „Марица“ 
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Работният обем на сметосъбиращите автомобили е съобразен с редица ограничителни 

фактори – състояние на транспортната инфраструктура, обем и вид на отпадъците, разстояние 

и подход до регионално депо и др.  

В следващата таблица е представен броя и вида на сметосъбиращите автомобили, които се 

използват в община „Марица“:  

 

 

Таблица 33 Транспортни средства за събиране на смесени  битови отпадъци  

 

№ 

Вид на транспортното 

средство (сметосъбиращ 

автомобил тип ротопреса, 

тип вариопреса или др.) 

 

Технически характеристики на транспортното средство 

Година на 

производство 
Брой 

Обем на 

надстройката 

м3 

Собственост 

1 Сметосъбиращ автомобил 

тип ротопреса 

2007 1 20 

на Изпълнителя на 

услугата по 

събиране и 

транспортиране на 

смесени битови 

отпадъци 

2 Сметосъбиращ автомобил 

тип ротопреса 

1997 1 14 

3 Сметосъбиращ автомобил 

тип вариопреса 

2001 1 18 

4  Сметосъбиращ автомобил 

тип ротопреса  

2004  1 18 

5  Сметосъбиращ  автомобил 

тип ротопреса 

2005  1 18 

6  Сметосъбиращ автомобил 

тип ротопреса 

2001  1 18 

7 Сметосъбиращ автомобил 

тип вариопреса 

2007 3 14 

Източник: Община „Марица“ 

 

Дейността на община „Марица“ по сметосъбиране и сметоизвозване е обезпечена с 

необходимите съдове за събиране, така че да обхване 100% от населението на общината и да 

осигури необходимата честота на извозване, която да не допуска препълване на контейнерите. 

Общината има сключен договор за услуги за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП 

за услугите по събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци с „Консорциум Чиста 

Марица“ ДЗЗД. Организираното събиране и сметоизвозване на смесени битови отпадъци се 

осъществява по график определен с ежегодна Заповед на кмета на общината, съгласно чл. 63, 

ал. 2 от Закона за местните данъци и такси. 

 

 Контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и на други 

битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса стъкло  

На сайтовете на Община „Марица“ 

(https://maritsa.bg/ekologiya/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0

%be-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-

%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-

%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%ba/) и на ЕКОБУЛПАК България АД 

(https://www.ecobulpack.bg/obsluzhvane-na-kontejneri/) е представена информация за местата 

за разполагане на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки, собственост на 
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Екобулпак АД на територията на Община „Марица“, карта и график на обслужване на 

контейнерите. 

 

Таблица 34 Контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и на други битови 

отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло в общината  

 

№ Вид контейнер Обем м3 Брой Честота на 

обслужване на 

контейнерите на 

седмична база 

Собственост 

1 тип „Бобър“ 

/жълт/ 

1,1 131 1 път на 14 дни  

/през седмица/ 

На организацията по 

оползотворяване на 

отпадъци от опаковки 2 тип Кофа 

/жълта/ 

0,36 5 

3 тип „Иглу“ 1,4 110 1 път на 3 месеца 

Източник: Община „Марица“ 

 

 Контейнери и транспортни средства за разделно събиране на отпадъци от текстил 

и обувки 

През 2021 г.  Община „Марица“ сключи Договор за сътрудничество с „Текстилна организация“ 

АД за създаване на система за разделно събиране и рециклиране и/или оползотворяване на 

отпадъци от обувки и текстил. Очакваме дружеството да придобие статут на „Организация по 

оползотворяване“ и да започнем изграждане на системата. 

 Контейнери и транспортни средства за разделно събиране на зелени и хранителни 

биоотпадъци 

Зелени отпадъци в общината се събират разделно в  за  разделно събиране на биоотпадъците 

при източника на  образуване, по  метода от къща на къща в чували за многократна употреба. 

Видът на техниката за събиране и транспортиране е съобразен  с количеството на отпадъците, 

транспортните разстояния  и със състоянието на уличната мрежа в населените места на 

общината. 

Таблица 35 Контейнери и транспортни средства за разделно събиране на зелени и/или 

биоразградими отпадъци 

Вид на транспортното средство 

Технически характеристики на транспортното средство 

Година на 

производст

во 

Бро

й 
Собственост 

Обем на 

надстройката 

м3 

Самосвал Форд Тръск 2533 DC 2020 1 Община «Марица» 24 м3 

Самосвал Форд Тръск 1833 DC 2020 2 Община «Марица» 12 м3 

Трактор колесен LOVOL М504 2018 2 Община «Марица»  

Ремарке тракторно РЕМБИ BRT 

502 

 

2018 

2 Община «Марица» 8 м3 

Рено Маскот 2005 1 Община «Марица» 3 м3 

Челен товарач 2020 2 Община «Марица»  

Багер товарач 2005 1 Община «Марица»  

Източник: Община „Марица“ 
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 Инфраструктура за разделно събиране на опасни отпадъци от бита 

Приемането на събраните опасни отпадъци от бита се извършва в мобилен събирателен пункт. 
2. Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване 

Община „Марица“ не разполага със собствена инфраструктура за третиране на строителни 

отпадъци.  На база сключен договор с „Вис строй 1“ ЕООД,  строителните отпадъци се предават 

за оползотворяване, на площадка на дружеството. 

 

3.Инсталации и съоръжения за третиране на утайките от ГПСОВ 

Община „Марица“ не разполага със собствена инфраструктура за третиране на утайки от ПСОВ. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Анализът на състоянието и развитието на инфраструктурата за събиране, транспортиране и 

третиране на битовите отпадъци дават основание да се направят следните изводи и 

препоръки:  

- Община „Марица“ използва изградената инфраструктура на  Регионално депо за 

неопасни отпадъци, в землището на с. Цалапица, община „Родопи“ и на Депо за неопасни 

отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ – с. Шишманци, община 

Раковски. Планира се изграждане на Клетка №3 на Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за 

биологично разграждане по закрит способ – с. Шишманци. 

- На територията на Община „Марица“ е изградена инсталация за компостиране на 

разделно събрани зелени отпадъци. 

- Община „Марица“ е осигурила съдове и техника за събиране на смесени битови 

отпадъци, която обслужва 100% от населението на съответната община.  

- Община „Марица“ е осигурила съдове и техника за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки – хартиени и картонени опаковки, пластмаса, стъкло и метал, посредством сключени 

договори с организации по оползотворяване. 

-  За разделно събиране на зелени отпадъци е осигурена необходимата техника. 

- На територията на общината няма осигурени съдове и транспортни средства за 

събиране на отпадъци от сгурия и пепел. 

- На сайта на общината няма регистър на площадките за предаване на отпадъци от 

пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община. 

- На територията на общината няма населени места с население по-голямо от 10 000 

жители и не са изградени площадки за безвъзмездно предаване на разделно събирани 

отпадъци, в изпълнение на изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО. Сключен е договор с „Анес 

96“ ООД за предоставяне за ползване площадка за събиране и предаване на разделно събрани 

отпадъци от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни и др. отпадъци. 

 

- АНАЛИЗ НА ПРИЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРАКТИКИ ПО 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Предмет на анализа са приложените мерки и съществуващи практики по предотвратяване 

образуването на отпадъците. 

Извършването на анализа трябва да отговори на следните въпроси: 

- Има ли установени практики по предотвратяване на отпадъците в общината. 

- Има ли планирани и приложени административни мерки, които са стимул за 

физическите и юридическите лица да прилагат предотвратяване на отпадъците. 
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Информационно обезпечаване на анализа: информация за проекти на местно ниво, насочени 

към предотвратяване на отпадъците; преглед на нормативните актове на местно ниво, с цел 

установяване на наличието на подходящи условия стимулиращи прилагане на 

предотвратяването на отпадъците. 

 

 

 

Приложени мерки и съществуващи практики по предотвратяване образуването на 

отпадъците 

Програма за управление на отпадъците на Община „Марица“ 2015-2020 г. приета с Решение № 

279, взето с протокол № 8/21.07.2016 г. включва Подпрограма за предотвратяване 

образуването на отпадъци и план за действие към нея. Предвидените дейности/мерки за 

изпълнението й са: 

 

Таблица 36 Изпълнение на Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци и план 

за действие към нея 2015 -2020 г. 

Дейности /мерки/ Изпълнение 

Актуализиране и допълване на системите за 

организирано сметосъбиране и 

разделно събиране 

Намаляване на нерегламентирано 

изхвърлените отпадъци 

Насърчаване на населението към използване на 

опаковки за многократна употреба, чрез обвързване 

с ТБО и провеждане на информационни кампании 

В края на програмния  период повече 

домакинства използват продукти за 

многократна употреба 

Стимулиране на търговски вериги и магазини, 

предлагащи торбички за многократна употреба, чрез 

намаляване на ТБО 

Сведено до минимум  предлагането в 

магазините на торбички за еднократна 

употреба 

Съдействие и насърчаване на частни лица при 

интерес за изграждане на центрове за повторна 

употреба на отпадъци 

Не е изграден център за повторна 

употреба  

Изграждане на площадка за събиране на 

едрогабаритни и опасни отпадъци от домакинствата 

Не е изградена площадка за събиране на 

едрогабаритни и опасни отпадъци от 

домакинствата 

Провеждане на информационни кампании за 

запознаване на населението с политиките за 

управление на отпадъците и начините на тяхното 

разделяне и третиране 

Проведени са кампании 

Въвеждане и организиране на системи за събиране 

на различните потоци отпадъци. 

Въведени Системи - отпадъци от 

опаковки, зелени отпадъци, опасни 

отпадъци 

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. 

Създадена ефективна система за 

разделно събиране и третиране на тези 

отпадъци 

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 

Изградена компостираща инсталация 
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биоразградими битови отпадъци. 

Определяне на площадки за временно съхраняване 

на растителни отпадъци в населените места на 

Общината. 

Определени площадки 

Поддържане на секцията „Екология“ в интернет 

сайта на Общината и публикуване на графици за 

събиране на отпадъци, места за временно 

съхранение и предаване на различните потоци 

отпадъци. 

В секцията „Екология“ в интернет сайта 

на Общината и публикуване на графици 

за събиране на отпадъци, места за 

временно съхранение и предаване на 

различните потоци отпадъци. 

Поставяне на предупредителни знаци за забрана 

изхвърлянето на отпадъци на определени места 

 

Поставени знаци 

Ограничаване достъпа на автомобили до крайпътни 

дерета и места, там с камиони, каруци, автомобили и 

др. забранителни табели, видеонаблюдение, бариери 

и др. 

Ограничени места, където е възможно с 

цел да не се изхвърлят отпадъци 

Информиране на населението за начините и местата 

за изхвърляне / предаване на различни видове 

отпадъци 

Увеличаване на информираната 

общественост 

Ежегодна подмяна на амортизирани съдове Подменени съдове 

Почистване на места, замърсени с отпадъци със 

специализирана техника. 

Намаляване на замърсените места с 

отпадъци 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Основните изводи от анализа на мерките и съществуващи практики по предотвратяване 

образуването на отпадъците на територията на община „Марица“ позволяват да се направят 

следните изводи и препоръки:  

-  Община „Марица“ е изпълнила голяма част от Подпрограма за предотвратяване 

образуването на отпадъци и план за действие към нея, част от Програма за управление на 

отпадъците на Община „Марица“ 2015-2020 г. Проблеми с реализиране на част от 

инвестиционните идват от недостатъчни финансови средства през годините.; 

-   С развитието на модела т.нар. „бърза мода (fast fashion)“, което води до големи щети на 

околната среда както от гледна точка на производството, така от гледна точка на третирането 

на образуваните текстилни отпадъци, е препоръчително да бъде въведена система за разделно 

събиране на отпадъци от текстил посредством контейнери/пунктове за отпадъци от текстил;  

-  Необходими са действия в посока увеличаване на служителите в общинската 

администрация с цел увеличаване на процесите и практиките по предотвратяване 

образуването на отпадъци.  

-  Необходимо е практиките по информираността на населението за ползите от 

предотвратяване на образуването на отпадъците да се запази, като е препоръчително същата 

да се предостави чрез разпространяване на интересна, полезна и достъпна информация.  

-  Създаването на партньорства между община „Марица“ с институциите, бизнеса и 

научните среди за минимизиране на отпадъците и ресурсна ефективност е добра практика, 

която е подходящо да се насърчава. 

 

- АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И СТИМУЛИ В ОБЛАСТТА НА 

УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ДЕЙСТВИЕТО ИМ 

Извършването на анализа трябва да отговори на следните въпроси: 
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- Кои са икономическите инструменти и стимули, които се прилагат в общината; 

- Какви са общите приходи от ТБО и каква е структурата и събираемостта на 

приходите от такса битови отпадъци за периода най-малко на последната 

общинска програма за управление на отпадъците; прилагат ли се стимулиращи 

елементи за екологосъобразно управление на отпадъците при определяне на 

размера на ТБО; 

- Какви са дължимите суми за обезпеченията и отчисленията по чл.60 и чл.64 от 

ЗУО и каква е степента на заплащане на дължимите суми по тези обезпечения и 

отчисления; какви суми са акумулирани по сметките в РИОСВ за периода най-

малко на последната общинска програма за управление на отпадъците 

- Какъв подход се прилага от общината за определяне на размера на цените и на 

таксите за услуги за управление на битовите отпадъци. 

Информационно обезпечаване на анализа: наредби и решения, одобрени от съответния 

общински съвет, отнасящи се определяне на такси и цени, свързани с управление на 

отпадъците; Програми и отчети на общината относно управление на отпадъците, в т.ч. 

годишни планове и отчети за изпълнението на общинския бюджет; информация, набрана от 

финансовия отдел и други структури на общината чрез предварително подготвен въпросник. 

 

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. Икономически инструменти и стимули, 

свързани с управлението на отпадъците, които могат най-общо да бъдат обобщени в следните 

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” (“Pay-as-you-throw” schemes – PAYT). Това са инструменти, 

при които населението и бизнеса заплащат за събирането, извозването и третирането на 

генерираните от тях отпадъци.  

- Схеми за отговорност на производителя и вносителя. Това са схеми, при които 

производителите и вносителите на дадени продукти, чиято употреба създава масово 

разпространени отпадъци, се задължават за финансиране и организиране на дейностите по 

оползотворяване на тези отпадъци.  

-  Екологични данъци и такси върху продукти – въвеждат се с цел да се ограничи,  намали 

или дори премахне употребата на определени продукти, които са вредни за околната среда. 

- Банкови гаранции и застраховки за осъществяване на определени дейности – 

въвеждат се с цел покриване на риска от извършване на определени дейности, които не 

съответстват на екологичното законодателство, например за трансграничен превоз на 

отпадъци. 

На база на разгледаните в по-горе схеми за управление на отпадъците в община „Марица“ ще 

бъдат анализирани следните икономически инструменти: 

- Определяне на такса битови отпадъци в т.ч. постъпления от такса битови отпадъци и 

разход на общината за управление на отпадъци 

- Обезпечения за покриване на последващите разходи за закриване на депа и отчисления 

за депониране (чл. 60 и чл. 64 от ЗУО) 
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1.Определяне на такса битови отпадъци в т.ч. постъпления от такса битови отпадъци и 

разход на общината за управление на отпадъци  

Възприетият подход за финансиране на дейностите по управление на отпадъците се основава 

на принципа „замърсителят плаща”, който се въвежда с такса „Битови отпадъци” за 

населението, на основание чл. 62 и чл. 63 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). 

Общинският съвет определя размера на такса „Битови отпадъци” за дейностите, предвидени 

със ЗМДТ. Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги, в т.ч. и таксата „Битови отпадъци”.  

Съгласно годишна план-сметка. на община „Марица“, приета с Решение № 565 от 20.12.2021 г. 

на Общински съвет „Марица“, необходимите средства за заплащане на услугите по събиране, 

извозване и обезвреждане на битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на 

територии за обществено ползване за 2022 г. са 4 851 545лв. Размерът на таксата за битови 

отпадъци, определена според количеството на отпадъците, съобразно вида, броя и честотата 

на извозване на ползваните стандартни съдове в населените места на Община „Марица“ се 

запазва спрямо определената през 2021 година. 

Размер на таксата за битови отпадъци  за 2022 година според количеството на отпадъците, 

съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните стандартни съдове в населените 

места на Община «Марица» -  с. Бенковски, с. Войводиново, с. Войсил, с. Граф Игнатиево, с. Динк, 

с. Желязно, с. Калековец, с. Костиево, с. Крислово, с. Маноле, с. Манолско Конаре, с. Радиново, с. 

Рогош, с. Скутаре, с. Строево, с. Трилистник, с. Труд, с. Царацово и  с. Ясно поле  е определен, 

както следва: 

 

 

Таблица 37 Размер на таксата за битови отпадъци  за 2022 година според количеството на 

отпадъците 

№ 

Имоти, 

собствениците на 

които са подали 

декларации за 

определяне размера 

на таксата според 

количеството на 

отпадъците 

Вид                  

на 

избрания 

съд за 

битови 

отпадъци 

Цена                       

за еднократно 

извозване и 

третиране на 

отпадъците 

В т.ч. за 

поддържане на 

чистотата на 

териториите за 

обществено 

ползване съ
б
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Лева лева лева 

1 2 3 4=5+6 5 6 7 

1 

Жилищни, нежилищни 

и вилни имоти на 

граждани и жилищни 

имоти на предприятия 

«Кука» 0,11 

м3 

5,20 3,33 1,87 

2 ‰  от 

данъчната 

оценка на имота 

«Кука» 0,24 

м3 

11,35 7,26 4,09 

«Бобър» 1,1 

м3 

52,00 33,28 18,72 

2 
Нежилищни имоти на 

предприятия 

«Кука» 0,11 

м3 

5,20 3,33 1,87 2 ‰  от по-

високата сума 
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«Кука» 0,24 

м3 

11,35 7,26 4,09 между 

отчетната 

стойност на 

имота или 

данъчната му 

оценка 

«Бобър» 1,1 

м3 

52,00 33,28 18,72 

Източник: Община „Марица“ 

Размер на таксата за битови отпадъци за 2022 година на територията на  населените места на  

Община "Марица" - с. Бенковски, с. Войводиново, с. Войсил, с. Граф Игнатиево, с. Динк, с. 

Желязно, с. Калековец, с. Костиево, с. Крислово, с. Маноле, с. Манолско Конаре, с. Радиново, с. 

Рогош, с. Скутаре, с. Строево, с. Трилистник, с. Труд, с. Царацово и  с. Ясно поле  за 2022 година, 

когато не може да се установи количеството на отпадъците е определен, както следва: 

 

Таблица 38 Размер на таксата за битови отпадъци за 2022 година на територията на  

населените места на  Община "Марица", когато не може да се установи количеството на 

отпадъците  

№ ИМОТИ Общ 

размер 

на 

промила 

в т.ч. размер на промила  по видове 

услуги: 

събиране и 

транспортир

ане 

 

третиран

е     на 

битовите 

отпадъци 

в 

съоръжен

ия и 

инсталац

ии 

 

поддържа

не на 

чистотата 

на 

територии

те за 

обществен

о ползване 

 

1 2 3=4+5+6 4 5 6 

1 Жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани и жилищни имоти 

на предприятия с: 

  

1.1. данъчни оценки до 3000 лв. 12 4,92 2,76 4,32 

1.2. данъчни оценки от 3000 до 5000 лв. 8 3,28 1,84 2,88 

1.3. данъчни оценки  от 5000 до 10000 лв. 7 2,87 1,61 2,52 

1.4. данъчни оценки над 10000 лв. 6 2,46 1,38 2,16 

2 Незастроени имоти на граждани 2 - - 2 

3 Незастроени имоти на предприятия 1,4 - - 1,4 

4 Нежилищни имоти на предприятия с:     

 /по-високата от ДО или ОС/  до 1000 лв. 20 8,2 4,6 7,2 

 /по-високата от ДО или ОС/ от 1000 до 

5000 лв. 

10 4,1 2,3 3,6 

 /по-високата от ДО или ОС/ от 5000 до 

10000 лв. 

6 2,46 1,38 2,16 

 /по-високата от ДО или ОС/ от 10000 до 5 4,2 1,72 0,97 1,51 
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мил.лв. 

 /по-високата от ДО или ОС/ от 5 до 10 

мил.лв. 

3,8 1,56 0,87 1,37 

 /по-високата от ДО или ОС/ от 10 до 20 

мил.лв. 

3,5 1,43 0,81 1,26 

 /по-високата от ДО или ОС/ над 20 мил.лв. 3 1,23 0,69 1,08 

5 Застроени имоти публична общинска 

собственост 

1,0 0,41 0,23 0,36 

6 Застроени имоти частна общинска 

собственост 

4,2 1,72 0,97 1,51 

Източник: Община „Марица“ 

 

В следващата таблица е представена информация за приходите от такса битови отпадъци за 

домакинствата и физическите лица на територията на община за периода 2016 – 2020 г.  

 

Таблица 39 Приходи от такса битови отпадъци за 2017 – 2020 г. 

година  2016 2017 2018 2019 2020 

Общо приходи от такса 

битови отпадъци (хил. лв.):  2839 2834 3109 3245 

 

3469 

 В т.ч. от:  

Домакинствата  586 723 300 784 737 

Юридически лица  2253 2111 2809 2461 2732 

Източник: Община „Марица“ 

За община „Марица“ се наблюдава ситуация, при която приходите от такса битови отпадъци, 

генерирани от бизнеса са по-малки от тези на домакинствата.  

 

Разпределението на дяловете от постъпленията от такса битови отпадъци е представено в 

следващата таблица:  

 

Таблица 40 Структура на постъпленията от такса битови отпадъци за периода 2017 – 2020 г. 

година  2016 2017 2018 2019 2020 

Дял на приходите от такса 

битови отпадъци, платени 

от Домакинствата  

21% 26% 10% 24% 21% 

Дял на приходите от такса 

битови отпадъци, платени 

от Юридически лица  

79% 74% 90% 76% 79% 

 

Сравнителният анализ на данните от структурата на постъпленията от такса битови отпадъци, 

показва, че в община „Марица“ постъпленията от домакинствата са с по-малък дял от 

постъпленията от бизнеса. Делът на постъпленията от такса за битови отпадъци, платена от 

населението и делът на постъпленията от такса за битови отпадъци, платена от бизнеса в 

анализа към НПУО за средни общини (10 -50 хил. жители) за периода 2016-2018 г. са в 

отношение 39,3-39,5% към  60,7-60,5%.  
Съпоставянето на средствата, които населението и бизнеса заплащат под формата на такса за 

битови отпадъци, и количествата отпадъци, които тези две групи генерират, е най-коректният 

начин за оценка доколко се спазва принципа "замърсителят плаща". За целта освен 
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заплащаните средства от бизнеса е необходимо да се определят количествата отпадъци, които 

тези две групи генерират. 

 

В следващата таблица е представена информация за приходите от такса битови отпадъци на 1 

жител за община „Марица“   

 

 

Таблица 41 Приходи от такса битови отпадъци/жител и на тон отпадък за периода 2017 – 

2020 г. 

година  2016 2017 2018 2019 2020 

Общо приходи от 

такса битови 

отпадъци (хил. 

лв.):  

2839 2834 3109 3245 3469 

Приходи от ТБО/ 1 

жител (лв.)  
90,21 90,94 100,35 105,24 107,16 

Приходи от ТБО/ 1 

тон отпадъци  
212,64 218,48 229,28 234,99 258,72 

 

Приходите от такса битови отпадъци отнесени към населението показват сравнително близки 

стойности през годините.  

Тези показатели са изследвани в НПУО за период от 2016-2018 г.  Ще извършим сравнителен 

анализ на показателите за съвпадащите три години.  

 

Таблица 42 Сравнителен анализ на показателите за приходи от такса битови 

отпадъци/жител и на тон отпадък за периода 2016 – 2018 г. с НПУО 

 
 2016 2017 2018 

Приходи от такса битови отпадъци на 1 жител (в лв.)   

Приходи от такса битови отпадъци/1 

жител средни общини (10 -50 хил. 

жители) НПУО  

58.64  62.06  66.24 

Приходи от такса битови отпадъци/1 

жител средно за България НПУО  

77.59  79.40  84.10 

Приходи от такса битови отпадъци/1 

жител община „Марица“  
90,21 90,94 100,35 

Приходи от такса битови отпадъци на 1 тон отпадък (в лв.)  

Приходи от такса битови отпадъци/1 

тон отпадъци средни общини (10 -50 

хил. жители) НПУО  

90.40  89.23  100.95 

Приходи от такса битови отпадъци/1 

тон отпадъци средно за България 

НПУО  

173.54  166.90  186.57 

Приходи от такса битови отпадъци/1 

тон отпадъци община „Марица“ 
212,64 218,48 229,28 
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От направеното сравнение на показателите може да се направи извода, че Община „Марица“  по 

показател приходи от такса битови отпадъци на 1 жител (в лв.) и по показател приходи от 

такса битови отпадъци на 1 тон отпадък (в лв.) е над средните стойности изчислените за 

сходни общини в НПУО.  

В следващата таблица е представена динамиката и относителният дял на приходите от такса 

битови отпадъци в общите приходи от такси и в общите бюджетни приходи на общината.  

 

Таблица 43  Дял на приходите от такса битови отпадъци в общите приходи от такси и в 

общите бюджетни приходи на общината 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо приходи от ТБО 

(хил. лв.) 
2839 2834 3109 3245 3469 

Общо приходи от такси 

(хил.лв.) 
3649 3588 4091 4278 4223 

Дял на приходите от 

ТБО в общо приходите 

от такси в % 

78% 79% 76% 76% 82% 

Общо бюджетни 

приходи (хил.лв.) 
19040 21164 28596 30847 33012 

Дял на приходите от 

ТБО в бюджетните 

приходи на общината в 

% 

15% 13% 11% 11% 11% 

 

 

Видно от данните в горната таблица ТБО формира основната част от приходите от такси на 

общината от 76 до 82% през годините. Делът на ТБО в общите бюджетни приходи на общината 

е малко над средния за страната изчислен  в НПУО ( 9,5%, 8,9% и 8,1% за 2016, 2017 г. и 2018 г. ) 

 

Оценка на поносимостта на такса за битови отпадъци, която населението заплаща за 

финансиране на разходите за управление на отпадъците 

 

При настоящия анализ получената стойност на платена такса от населението за управление на 

отпадъците (лв./1 жител) е оценена като е сравнена  с изчисления  праг на поносимост (около 

1,5% от средния доход на домакинствата от най-ниските децилни групи". Това са 1-3 децилна 

група.)   в НПУО 2021-2028 г. 

 

Таблица 44 Оценка на поносимостта 

 2016 2017 2018 

Платена такса от населението за 

управление на отпадъците (хил. 

лв.)  

586 723 300 

Население (бр.)  
31471 31163 30981 

Платена такса от населението за 

управление на отпадъците 

(лв./1 жител)  

18,62 23,20 9,68 
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1,5% от доходите на 1-3 децилна 

група (лв./жител в 

домакинство)- НПУО  

41.12  44.45  47.85 

 

Оценката на поносимостта на платената от населението такса за битови отпадъци 

(частта и, която има отношение към управлението на отпадъците) показва, че в 

периода 2016-2018 г. тя е поносима даже за населението от най-нискодоходните групи.  

Необходимо е да се направи уточнението, че при оценката на поносимостта за 

населението не са изключени разходите за почистване на обществени площи, които са 

в обхвата на услугите по такса за битови отпадъци, но не се приемат като разходи за 

управление на отпадъците, което допълнително ще намали стойността на платената 

такса от населението за управление на отпадъците в община „Марица“. 

 

2.Обезпечения за покриване на последващите разходи за закриване на депа и 

отчисления за депониране (чл. 60 и чл. 64 от ЗУО) 

Обезпечения по чл.60 от ЗУО 

Те се правят на всеки тон депониран отпадък. Целта на обезпеченията е в периода на 

експлоатация на съответното депо да се акумулира финансов ресурс, който собственикът на 

депото да използва за неговото закриване и рекултивация, след изчерпване на капацитета му. 

В случаите, в които дадено депо за отпадъци се използва от няколко общини на регионален 

принцип, то обезпеченията се внасят пропорционално на количествата депонирани отпадъци.  

Отчисления по чл.64 от ЗУО  

Те се правят на всеки тон депонирани отпадъци с цел натрупване на средства както за 

изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци, осигуряващи 

изпълнение от общините на нормативните изисквания, така и за извършването на последващи 

експлоатационни разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за рециклиране 

и оползотворяване на битови отпадъци. 

Размерът на отчисленията за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за 

неопасни отпадъци и на депа за неопасни и/или инертни отпадъци (когато отпадъците са от 

строителство и разрушаване) за всеки тон депониран отпадък на депата по години е следният:  

 1. за депа за неопасни отпадъци: 

- за 2016 г. - 36 лв./т; 

- за 2017 г. - 40 лв./т; 

- за 2018 г. - 45 лв./т; 

- за 2019 г. - 57 лв./т; 

- за 2020 г. - 69 лв./т; 

- за 2021 г. - 82 лв./т; 

- за 2022 г. и всяка следваща година - 95 лв./т; 

2. за депа за неопасни и/или инертни отпадъци (когато отпадъците са от строителство 

и разрушаване): 

- за 2016 г. - 36 лв./т; 

- за 2017 г. - 40 лв./т; 

- за 2018 г. - 45 лв./т; 

- за 2019 г. - 57 лв./т; 

- за 2020 г. - 69 лв./т; 

- за 2021 г. - 82 лв./т; 
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- за 2022 г. и всяка следваща година - 95 лв./т. 

С Решение от Протокол на Общото събрание на РСУО – Пловдив от 26.02.2021 г. са определени 

следните цени за 2021 г.: 

За общините членове на РСУО-Пловдив – потребители на съоръжение РДНО с. Цалапица: 

а) Заплащане на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) до 

10-то число на месеца, следващ месеца за който се отнася плащането, в съответствие с 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. 

б) Заплащане на обезпеченията по чл. 60 от ЗУО в размер на 5, 98 лв. без ДДС на тон - до 

10-то число на месеца, следващ месеца за който се отнася плащането. 

в) Цена за третиране на отпадъците: 7,51 лв./т. без ДДС за експлоатация; 0,21 лв./т. с ДДС 

за инвеститорски контрол; 2,99 лв./т. с ДДС за мониторинг и изпълнение условията на КР № 

355-НО/2008 г. на МОСВ, поддържане на пътя и охрана на обекта до 15-то число на месеца, 

следващ месеца за който се отнася плащането. 

За общините членове на РСУО-Пловдив - потребители на съоръжение Депо за неопасни 

отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ в с. Шишманци 

(ДНОИБРЗС):  

а) Заплащане на отчисленията по чл. 64 от ЗУО - до 10-то число на месеца, следва месеца 

за който се отнася плащането, в съответствие с Наредба № 7 от 19.12.2013 за реда и начина за 

изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци 

б) Заплащане на обезпеченията по чл. 60 от ЗУО в размер на 6,02 лв. без ДДС на тон -до 10-

то число на месеца, следващ месеца за който се отнася плащането. 

в) Цена за третиране на отпадъците: 29, 92 лв. без ДДС - до 15-то число на месеца, 

следващ месеца на издаване на фактура от Община Пловдив. 

Общото събрание на РСУО-Пловдив определя и цени за третиране с включени отчисления по 

чл.60 и чл. 64 от ЗУО на производствени отпадъци от територията на общините, включени в 

РСУО. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:  

След направен анализ на икономическите инструменти и стимули, които се прилагат в 

общината в сектора на управлението на отпадъците, могат да се направят следните изводи и 

препоръки: 

- В община „Марица“, подходът за определяне на такса битови отпадъци се извършва 

според количеството на битовите отпадъци или пропорционално върху основа (данъчна 

оценка или отчетна стойност  на имотите), когато не може да се установи количеството на 

отпадъците. Размерът на таксата се  определя от Общинския съвет.   

- На база разработения Анализ и оценка на въведените икономически инструменти и 

стимули в областта на управлението на отпадъците и ефективността от действието им към 

Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г. относно приходите от ТБО на 1 

жител и на тон отпадък през 2018 г. общината е със стойности над средните изчислени за 

сходни общини.  

 Изчисленията показват, че като цяло делът на постъпленията от домакинствата (21%) е 

по-малък от този на постъпленията от бизнеса(79%).  

 ТБО формира основната част от приходите от такси на общината от 76 до 82% през 

годините. 
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- АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОТОЦИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ С 

ОТПАДЪЦИТЕ 

Предмет на анализа е финансирането в общината относно количествата и потоците отпадъци 

и дейностите, свързани с тяхното управление. 

Извършването на анализите трябва да отговори на следните въпроси: 

- Какви са тенденциите в разходите на общината за анализирания период по 

години – общо и по категории разходи, съгласно отчетите за изпълнението на 

план - сметката за дейностите по чл. 66 от ЗМДТ 

- Кои са източниците и формите на финансиране на управлението на битовите 

отпадъци и относителният им дял, тенденции, сравнения; 

Информационно обезпечаване на анализа: данните от анализите от НПУО 2021-2028 г.; отчети 

на общината относно разходите за управление на отпадъците, в т.ч. годишни планове и отчети 

за изпълнението на общинския бюджет; отчет за изпълнението на план-сметки за дейностите 

по управление на битовите отпадъци по чл.66 от ЗМДТ; информация, набрана от финансовия 

отдел и други структури на общината чрез предварително подготвен въпросник. 

 

1. Разходите за управление на отпадъците в абсолютна сума и на 1 жител, на тон 

отпадъци, тенденции  

На база на представените отчети от Община „Марица“ се изчисляват разходите за управление 

на отпадъците в абсолютна сума на един жител и на тон отпадък 

 

Таблица 45  Разходите за управление на отпадъците в абсолютна сума и на 1 жител, на тон 

отпадъци, тенденции 

Година  2016 2017 2018 2019 2020 

Общо разходи за 

управление на 

отпадъците (хил. лв.)  

3213 3337 3336 3539 3729 

Разходи на един жител, 

лв.  

102,09 107,08 107,68 114,78 115,20 

Общо разходи за 

управление на 

отпадъците (хил. лв.), 

без разходи за 

поддържане чистотата 

на териториите за 

обществено ползване. 

2168 2149 2370 2604 2756 

Разходи на един тон, лв.  162,38 165,67 174,78 188,57 205,54 

Източник: Община „Марица“  

 

От представените данни в горната таблица за община „Марица“  относно разходите за 

управление на отпадъците през периода 2016 – 2020 г. се установява тенденция на нарастване 

на направените разходи през годините.  

На база разработения Анализ на финансовите потоци в управлението на отпадъците в 

България към НПУО 2021-2028 г. относно направените оперативни разходи на един жител и на 

тон отпадък през 2018 г. общината е със стойности над средните изчислени за сходни общини.  
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2. Разходи за управление на отпадъците по категории разходи съгласно план - сметката 

за дейностите по чл. 66 от ЗМДТ и предвид отчетите за изпълнението на тази план - 

сметката– за всяка година на анализирания период и общо за периода  

 

Съгласно справка, предоставена от община „Марица“   за периода 2016 – 2020 г., разходите по 

управление на битовите отпадъци в общината са както следва: 

 

Таблица 46 Разходи за управление на отпадъци за периода 2016 - 2020 г 

 
Година  2016 2017 2018 2019 2020 

Общо разходи за управление на 

отпадъците (хил. лв.)  
3213 3337 3336 3539 3729 

В т.ч. за:  

Закупуване на съдове за събиране 

на битови отпадъци;  
36 1 2 1 2 

Услуги по сметосъбиране и 

сметоизвозване битови отпадъци 

до депа и други съоръжения за 

третиране на отпадъци.  

1450 1430 1621 1790 1847 

Проучване, проектиране, 

изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови 

отпадъци или други инсталации 

или съоръжения за обезвреждане  

269 260 311 333 333 

Отчисления по чл. 60 от ЗУО  47 59 52 46 43 

Отчисления по чл. 64 от ЗУО  366 399 384 434 531 

Поддържане чистотата на 

териториите за обществено 

ползване.  

1045 1188 966 935 973 

Източник: Община „Марица“  

 

При сравнителен анализ между приходите от такса битови отпадъци и общо разходите за 

управление на отпадъците, може да се направи извода, че приходите не покриват разходите за 

управление на отпадъците. Общината  използва и други източници на финансиране на 

дейностите по чл.  66, ал.1 от ЗМДТ - неусвоени от предходната календарна година средства от 

ТБО /преходен остатък/ и възстановени отчисления по чл. 64 от ЗУО. 

 

Таблица 47 Финансиране на разходите по управление на отпадъците по години на анализирания 

период 

Година  2016 2017 2018 2019 2020 

Община „Марица“ 

Приходи от такса 

битови отпадъци  
2839 2834 3109 3245 3469 

Разходи за управление 

на отпадъците  
3213 3337 3336 3539 3729 

% от разходите 

финансирани от ТБО  
88% 85% 93% 92% 93% 
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Финансиране от др. 

източници  
12% 15% 7% 8% 7% 

Източник: Община „Марица“  

 

 

3. Източници на финансиране на разходите по управление на отпадъците по години на 

анализирания период  

Съгласно НПУО 2021-2028 г. структурата на източниците на финансиране на оперативните 

разходи и на инвестиционните разходи в управлението на отпадъците в периода 2009-2013 г. 

съдържа:  

• Собствени средства  

• Средства от Републиканския бюджет  

• Средства на общините  

• Целеви средства за ОС, получени от държавата (субсидии)  

• Национални фонд  

• Оперативна програма "Околна среда"  

• Заемни средства от източници в страната.  

Оперативните разходи в управлението на отпадъците се поделят между организациите по 

оползотворяване на отпадъците и общините (за управлението на битовите отпадъци).  

Средствата на общините включват средства от такса за битови отпадъци и собствени приходи 

(местни данъци, постъпления от наеми, продажба на имущество и т.н.), които след покриване 

на оперативните разходи по предоставянето на различни услуги, в случай на икономии 

насочват за инвестиционни цели.  

Разходите по управление на отпадъците приоритетно се финансират чрез приходи от такса 

битови отпадъци, обезпеченията и отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО, ПУДООС, ОПОС 2014-

2020, бюджет на общината (извън приходите от такса ТБО, обезпеченията и отчисленията по 

ЗУО), други източници на финансиране на разходите по управление на отпадъците.  

Източниците на финансиране на разходите по управление на отпадъците по години на 

анализирания период са представени в таблицата: 
 

 Таблица 48 Източниците на финансиране на разходите по управление на отпадъците в Община 

„Марица“ 

Година 2016 2017 2018 2019 2020 

Приходи от ТБО Х Х Х Х Х 

Бюджет на общината (извън 

приходите от такса ТБО) 

     

Отчисления по чл. 64 от ЗУО Х Х Х Х Х 

ОПОС 2014-2020   Х Х Х 

Източник: Община „Марица“ 

 

4. Обезпечения за покриване на последващите разходи за закриване на депа и 

отчисления за депониране (чл. 60 и чл. 64 от ЗУО)  

Обезпечения по чл.60 от ЗУО  

Когато собственик на депото е община, обезпечението е под формата на месечни отчисления в 

банкова сметка за чужди средства на РИОСВ, на чиято територия се намира депото, или 

месечни отчисления в банкова сметка със специално предназначение, блокирана за периода до 
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приключване и приемане на мерките по закриване и следексплоатационни грижи на 

площадката на депото, с изключение на случаите, когато е разрешено тяхното ползване.  

Собственикът на депото превежда до последно число на текущия месец определените месечни 

вноски по обезпечението за предходния месец. При забавяне на преводите по банковата сметка 

се дължи законната лихва за всеки просрочен ден, но не повече от 20 на сто от 

дължимата/остатъчната сума. В същия срок собственикът на депото представя на 

компетентния орган информация за депонираните количества отпадъци за предходния месец. 

Дължимите суми за невнесени обезпечения се определят с акт за установяване на публично 

държавно вземане, издаден по реда на чл. 166 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

от директора на РИОСВ, на чиято територия се намира депото.  

В случай, че събраните средства в сметката са недостатъчни за приключване на дейностите по 

закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото, собственикът на депото 

осигурява остатъка от средствата. Когато след приключване на дейностите по закриване и 

следексплоатационни грижи на площадката на депото останат средства на общината в 

сметката в РИОСВ, същите подлежат на възстановяване на общината за извършване на 

дейности по управление на отпадъците.  

Отчисления по чл.64 от ЗУО  

Отчисленията се превеждат от собственика на депото ежемесечно по банкова сметка за чужди 

средства на РИОСВ, на чиято територия се намира депото. Целта на отчисленията като 

икономически инструмент е да стимулират общините да намалят количествата на 

депонираните отпадъци за сметка на рециклираните и оползотворени отпадъци и да се 

натрупат средства за изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъците. В случаите, в 

които дадено депо за отпадъци се използва от няколко общини на регионален принцип, то 

отчисленията се внасят пропорционално на количествата депонирани отпадъци.  

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:  

След направен анализ на финансовите потоци по управление на дейностите с 

отпадъците, могат да се направят следните изводи и препоръки: 

- Община „Марица“ финансира разходите по управление на отпадъците до 93% от 

приходите от такса битови отпадъци. 

- Главните източници за финансиране на оперативните разходи за управление на 

битовите отпадъци са постъпления от такса за битови отпадъци, реализирани от 

общината и собствените средства на организациите за оползотворяване на МРО. 

-Водещият източник за финансиране на инвестиционните разходи за управление 

на битовите отпадъци са ОПОС, ПУДООС, отчисления по чл.64 от ЗУО. 

- Необходимо е разработване и внедряване на информационна система за 

докладване на информацията за управление на битовите отпадъци в общината. 

 

2. ПРОГНОЗИ ЗА КОЛИЧЕСТВОТО И СЪСТАВА НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ 

НА ПРОГРАМАТА  

 

Прогнозата на количеството образувани битови отпадъци в общината за периода 2021 – 2028 

г. в община „Марица“ е изготвена въз основа на два компонента:  

- Брой на населението и демографска прогноза на 2021 – 2028 г.  

- Норма на натрупване на отпадъци на 1 жител. 
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1. Брой на население и демографска прогноза  

Демографската прогноза за населението на община „Марица“ в периода 2021 – 2028 г. са 

изготвени на база информация от НСИ, въз основа на данните за населението на общината за 

последните години от 2016 – 2020 г. и официална демографска прогноза на НСИ за броя на 

населението в област Пловдив за периода до 2080 г. (при хипотеза на конвергентност)1. В 

следващата таблица е представен броя на население за област Пловдив и община „Марица“ за 

периода 2016 – 2020 г., според данни на НСИ.  

 

Таблица 49 Население на област Пловдив и община „Марица“ за периода 2016 – 2020 г. 

година  2016 2017 2018 2019 2020 

Област 

Пловдив 

671573 669796 668334 666801 666398 

Община 

„Марица“  

31471 31163 30981 30834 32371 

Източник: НСИ 

Съгласно данни на НСИ, в община „Марица“ за предходните 5 години се наблюдава тенденция 

на постоянно намаляване на населението за 2016 до 2019 г. и последващо увеличаване през 

2020 г.  За 2020 г. населението в общината се е увеличило с 3% спрямо средната стойност за пет 

годишния период. Към 2020 г. населението на община „Марица“ е 4,85% от населението на 

област Пловдив. 

При спазване на сегашната демографска ситуация се очаква населението на община „Марица“, 

независимо от инцидентния прираст през 2020 г., през следващите години да продължи 

плавно да намалява.  

В следващата таблица е представена информация относно официалната прогноза за 

населението на НСИ за област Пловдив за периода 2020 – 2035 г., както следва: 

  

Таблица 50 Демографска прогноза за населението на област Пловдив за периода 2020 – 2035 г. 

година  2020 2025 2030 2035 

Област 

Пловдив 

663500 651689 639331 627533 

Източник: НСИ 

За периода 2020 – 2025 г. населението на област Пловдив се очаква да намалее с 11 811 лица 

или с 1,78 %, което е 0,35 % на година. За периода 2025 – 2030 г. населението на област 

Пловдив се очаква да намалее с 12 358 лица – 1,9 % от населението, или 0,38 % на година. 

Позовавайки се на горната статистика и прогноза за областта, за населението на община 

„Марица“ за периода 2021 – 2028 г., получаваме:  

 

Таблица 51 Демографска прогноза за населението на община „Марица“ за периода 2021 – 2028 г. 

година  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

население  32258 32145 32032 31920 31808 31688 31567 31447 

 

2. Прогнозна норма на натрупване  

                                                           
1
 Вариант при конвергентност: Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с 

нормативните изисквания на ЕС за демографско и социално-икономическо развитие 
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Нормата на натрупване представлява средното годишно количество образувани битови 

отпадъци, които се падат на един жител. Тази норма се изчислява при определяне на 

потенциала за образуване на битовите отпадъци в дадена административна единица.  

По данни на Евростат в повечето страни домакинствата образуват от 60% до 90% от битовите 

отпадъци, като останалите се образуват от търговски източници и административни единици. 

Изчислената прогнозна норма на натрупване е изчислена въз основа на следните допускания:  

- Налични данни: използвани са данни за населението на общината по данни на НСИ за 

периода 2016 – 2020 г., данни за нормата на натрупване за периода 2016 -2020 г., изчислени на 

база на населението и общите количества образувани битови отпадъци в община „Марица“ по 

години;  

- Използвани данни за прогнозата: брой на населението и демографска прогноза за 

периода 2021 – 2028 г., посочени в предходната таблица; Норми на натрупване за периода 

2016-2020 г., изчислени на база на броя на населението и общите количества образувани 

битови отпадъци в община „Марица“ по години;  

- Хипотеза на прогнозата: определяне на средната норма на натрупване на жител на 

година на общината; Норма на натрупване на отпадъците, като функция на икономическото 

развитие; намаляване на ръста на нарастване в следствие на мерките за предотвратяване 

образуването на отпадъци.  

 

В следващата таблица е представена информация за нормата на натрупване, съгласно данни от 

НСИ за населението и количеството отпадъци в община „Марица“ за периода 2016 – 2020 г.:  

 

Таблица 52 Норма на натрупване на битови отпадъци за периода 2016 - 2020 г 

година  2016 2017 2018 2019 2020 

НН с разделно 

събрани отпадъци, 

кг/жител/год.  

424 416 438 448 414 

 

Определяне на норма на натрупване на жител на година  

Средната норма на натрупване на жител на община „Марица“ се определя чрез екстраполация 

на нормата на натрупване за 2020 г. при увеличение от 1% годишно. Това увеличение се 

обосновава от нарастващият икономически растеж, който е основен фактор за нарастването на 

крайното потребление на домакинствата и съответно на количеството образувани битови 

отпадъци. В същото време, процентът не е по-висок, тъй като се очаква мерките по 

предотвратяване образуването на отпадъци да бъдат възпиращ фактор.  

 

В съответствие с горната обосновка, прогнозната норма на натрупване в община „Марица“ по 

години за периода 2021 – 2028 г. е както следва:  

 

Таблица 53 Прогнозна норма на натрупване за периода 2021 – 2028 г. 

година  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

НН, кг/жител/год.  418 423 427 431 435 440 444 449 

 

3. Прогнозни количества битови отпадъци  

Прогнозата на количествата образувани отпадъци е определена като произведение на броя на 

прогнозното население и прогнозната норма на натрупване, представено в следващата 

таблица:  
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Таблица 54 Прогнозни количества отпадъци за периода 2021 – 2028 г.  

година 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

тона  13495 13582 13670 13759 13848 13933 14019 14105 

 

За изчисление на прогнозния морфологичния състав на отпадъци са извършени 

следните допускания: морфологичния състав остава постоянен (изготвен през 2019 г. по 

проект „Определяне на морфологичния състав на БО в България“, с възложител ПУДООС, 

разработен в рамките на Проект „Проучване и разработване на пилотни модели за 

екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата“, 

финансиран по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество), а количествата от 

всеки вид отпадък се променят в зависимост от промяната на нормата на натрупване и 

броя на населението. Резултатите от прогнозата са представени в следващата таблица:  

 

Таблица 55 Прогнозни количество по видове отпадъци, съгласно морфологичен анализ на 

отпадъци в община „Марица“ 

 

Вид Отпадък  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Хранителни  665,31 669,61 673,94 678,30 682,68 686,89 691,12 695,38 

Хартия  400,81 403,40 406,00 408,63 411,27 413,81 416,36 418,92 

Картон  330,63 332,77 334,92 337,08 339,26 341,35 343,46 345,57 

Пластмаса  2866,37 2884,90 2903,55 2922,32 2941,21 2959,34 2977,57 2995,92 

Текстил 411,60 414,26 416,94 419,64 422,35 424,95 427,57 430,21 

Гума 132,25 133,11 133,97 134,83 135,71 136,54 137,38 138,23 

Кожа 64,78 65,20 65,62 66,04 66,47 66,88 67,29 67,70 

Градински 2317,11 2332,09 2347,17 2362,35 2377,62 2392,27 2407,01 2421,84 

Дървесни 682,85 687,27 691,71 696,18 700,68 705,00 709,35 713,72 

Стъкло 592,44 596,27 600,12 604,00 607,91 611,65 615,42 619,21 

Метали 318,49 320,54 322,62 324,70 326,80 328,82 330,84 332,88 

Инертни>4 см 130,90 131,75 132,60 133,46 134,32 135,15 135,98 136,82 

Опасни 280,70 282,51 284,34 286,18 288,03 289,80 291,59 293,39 

Други 605,93 609,85 613,79 617,76 621,75 625,58 629,44 633,32 

Ситна 

Фракция<4см 3694,97 3718,86 3742,90 3767,10 3791,45 3814,81 3838,32 3861,97 

Разделно 

събрани 

зелени 

отпадъци, 

образувани в 

резултат на 

поддържането 

на  

паркове и 

градини–  

градински 

отпадъци 3307,14 3307,14 3307,14 3307,14 3307,14 3307,14 3307,14 3307,14 
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Разделно 

събрани 

зелени 

отпадъци, 

образувани в 

резултат на 

поддържането 

на  

паркове и 

градини– 

дървесни 

отпадъци 303,65 303,65 303,65 303,65 303,65 303,65 303,65 303,65 

Общо: 17102,93 17190,17 17277,98 17366,36 17455,31 17540,64 17626,49 17712,87 

 

 

При подготовка на документация за изграждането на компостираща инсталация за разделно 

събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на територията на община „Марица“ като 

източник на по-големи количества биоотпадъци са идентифицирани зелените площи (паркове 

и градини) и гробищните паркове на територията на общината. В категорията паркове и 

градини в община Марица попадат зелени площи, представляващи зелената система в 

населените места и гробищни паркове, които общината има ангажимент да поддържа.  

Биоотпадъците от тях обикновено се делят на две групи – окосена трева и клони и листа, които 

не винаги присъстват заедно. Изчислено е , че при разделно събиране и оползотворяване на 

цялото количество на образуваните биоотпадъци от поддържането на обществени площи, 

паркове и градини, които се косят, с площ 601,299 дка, те ще са в размер на 3 607,79 тона, от 

които 3307,14 т/год. – градински отпадъци и 303,65 т/год. дървесни отпадъци. 

Съгласно изготвените прогнози за морфологичния анализ в следващата таблица е направена 

прогноза за количествата биоразградими отпадъци в общината до 2028 г., както следва: 

 

Таблица 56 Прогнозни количества по видове биоразградими отпадъци, съгласно морфологичен 

анализ на отпадъци в община „Марица“ 

 

Вид Отпадък  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Хранителни  

665,31 669,61 673,94 678,30 682,68 686,89 691,12 695,38 

Норма на 

натрупване 

хранителни 

отпадъци кг/ж/год 20,62 20,83 21,04 21,25 21,46 21,68 21,89 22,11 

Градински 2317,11 2332,09 2347,17 2362,35 2377,62 2392,27 2407,01 2421,84 

Дървесни 

682,85 687,27 691,71 696,18 700,68 705,00 709,35 713,72 

Разделно събрани 

зелени отпадъци, 

образувани в 

резултат на 

поддържането на  3607,79 3607,79 3607,79 3607,79 3607,79 3607,79 3607,79 3607,79 
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паркове и градини 

Общо 

градински/дървесни 

отпадъци 6607,76 6627,15 6646,67 6666,32 6686,09 6705,06 6724,15 6743,35 

Норма на 

натрупване 

градински/дървесни 

кг/ж/год 204,84 206,17 207,50 208,84 210,20 211,60 213,01 214,43 

Общо биоразградими 

отпадъци 7273,07 7296,76 7320,61 7344,62 7368,78 7391,95 7415,27 7438,73 

Норма на 

натрупване 

биоразградими 

отпадъци, кг/ж/год 225,47 227,00 228,54 230,09 231,66 233,28 234,90 236,55 

 

В обхвата на програмата за управление на отпадъците са изготвени и следните прогнози:  

 

5. Прогноза за видовете отпадъци, които могат да бъдат предотвратени  

Предотвратяване още във фазата на проектиране т.е преди производството 

Образуването на отпадъци може да бъде предотвратено още в производствения етап чрез 

подобряване на ресурсната ефективност, използване на процеси, при които се генерират по-

малко отпадъци и разработването на иновации в продуктите и услугите. Предотвратяването 

по време на дизайна означава да се предприемат мерки още във фазата на взимане на 

техническите решения при проектирането. Това включва не само еко-дизайн на продуктите, но 

и стратегическо развитие от гледна точка на стратегическите показатели, позиция на пазара, 

планиране на разходи и пр., както и използване на материали, използващи по-малко 

материали.  

През етапа на дистрибуция отпадъците могат да бъдат предотвратени например чрез добро 

планиране на доставки и запаси, маркетингови стратегии за намаляване на отпадъците, 

включително избягване на оферти от типа “Купуваш едно, получаваш две!”, чрез които се 

насърчава закупуването, например на ненужни храни.  

 

Предотвратяване образуването на отпадъците от хартия и други офис консумативи  

Първите стъпки за предотвратяване и намаляване на изхвърлянето на хартия и картон в 

смесените битови отпадъци трябва да са насочени към институциите, към които общината има 

възможно за пряко въздействие – училища, детски градини, общински сгради, 

административни и общински обекти, където е възможно образуването на отпадъци от 

кашони, офис консумативи, офис хартия и др. Примерни мерки могат да бъдат:  

- Замяна на стари принтери с нови, които печатат двустранно;  

- Инструкции за пестене на хартия в офисите и общинските учрежденията;  

- Употреба на електронна комуникация винаги, когато е възможно, например чрез 

използване на информационна система за придвижване, споделяне и архивиране на документи 

в рамките на общинската администрация, вкл. при предоставяне на услуги и информация за 

гражданите.  
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Друг начин за предотвратяване на хартиените отпадъци е ограничаването на нежелана и 

неадресирана пощенска реклама, например чрез следните стратегии:  

- Поставяне на лепенки на пощенските кутии („без реклами“) за да се избегне нежеланата 

реклама;  

- Провеждане на информационно-образователни кампании, които да са насочени не само 

към домакинствата, но и към персонала на компанни (търговски вериги), които предоставят 

брощури, каталози, промоции и т.н.  

 

Предотвратяване образуването на хранителни отпадъци  

Хранителните отпадъци представляват все по-голям проблем в Европа. Производството, 

дистрибуцията и складирането на храни са свързани с използването на природни ресурси и 

оказват влияние върху околната среда. Изхвърлянето на храна, която все още е годна за 

консумация, увеличава това въздействие и води до финансови загуби за потребителите и 

икономиката. За да бъде постигната промяна на поведението на гражданите относно 

изхвърлянето на хранителните отпадъците са необходими кампании за повишаване на 

осведомеността, както и разпространението на добри практики за предотвратяване на 

генерирането на хранителни отпадъци. Освен това хранителните отпадъци имат съществен 

социален аспект: даряването на храна, която все още е годна за консумация, но по логистични 

или маркетингови причини не може да бъде продавана, следва да бъде улеснено.  

В някой европейски държави са създадени т. нар. „банки за храна“, при които хранителните 

продукти от индустрията или търговските вериги на дребно се дарява на бедни хора и/или на 

благотворителни организации. В Португалия например през 2011 г. стартира пилотен проект, с 

които местните власти провеждат обучения на ресторантите, относно повишаване на 

осведомеността на клиентите и най-добри управленчески практики за съхранение на храни, с 

цел да се намали количеството на хранителните отпадъци по цялата производствена линия от 

покупката на хранителни стоки до приготвянето на храна.  

 

Предотвратяване отпадъците от пластмасови продукти за еднократна употреба  

Считано от 3 юли 2021 г., държавите-членки на ЕС, забраняват пускането на пазара на 

определени пластмасовите продукти за еднократна употреба и на продуктите, изработени от 

оксо-разградима пластмаса, в т.ч. клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки 

за напитки, пръчици за балони и др. Предприетите мерки гарантират, че до 2026 г. ще се 

постигне количествено намаление на потреблението на някои пластмасови продукти за 

еднократна употреба, в т.ч: чаши за напитки и техните капаци и капачки; съдове за храна и др. 

Мерки, които могат да се предприемат за намаляване на пластмасови продукти за еднократна 

употреба са например:  

- в общински сгради, училища, детски градини и др., единични с дозатори (напр., сапуни, 

бутилки и др.) могат да бъдат заменяни с бутилки/дозатори за многократна употреба;  

- насърчаване на ползването на текстилни пазарски торбички чрез провеждане на 

разяснителни кампании сред населението;  

В Италия, (Регион Пиемонте) в по-големите търговски вериги са въведени субсидирани 

дозатори за перилни, придружени от разбираема информационна кампания, насочена към 

намаляване на образуването на отпадъци от опаковки чрез насърчаване на клиентите да 

пълнят бутилки за перилни препарати.  
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6.Прогноза за видовете отпадъци, които могат да бъдат подложени на подготовка за 

повторна употреба  

Удължаването на живота на продуктите, повторното използване на продукти и техните 

компоненти, както и преработката, са ключов елемент на кръговата икономика. При 

повторната употреба се съхраняват физическите характеристики на суровините, както и 

енергията, вложена в продуктите и техните съставни части. Отраслите на повторното 

използване и поправката са трудоемки и като такива допринасят за създаването на работни 

места.  

За да бъдат подложени на подготовка за повторна употреба е подходящо и целесъобразно да 

бъдат създадени центрове за поправка и подготовка за повторна употреба на ненужни 

предмети/вещи на територията на общината. Тези центрове могат да се поддържат съвместно 

със социални предприятия, при които да бъдат поправяни - мебели, битови предмети, 

електроуреди, текстил, книги, детски играчки, обувки и др., с което да бъдат дарявани на хора 

в неравностойно положение, социално слаби семейства, деца лишени от родителска грижа.  

Базарите за обмен на употребявани вещи също са подходящи мерки, които общината може да 

изпълнява с които да бъдат включени детски дрешки и играчки, спортни уреди, вещи за бита, 

книги, дрехи и др. Събраните средства от базарите могат да подпомагат създадените центрове 

или да бъдат дарявани благотворително.  

Обществените нагласи и обучения са третия важен фактори – всички общински инициативи за 

предотвратяване на отпадъците и повторна употреба се нуждаят от много добра 

информационна и образователна кампания, насочена както към възрастните, така и към 

децата и младежите. Пилотните проекти в училищата са чудесен начин за трайно възпитаване 

на добри навици. 
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СПИСЪК НА ОТПАДЪЦИТЕ, ИЗВЪН ОБХВАТА НА РДО, ЗУО И НПУО 

 

 

1. Радиоактивни отпадъци;  

2. Отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух;  

3. Земя (in situ), включително неизкопана замърсена почва и трайно свързани със земята 

сгради;  

4. Незамърсена почва и други материали в естествено състояние, изкопани по време на 

строителни дейности, когато е сигурно, че материалът ще бъде използван за целите на 

строителството в естественото си състояние на площадката, от която е изкопан;  

5. Излезли от употреба експлозиви;  

6. Фекална материя, различна от класифицираната в т. 8, слама и други естествени неопасни 

материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството, 

или за производството на енергия от такава биомаса чрез процеси или методи, които не 

увреждат околната среда и не застрашават човешкото здраве;  

7. Отпадъчни води;  

8. Странични животински продукти, включително преработени продукти, по Регламент (ЕО) № 

1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г., за установяване на 

здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, 

непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 

(Регламент за страничните животински продукти) (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.), наричан 

по-нататък "Регламент (ЕО) № 1069/2009", с изключение на предназначените за изгаряне, 

депониране или използване в съоръжение за биогаз или компост;  

9. Трупове на умрели, но не заклани животни, включително такива, които са убити, за да се 

прекрати разпространението на епизоотични болести, и които се обезвреждат в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 1069/2009;  

10. Отпадъци, получени от проучването, добива, преработването и съхраняването на 

минерални суровини и при експлоатация на кариери по Закона за подземните богатства и 

класифицирани като "минни отпадъци";  

11. Седименти, преместени в повърхностни води с цел управление на водите и водните обекти 

или предотвратяване на наводнения, или намаляване на последствията от наводнения и 

засушаване, или рекултивация на земи, ако е доказано, че това не противоречи на други закони 

и седиментите нямат опасни свойства. 
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ МАТЕРИАЛИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (ОB, L 42 от 18 февруари 2017 г.). 

2. Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за 

изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците 

3. Директива (ЕС) 2018/849 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за 

изменение на директиви 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства, 

2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 

2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване за директиви 

2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства 

4. Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и 

акумулатори  

5. Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОB, L 

150 от 14 юни 2018 г.).  

6. Директива 2006/66/ЕО за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и 

за отмяна на Директива 91/157/ЕО  

7. Закон за управление на отпадъците (ЗУО), в сила от 13.07.2012 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 

19 от 5 март 2021 г. 

8. Закон за местни данъци и такси (ЗМДТ), в сила от 01.01.1998 г., посл. изм. ДВ. бр.8 от 28 

Януари 2022г.  

9. Наредба №7 от 24 август 2004 г. за изискванията на които трябва да отговарят площадките 

за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.  

10. Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци - 

ДВ, бр. 11 от 31 януари 2017 г., в сила от 04.02.2017 г.,  посл. изм. и доп., ДВ, бр. 2 от 8 януари 

2021 г. 

11. Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху 

околната среда, обн. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г. 

12. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки - ДВ, бр. 85 от 6 ноември 2012 г., в сила от 

06.11.2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г. 

13. Наредба №1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по който се предоставя информация за 

дейности с отпадъци, както и за реда на водене на публични регистри, изм. и доп. ДВ. бр.82 

от 1 Октомври 2021г.  

14.  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, изм. и доп., ДВ, 

бр. 77 от 16 Септември 2021 г. 

15. Наредба за излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), изм. и доп. ДВ. бр.60 

от 20 Юли 2018г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г. 

16. Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, в сила от 

01.01.2014 г., обн. ДВ. бр.100 от 19 Ноември 2013г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 

2021г. 

17. Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, изм. и 

доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г. 
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18. Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, в сила от 08.01.2013 г., обн. 

ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013г., посл.  изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г. 

19. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали, обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г. 

20. Наредба №6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията и експлоатация на депа и на 

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, посл. 

изм. и доп. ДВ. бр.36 от 1 Май 2021г. 

21. Национален план за управление на отпадъци 2021 – 2028 г.  

22. Стратегия и план за действие за преход към Кръгова икономика на Република България за 

периода 2021 – 2027 г. (проект!) 

23. Общинска програма за управление на отпадъците на община „Марица“, период на 

действие: 2015-2020 г.  

24. Програма за опазване на околната среда на територията на община „Марица“ за периода 

2021 – 2026 г. 

25. План за интегрирано развитие на Община „Марица“ 2021 – 2027 г. 

26. Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, включително разделно, 

транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни 

отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени 

отпадъци на територията на Община „Марица”, както и заплащането за предоставяне на 

съответните услуги по реда на ЗМДТ, приета с Решение № 204 / 16.07.2013 г. на Общински 

съвет „Марица”, последно изменена с Решение № 363/28.09.2021 г. на Общински съвет 

„Марица“. 

27. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община "Марица", приета през декември 2005 г. и последно изменена и 

допълнена с Решение № 258 от 06.07.2021 г.  

28. Информация от администрацията на Община „Марица“. 

 

 

 


