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I.ВЪВЕДЕНИЕ   

         

             Община Чупрене се намира в северозападната част на Република България и 

съгласно разпоредбите на Закона на регионалното развитие (ЗРР) в Северозападен 

район за планиране. Общината е в състава на административна област – Видин.  

Община Чупрене е разположена на площ от 327.32 km² и е една от единадесетте 

общини в границите на област Видин (общините Белоградчик, Бойница, Брегово, 

Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене).  
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Общината е разположена в северозападната част на страната, в северните и 

северозападните склонове на Стара планина, непосредствено до държавната граница с 

Република Сърбия. От север, изток и юг граничи с общините Белоградчик, Ружинци и 

Чипровци, както и с община Княжевац в Р. Сърбия. Територията, която заема община 

Чупрене е 327 кв. км. и има приблизително кръгла форма с радиус 13 км.  

Общината, съгласно ЗУО,  е член на „Регионално сдружение на общините 

„Видин““, в което членуват всички общини от областта.  

Подробна  социално-икономическата и пр. характеристики на 

общината  са разработени и могат да бъдат ползвани от  

ОПООС,  от която настоящата програма е неразделна част. 
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            Настоящата Програма за управление на отпадъците /ОПУО/ на община Чупрене 

е разработена на основание изискванията на чл.52 от Закона за управление на 

отпадъците/ЗУО/. Тя се реализира в съответствие със структурата, целите и 

предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) и обхваща 

периодът  на действие - 2016 – 2020 години. 

                Програмата е конструирана по начин,  включващ необходимите мерки за 

изпълнение на задълженията на кмета на общината, регламентирани в Глава втора, 

Раздел III на ЗУО. НПУО има ключова роля за постигане на ефективно използване на 

ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй като анализите на 

съществуващата ситуация показват, че в България съществува значителен потенциал за 

подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро използване 

на ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места, като 

същевременно бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната 

среда. НПУО се основава на следните основни принципи:  

 “Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и 

избегнато, където това е възможно.  

 “Разширена отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” – лицата, 

които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват 

околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият 

пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който 

гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве.  

 “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 програми за предотвратяването  

им,  имат достъп до тях след тяхното разработване.  

            ОПУО  включва в обхвата си отпадъците, попадащи в приложното поле на ЗУО: 

- Битови отпадъци 

- Производствени отпадъци /доколкото съществуват такива, или в бъдеще биха се 

появили/ 

- Строителни отпадъци 

- Опасни отпадъци 
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1.Йерархия на управлението на отпадъците  

Рамковата директива за отпадъците въвежда нова йерархия на управлението на 

отпадъците. Тя е крайъгълен камък на законодателство и политиката относно 

отпадъците. Тази последователност, определя приоритетния ред на това, какво 

представлява най-добрата възможност за околната среда в законодателството и в 

политиката относно отпадъците. Спазването на йерархията на управление на 

отпадъците, гарантира най-високо ниво на съответствие с европейските документи за 

ефективно използване на ресурсите, поради което следва да се насърчава по всякакъв 

начин. 

 

 

 

Йерархията задава пет възможни начина на общината  и бизнеса на нейна 

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

последователност:  

a) Предотвратяване на образуването на отпадъци  

           б) Подготовка за повторна употреба  

           в) Рециклиране  

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

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

 „Предотвратяването” на отпадъци е определено в Директивата като мерки, които 

се предприемат преди веществата или предметите да се превърнат в отпадък, с 

което се намалява:  

а) генерираното количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на 

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

предотвратяване на отпадъците). 

 „Подготовка за повторна употреба” включва почистване, проверка и поправка на 

употребявани продукти, които са станали отпадък, така че да могат да се 

употребяват повторно (например поправка на велосипеди, електрическо и 

електронно оборудване, мебели и др., които след като са поправени се продават 

като втора употреба). Подготовката за повторна употреба е вид оползотворяване на 

отпадъците.  

 „Рециклиране” - Подходът при рециклирането е, че един материал се преработва с 

цел да се променят неговите физикохимични свойства и да се оползотворява 

повторно за същите или за други цели. Главната цел на Рамковата директива за 

отпадъците е ЕС да стане повече от "рециклиращо общество", което се стреми да 

избягва образуването на отпадъци и да използва отпадъците като ресурс.  

Конкретните дейности по управление на отпадъка, които се класифицират като 

рециклиране съгласно Рамковата директива за отпадъците, включват (но не само):  

 Рециклиране на материали: напр. на пластмасови продукти или 

компоненти в пластмасови материали; стопяване на отпадъчно стъкло в 

стъклени продукти; употреба на хартиени отпадъци в заводи за хартия и 

др. Рециклирането на материали: например пластмасови гранулирани и 

пелетизирани за екструдиране или формоване, натрошени отпадъци от 

стъкла, сортиране на отпадъци от хартия, отговарящи на критериите за 

края на отпадъка  

 Производство на компост, отговарящ на критериите за качество на 

продуктите. 

Рециклирането е вид оползотворяване на отпадъците.  

 „Друго оползотворяване” е всяка дейност, която отговаря на определението за 

„оползотворяване” съгласно РДО, но която не отговаря на специфичните 

изисквания за подготовка за повторна употреба или за рециклиране.  

Примери за друго оползотворяване са:  

 изгарянето или съвместното изгаряне, когато основното 

използване на отпадъците е като гориво или друг начин за получаване 

на енергия. Това е операция по управление на отпадъците с 

оползотворяване на енергията, класифицирана като R1 в приложение II 

към РДО. Това контрастира с изгарянето на отпадъци без 

оползотворяване на енергия, класифицирано като операция по 

обезвреждане D10 в приложение I към РДО.  

 насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване  
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 „Обезвреждане” - депониране (дори когато сметищен газ се използва за 

възстановяване на енергия); изгаряне и съвместно изгаряне, които не отговарят на 

критериите, за да бъдат определени като оползотворяване (в случай на съоръжения, 

предназначени за изгаряне на твърди битови отпадъци, които не отговарят на 

определени критерии, с помощта на формулата за енергийна ефективност R1 в 

приложение II към РДО), насипни дейности, когато не отговарят на дефиницията за 

оползотворяване. 

 

2.КЛЮЧОВИ  ЦЕЛИ  НА   ПРОГРАМАТА 

 

                ПУО е напълно съобразена с основните цели в европейското екологично 

право в сектор "Отпадъци" и съдържа ключови цели, за постигането на които в НПУО 

и НППОО са предвидени програми от мерки.  
 

 
Отпадъчни 

потоци 

 

 

 

 

 

Година 

 

 

Цел 

 

  Оползотворяване  Рециклиране  Събиране  

Отпадъци от 

опаковки  

Ежегодно за всяка 

година от НПУО  

Не по-малко от 60 % 

от теглото на 

отпадъците от 

опаковки трябва да 

бъдат оползотворени 

или изгорени в 

инсталации за 

изгаряне на 

отпадъци с 

оползотворяване на 

енергията  

Не по-малко от 55 % 

и не повече от 80 % 

от теглото на 

отпадъците от 

опаковки трябва да 

бъдат рециклирани, 

като се рециклира не 

по-малко от:  

а) 60 % от теглото на 

отпадъците от 

опаковки от стъкло;  

б) 60 % от теглото на 

отпадъците от 

опаковки от хартия и 

картон;  

в) 50 % от теглото на 

отпадъците от 

опаковки от метали;  

г) 22,5 % от теглото 

на отпадъците от 

опаковки от 

пластмаси, при чието 

рециклиране се 

получава 

единственопластмаса;  

д) 15 % от теглото на 

дървесните отпадъци 

от опаковки.  

Системите за 

разделно събиране 

на отпадъци от 

опаковки, обхващат 

не по-малко от 

 6 000 000  жители 

на територията на 

страната и 

задължително 

включват 

курортните населени 

места и всички 

населени места с 

население над 5000 

жители.  
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Излязло от употреба 

електрическо 

и електронно 

оборудване 
(ИУЕЕО)  

 

 

 

 

 

2014  Оползотворяване на 

не по-малко от:  

- 80 % за ИУЕЕО, 

попадащо в 

категории 1 или 10 

от Приложение № 1;  

 

- 75 % за ИУЕЕО, 

попадащо в 

категории 3 или 4 от 

Приложение № 1;  

 

- 70 % за ИУЕЕО, 

попадащо в 

категории 2, 5, 6, 7, 

8 или 9 от 

Приложение № 1.  

 

Подготовка за 

повторна употреба и 

рециклиране на не 

по-малко от:  

- 75 % за ИУЕЕО, 

попадащо в 

категории 1 или 10 от 

Приложение № 1;  

 

- 65 % за ИУЕЕО, 

попадащо в 

категории 3 или 4 от 

Приложение № 1;  

 

- 50 % за ИУЕЕО, 

попадащо в  

категории 2, 5, 6, 7, 8 

или 9 от Приложение 

№ 1.  

- 80% за излезли от 

употреба 

газоразрядни лампи, 

попадащи в категория 

5а от Приложение № 

1  

 

Разделно събиране 

на ИУЕЕО в общо 

количество, което се 

равнява на не по-

малко от:  

Лицата, които 

пускат на пазара 

ЕЕО, предназначено 

за употреба в бита, 

осигуряват разделно 

събиране на ИУЕЕО, 

образувано в бита, в 

общо количество, 

което се равнява на 

не по-малко от 4 

килограма на жител 

годишно, но не по-

малко от средното  

тегло на ИУЕЕО, 

събрано през трите 

предходни години, в 

зависимост от това, 

коя от тези 

стойности е по-

голяма.  

 

 

2015 
 - 80 % за ИУЕЕО, 

попадащо в 

категории 1 или 10 от 

Приложение № 1;  

 

- 70 % за ИУЕЕО, 

попадащо в 

категории 3 или 4 от 

Приложение № 1;  

- 55 % за ИУЕЕО, 

попадащо в 

категории 2, 5, 6, 7, 8 

или 9 от Приложение 

№ 1.  

- 80% за излезли от 

употреба 

газоразрядни лампи, 

попадащи в категория 

5а от Приложение № 

1  

 

Лицата, които 

пускат на пазара 

ЕЕО, предназначено 

за употреба в бита, 

осигуряват разделно 

събиране на ИУЕЕО, 

образувано в бита, в 

общо количество, 

което се равнява на 

не по-малко от 4 

килограма на жител 

годишно, но не по-

малко от средното 

тегло на ИУЕЕО, 

събрано през трите 

предходни години, в 

зависимост от това, 

коя от тези 

стойности е по-

голяма.  

 

 
2016 

   
- 41% от средното 

тегло на пуснатото 

на пазара ЕЕО през 

предходните три 

години  

 

 

2017 
   

- 48% от средното 

тегло на пуснатото 

на пазара ЕЕО през 

предходните три 

години  
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2018 
 
- Оползотворяване 

на не по-малко от 85 

% за ИУЕЕО, 

попадащо в 

категории 1 или 4 от 

Приложение № 3;  

- Оползотворяване 

на не по-малко от 80 

% за ИУЕЕО, 

попадащо в 

категория 2 от  

 
Приложение № 3;  

- Оползотворяване 

на не по-малко от 75 

% за ИУЕЕО, 

попадащо в 

категории 5 или 6 от 

Приложение № 3.  

 

 
- Подготовка за 

повторна употреба и 

рециклиране на не 

по-малко от 80 % за 

ИУЕЕО, попадащо в 

категории 1 или 4 от 

Приложение № 3;  

- Подготовка за 

повторна употреба и 

рециклиране на  

 
не по-малко от 70 % 

за ИУЕЕО, попадащо 

в категория 2 от 

Приложение № 3;  

- Подготовка за 

повторна употреба и 

рециклиране на не 

по-малко от 55 % за 

ИУЕЕО, попадащо в 

категории 5 или 6 от 

Приложение № 3;  

- За ИУЕЕО, 

попадащо в категория 

3 от Приложение № 

3, се рециклират не 

по-малко от 80 %.  

 

 

- 55% от средното 

тегло на пуснатото 

на пазара ЕЕО през 

предходните три 

години  

 
  

2019 

- 60% от средното 

тегло на пуснатото 

на пазара ЕЕО през 

предходните три 

години  

 

  

2020 

 

- 65 % от средното  

тегло на пуснатото 

на пазара ЕЕО през 

предходните три 

години в Република 

България  

 

Излезли от употреба 

моторни 

превозни 

средства 

(ИУМПС)  

2015  Минимум 95% от 

теглото на всяко 

ИУМПС, прието на 

площадки за 

събиране и 

съхраняване или в 

центрове за 

разкомплектоване  

Минимум 85% от 

теглото на всяко 

ИУМПС, прието на 

площадки за 

събиране и 

съхраняване или в 

центрове за 

разкомплектоване  

 

Отработени 

масла  

Ежегодно за всяка 

година от НПУО  

Мин. 40% от 

количеството масла, 

пуснати на пазара 

през текущата 

година  

  

Гуми  

 

 Оползотворяване на 

не по-малко от:  

Регенериране и/или 

рециклиране на не 

по-малко от:  

 

 

2014 

65 % от 

количеството (в 

тонове) гуми, 

пуснати от тях на 

пазара през 

текущата година  

20% от количеството 

гуми, пуснати на 

пазара през текущата 

година  

 

 

2015  

65 % от 

количеството (в 

тонове) гуми, 

пуснати от тях на 

пазара през 

текущата година  

25% от количеството 

гуми, пуснати на 

пазара през текущата 

година  

 

 

2016  

65 % от 

количеството (в 

тонове) гуми, 

пуснати от тях на 

пазара през 

текущата година  

30% от количеството 

гуми, пуснати на 

пазара през текущата 

година  
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2017  

 

 

65 % от 

количеството  

(в тонове) гуми, 

пуснати от тях на 

пазара през 

текущата година  

 

35% от количеството  

гуми, пуснати на 

пазара през текущата 

година  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 65 % от 

количеството (в 

тонове) гуми, 

пуснати от тях на 

пазара през 

текущата година  

40% от количеството 

гуми, пуснати на 

пазара през текущата 

година 

 

 

2019  

65 % от 

количеството (в 

тонове) гуми, 

пуснати от тях на 

пазара през 

текущата година  

45% от количеството 

гуми, пуснати на 

пазара през текущата 

година  

 

 

2020  

65 % от 

количеството (в 

тонове) гуми, 

пуснати от тях на 

пазара през 

текущата година  

50% от количеството 

гуми, пуснати на 

пазара през текущата 

година  

 

 

 

 

 

 

Портативни 

батерии и 

акумулатори 
(ПБА)  

 

2014    мин. 40% от 

пуснатите на пазара 

ПБА с изключване 

на ПБА, които са 

били пуснати на 

пазара, но са 

изнесени или 

изпратени от 

територията на 

страната  

2015 и всяка 

следваща година  

  мин. 45% от 

пуснатите на пазара 

ПБА с изключване 

на ПБА, които са 

били пуснати на 

пазара, но са 

изнесени или 

изпратени от 

територията на 

страната  

Автомобилни 

батерии и 

акумулатори  

Ежегодно за всяка 

година от НПУО  

  Количество 

автомобилни НУБА, 

отговарящо на 

коефициент на 

събираемост, не по-

малък от 100 % от 

количеството 

пуснати на пазара 

автомобилни 

батерии и 

акумулатори, като 

коефициентът на 

събираемост се 

изчислява съгласно 

приложение № 3 от 

НБАНУБА  

 

Индустриални 

батерии и 

акумулатори  

Ежегодно за всяка 

година от НПУО  

  Количество 

индустриални НУБА 

независимо от 
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химичния им състав 

и произход, 

отговарящо на 

коефициент на 

събираемост, не по-

малък от 25 % от 

количеството 

пуснати на пазара 

индустриални 

батерии и 

акумулатори, като 

коефициентът на 

събираемост се 

изчислява съгласно 

приложение № 3 от 

НБАНУБА 

 

НУБА  

Ежегодно за всяка 

година на НПУО  

  
- Рециклиране на не 

по-малко от 65 % от 

теглото на 

материалите, 

съдържащи се в 

оловно-киселите 

батерии и 

акумулатори, и 

възможно най-висока 

степен на 

рециклиране на 

оловото, което се 

съдържа в тях, като 

същевременно се 

избягват 

прекомерните 

разходи;  

- рециклиране на не 

по-малко от 75 % от 

теглото на 

материалите, 

съдържащи се в 

никел-кадмиевите  

батерии и 

акумулатори, и 

възможно най-висока 

степен на 

рециклиране на 

кадмия, който се 

съдържа в тях, като 

същевременно се 

избягват 

прекомерните  

разходи;  

- рециклиране на 50 

% от теглото на 

другите НУБА.  

 

 

Биоотпадъци  

 

2016  мин. 25% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в 

региона през 2014 г.  

2020  мин. 50% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в 

региона през 2014 г.  

2025  мин. 75% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в 

региона през 2014 г.  

Отклоняване на 

битови 

2020  до 35 % от общото количество на същите отпадъци, образувани в Р. 

България през 1995 г.  
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биоразградими 

отпадъци от депата  

Битови отпадъци от 

хартия, картон, 

пластмаси, 

метали и 

стъкло  
 

2016   мин. 25 % от общото 

им тегло  

 

 2018   мин. 40 % от общото 

им тегло  

 

2020   мин. 50 % от общото 

им тегло  

 

Строителни 

отпадъци  

 

2016  най-малко 35% от общото тегло на отпадъците  

 2018  най-малко 55% от общото тегло на отпадъците  

 2020  най-малко 70% от общото тегло на отпадъците  

 

 

II. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОГНОЗИТЕ ЗА 

БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

От направените анализи (виж. приложения „Анализ“) можем да направим следните 

изводи, отнасящи се за община ЧУПРЕНЕ: 

1. Количеството отчетени битови отпадъци е сравнително стабилно със слаба 

тенденция към понижаване. 

2. Нормата на натрупване на отпадъците, генерирани от жителите на 

общината е по-ниска от средната за страната. 

3. Количеството на разделно събраните отпадъци на територията на общината 

е  с тенденция към увеличаване и се организира от самата община с цел 

общото намаляване на извозваните до регионалното сметище битови 

отпадъци. 

4. Поради незаинтересованост на  лицензираните фирми от разделното  

събиране и оползотворяване на отпадъците в малките общини, в община 

Чупрене, въпреки съществуващия потенциал, е на лице  трудност при 

постигане на целите за рециклиране, определени в ЗУО. Общината трябва да 

заложи на ефективно предварително третиране и разделяне на отпадъците. 
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III. SWOT АНАЛИЗ 

                     SWOT анализът изхожда от идеята, за разделянето на обекта на 

стратегическия анализ,  от средата, в която той функционира. Обектът на стратегически 

анализ се разглежда откъм неговите “силни страни” и “слаби страни”. Средата, в която 

функционира обектът на стратегически анализ, се диференцира на “възможности” и 

“заплахи”. 

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

притежава анализираната община 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.Силна страна е  компетентността, която дава сравнително предимство. 

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

умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието. Те характеризират 

изоставането на  общината  спрямо други общности, с които се правят сравненията, или 

спрямо поставени изисквания. 

Възможности. Възможностите представляват най-благоприятните елементи на 

външната среда.Важно правило, което не бива да се забравя е, че възможностите са 

неизползвани ресурси на средата. Това са благоприятни външни фактори, от които 

секторът се възползва или би могъл да се възползва. 

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

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

 

Силни страни: 

 Цялата територия на Община Чупрене влиза в обхвата на предоставяните 

услуги, свързани със сметосъбиране и сметоизвозване.  

 Стремеж към 100% задоволяване потребностите с необходимите съдове за 

битови отпадъци. 

 Участие в регионалното сдружение за управление на отпадъците. 

 Общината има разработени местни нормативни документи, свързани с 

управление на отпадъците. 

 Общината сама реализира дейността по управление на отпадъците, без да 

използва скъпоструващите договорни отношения със специализирани фирми. 
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Слаби страни:  

 Няма въведена система за разделно събиране на масово разпространените 

отпадъци, поради незаинтересованост на съществуващите организации по 

оползотворяване на отпадъци от опаковки. 

 Спряна експлоатация, но все още не рекултивирано депо в землището на 

с.Търговище поради обективни трудности. 

 Няма реализирани проекти за минимизиране на биоразградимите отпадъци чрез 

фамилно компостиране. 

 Ограничени мерки и стимули на местно ниво, които да допринесат за 

намаляване количеството на образуваните отпадъци.    

Възможности: 

 Използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблемите, 

свързани с ефективно управление на отпадъците на местно ниво.  

 Промяна на обществените нагласи в полза на намаляване количеството на 

образуваните отпадъци и тяхното ефективно управление. 

 Реализиране  на разделно събраните, масово разпространени отпадъци на 

територията на общината. 

 Повишен административен капацитет по отношение на дейностите, свързани с 

управление на отпадъците. 

 Все още нереализиран потенциал, по рязко намаляване на растителните отпадъци 

 

Заплахи: 

 Слаба покупателна способност на домакинствата и трудност на нискодоходните 

групи да отделят допълнителни средства за услуги и дейности, свързани с 

управление на отпадъците. 

 Значително увеличение на разходите за управление на битовите отпадъци и 

необходимост от повишаване на такса „Битови отпадъци“.  

 Непостигнати цели на разделно събиране и рециклиране за съответните 

референтни години, заложени в ЗУО 

  Промяна в законодателството на европейско и/или на национално ниво. 
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IV. ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ И АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 

 

             Общинската програма се разработва в съответствие със структурата, целите на 

Националния план за управление на отпадъците (НПУО), в който  генералната 

стратегическа цел на страната в сферата на управление на отпадъците е формулирана 

като:  

„ОБЩЕСТВО И БИЗНЕС, КОИТО НЕ ДЕПОНИРАТ 

ОТПАДЪЦИ“ 

           Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната  цел са: 

 Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване 

 Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 

отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за 

третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за 

населението и околната среда 

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

околна среда 

 Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 

йерархията на управление на отпадъците 

 

            Имайки предвид  постановките, залегнали в НПУО и формулираните в нея цели, 

основна цел на настоящата общинска програма е: 

НАМАЛЯВАНЕ  КОЛИЧЕСТВОТО  НА  ОБРАЗУВАНИТЕ  И  ДЕПОНИРАНИ 

ОТПАДЪЦИ,  ПРИ  ПОНОСИМИ РАЗХОДИ  ЗА  НАСЕЛЕНИЕТО  НА   

ОБЩИНА  ЧУПРЕНЕ. 

 
 

                Общинската програма поставя следните 8 специфични цели за управлението 

на отпадъците в периода 2016-2020 г.: 

1. Намаляване на образуването на отпадъците. 

2. Постигане на предварително определените нормативни цели  за рециклиране на 

отпадъчните материали, съдържащи се в битовите отпадъци към 2020 година. 

3. Постигане на предварително определените нормативни цели за намаляване на 

потоците биоразградими и строителни отпадъци за депониране. 
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4. Управление на специфични потоци отпадъци, в съответствие с изискванията 

на националното законодателство. 

5. Осигуряване на устойчив финансов бюджет на системата, на поносими за 

населението цени. 

6. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците. 

7. Създаване  на актуална  правна рамка за управлението на отпадъците на 

местно ниво. 

8. Участие на обществеността. 

              Нормативно определените цели, които трябва да бъдат постигнати в края на 

периода на изпълнение на настоящата програма са: 

 

Битови отпадъци 

Подготовка за повторна употреба и 

рециклиране на отпадъчни материали 

като минимум от хартия, пластмаси, 

стъкло и метали, генерирани от 

населението 

Увеличение най-малко до 

50% от теглото им 

Отпадъци от 

строителство и 

разрушаване на 

сгради 

Подготовка за повторна употреба, 

рециклиране и друго оползотворяване 

Увеличение най-малко до 

70% от теглото им 

Битови 

биоотпадъци 

Разделно събиране и оползотворяване  

 

Намаляване на депонираното 

количество спрямо това от 1995 г. 

Не по-малко от 50% от 

количеството, образувано 

през 2014 г. 

Не по-малко от 35 % 

 

             Съществуващите цели за рециклиране на специфичните отпадъчни потоци – 

отпадъците от опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО са ангажимент на съответните организации 

по оползотворяване, но общината има ангажимент за съдействието им. 

 

АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Сценарий 1: „Нулев сценарий“. При него се приема, че : 

 регионалното депо функционира, независимо предварителното третиране и 

рециклиране на отпадъците до каква степен ще допринесе за постигане на 

целите; 

 ще се запази текущата ситуация на сметосъбиране и сметоизвозване на 

отпадъците, както и съществуващото ниво на разделно събиране на отпадъците. 
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Сценарий 2: „Динамичен подход в управлението на отпадъците“. Сценарият гарантира 

достигане на целите, свързани с: 

 Рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло чрез 

прилагане на ефективни мерки за разделно събиране на отпадъците от 

домакинствата при източника, организирано от организацията по 

оползотворяване на отпадъци от опаковки и общината, разделно събиране на 

отпадъци от други източници.  

 Рекултивация на депото за неопасни отпадъци в землището на с.Търговище. 

 Разделно събиране на отпадъците от поддържаните  зелени  площи. 

 Въвеждане на домашно компостиране на зелени отпадъци с цел намаляване на 

количеството им. 

 Постигане на целите за разделно събиране и рециклиране на отпадъците от 

събаряне и разрушаване на сгради чрез контрол на строителните фирми, 

осигурено от общината събиране и извозване на малките количества строителни 

отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата; използване на наличната на 

РД  технология за рециклиране на строителни отпадъци. 

А Н А Л И З 

Сценарий 1 има най-ниска настояща стойност. При него съществува вероятност целите 

да не бъдат постигнати. 

Разходите за Сценарий 2 са значително по-големи и те включват инвестиции за: 

 Надграждане при доказана необходимост на съществуващите технологии на 

регионалното депо за по-ефективно оползотворяване на битовите отпадъци и 

предотвратяване на емисиите на парникови газове. 

 Закупуване на компостери за домашно компостиране. 

 Рекултивация на депото в землището на с.Търговище. 

            Формулираните сценарии следва да бъдат разглеждани единствено в контекста 

на вземане на оптимално решение за развитие на техническата инфраструктура за 

третиране на отпадъците и оценка на разходите за изпълнение на плана. 

 

V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОДПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА 

ПОСТИГАНЕТО ИМ С ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА 

НАПРЕДЪКА 

                 

                  За да се изпълнят оперативните цели и да се достигнат стратегическите цели 

на програмата е необходимо да се реализират определен набор от дейности. 
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                 ЗУО изисква общинските програми за управление на отпадъците да се 

разработват в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния 

план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. Общинската програма за управление 

на отпадъците за този период включва следните стратегически цели и Подпрограми за 

достигането им: 

 

Цел Подпрограма 

Цел 1: Намаляване на вредното 

въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и 

насърчаване на повторното им използване 

 Подпрограма с мерки за 

предотвратяване образуването на 

отпадъци 

Цел 2: Увеличаване на количествата на 

рециклираните и оползотворени отпадъци, 

чрез създаване на условия за изграждане 

на мрежа за третиране на цялото 

количество генерирани отпадъци, което да 

намали риска за населението и околната 

среда 

 Подпрограма с мерки за разделно 

събиране и достигане на целите за 

подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци от 

хартия, пластмаса и стъкло 

 Подпрограма за достигане на 

целите и изискванията за биоразградимите 

отпадъци в т.ч. за биоотпадъците 

 Подпрограма с мерки за достигане 

на целите за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци и 

отпадъци от разрушаване на сгради 

Цел 3: Управление на отпадъците, което 

гарантира чиста и безопасна околна среда 

 Подпрограма с мерки за закриване и 

рекултивация на общинското сметище след  

преустановяване на експлоатацията му 

Цел 4: Превръщане на обществеността в 

ключов фактор при прилагане йерархията 

на управление на отпадъците 

 Подпрограма с мерки за прилагане 

на разяснителни кампании и информиране 

на обществеността по въпросите на 

управление на отпадъците 

 

Подпрограмите представляват на практика конкретен план за действие, представен по-

долу в табличен вид. 

 

 

 

 



      ОБЩИНСКА  ПРОГРАМА   ЗА  УПРАВЛЕНИЕ   НА  ОТПАДЪЦИТЕ 

  О Б Щ И Н А     Ч У П Р Е Н Е        
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План за действие към Подпрограма  за предотвратяване образуването на отпадъци 

Стратегическа цел Оперативна цел Дейности (мерки) 
Бюджет в 

хил. лв. 

Източници 

на 

финансира

не 

Срок 

на 

реализ

ация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговор

на 

институ

ция 

Стратегическа цел 1 

Намаляване на вредното 

въздей- 

ствие на отпадъци 

те чрез предотвратяване 

 образуването им и  

насърчаване повтор- 

ното им използван. 

Оперативна 

цел 1:  

 

Предотвратяване 

образуването на отпадъци и 

насърчаване на повторното 

им използване 

Пилотно 

въвеждане на 

намален размер 

(отстъпка) на ТБО 

за домакинствата, 

които прилагат 

домашно 

компостиране 

  

 

 

 

общински 

бюджет 

       

 

 

 

 2020 г. 

               

 

Намален размер 

на такса „БО“ за 

домакинствата, 

които прилагат 

домашнокомпос

тиране,намалява

не на отпадъците 

 

 

Брой 

домакинства, 

въвели домашно 

компостиране на 

биоотпадъци 

 

 

 

Община 

Чупрене 

 

 

 

“““““ 

 

 

 

“““““ 

Намаляване на 

отпадъците от 

хартия и други 

офис консумативи 

чрез въвеждане на 

„електронно 

управление” 

  

 

национален 

      

      

 2020 г. 

 

 

Реализирано 

електронно 

управление. 

Брой институции, 

въвели ел. услуги, 

водещи до 

намаляване на 

отпадъците от 

хартия; 

Намалени до 10 % 

отпадъци от офис 

хартия 

 

 

 

община 

Чупрене 

 

 

“““““ 

 

 

“““““ 

Промяна в 

изчисляването на 

такса „БО”  с цел 

персонифициранет

о на количествата 

  

 

общински 

бюджет 

 

 

 

По-малко генери  

рани отпадъци, в 

следствие на ан 

гажираността на 

домакинствата, 

заплащащи такса 

През 2020 г. 

такса „БО” 

отговаря на 

действително 

изхвърленото 

 

Община 

Чупрене

; 
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продуцирани 

отпадъци 

 

 2020 г. 

БО на база дей- 

ствително образу 

вани отпадъци 

количество 

отпадъци. 

 

домакин

ства 

 

 

“““““  

 

 

“““““  

 

Благотворителни 

кампании за 

даряване на стари 

дрехи. 

   

 

      2016 – 

     2020 г.  

 

 

По-малко 

отпадъци от 

текстил 

 

Количеството 

депонирани 

дрехи е 

намаляло. 

Община 

Чупрене

; 

Жители 

на  общи 

ната; 

 

План за действие към Подпрограма за разделно събиране и достигане целите за подготовка за повторна 

употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло 

Стратегическа цел Оперативна цел Дейности (мерки) 
Бюджет в 

хил. лв. 

Източници 

на 

финансира

не 

Срок 

на 

реализ

ация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговор

на 

институ

ция 

Стратегическа цел 2: 

 Увеличаване на количествата 

рециклирани и оползотворени 

отпадъци, чрез създаване на 

условия за изграждане на мрежа  

за третиране на цялото 

количество генерирани отпадъци, 

което да намали риска за 

населението и околната среда. 

Разделно събиране и 

достигане количествените 

цели и изискванията за 

повторна употреба и 

рециклиране на отпадъчни 

материали, включващи  

хартия и картон, метал, 

пластмаса и стъкло от 

домакинствата и подобни 

отпадъци от други 

източници.   

 

 

 

 

 

1/Развиване на 

разработената 

общинска  система 

за събиране на 

пластмасови 

отпадъци 

 

 

 

 

 

    1000 

 

 

 

 

 

 

 

   Общински 

      бюджет; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-

2020 г. 

 

 

 

Увеличени 

количества 

разделно 

събрани 

отпадъците от 

хартия, картон, 

пластмаси, 

метали и стъкло. 

2016 г. – 

минимум 25% от 

общото тегло на 

отпадъците от 

хартия, картон, 

пластмаси, 

метали и стъкло 

са подготвени за 

повторна 

употреба и 

рециклиране; 

2018г минимум  

40% от общото 

тегло на отпа 

дъците от......; 

2020 г. – мини- 

 

 

 

 

 

Община 

Чупрене  
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 мум 50%от общо 

то тегло на отпа 

дъците от ..... 

 

 

             “““““ 

 

 

          “““““ 

2/Привличане като 

партньор в 

изпълнение на 

„Целите „    ,             

на Организация по 

оползотворяване 

на отпадъците  

  

Бюджет на 

организация 

по оползо 

творяване 

на  

отпадъци 

 

 

2016-

2020 г. 

Увеличаване 

количествата на 

разделно събра 

ни БО 

 

 

 

         “““ 

 

 

община 

орг. за  

ополз.  

на  

отпад. 

 

 

 

 

 

             “““““ 

 

 

 

 

            “““““ 

      

3/Провеждане на 

информационни и 

образователни 

кампании 

 Общински  

бюджет 

 

Бюджет на 

организация 

по оползотв 

на  

отпадъци 

 

 

 

2016-

2020 г. 

Населението е 

запознато с 

необходимостта 

от разделно 

събиране на този 

вид отпадъци; 

Брой  раздадени 

брошури; 

Брой 

домакинства 

практикуващи 

разделно 

събиране на 

отпадъци; 

Брой проведени 

образователни 

инициативи. 

Община; 

Училищ

а; 

Организ

ация по 

оползотв

оряване 
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План за действие към Подпрограма за разделно събиране и достигане целите за биоразградими битови 

отпадъци, в  т.ч. и биоотпадъците 

Стратегическа цел Оперативвна цел Дейности (мерки) Бюджет  

Източници 

на 

финансира

не 

Срок 

на 

реализ

ация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговорн

а 

институц

ия 

Стратегическа цел 2: 

 Увеличаване на количествата 

рециклирани и оползотворени 

отпадъци, чрез създаване на 

условия за изграждане на мрежа  

за третиране на цялото 

количество генерирани отпадъци, 

което да намали риска за 

населението и околната среда. 

Достигане на целите на 

изискванията за 

биоразградимите отпадъци 

Пилотно 

закупуване и 

инсталиране на 

компостери за 

домашно 

компостиране 

   

 

 

 

10000 лв. 

ПУДООС, 

отчисления 

по чл.64 от 

ЗУО,  

Общински 

бюджет; 

 

 

 

 

 

2016-

2020 г. 

Закупени и 

раздадени на 

гражданите 

компостери за 

домашно 

компостиране 

Брой съдове. 

Ежегодно коли 

чествотона депо 

нир. биоразгр.  

битови отпадъ 

ци е под 50% от 

това  през 1995г 

2016 г. – мин. 

25%отколич. на  

биоотпадъци, 

образувани през 

2014г са 

разд. събр. и 

оползотворени 

 

 

 

 

 

 

 

Община 

 

 

“““““ 

 

 

“““““ 

Закупуване на 

съдове за разделно 

събиране на 

биоотпадъци 

    ПУДОС 2019-

2020 г. 

Разделно 

събиране на 

биоотпадъците. 

Брой съдове Община 

 

 

                        “““““ 

                    

 

                   “““““ 

Провеждане на 

информационни 

кампании  

1000 лв. Общински 

бюджет 

2016-

2020 г. 

Населението е 

запознато с 

необходим. от 

разделно събир 

на  биоразгр.    

отпадъци 

Брой раздадени 

брошури;Брой 

домакинства 

практикуващи 

разделно съб. на 

биоразградими 

отпадъци. 

Община; 

Дома 

кинства 
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План за действие към Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяван 

на строителни отпадъци 

 

Стратегическа цел Оперивна цел Дейности (мерки) 
Бюджетв 

хил. лв. 

Източници 

на 

финансира

не 

Срок 

на 

реализ

ация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговор

на 

институ

ция 

Увеличаване на количествата 

рециклирани и оползотворени 

отпадъци, чрез създаване на 

условия за изграждане на 

мрежа от съоръжения за 

третиране на цялото количество 

генерирани отпадъци, което да 

намали риска за населението и 

околната среда. 

Оперативна цел 3 : 

Достигане на цели е за 

рециклиране и 

оползотворяване на 

строителни отпадъци и 

отпадъци от разрушаване на 

сгради 

1/Прилагане на 

контрол за 

изпълнение 

изискванията на 

ЗУО относно 

строителните 

отпадъци и 

Наредбата за 

строителните 

отпадъци 

   

 

 

2016 – 

2020 г. 

Осъществен 

контрол за 

изпълнение 

изискванията на 

ЗУО относно 

строителните 

отпадъци и 

Наредбата за 

строителните 

отпадъци 

Спазени са 

всички 

изисквания на 

ЗУО относно 

строителните 

отпадъци и 

Наредбата за 

строителни 

отпадъци 

 

 

 

 

Община, 

ДНСК 

       

 

            “““““ 

       

 

“““““ 

2/Включване в 

тръжните докум. за 

строителство на 

сгради на изискв.  за 

влагане в стстроеж. 

на рециклирани 

строителни   мате 

риали 

   

 

 

 

2016 – 

2020 г. 

В строителство 

то на сгради се 

влагат 

рециклирани 

строителни 

материали 

 

2016 - 1% , 

2017 -2019-1,5%  

2020 - 2% 

 

 

 

Община  

 

 

       

 

3/Включване в 

тръжните док.  за 

строит.,реконструкц  

и основен ремонт на 

други строежи от 

   

2016 – 

2020 г. 

В строителство 

на други 

строежи от 

техническата 

инфраструктура 

 

2016 -2017- 5%, 

2018 - 6%, 2019 - 

7%, 2020 - 8% 

 

 

 

 

Община; 
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            “““““ 

 

             

            “““““ 

 

      

техническата 

инфраструктура на 

изискването за 

влагане в строежите 

на рециклирани 

строителни 

материали 

се влагат 

рециклирани 

строителни 

материали 

Фирми-

изпълни

тели 

 

 

            “““““ 

 

 

            “““““ 

4/Включване в 

тръжните 

документи за 

строителство на 

изискването за 

оползотворяване 

на строителни 

отпадъци в 

обратни насипи 
 

   

 

2016 – 

2020 г. 

Строителни 

отпадъци се 

оползотворяват в 

обратни насипи 

2016 - 10% 2017-

2019 - 11%, 2020 

- 12% 

Община  

Чупрене

; 

Фирми-

изпълни

тели 
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План за действие към Подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депата с преустановяване на 

експлоатация 

 

Стратегическа цел Оперативна цел Дейности (мерки) 
Бюджет в 

хил. лв. 

Източници 

на 

финансира

не 

Срок 

на 

реализ

ация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговорн

а 

институц

ия 

Управление на отпадъците, което 

гарантира чиста и безопасна 

околна среда. 

Намаляване на риска за 

околната среда от депата за 

отпадъци. 

 

1/Подготовка на 

проект за закриване 

и рекултивация на 

общинското депо за 

битови отпадъци 

  

 

Отчисления 

по ЗУО 

 

 

2017/1

8 г. 

Разработен 

проект за 

закриване и 

рекултивация на 

общинското деп. 

Разработен 

проект за 

закриване и 

рекултивация на 

общинското деп. 

 

община 

 

            “““““  

  

 

            “““““  

 

2/Изпълнение на 

проект за закриване 

и рекултивация на 

общинското депо за 

битови отпадъци 

  

 

ПУДООС; 

ОПОС 

 

 

2018-

2020 г. 

 

 

Рекултивирано 

депото. 

Договорът за 

изпълнение на 

обществената 

поръчка за рекул 

тивация на депо 

то е окончателно 

изпълнен и 

разплатен. 

Община 

Чупрене; 

Фирма 

изпълнит. 

 

    “““““  

 

 

         “““““  

 

3/Екологосъобразно 

обезвреждане на 

ПРЗ с изтекъл крок 

на годност 

  

 

ПУДООС 

 

 

2020 

ПРЗ с изтекъл 

срок на годност 

са обезвредени 

в чужбина. 

Дейностите по 

проекта са 

изпълнени; 

 

община 

МОСВ 
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План за действие към Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите за управление на отпадъците 

Стратегическа цел Оперивна цел Дейности (мерки) 
Бюджетв 

хил. лв. 

Източници 

на 

финансира

не 

Срок 

на 

реализ

ация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговорн

а 

институц

ия 

Превръщане на обществеността в 

ключов фактор при прилагане 

йерархията на управление на 

отпадъците 

Оперативна цел  Постигане 

на обществена подкрепа за 

изпълнение на политиката 

по управление на 

отпадъците, с цел нейното 

успешно осъществяване. 

1/Поддържане от 

общината на 

„зелен” телефон и е-

мейл адрес, на 

които гражданите 

да подават сигнали 

за  нарушения, 

както и 

предложения . 

 

   

 

2016-

2020 г. 

 

Гражданите и 

заинтересованит

е страни 

разполагат с 

инструмент за 

подаване на 

сигнали и 

предложения 

През 2020 г. над 

70% от домакин 

ствата събират 

отпадъците си 

разделно  

Активна позиция 

изаинтересовано

ст наобществото. 

 

 

 

Община 

Чупрене 

  2/Използване 

възможностите на 

местните 

информационни 

системи за 

превръщане на 

екологичната ин 

формация в модел 

на поведение 

   

 

 

2016-

2020 г. 

 

 

Адекватна 

реакция на 

обществото на 

всекиекологичен 

проблем 

  

 

 

община   

Чупрене 
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VI. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ОБЩИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И 

                                                                ПРОГРАМИ 

 

           За ефективното използване на процеса на стратегическото планиране в публичния 

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

стратегически документи. Това обвързване допринася за проследяване съвместимостта на 

целите в отделните програмни документи, както и да не се допусне противоречие. В 

съответствие със ЗМСМА, общинският съвет определя политиката за развитие на общината във 

връзка с осъществяването на дейностите, свързани с общинското имущество и предприятия, 

общинските финанси, данъци и такси, устройството и развитието на територията, опазването на 

околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси, образованието, 

здравеопазването, културата, социалните и комуналните дейности и т.н. Той одобрява 

стратегии, програми и планове за развитие на местните общности, които отразяват 

националните и европейски политики. 

            Общинската програма за управление на отпадъците е също елемент от цялостната 

система за планиране на развитието на общината, региона и страната. Тя представлява 

неразделна част от общинската програма за опазване на околната среда. 

       Програмата за управление на отпадъците е в синхрон с предвижданията на националните 

програмни документи като: 

  Национален стратегически план за поетапно намаляване количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г. 

  Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 

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

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

           Общинската програма за управление на отпадъците е в координация и с основните 

местни стратегически планове и програми: 

  Общински план за развитие на Община Чупрене  за  2014-2020 г. 

  Общинска програма за опазване на околната среда 
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VII.СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

           

                Прилагане на система за наблюдение, отчет и оценка на Националния план за 

управление на отпадъците е предвидено като изискване в ЗУО. Съгласно чл.49, ал.4, т. 20 от 

Закона, НПУО следва да съдържа система за отчет и контрол на изпълнението, а съгласно т.21 - 

система за оценка на резултатите и за актуализация на плана. Тъй като ЗУО изисква 

общинските програми за управление на отпадъците да се разработват в съответствие със 

структурата на НПУО, такава система трябва да бъде разработвана и включена, и в общинската 

програма за управление на отпадъците.  

               В допълнение, член 52 от ЗУО поставя рамкови изисквания към разработването на 

програми за управление на отпадъците от общините. Поставени са следните най-общи 

изисквания по отношение на наблюдението, отчета и контрола: 

 програмата се актуализира  при  промяна във фактическите и/или нормативните условия 

 кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март Общинския съвет за 

изпълнението на програмата през предходната календарна година. 

            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. 

           Наблюдението на общинската програма за управление на отпадъците може да се 

определи като процес на системно събиране и анализ на информация относно хода на 

изпълнение на включените в програмата мерки. В приетата програма за управление на 

отпадъците за всяка мярка или група от мерки в отделните подпрограми ще са посочени 

очаквани резултати от изпълнението, както и индикатори за текущо изпълнение и целеви 

индикатори. Именно за посочените резултати и конкретно определени индикатори, се събира 

необходимата информация в рамките на системата за наблюдение, отчет и контрол. В 

допълнение към изпълнението на текущите и целевите индикатори, за всяка мярка се 

наблюдава и спазването на предвидения график и степента на изразходване на ресурсите. 

            Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинската 

програма за управление на отпадъците. Той трябва да определи звеното в структурата на 

общинската администрация, което ще отговаря за събиране и обобщаване на информацията за 

изпълнение на включените в програмата мерки, както и за изготвяне на годишния отчет за 

изпълнение на програмата.  

            Такива функции  са възложени на отдела в специализираната общинска администрация, 

който изпълнява функциите за управление на отпадъците. Определени са отговорностите на  

вътрешното звено /главен специалист  „Екология“/ и на външните за администрацията 
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структури, които ще предоставят информация, както и обхватът на данните и периодичността, с 

която това ще се извършва.  

                Кметът на общината  издава  заповед, в която подробно  са описани отговорностите на 

всички структурни звена в общината за набиране на съответната информация със съответните 

срокове, както и за обобщаването ѝ, и подготовката на годишния отчет пред общинския съвет 

за изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците. 

            По отношение на периодичността за предоставяне на информацията, необходима за 

текущото наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците, 

минималното изискване е тя да се събира, систематизира и обобщава на годишна база. 

 

VIII.ПРОЦЕДУРА НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА 

            Съгласно чл.52, ал.3, т.2 от ЗУО общинската програма за управление на отпадъците, се  

актуализира при промяна във фактическите или нормативните условия.  

    Необходимост от актуализация на програмата може да възникне по различни причини: 

 в резултат на въздействие на външни фактори – например промени в изискванията на 

европейското и българското законодателство, които налагат промяна в поставените в 

програмата стратегически и специфични цели  и в съответните програмни мерки; 

 в резултат на фактори,  свързани с изпълнението – значително изоставане в 

изпълнението на програмните мерки и/или липса на напредък за постигане на целеви 

индикатори, въпреки изпълнението на програмните мерки. Това налага прилагането на 

допълнителни мерки  към вече приетите, или замяна на някои от приетите мерки, които не  

дават очакваният предварително резултат; 

      Предвижда се междинна оценка на програмата след три годишен срок на   изпълнение,която 

ще посочи тенденциите и степента на изпълнение на програмните цели. В съответствие с 

изводите от междинната оценка, може да се извърши актуализация на програмата, ако се 

налага. 

       Ако обаче в резултат  на промени в обстоятелствата, се налага да се извърши актуализация 

в друг времеви период, то тя е необходимо да се извърши по всяко време от изпълнението на 

ОПУО. 

       Процедурата за актуализация, следва процедурата за разработване и одобрение на 

програмата. Актуализацията на програмата също ще трябва да премине през обществени 

консултации и да се приложи законодателството за екологическа оценка на планове и 

програми, след което да се одобри от общинския съвет и да се публикува за информация на 

обществеността. 
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IX. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ОТПАДЪЦИТЕ : 

 АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ В 

КОНТЕКСТА НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ПО 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

              Законът за опазване на околната среда (ЗООС), Законът за управление на 

отпадъците (ЗУО) и Законът за ратификация на Базелската конвенция за контрол на 

трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, заедно със 

съответните подзаконови нормативни актове са основните закони в областта на управление на 

отпадъците в България. Съществуват и други закони и подзаконови нормативни актове, които 

оказват влияние върху развитието на сектор „Управление на отпадъците”, като по- важните от 

тях са споменати в този раздел от Програмата.  

1. Закон за опазване на околната среда  

                      Общите изисквания към опазването на всички компоненти на околната среда 

(въздух, води, почви, земни недра, биоразнообразие) и управлението на факторите, които 

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

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

околната среда – като например “устойчиво развитие”, “предимство на предотвратяване пред 

обезвреждане”, “замърсителят  плаща”  и  интегрирането на политиката на опазване на 

околната среда в секторните и регионалните политики.  

                      Освен рамкови разпоредби, относно принципите, които трябва да се спазват за 

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

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

на екологична оценка, оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и издаване на 

комплексни разрешителни или лицензи.  

2. Закон за управление на отпадъците  

              Законът  от 1997 урежда обществените отношения в сектор „Управление на 

отпадъците” и въвежда редица основополагащи изисквания на рамкова Директива за 

отпадъците 75/442/ЕЕС, в т.ч. задължения на лицата, извършващи дейности по отпадъци, 

информация за дейностите с отпадъци, програмиране чрез национална, общински и фирмени 

програми за управление на отпадъците, разрешаване и контрол на дейностите с отпадъци; внос, 

износ и транзитен превоз, глоби и санкции за неизпълнение.   
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                     Законът за управление на отпадъците, приет през септември 2003 г., доразвива 

философията на закона от 1997 г. и транспонира напълно РДО 75/442/ЕЕС и заедно с наредбите 

към закона се въвеждат изискванията на всички европейски директиви в сектор “Управление на 

отпадъците”. Към момента на приемане на България като страна член на ЕС през 2007г., 

законодателството в сектора е хармонизирано с европейското право. С допълненията в закона 

през 2010 г., се въвеждат икономически стимули за предприемане на реални действия от 

местните власти за намаляване на депонираните отпадъци, както и за преминаване към 

регионален принцип на управление на битовите отпадъци. ЗУО, в сила от юли 2012 г. въвежда 

изискванията на РДО 2008/98/ЕО, включително принципите „замърсителят плаща”, „разширена 

отговорност на производителя” и йерархията на управление на отпадъците. Той въвежда за 

първи път конкретно адресирани оперативни цели за рециклиране на битови и строителни 

отпадъци, изисквания към съоръженията и инсталациите за отпадъци, въвежда икономически и 

регулаторни механизми и инструменти за прилагане на законодателството; правила за 

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

„странични продукти”, определя детайлно контролните функции на институциите и 

конкретните глоби и санкции за неспазване на закона. 

Ключови разпоредби, произтичащи от ЗУО, са:  

количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни 

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

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

количества:  

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

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

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

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

депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите 

отпадъци, образувани в България през 1995 г.  

Въвежда поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 

отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, за което отговорност имат 

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

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

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

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

Кметовете на общини да организират системи за разделно събиране на битовите отпадъци 

от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и да осигурят условия за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки за всички населени места с население, по-голямо от 5000 жители и 

за курортните населени места.  
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Кметовете на общини да осигурят до средата на 2014 г. площадки за безвъзмездно 

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

опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 

жители и при необходимост в други населени места  

Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в 

населените места с над 5000 жители и в курортните населени места са задължени от 

началото на 2013 г. да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и 

метали в съответствие с наредбите на общините по чл.22 от ЗУО.  

Въвежда детайлни правила и изисквания за сдружаване на общините в регионални 

сдружения за решаване управлението на битовите отпадъци на регионално ниво чрез 

регионални съоръжения и организация.  

Въвежда икономически инструменти за покриване на бъдещи разходи за закриване и 

следексплоатационни грижи на площадката на депото и за стимулиране на превенцията и 

оползотворяването на отпадъци преди депонирането.  

Определя националните компетентни органи по Регламент (ЕО) № 1013/2006, изискванията 

за финансови гаранции при трансграничен превоз, както и възможните случаи на ограничения. 

В случаите, когато в Националния план за управление на отпадъците са заложени специфични 

мерки за управление на даден отпадък или поток от отпадъци, Министерският съвет може да 

ограничи вноса на тези отпадъци.  

3. Законът за ратификация на Базелската Конвенция за контрол на трансграничното 

движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане  

Приет през януари 1996 г (обн., ДВ, бр.8 от 1996 г.). Допълнително със Закон (обн. ДВ, бр.113 

от 1999 г.) са ратифицирани и поправките към Конвенцията. На общоевропейско ниво 

конвенцията се прилага чрез Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз на 

отпадъци.  

Действащите подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията на ЗУО, могат 

да се обособят в четири групи:  

 

I.Подзаконови нормативни актове, определящи изисквания към съоръжения 

и инсталации: 

към площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци  

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

отпадъци  

за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и за съвместно изгаряне на 

отпадъци  
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за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци  

към инсталации, произвеждащи титанов диоксид.  

II.Подзаконови нормативни актове, регулиращи управлението на специфични 

отпадъчни потоци: 

за утайки от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието  

за строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали  

две отделни наредби за третиране и за разделно събиране на био-отпадъците  

полихлорирани бифенили  

за опаковки и отпадъци от опаковки  

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

излезли от употреба моторни превозни средства 

за отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори  

за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти  

за автомобилни гуми  

III. Подзаконови нормативни актове, съдържащи регулации по управлението 

на отпадъци чрез икономически инструменти: 

за отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и 

следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци и за отчисленията за 

депониране на битови и строителни отпадъци  

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

масово разпространени отпадъци (ИУМПС, ИУЕЕО, гуми, опаковки, масла, негодни за 

употреба батерии и акумулатори, полимерни торбички)  

за финансова гаранция или еквивалентна застраховка при трансграничен превоз на 

отпадъци.  

IV. Подзаконови нормативни актове с хоризонтални разпоредби спрямо 

всички видове отпадъци, инсталации и съоръжения за отпадъци в обхвата на 

ЗУО: 

за класификацията на отпадъците  

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

отпадъците.  
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ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗУО: 

Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 

27.12.2013 г.)  

Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 г. (Oбн. 

ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.)  

Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 92 

от 22.10.2013 г.)  

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 

13.11.2012 г.)  

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци 

(приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)  

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм. и доп., бр. 

76/30.08.2013 г.)  

Наредба № 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и 

водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г. )  

Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за 

изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г.)  

Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 

съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, 

министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите 

и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. )  

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

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Издадена от 

министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.)  

Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 10 от 

05.02.2013 г.)  

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 от 

15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 

1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г.)  

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води 

чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 

23.12.2004 г.).  
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Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (приета с 

ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)  

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 

27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)  

Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо 

полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и 

транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (приета с ПМС № 50 от 

9.03.2006 г., обн., ДВ, бр. 24 от 21.03.2006 г.)  

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 

от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)  

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след 

употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци  

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС № 221 от 

14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)  

Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна 

застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на 

отпадъци (Приета с ПМС № 76 от 31.03.2011 г., обн. ДВ. бр.29 от 08.04.2011 г.)  

4. Закон за местните данъци и такси  

Механизмът за финансиране на изпълнението на задълженията на общините по управлението 

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

Закона за местните данъци и такси. Въведена е “такса битови отпадъци”, която се заплаща за 

услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на 

битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено 

ползване в населените места.  

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

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

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

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

съоръжения за обезвреждането им;  

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

населените места, предназначени за обществено ползване;  

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

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

обезвреждане  
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5. Закон за устройство на територията  

            Законът урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, 

изискванията към инвестиционното проектиране и строителството в страната, и определя 

ограниченията върху собствеността за устройствени цели.  

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

техническата инфраструктура. Това създава допълнителни административни бариери и 

забавяния на планирането и изграждането им, тъй като се изисква изработването на специален 

ПУП, дори ако теренът е определен с ОУП или ПУП за промишлени цели, т.е. неясен остава 

въпросът защо на терени, определени с устройствен план като промишлени, на които могат да 

се изграждат енергийни, химически, металургични и други подобни обекти, могат да стартират 

проекти за отпадъци, например компостираща или сепарираща инсталация, но след провеждане 

на процедура за нов ПУП. От гледна точка на характеристиките, значимостта, сложността и 

рисковете при експлоатация, тези инсталации са определени като втора категория строеж от 

общо осем категории, като първа категория са най-сложните и рискови, а осма категория – с 

незначителен риск и сложност.  

           Законът съдържа разпоредби във връзка с произтичащите от ЗУО изисквания относно 

строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради:  

оценката за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите обхваща проверката на тези проекти за съответствие с редица изисквания, 

включително и с изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на 

строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на 

последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните 

количествени цели за оползотворяване и рециклиране  

премахването на строежи се извършва след одобряване на план за управление на 

строителни отпадъци, изискван от ЗУО  

в разрешението за строеж се вписват мерките за селективно разделяне на отпадъците, 

образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване и 

осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране  

на фаза одобрение на строеж за въвеждане в експлоатация не се допуска въвеждане в 

експлоатация, когато: 1) липсва определен размер на отчисленията за единица депониран 

отпадък за последващо закриване и експлоатация по чл.60 от ЗУО; 2) не е издадено разрешение 

или регистрационен документ за дейности с отпадъци, когато такива се изискват по реда на 

ЗУО.  

6. Рамкови национални документи, свързани с управлението на отпадъците  

 Национална Програма за управление на дейностите по отпадъците и планове за 

управлението на отпадъците.  
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Планирането в областта на управление на отпадъците стартира през 1998 г. с разработването и 

приемането на първата Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за 

периода 1998-2002 г. През 2002-2003 г. са разработени национални програми за специфичните 

отпадъчни потоци, регулирани от няколко европейски директиви, в т.ч. за излезли от употреба 

моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 

негодни за употреба батерии и акумулатори, отпадъци от опаковки, в резултат на изпълнението 

на които бяха изградени солидни основи за управление на специфичните потоци отпадъци.  

Следващите национални програми за управление на дейностите по отпадъците са Национална 

програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2003-2007 г., с актуализация и 

продължение за 2008 г. и третата Национална програма за управление на дейностите по 

отпадъците за периода 2009-2013 г., която постави 10 стратегически цели, в т.ч. относно 

предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, увеличаване на количествата 

рециклирани и оползотворени отпадъци, екологосъобразно обезвреждане на отпадъците и др. 

По-голямата част от мерките за постигане на стратегическите цели са изпълнени, включително 

от мерките за подобряване на административния капацитет, въвеждането на икономически 

инструменти за стимулиране на рециклирането и предотвратяването на образуването на 

отпадъци. Значителен напредък има по отношение на подготовката и изпълнението на 

интегрираните регионални системи за управление на битовите отпадъци. Изоставане се 

констатира най-вече по отношение на сроковете за въвеждане в експлоатация на регионалните 

депа и съоръжения за битови отпадъци, но следва да се отбележат нереалистичните срокове за 

начало на експлоатация на тези съоръжения, посочени в програмата – юли 2009 г., като се има 

предвид, че в началото на 2009 г. голяма част от проектите са на идейна фаза, не са осигурени 

площадки и е нереалистично тяхното построяване за няколко месеца.  

В обхвата на националната система от програмни документи в анализираната област са още два 

национални плана, поставящи цели и определящи мерки за решаване на две специфични 

области от управлението на отпадъците.  

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци, 

предназначени за депониране 2010-2020 г.  

            Това е първият план за страната, в който систематично се осъществява задълбочен 

анализ на проблемите за околната среда в резултат на депонирането на биоразградимите 

отпадъци, дефинира проблемите и идентифицира необходими мерки (административни, 

нормативни, финансови и др.) за преодоляване на проблемите и за изпълнение на целите за 

поетапно намаляване депонирането на тези отпадъци и увеличаване на тяхното рециклиране и 

оползотворяване. Очаква се в резултат на изпълнението на плана до 2020 г. да бъде 

предотвратено депонирането на над 5 млн.т. биоразградими отпадъци. Допълнителен ефект се 

постига от заместването на фосфатни торове в земеделието с компост. Мерките от плана са 

заложени и като ключови за постигане на целите на Третия национален план за действие по 

изменение на климата 2013 -2020 г. за намаляване на емисиите на парникови газове от сектор 

„отпадъци”. Някои от инсталациите за оползотворяване на биоразградимите отпадъци са в 
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изпълнение, а най-голямата инсталация е въведена в експлоатация в София през 2014 г. Все 

още обаче информационните кампании за населението и другите заинтересовани страни са с 

много ограничен обхват.  

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и 

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

Той също е първи за страната план в разглежданата област. В резултат на детайлни анализи на 

съществуващата ситуация, планът определя за първи път мерки (административни, 

нормативни, финансови и др.) за увеличаване на рециклирането и оползотворяване на този 

поток отпадъци, които в страната основно се депонират. Главната стратегическа цел на плана е 

до 2020 г. да се намали вредното въздействие на строителните отпадъци върху околната среда 

чрез достигане на поне 70% ниво на рециклиране на строителните отпадъци. В изпълнение на 

мерките от плана са приети разпоредби в ЗУО от 2012 г. и е разработена и приета Наредба за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани строителни 

материали. В процес на подготовка и изпълнение са и инсталации за рециклиране на 

строителни материали като част от интегрираните регионални общински системи за управление 

на отпадъците.  

 Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.  

Това е четвъртият програмен документ на национално ниво за управление на дейностите по 

отпадъците в Р. България. Основна цел на плана е да прекъсне връзката между икономическия 

растеж и отпадъците, като подобри йерархията на управлението на отпадъците чрез 

разработване за първи път на подпрограма и мерки за предотвратяване на образуването на 

отпадъците, постави конкретни количествени цели за подготовка за повторна употреба, 

рециклиране и друго оползотворяване на конкретни потоци отпадъци. 

 Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020 г.”  

 

ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

1. Законодателство на ЕС за управление на отпадъците  

Обхват и структура  

От приемането на първата рамкова Директива за отпадъците 75/442/ЕЕС през 1975г. 

европейското законодателство в сектора има огромно развитие. Понастоящем 

законодателството на Общността включва три категории законодателни актове:  

 Рамково законодателство: Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви и Регламент 

(ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци.  

 Законодателство относно операции и съоръжения по третиране на отпадъци: Директива за 

индустриални емисии 2010/75/ЕС /относно изгаряне на отпадъци и изисквания за 
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комплексни разрешителни за определени инсталации за третиране на отпадъци/ и Директива 

1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци.  

 Законодателство относно специфични потоци отпадъци и включва следните базови 

директиви: Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 

2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и за отмяна на 

Директива 91/157/ЕИО; Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и 

електронно оборудване; Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 

декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки; Директива 2000/53/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба 

моторни превозни средства; Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за 

обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили; Директива 

86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на 

почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието и Директива 

78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 г. относно отпадъците от производство на 

титанов диоксид.  

В допълнение на посочените директиви за специфични отпадъчни потоци са приети и редица 

съпътстващи към тях директиви и решения на ЕС, въвеждащи специфични технически 

изисквания и правила.  

Рамката и структурата на европейското законодателство, уреждащо обществените отношения в 

сектор отпадъци може да се онагледи по следния начин:  

Действащо законодателство  

Рамкова директива за отпадъците /РДО/ от 2008 г. - Нови ключови разпоредби  

РДО, освен посочената йерархията на отпадъците, въведе и други ключови разпоредби за 

страните-членки, съответно за техните компетентни национални, регионални и местни власти, 

отговорни за съответните политики:  

 до 2020 г. да се постигне повторна употреба и рециклиране на минимум 50% от 

битовите и приравнените на битовите отпадъци 

 до 2020 г. да се постигне рециклиране и оползотворяване на най-малко 70% от 

отпадъците от строителство и от разрушаване на сгради  

  до 2014 г. страните-членки да разработят национални програми за предотвратяване на 

образуването на отпадъци 

  най-късно до 2015 г. да се въведе разделно събиране минимум за битовите отпадъци и 

подобни източници от хартия, метал, пластмаса и стъкло  

 въвежда процедура за определяне на критерии за край на отпадъка и специфицира в кои 

случаи вещества или предмети, получени в резултат от производствен процес, 

представляват странични продукти, а не отпадъци  
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 разграничава кога изгарянето на отпадъци е ефективно от енергийна гледна точка и се 

счита за операция по оползотворяване  

  определя ясно разликата между „оползотворяване” и „обезвреждане” на отпадъци  

 въвежда „разширена отговорност на производителя” като едно от средствата за 

подпомагане на разработването и производството на стоки, при които се отчита напълно 

и се улеснява ефективното използване на ресурси по време целия им жизнен цикъл, 

включително тяхната поправка, повторна употреба, разглобяване и рециклиране, без да 

се възпрепятства свободното движение на стоки на вътрешния пазар.  

Изисквания при трансграничен превоз  

Регламент (ЕО) № 1013/2006 въвежда изисквания към лицата, които извършват трансграничен 

превоз, да нотифицират или да предоставят информация пред компетентните власти в 

страните-членки при трансграничен превоз на отпадъци и да предоставят финансови гаранции, 

покриващи риска от превоза. Регламентът предоставя на страните-членки възможност да 

ограничат в определени случаи вноса на отпадъци и изисква компетентните органи да 

осъществяват контрол и налагат подходящи санкции при установяване на нелегален превоз.  

Изисквания относно операции по третиране и съоръжения  

Две директиви въвеждат технически и други изисквания към съоръжения за отпадъци и към 

тяхната експлоатация: 1) Директива за индустриални емисии 2010/75/ЕС относно инсталациите 

за изгаряне и съвместно изгаряне на отпадъци и 2) Директива 1999/31/ЕО относно 

депонирането на отпадъци. Директивата за депониране въвежда и ограничения за депониране 

на биоразградими отпадъци: поетапно до 2016 г. количеството на биоразградими отпадъци, 

които се депонират да се редуцира през 2016 г. до 35% от количеството през 1995 г. За няколко 

от новите страни-членки, включително и за България, този срок е до 2020 г. Директивата 

забранява депонирането на гуми, течности и експлозиви.  

Изисквания относно специфични потоци отпадъци  

Количествени цели за подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване са 

въведени в 4 европейски директиви относно отпадъци от опаковки, излезли от употреба 

моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 

негодни за употреба батерии и акумулатори. Специфични изисквания относно други потоци 

отпадъци: ПСБ/ПСТ, утайки от ПСОВ и отпадъци от производство на титанов диоксид са 

регламентирани в две отделни директиви. С оглед опростяване на законодателството, 

изискванията относно разделното събиране, когато е възможно регенерирането и обезвреждане 

на отработените масла, се включиха в РДО, която отмени стара европейска директива.  

Процес на преразглеждане на законодателството  

Пътната карта на ЕК, ГД „Околна среда” за преглед на политиките в сектор „Отпадъци” за 

2014 г., която представя възможните законодателни инициативи, включва три основни 

елемента: 
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Първо, преглед на ключови цели в Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕС; Директивата 

94/62/ЕС относно опаковките и отпадъците от опаковки; Директива 99/31/ЕС относно депата за 

отпадъци. Целите, заложени в тези директиви, са един от инструментите за 

операционализиране на целите за ефективност на ресурсите и целите, свързани с Инициативата 

на ЕС за суровините1. Предвижда се прегледът на целите да адресира по един всеобхватен 

начин адекватността на настоящите цели в трите целеви директиви, например чрез поставяне 

на по-строги цели от текущите или чрез поставяне на нови цели, включително за 

предотвратяване на отпадъците и за намаляване на депонираните отпадъци. В същото време, 

прегледът предвижда обследване за припокриване (в т.ч. между целите за рециклиране в РДО и 

в Директивата за опаковките и отпадъците от опаковки) и, ако е необходимо, идентифициране 

на опции за опростяване на законодателството и подобри яснотата и съгласуваността между 

директивите. Законодателната инициатива е част от публикуваната Работна програма на ЕК за 

2014 г.  

Второ, последваща (ex-post) оценка ("fitness check") на пет, приети по-отдавна директиви 

относно специфични отпадъчни потоци: утайки от ПСОВ; ПХБ/ПХТ; отпадъци от опаковки, 

ИУМПС, батерии. Ще се направи оценка на съгласуваността между изискванията на тези 

директиви с новия подход в политиката по отпадъците, в т.ч. йерархията на отпадъците, 

подхода за жизнения цикъл, и с целите на текущата политика, в т.ч. ефективност на ресурсите и 

суровините. Оценката предвижда консултации със заинтересованите страни.  

Трето, оценка на проблема с отпадъците от пластмаса в контекста на текущата рамка на 

политиката за управление на отпадъците, основана на Зелената книга за Европейска стратегия 

за пластмасовите отпадъци и околната среда, одобрена през януари 2014г.  

Предложение за промяна на Директива 94/62/ЕС относно опаковките и отпадъците от 

опаковки 

                   През 2011 г. ЕК възложи проучване и възможни регулации относно полимерните 

торбички за еднократна употреба. Предложенията за такава регулация са вече факт чрез 

промяна на Директива 94/62/ЕС. На 4 ноември 2013 г. ЕК прие предложение за намаляване 

употребата на полимерни торбички с дебелина под 50 микрона. Съгласно проекта за промени 

на Директивата от датата на влизането й в сила страните-членки трябва да въведат в 

националното си законодателство изискванията в срок от 12 месеца, а до две години след                                     

 влизането й в сила – да я приложат на практика. Това означава, че страните-членки трябва да 

въведат мерки, които могат да бъдат икономически инструменти, национални цели за 

намаляване на количествата или пазарни ограничения, като се спазват правилата на свободно 

движение на стоки и услуги. Целта на предложението е да се намали вредното въздействие от 

изхвърлянето на полимерните торбички върху околната среда и най-вече върху водните морски 

организми и се стимулира предотвратяването на отпадъците и по-ефективното използване на 

ресурсите.  

2. Стратегия на Европейската общност относно бъдещото управление на битовите отпадъци  
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В изпълнение на 6-та Програма за действие в областта на околната среда (2001-2010 г.), 

“Околна среда 2010: Нашето бъдеще, нашият избор”, в края на 2005 г. ЕК прие Тематична 

стратегия за предотвратяване на образуването и рециклиране на отпадъците. Стратегията 

посочи подхода за постигане на по-добро европейско законодателство в сектора на отпадъците, 

постави акцент върху нови подходи и начерта мерки относно по-пълното прилагане на 

съществуващото законодателство.  

Стратегията изигра значима роля в политиката за развитие на сектора. В резултат на 

прилагането й значителен прогрес беше достигнат в редица направления, в т.ч. опростяване на 

законодателството, установяване на ключови концепции в йерархията на отпадъците и 

жизнения цикъл, фокусира изисквания относно предотвратяването на отпадъците, прие се пакет 

от нови европейски цели за разделно събиране и рециклиране на отпадъците.  

Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа се прие от ЕК през септември 

2011 г. в изпълнение на една от водещите инициативи от Стратегията „Европа 2020”. Пътната 

карта е в основата на политиката на ЕС и на страните-членки на ЕС за устойчиво развитие. 

Фокусът е върху икономика, която да произвежда повече с по-малко суровини, като така се 

постига по-висока стойност с по-малко материали, а въздействието върху околната среда се 

свежда до минимум. С помощта на пътната карта се набелязват целите по този път и се 

посочват дейностите, необходими за постигането на устойчив растеж, основан на 

ефективността на ресурсите.  

Основна цел по отношение на отпадъците, съгласно раздела "Превръщане на отпадъците в 

ресурси", е: „До 2020 г. отпадъците да се управляват като ресурс. Генерираното количество 

отпадъци на глава от населението да е в състояние на абсолютен спад и да се рециклират 

повече материали и суровини от изключително значение. Оползотворяването на енергия ще е 

ограничено само до нерециклируеми материали, депонирането практически ще е премахнато”. 

Документът предвиди ЕК да предприеме редица действия, в т.ч.:  

Насърчаване на пазара за вторични материали и търсенето на рециклирани материали 

посредством икономически инструменти.  

Да преразгледа целите в приетото вече европейско законодателство за предотвратяване, 

повторно използване, рециклиране и отклоняване от депониране, за да се премине към  

икономика, основана на повторно използване и рециклиране с близко до нулата количество 

остатъчни отпадъци.  

Да гарантира, че при публичното финансиране от бюджета на ЕС се отдава приоритет на 

дейностите, свързани с по-високите нива в йерархията на отпадъците, съгласно Рамковата 

директива за отпадъците, напр. приоритет имат проектите за рециклиране над депата за 

отпадъци.  

Да улесни обмена на най-добри практики за събиране и третиране на отпадъци сред 

страните-членки и да разработи мерки за по-ефективна борба с нарушенията на законите на ЕС 

в областта на отпадъците.  
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Да постави акцент върху финансирането на научните изследвания в Съюза (инициатива 

„Хоризонт 2020“ на ЕС) в областта на най-важните цели, свързани с ефективността на 

ресурсите, включително рециклиране, повторно използване, замяна на материали, оказващи 

въздействие върху околната среда, или на редки материали, по-интелигентно проектиране.  

Страните-членки трябва да предприемат следните мерки:  

да гарантират цялостно прилагане на правото на ЕС, свързано с отпадъците, включително 

минималните цели.  

да насочват публичното финансиране за научноизследователски дейности към най-важните 

цели, свързани с ефективността на ресурсите (непрекъснато).  

да предприемат мерки по отношение на разхищението на храни в своите национални 

програми за предотвратяване на генерирането на отпадъци (2013 г.), като се има предвид 

поставената цел в Пътната карта до 2020 г. изхвърлянето на годни за консумация храни в ЕС да 

бъде намалено наполовина.  

Общата програма на ЕС за действие за околната среда до 2020 година „Благоденствие в 

рамките на нашата планета“, беше одобрена през ноември 2013 г. Един от основните тематични 

приоритети в тази седма по ред Програма на Общността за действия за околната среда е 

„Превръщане на Съюза в ресурсно ефективна, екологична и конкурентоспособна 

нисковъглеродна икономика”. Подчертава се, че съществува и значителен потенциал за 

подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците в Съюза, за да се използват 

по-добре ресурсите, да се разкрият нови пазари, да се създадат нови работни места и да се 

намали зависимостта от вноса на суровини, като същевременно се понижат въздействията 

върху околната среда. Констатира се, че през 2011 г. средното количество отпадъци на глава от 

населението в Съюза е достигнало 503 кг, като варира от 298 до 718 кг в отделните страни-

членки. Средно само 40 % от твърдите отпадъци са подготвени за повторна употреба или се 

рециклират, докато някои страни-членки постигат 70%, показвайки как отпадъците могат да се  

използват като един от основните ресурси на ЕС. В същото време много страни-членки 

депонират над 75% от своите битови отпадъци.  

              С цел Съюзът да се превърне в ресурсно ефективна, екологична и конкурентоспособна 

нисковъглеродна икономика, със Седмата Програма за действие по околна среда се гарантира, 

че не по-късно от 2020 г. отпадъците ще се управляват безопасно като ресурс и за да се 

предотврати вредата за здравето и околната среда, абсолютното генериране на отпадъци и 

генерираните отпадъци на глава от населението ще намаляват и депонирането ще е ограничено 

до остатъчните отпадъци. Това ще включва прилагане на йерархията на отпадъците в 

съответствие с РДО и ефективното използване на пазарни инструменти и мерки, за да се 

гарантира, че: 

 1) депонирането е ограничено до остатъчните отпадъци (т.е. тези, които не подлежат на 

рециклиране и оползотворяване); 
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 2) енергията се оползотворява само от материали, които не подлежат на рециклиране, като се 

вземат предвид разпоредбите на член 4, параграф 2 от РДО;  

3) рециклираните отпадъци се използват като основен и надежден източник на суровини за 

Съюза чрез разработването на нетоксични цикли на материалите;  

4) опасните отпадъци се управляват безопасно и генерирането им е намалено;  

5) незаконните превози на отпадъци са премахнати с подкрепата на строг мониторинг; 

 6) намаляване на хранителните отпадъци.  

           Предвижда се извършване на прегледи на съществуващото законодателство в областта 

на продуктите и отпадъците, включително преглед на основните цели на ключовите директиви 

за отпадъците, въз основа на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите, с цел 

напредък към постигането на кръгова икономика, и премахване на пречките на вътрешния 

пазар пред дейности по екологосъобразното рециклиране в Съюза.  

              Целта на Зелена книга за Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в 

околната среда е, да стартира обсъждане на широка основа за възможните отговори на 

свързаните с пластмасовите отпадъци предизвикателства пред обществената политика. 

Последващите действия във връзка със Зелената книга са неразделна част от по-широкия 

преглед на законодателство в областта на отпадъците и по-конкретно на съществуващите цели 

за оползотворяване и депониране на отпадъци, както оценката на петте директиви, които 

обхващат различни потоци от отпадъци. Зелената книга представя както резултатите от редица 

изследвания относно пластмасовата индустрия и отпадъците от пластмаса, така и вредите, 

които се нанасят от пластмасовите отпадъци на околната среда, особено на морската среда и на 

водните организми, и потенциалните заплахи за човешкото здраве от химическите добавки в 

тези отпадъци, които могат да мигрират в околната среда, макар и в малки количества. 

                           Разглеждат се варианти на политиката относно пластмасови отпадъци, като 

например предотвратяване на образуването чрез изисквания към създаването на пластмасови 

продукти, преразглеждане на целите за пластмасови опаковки, забрана на депонирането на 

пластмасови отпадъци, въвеждане на системи за депозит на РЕТ бутилки, въвеждане на 

икономически инструменти, които да стимулират рециклирането пред оползотворяването на 

енергия чрез изгаряне и намаляването на употребата на еднократни или с малотрайна употреба 

евтини или безплатни продукти, като например, детски играчки, найлонови торбички и др. 

 

   А   Н  А  Л  И  З        Н  А       О  Т  П  А  Д  Ъ  Ц  И  Т  Е 

 

Този анализ трябва да отговори на следните въпроси: 
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5. 

 

 

             Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са “отпадъците от 

домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата” (това са отпадъците, 

образувани от домакинствата и отпадъците, образувани от фирми и други организации, 

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

на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското стопанство).  

            В този смисъл,  на територията на община Чупрене се генерират основно твърди битови 

отпадъци. Не се генерират  производствени отпадъци. Отделят се минимални количества 

строителни отпадъци, продуцирани при инцидентни битови ремонти, поради което липсва 

обособен перманентен отпадъчен поток  . Не е регистрирано образуването на опасни отпадъци. 

            Действащата система за организирано събиране на отпадъците, обхваща 100% от 

населените места - селата Чупрене, Върбово, Търговище, Протопопинци, Репляна, Горни Лом, 

Долни Лом, Средогрив. Организирано събраните твърди битови отпадъци от населените места 

на територията на общината, до края на 2015 г.  се депонират на  общинското депо в местност 

„Буковички дол”, землището на с. Търговище. От септември 2015г. започва  извозването на 

отпадъците на Регионално депо – Видин.  

       Образуваните  битови отпадъци на територията на община Чупрене   в  периода 2012 – 2015 

г. са: 

             2012 г. – 170 т.         2013 г. – 175 т.          2014 г. – 168 т.          2015 г. – 112 т. 

               Трябва да се отбележи, че посочените цифри не показват абсолютните стойности на 

депонираните БО, тъй като общинското депо не е оборудвано с измерителна система. 

Отчитането става на база  брой контейнери и усреднен показател за килограмите БО в един 

контейнер. Тази стойност също не може да бъде константна величина, тъй като е налице 

сезонна промяна, обработката на контейнери с различни килограми и обем, социално-

икономическата характеристика на района и редица други оказващи влияние фактори. В 

случая,  от представената информация,  може да се направи извода, че се наблюдава тенденция 

към намаляване на количеството на генерирани отпадъци. 

              Радикална промяна настъпва с присъединяването на общината към системата за 

регионално управление на отпадъците. Тя е съпроводена най-общо, с въвеждане в експлоатация 

на ново регионално депо и закриването на общинското. Технологията на експлоатация е такава, 
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че във всеки един момент съществува информация  за генерираните в общината БО. Това от 

своя страна е предпоставка за взимането на навременни и адекватни управленски решения.  

            Община Чупрене е страна по сключено споразумение с другите общини от регион 

Видин, за създаване на между общинска (регионална) структура за съвместна експлоатация на  

система за управление на отпадъците.. 

Изпълнен е проект DIR-5102117-1-12 „Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Видин", по договор за безвъзмездна помощ № DIR-5102117-

C001/28.06.2011 г., финансиран от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския 

съюз и правителството на Р. България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г.  

Изградено е и влязло в експлоатация  Регионално депо край с. Жеглица 

 

Прогнозни количества битови отпадъци, според големината на населеното място, 

съгласно НПУО 2014-2020 г. 

Население в населеното място кг. на човек годишно 

под 3000 165 

3-25000 349 

25-50000 376 

 

                      Генерирането на отпадъци по населени места е пресметнато за броя жители по 

данни от ЕСГРАОН към 15 юли 2016 г.  и  норма на натрупване съгласно данните в НПУО 

2014-2020 г. 

 

 Прогнозно генериране на отпадъци по населени места /15,03,2016г./ 

НАСЕЛЕНИ 

МЕСТА 

БРОЙ  

ЖИТЕЛИ 

НОРМА НА 

НАТРУПВАНЕ 

ОТПАДЪЦИ 

т. 

Чупрене 507 165 84 

Върбово 81 165 13 

Търговище 144 165 24 

Протопопинци 70 165   12 

Репляна 183 165 30 

Горни  Лом 700 165 115 
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Долни Лом 191 165 32 

Средогрив 112 165 18 

Общо 1988 165 328 

 

   Наблюдаваните различия се дължат на липсата на точно отчитане /измерване/на 

продуцираните битови отпадъци. 

 

           Въпросния анализ е неразделна част от общинската програма за управление на 

отпадъците. Актуален морфологичен анализ към 2016 г., който да се използва в разработвания 

документ,  се реализира в настоящия момент по Договор  с  ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ  със 

седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Руски“ №139, ет. 3, офис 301 с ЕИК 

115341414 Иден. № по ЗДДС BG 115341414.  

              Приетата методика за изготвяне на морфологичен анализ изисква пробонабиране и 

анализ през четирите годишни времена, поради което окончателната работа по анализа и 

официалното му предаване на община Чупрене, ще се осъществи през 2017 г.  

              В настоящия програмен документ ще се използва анализът от предходната програма,  

разработена  в рамките на проекта “Приложение на мерки по управление на отпадъците за 

региони Пазарджик, Плевен и Видин”-Еurope Aid/117409/D/SV/BG. Проектът се изпълнява от 

екип на консорциум ARCADIS N.V. (Белгия), RENCO spa (Италия) и EPC-KOC ООД 

(България)  и  изготвения в община Чупрене - Доклад за основно охарактеризиране. 

             След изготвянето на актуален морфологичен анализ, ще бъде извършена актуализация 

на програмата за управление на отпадъците . 

          Усреднени резултати за процентното съдържание на категориите отпадъци: 

Категории отпадъци Резултат 

1. Хартиени изделия 1.10 

2. Пластмасови изделия и  опаковки 22.60 

3. Стъкло 0.85 

4. Смесени материали 0.24 

5. Биоразградими отпадъци 43.40 

6. Разни 4.96 

7. Метали 2.29 
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8. Инертни 1.85 

9. Опасни 0.40 

10. Фини елементи / < 20 мм / 22.31 

11. Общо 100 

 

 

           Анализът показва, че преобладаващи са биоразградимите отпадъци, които участват с 

43.40 % , като 30.02 % са градински отпадъци. Те се създават основно пролет-есен, когато се 

почистват дворните места от листа, остатъци от зеленчуковото производство, подрязване на 

овощните дървета и декоративни храсти, поддържане на общински зелени площи и др. 

          Препоръчва се този вид отпадък отново да започне да се третира с установените  

практики в миналото, когато организирано третиране на биоотпадъците не е имало. Всяко  

домакинство е прилагало, макар  с доста елементарна технология, включването на 

биоотпадъците  в устойчив кръговрат. Съвременния израз на подобна технология  е, отпадъкът 

да се обработва от собствениците, чрез компостиране на място. Тази технология се отличава с 

простота на прилагане, като лимитиращ фактор е цената на необходимите компостери, които 

трябва да се закупят от общината.Предвижда се пилотно въвеждане на компостери, като 

системата постепенно се разраства до едно оптимално количество.  Стопроцентово покритие е 

нереално и ненужно като цел, тъй като живеещите в съставните села на общината могат да 

свалят този отпадък до минимум с доста естествени методи, наложили се в исторически аспект.    
 

           Общият поток битови отпадъци съдържа различни компоненти, които ако не се третират 

целесъобразно, могат да окажат отрицателно въздействие върху  човешкото здраве  и 

природната  среда.  В същото време, в битовете отпадъци има редица подходящи за вторично 

оползотворяване материали като хартия, метали, стъкло, пластмаса, биоразградими отпадъци и 

други. Отделянето на отпадъците, които могат да бъдат рециклирани и оползотворени, 

предотвратява замърсяването на околната среда, води до пестене на естествени суровини  и в 

значителна степен намалява количествата на отпадъците постъпващи за обезвреждане, 

              Въпреки ограничените количества отпадъци  /като абсолютни цифри/ , продуцирани в 

общината, разделното събиране представлява значителен резерв за тяхното намаляване. ЗУО 

„освобождава“ населените места под 5000 жители от задължението, да организират разделно 

събиране на БО-хартия, пластмаси, стъкло и т.н. В същото време установената система за 

регионално управление на отпадъците /РУО/ и тяхното обезвреждане в депо, намиращо се на 70 

км. от общината, прави  намаляването  на формиращите се отпадъчни маси,  много важна за 
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успешното управление на отпадъците на територията на общината, с  особено ярко изразено 

финансово измерение.  

            Опит за разделно събиране  вече е правен от общинската администрация,  с много 

успешна система, изцяло разработена от и за сметка на общината. Инициативата е с кратък 

„живот“ поради факта, че събраните разделно отпадъци, няма къде да се предадат за 

последващо третиране. Правените опити да бъдат привлечени организациите по 

оползотворяване на отпадъци, за развитие на територията на общината на система за разделно 

събиране на отпадъци, са неуспешни.  

             Въвеждането на регионално управление на отпадъците,  с депонирането им на 70 км от 

територията на общината, постави много остро въпроса за намаляване количеството и обема на 

извозваните отпадъци.Предприето бе разработването и въвеждането в  експлоатация на 

общинска система за събиране на пластмасовите бутилки, които са с голям обемен дял от  

транспортираните БО. За целта със собствени средства, са изработени специални кошове за 

събиране на пластмасови бутилки, с което се реализира тяхното отклоняване от потока на 

битовите отпадъци. Закупена е преса, която редуцира техния обем в компактни бали. 

Следващата стъпка е тяхното реализиране на пазара на вторични суровини, което се оказва 

една не толкова лека задача.  

            Анализът на извършеното показва, че населението все по - активно се включва в тази 

инициатива и количеството на събраните пластмасови бутилки все повече нараства. 

            Морфологичния състав показва, високо съдържание на отпадъци от опаковки в  

контейнерите за общо сметосъбиране, което е неоползотворен резерв  на системата за разделно 

събиране и намаляване на извозваните за депониране отпадъци. Лимитиращ фактор в 

изградената общинска система, който пречи и за нейното разрастване, е финансовото 

обезпечаване на необходимите: транспортна техника, гориво-смазочни материали, заплата за 

работника обслужващ системата. Въпреки трудностите, тя ще продължи да функционира  и 

развива и поради факта, че политика на  ЕС  е  намаляването на отпадъците, чрез въвеждането 

на технологии и процеси, които са екологосъобразни и генерират по-малко отпадъци, и чрез 

производството на съобразени с околната среда продукти, които подлежат на   рециклиране. 

Именно реализирането на тази тенденция се очаква да повлияе в посока на намаляване на 

образуваните количества отпадъци и в България /респективно община Чупрене/.. 

               Въведената в България продуктова такса за тънките пластмасови торбички има за цел 

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

пластмасовите и други торби за многократна употреба. 

                Усилията в общината, за разделното събиране и рециклиране на значителна част от 

продуцираните битови отпадъци, ще се превърне в успешна стратегия, само при добре 

функциониращи пазари за вторични суровини и тяхното оползотворяване. Не на последно 

място, значение има и изкупната цена на вторичните материали. Азбучна истина е, че 

материалната заинтересованост, е движещия фактор при всяко начинание и нейното 
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игнориране в крайна сметка, винаги е води до затруднения и неприемливи темпове на 

реализация. 

 

               Управление на специфични потоци отпадъци характерни за 

общината в съответствие с изискванията на националното 

законодателство. 

          Общинската програма поставя конкретни изисквания за управление на специфични 

потоци отпадъци, в зависимост от взетите решения за подхода за управление на съответния 

отпадък и условията в общината.  

         Нормативната уредба предоставя на общините различни възможности за участие, в 

системите, финансирани от производителите и вносителите на продукти, след употребата на 

които се образуват масово разпространени отпадъци. Ролята на общината за осигуряване на 

възможност на домакинствата да предават за оползотворяване или рециклиране, образуваните 

от тях масово разпространени отпадъци, се определя чрез мерките, които задължително трябва 

да бъдат предприети от общинска администрация за съответния вид отпадъци. 

 Отпадъци от опаковки 

               От гледна точка на ЗУО и чл. 26, ал.1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от 

опаковки, приета с ПМС №271 от 30.10.2012г.,  кметът на общината изпълнява задълженията 

по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО относно отпадъци от опаковки, като сключва договори за изграждане 

на система за разделното им събиране на територията на общината с организации по 

оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО. 

До момента се натъкваме на отказ от организациите по оползотворяване на отпадъци, имайки 

предвид „капацитета“ на общината, но имаме уверенията, че в скоро време ситуацията ще 

получи положителна промяна. 

 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, основава   

се на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване/2014г. Тя 

определя изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и за 

събирането, транспортирането, временното съхраняване, предварителното третиране, 

повторното използване, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на излязлото 

от употреба електрическо и електронно оборудване. Кметът на общината изпълнява 

задълженията си за участие в системите за разделно събиране на ИУЕЕО като е сключил 

договор с организация по оползотворяване на ИУЕЕО. Това ще включва задължения за 

разделно събиране или ограничаване на депонирането на едрогабаритни битови отпадъци, 

както и смесването им с битови и други отпадъци, с което ще се намалят количествата и 

оптимизират системите за събиране и обезвреждане на отпадъците. Вече са предадени първите 

партиди специфични отпадъци. 

 Батерии и акумулатори - извършеното включва : 
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- сключване на договор със специализирана организация 

- изграждане на система за разделно събиране на всички видове батерии и акумулатори, 

образувани в бита, които попадат в обхвата на Наредбата за изискванията за пускане на пазара 

на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и 

акумулатори; 

- въвеждане на задължения към собствениците или наемателите на търговски обекти; 

- контрол над лицата, експлоатиращи системата за разделно събиране и за предоставяне на 

информация; 

- редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното 

обезвреждане на батерии и акумулатори, значението на символите, използвани за маркиране, 

изискванията при отделяне на батериите от уредите, където те са вградени и възможностите за 

участие в системите за събиране 

 Излезли от употреба МПС- реализират се следните мерки : 

• сключен е договор с организация по оползотворяване на ИУМПС; 

•упражняване на контрол върху предаването на ИУМПС на лицензирани фирми; 

•въвеждане на ред за събирането на ИУМПС, които се намират върху държавна или общинска 

собственост; 

•редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното 

разкомплектоване/обезвреждане на ИУМПС, части и компоненти от тях и възможностите за 

предаване на ИУМПС; 

 Отработени масла - Съдържащите се в маслата опасни вещества, 

представляват опасност за замърсяване на околната среда през всички фази на техния жизнен 

цикъл. Предотвратяването на тези вредни последици следва да се постигне чрез системен и 

адекватен контрол на материалните потоци и отделяните емисии.  

                 Съгласно Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приета с 

ПМС №352 от 27.12.2012г., кметът  на общината е определил  място за смяна на отработените 

масла.  След сключен договор с „ОЙЛ-РЕЦИКЛЕЙШЪН“ООД общината съдейства за 

извършване на събирането и съхраняването на отработените масла. 

 Излезли от употреба гуми – твърде ограничен по своето количество 

отпадък. Сключен е договор с ООп за създаване на система за разделно събиране. 

                 Целите за рециклиране и повторна употреба на отпадъците са регламентирани в чл. 

26, ал.1 т. 6 от Закона за управление на отпадъци (Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. ДВ. 



      ОБЩИНСКА  ПРОГРАМА   ЗА  УПРАВЛЕНИЕ   НА  ОТПАДЪЦИТЕ 

  О Б Щ И Н А     Ч У П Р Е Н Е        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 

 

бр.66 от 26 Юли 2013 г.) (ЗУО) и чл.31, ал.1 ЗУО във връзка с §15 от Преходните и 

заключителни разпоредби на ЗУО, във връзка с чл.8, ал.1 и ал. 2 от Наредба за разделно 

събиране на биоотпадъците (Приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 г., Обн. ДВ. бр.107 от 13 

Декември 2013 г.). 

              За всеки от регионите, включващи общините, които ползват общо регионално депо,  

целите по разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови 

отпадъци се изпълняват съвместно от всички общини в региона, в съответствие с решението по 

чл. 26, ал. 1, т. 6 ЗУО. Целите по разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци се постигат поетапно съгласно сроковете, определени в § 

15 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО и Наредба за разделно събиране на 

биоотпадъци. 

 

ЦЕЛИТЕ 

 по разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци 

за регион Видин, са както следва: 

 

I. Цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци (чл.8, ал.1 от 

Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците):  

1. до 31 декември 2016 г. – не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите биоотпадъци, 

образувани в региона през 2014 г.; 

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

образувани в региона през 2014 г.; 

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

образувани в региона през 2014 г.  

 

II. Цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, 

включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни 

отпадъци от други източници битови отпадъци (чл. 31, ал.1, т.1 ЗУО):  

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

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

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

III. Цели за ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци  

до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци.  (чл. 31, ал.1, т.2 ЗУО).  
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АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

              Цялата територия на общината е обхваната от организирана система за сметосъбиране 

и сметоизвозване. Тази услуга се реализира от структура на общината.  

           Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, включват събиране и извозване на 

твърди битови отпадъци, генерирани от жилищни и нежилищни имоти в община Чупрене. 

           Честотата на извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване е : 

 

             Съдовете се обслужват със  специализирана техника: -  сметоизвозващ  автомобил 

              Основен начин на обезвреждане на отпадъците се явява депонирането.  До 01.09.2015г. 

отпадъците, събрани от територията на общината,  са депонирани на общинското сметище в 

землището на с. Търговище, което не отговаря на нормативните изисквания, разписани в 

Наредба № 5/27.08.2013 г. Експлоатацията на депото  е преустановена от 01.09.2015 г,. на 

основание  Заповед № РД-206/14.08.2015 г. на директора на РИОСВ Монтана, тъй като влиза в 

експлоатация РД за битови отпадъци.  Община Чупрене  вече е част от  Регионалната система 

за управление на отпадъците, регион Видин. Изградено е и въведено в експлоатация 

Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, 

Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене. 

             Тази промяна доведе до сериозни затруднения в системата за управление на отпадъците 

в община Чупрене, поради необходимостта от големи инвестиции – нов сметосъбиращ 

автомобил, подмяна на съдовете за смет, рекултивация на общинско сметище.Затрудненията 

постепенно се преодоляват, като дооборудването със съдове за смет, ще приведе УО в 

оптимално  функционираща система. Започна въвеждането  на общинска  система за разделно 

събиране на пластмаси – широко използваните в бита пластмасови бутилки. За целта се 

изработват специални метални кошове за събиране на пластмасата, закупена е преса за тяхното 

балиране. 

             Тъй като населението на общината е под 10 000 жители, тя няма задължение да осигури 

площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани битови отпадъци. 

 

 

Видове съдове  Брой Честота на вдигане 

Контейнери тип „Бобър“ – 1,1 м
3
  104 2 пъти месечно 
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ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ 

           Включването на общините от Видинска област, в европейската инициатива за регионално  

управление на отпадъците от населените места, започна с  учредяването на Регистрирано  сдружение 

с нестопанска цел на общините от областта  - „Регионално управление на отпадъците – Видин” 

от 21.07.2006 г. В него влизат общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, 

Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене. 

С Решение № 389-Н0-И0-А0 от 23.03.2010 г. на Изпълнителния директор на 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) при Министерството на околната среда и 

водите (МОСВ), на основание чл. 120 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 11, 

ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни  на Община 

Видин, беше издадено Комплексно разрешително № 389–Н0/2010 г. за изграждане и 

експлоатация на инсталация и съоръжения за следната категория промишлена дейност по 

Приложение 4 на ЗООС: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, 

Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и 

Чупрене“. 

Със свое Решение № 155 от 23.12.2014 г. за организация на цялостната дейност на 

регионалното депо, Общинският съвет Видин, учреди Общинско предприятие „Регионално 

депо за битови отпадъци - Видин“ (РДБО). На обекта се приемат и депонират неопасни 

отпадъци от общините в регион Видин. 

Клас на депото 

         Депото е предвидено за битовите отпадъци от общините в регион Видин. Съгласно 

действащото законодателство, то се отнася към “депата за неопасни отпадъци”. 

Проектът му е съобразен с изискванията към „депа за неопасни отпадъци” и е 

предвиден съответния долен изолиращ екран. Това позволява да се депонират следните 

отпадъци: 

 битови отпадъци 

  производствени, неопасни отпадъци, близки, по морфологичен състав, до битовите. 

Инсталациите, които попадат в обхвата на точка 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС са: 

1. Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, 

Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене, състоящо се от две 

клетки с общ капацитет: 516 000 t 

- Клетка № 1 (завършена) с капацитет 309 600 t /депонирани отпадъци 422 000 m
3
 

- Клетка № 2 (предвидена за II eтап) с капацитет 206 400 t / депонирани  отпадъци 278 000 m
3 

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС: 
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         2.  Инсталация за компостиране – с максимален годишен капацитет за приемане и 

третиране на 10 000 t биоразградими отпадъци; 

         3. Инсталация за раздробяване и пресяване на строителни отпадъци – с максимален 

годишен капацитет за приемане и третиране на 80 000 t строителни отпадъци. 

            Депото за неопасни отпадъци включва две клетки: № 1 и № 2 за депониране на неопасни 

отпадъци, от които клетка № 1 е напълно завършена, а № 2 е ситуирана в инвестиционния 

проект. Клетки № 1 и № 2 на депото ще се експлоатират последователно, като клетка № 2  

предстои да се строи. В съседство с клетка   № 1 е разположен насип с пръст за запръстяване. 

На депото се приемат само отпадъци, които са включени в списъка на видовете 

отпадъци, разрешени за депониране на депото в съответствие с условията в  комплексното 

разрешително по чл. 117, ал. 1 от ЗООС (КР № 389-Н0/2010 година). 

Всички отпадъци,  доставени на депото се контролират, като контролът включва: 

- регистрация на автомобила, превозващ отпадъците  на общината или фирмата, 

генерираща отпадъците; 

- претегляне и регистриране на отпадъците; 

- пряк визуален контрол на отпадъците за съответствие по вид и състав на отпадъците; 

          Цялата информация се записва и съхранява в системата за регистриране на данни – 

софтуерна система, свързана с кантара. 

          Насочването за разтоварване на сметоизвозващите  коли се извършва според 

технологичните указания, като се осъществява контрол на разтоварените отпадъци, след което 

автомобилите, при  напускане на участъка за разтоварване, преминават през дезинфекционен 

трап за измиване на колелата.  

        Технологията на депониране на отпадъци включва: 

- разтоварване на отпадъците в клетката; 

- разстилане с от челен товарач  и  булдозер; 

- запръстяване. 

Площта на клетка № 1 между вътрешния ръб на дигите е 35 562 m². Изготвен e план за 

експлоатация на клетката по зони. Насипването на отпадъците в клетката се извършва на 

дневни работни участъци чрез разстилане и претъркулване, без разпластяване. До височина 1,0 

m  не се извършва уплътняване с булдозер. Все още не е достигнат хоризонт отпадъците – 2,0 

m(1,8 m уплътнени отпадъци + 0,2 m дневно покритие) за започване уплътняването на 

отпадъците с компактор. Ежедневно се извършва запръстяване на работния участък. 

Периодично, чрез преместване на бетонни панели се извършва корекция на рампата и 

обръщателната площадка.  

4.Система за управление на отпадъчните води 
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На територията на РДБО се формират следните потоци отпадъчни води:     

- производствени (инфилтрат от клетката за отпадъци, отпадъчни води от инсталацията 

за компостиране, автомивката и миенето на пътната настилка), битово-фекални води и 

дъждовни води, които се събират в ЛПСОВ. 

Системата за управление на отпадъчните води - събиране, отвеждане и третиране 

включва следните звена: 

- дренажна система за събиране на инфилтрат; 

- канализационна система за пренос на инфилтрат с колекторни шахти за инспекция; 

- резервоар за инфилтрат; 

- локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ); 

          Редовно се прави проверка на системата за управление на инфилтрата, за да има гаранция 

за правилното и функциониране. 

Охранителни канавки за защита на обекта от повърхностни води 

 Охранителните канавки имат за цел да съберат и отведат атмосферните води паднали в и 

около района на депото. По този начин, депото е защитено от наводняване и натоварване на 

дренажната система за инфилтратни води. Въпросната система се поддържа чрез : редовно 

почистване от отлагане на пръст и чакъл, поддържане на облицовката и фугите, почистване на 

водостоците под експлоатационните пътища. 
 

5.Система за високотемпературно обезвреждане на биогаз 

На територията на клетка № 1 предстои да бъдат построени газови кладенци при 

достигане необходимата технологична височина – след депонирането на първия работен 

хоризонт с височина 2,0 m от дъното на депото. 

        На обекта има монтирани газови кладенци на рекултивирано предишно депо за 

отпадъци. На тях е монтирана система от тръби за отвеждане на биогаз към инсталация за 

изгаряне тип „факел“. Води се постоянно наблюдение за техническата изправност на 

инсталацията за изгаряне. Все още не е достигната концентрация на метан в генерирания газ, 

достатъчна за автоматично включване на запалването. 

6.Инсталация за компостиране 

           Инсталацията за компостиране включва третиране на биоразградими зелени и битови 

отпадъци, засега генерирани на територията на Видин и Белоградчик. с максимален капацитет 

10 000 т/г.. 

           Компостиращата  инсталация и тази за преработка на биоразградими отпадъци се намира 

в южната част на площадката на новопостроеното депо, в близост до територията за 

разполагане на бъдещата втора клетка за депониране. Общата площ за разполагане на 

инсталацията за компостиране е 8415 m², заградена с висока ограда и метална врата. 
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             Компостирането се извършва по технология на контролирано биологично узряване в 

аеробни условия на растителни и битови отпадъци чрез разполагането им на открити купове 

(лехи) с принудително размесване. 

             Инсталацията за компостиране включва: 

             - участък „Подготвителен“, оборудван с шредер, в който се извършва раздробяване и 

смесване на битови отпадъци, зелена маса и структурни материали (стъбла и клони); 

             - участък „Ферментация“, оборудван с обръщач на компостни лехи– площ 4000 m²; 

             - участък „Готов компост“, оборудван с барабанно сито, в който се извършва пресяване 

и складиране на готовия компост. 

            Производството на компост се обслужва от трактор и челен товарач.  

            Инсталацията включва: склад за сурови материали с площ 1865 m² и покрита площадка 

за съхранение на машините и готовия компост с площ 350 m² и технологични пътища. 

             На територията на инсталацията за компостиране при дъжд се генерира инфилтрат, 

който се отвежда гравитачно чрез канавки, шахти и тръбна система за пречистване. 

             Компостиращата инсталация е оразмерена за максимален капацитет – 10 000 т, в това 

число:  

             - битови органични отпадъци - 3 750 t; 

             - растителни (зелени) отпадъци – 6 250 t. 

7.Инсталация за раздробяване и пресяване на строителни   отпадъци 

               Инсталацията за раздробяване и пресяване на строителни отпадъци се намира в най-

южната част на регионалното депо, в непосредствена близост до инсталацията за 

компостиране. Общата площ на инсталацията е 4000 m². 

                Раздробявянето се извършва с челюстна дробилка. Пресяването на раздробените 

строителни отпадъци, сортирането на отделните полезни фракции и отделянето на остатъка се 

извършва с пресяваща машина. Двете машини се обслужват от челен товарач. 

Инсталацията за третиране на строителни отпадъци включва: 

                - склад за постъпващи строителни отпадъци – площ 1 100 m²; 

                - участък „Раздробяване“ – площ 500 m²; 

                - участък „Пресяване“ – площ 500 m²; 

                - склад за рециклирани материали и остатъчен материал – 1 100 m². 
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АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ 

Този анализ има за цел да установи евентуални недостатъци и несъответствия в капацитета на 

общината в сферата на управление на отпадъците и да издаде препоръки за оптимизиране и 

подобряване на институционалния капацитет в съответствие с общинските правомощия и 

функции. 

               В община Чупрене, управлението на отпадъците е съсредоточено в ресора на  

Дирекция „Обща администрация” -  гл. специалист „Екология”, който изготвя програмите и 

плановете, координира дейността по управлението на отпадъците, организира мониторинга. 

Системата разполага и с необходимите квалифицирани работници.  

Може да се направи извода, че общината  разполага с административен капацитет за 

осъществяване на дейностите по управление на отпадъците. 

 

АНАЛИЗ НА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИ И ОСЪЩЕСТВЕНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

 

         УО на територията на община ЧУПРЕНЕ преминава през няколко етапа, като развитието 

на системата  прави дейността все по екологосъобразна и отговаряща на съответните норми. 

Периодът, в който всяко населено място е имало своето нерегламентирано сметище,  е 

приключил  със закриването  им и възстановяване на експлоатираната  територия. 

         Въвежда се през 1989 г.100 % -ва обработка на битовите отпадъци и депонирането им в 

едно общинско депо – сметище. То  макар и да не отговаря на всички нормативни изисквания, 

поради  редовното уплътнение и запръстяване  реализира положителен екологичен ефект.След 

прекратяването на експлоатацията му през 2015г.  предстои неговата рекултивация, която по 

финансови причини,  ще е още едно „изпитание “ за бюджета на общината.    

         Следващата стъпка е откриване на процедура по рекултивация на закритото депо, която 

протича по изискванията на НАРЕДБА № 6 за условията и изискванията за изграждане и 

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

на отпадъци. Закриването на депата се извършва по предварително изготвен план. Той включва 

дейности като: 

 демонтаж на съоръжения 

 повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие с проекта за 

изграждане на горния изолиращ екран, включително техническата и биологичната 

рекултивация и предвидените противоерозионни и противосвлачищни мероприятия. 

           Възможните източници на финансиране на обекта са отчисленията по чл. 64 от ЗУО, 

кандидатстване за финансиране от ПУДООС или ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.  
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АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СХЕМИ И ФОРМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ: ПЛАНИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ И 

ТАКСИ НА УСЛУГИТЕ 

Този анализ може условно да се раздели на две подгрупи:  

 Анализ на съществуващите схеми за събиране на отпадъци и прилагане на принципите 

„Разширена отговорност на производителя“ и „Замърсителят плаща“        

 Събирането на битовите отпадъци от територията на общината и транспортирането им 

до РД се осъществява от структура на общината, включваща двама работници и шофьор на 

сметосъбиращата машина. Успехът на прилаганата дълги години схема се дължи на нейната 

простота на функциониране, максимално „олекотен“ от финансова гледна точка персонал, 

гарантирана финансова обезпеченост на услугата. Прилагането на гореспоменатите принципи 

все още не се прилагат, поради липсата на ясна, национално приета методика, която би дала 

възможност за въвеждането на механизъм,  по който всеки би заплащал реалното количество 

продуциран  отпадък.  

 Анализ на икономическите инструменти, стимули и финансиране в сектора „Управление 

на отпадъците“ на територията на общината. 

        Финансирането на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината 

включва необходимите разходи по следните дейности: 

 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до РД; 

 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 чл. 64 от Закона за управление на отпадъците; 

 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване. 

Съществуващата тенденция  е към  увеличение на разходите  са сметосъбиране. 

Причините за това са: 

1. Въвеждане на системата за регионално управление на отпадъците, с всички 

произтичащи от това финансови утежнения; 

2. Растящ размер на отчисленият по  чл.64 от ЗУО  

Приходите от такса „Битови отпадъци“  за последните години са както следва: 

 2012 2013 2014 2015 

Общо приходи от такса битови 

отпадъци (лв.): 
50759 86101 69326 60700 
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Разходите за управление на отпадъците по компоненти, влизащи в обхвата на такса „Битови 

отпадъци“ за последните години са: 

 

 2012 2013 2014 2015 

Общо разходи за управление на 

отпадъците (лв.) 
57462 61168 69326 145370 

В т.ч. за:     

Закупуване на съдове за битови 

отпадъци, техника 
3051 8000 8810 74428 

Сметосъбиране и сметоизвозване 

на битови отпадъци 
23976 19555 27080 24927 

Проучване, проектиране, 

изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и 

мониторинг на депа за битови 

отпадъци 

7100 12000 2920 3200 

Саниране, закриване и 

рекултивация на стари 

замърсявания 

- - - - 

Зимно и лятно почистване на 

уличните платна, площадите, 

алеите, парковите и другите 

територии от населените места, 

предназначени за обществено 

ползване  

6680 6200 7000 8000 

Други разходи - заплати, 

застраховки, данъци,резервни 

части,консумативи и др. 

16655 15432 23516 34815 

 

          Такса “битови отпадъци” е основният механизъм за покриване на разходите за 

дейностите с битови отпадъци.  Определена е с решение на ОбС-Чупрене, като се полагат 

усилия, въпреки включването на общината в регионалната система за управление на 
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отпадъците да не се увеличава. С решение на Общинския съвет №310 от 27.01.2011 г. са 

определени следните стойности: 

- за жилищни имоти на физически лица   3 
о
/оо 

- за незастроени имоти на физически лица   2
 о

/оо 

- за юридически лица   9 
 о

/оо

         Анализът на приходите от такса „Битови отпадъци“ показва, че събраните средства като 

цяло покриват разходите или в определени години, поради извънредни разходи, надхвърлят 

събраната сума . В този случай, общината доплаща със собствени средства извършените 

разходи и осигурява средства за отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО. Повишаването на 

разходите, се свързва преди всичко с преминаването към регионално управление на 

отпадъците. Новата система, особено за община Чупрене, която сама извършва услугата по 

обезвреждане на отпадъците, изисква значителни разходи за преминаването регионалното 

управление. Четири кубиковите контейнери се заменят с контейнери тип „Бобър“, закупен е 

нов сметосъбиращ автомобил. Заплаща се третирането на всеки тон отпадък, както и 

обичайните отчисления по ЗУО. 

Третирането на един тон отпадък се извършва по цени, определени с Решение № 2 на Общото 

събрание на Регионално сдружение на общините Видин, взето с Протокол № 02/02.06.2015 г. ,  

както следва:  

- За битови отпадъци – 21,50 лв. без ДДС; 

- За строителни отпадъци – 5,00 лв. без ДДС; 

- За растителни отпадъци – 6,50 лв. без ДДС. 

От направените анализи можем да изведем следните изводи: 

1. Предлагането на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване обхваща 100% от 

територията на Община Чупрене;  

2. Приходите от такса „Битови отпадъци“ бележат тенденция към „изоставане“  от 

налагащите се разходи ; 

3. Подходът за определяне размера на таксата е стандартен за страната като цяло – 

на база данъчната оценка на имотите; 

4. Евентуалното  увеличаване на промилите за такса смет,  би могло да се избегне при 

много широка кампания по разясняване на  новата ситуация. 

5. Отделянето на част от пластмасите /бутилки/ от отпадъчния поток битови 

отпадъци, дава положителен ефект и трябва да се разшири. 
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АНАЛИЗ НА ИНФОРМИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА 

УПРАВЛЕНИЕ  НА  ОТПАДЪЦИТЕ 

         Информационната политика на общината във връзка с управление на отпадъците е много 

важен елемент от успешното ѝ и ефективно функциониране. Общината полага усилия за 

прилагането на  стратегически и интегриран подход за работа с обществеността и бизнеса по 

въпросите, свързани с образуване и управление на отпадъците. Информирането на 

обществеността и бизнеса за необходимостта и ползите от намаляване на количеството 

генерирани отпадъци и оползотворяване на отпадъците, има ключово значение за успеха и 

добрите резултати на системата за управление на отпадъците, съобразно йерархията за нейното  

управление. 

            На сайта на общината е обявен „зелен телефон“, за връзка с гражданите, на който те 

имат възможност да подават сигнали и да получават информация по всички въпроси, свързани 

с опазване на околната среда, в т.ч. и такива, свързани с управлението на отпадъците. 

Общината има разработена  комуникационна стратегия, целяща  информиране на 

обществеността по въпросите, свързани с образуване и управление на отпадъците, като 

използва успешно, месечно излизащия вестник „Торлаци“, разработването и издаването на 

актуални информационно-агитационни материали. Провеждащата се през пролетта  кампания 

за почистване на населените места, също е съчетана  с образователна кампания. 

 

АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

 

       Основните национални документи, регламентиращи събирането на информация за 

отпадъците, са ЗУО и Наредба №1/4.06.2014г. и в наредбите по чл.43, ал. 3, ал.4, ал.5 и ал.6 от 

ЗУО. Общината  има и задължения за събиране на информация от организациите, извършващи 

дейности с отпадъци. 

        Информационното обезпечаване,  покрива основните направления на дейностите по 

управление на отпадъците в общината, които  се групират по следния начин: 

 Предварително планиране 

 Договори и управление на договорите 

 Събиране и транспортиране на отпадъците 

 Поддържане на чистотата на територията на общината 

 Третиране и обезвреждане на отпадъците 

 Разделно събиране на масово разпространени отпадъци 

 Контрол по изпълнение на дейностите 



      ОБЩИНСКА  ПРОГРАМА   ЗА  УПРАВЛЕНИЕ   НА  ОТПАДЪЦИТЕ 

  О Б Щ И Н А     Ч У П Р Е Н Е        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 

 

 Рекултивация на депа 

Управлението на информационните потоци в общината по: 

 Събиране, систематизиране и анализ на информация,свързана с дейности по отпадъците; 

 Изготвяне на информационни справки, доклади, становища и др. 

имат  общинската администрация със съответните служители. 

 

 ПРОГНОЗИ ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

 

               Информацията за количествата и състава на отпадъците е от съществено значение за 

вземане на правилни решения за управлението им. Определяне на реалните количества е 

възможно, когато на депото има действащ надежден измерителен уред (електронна везна).  

Такава везна е монтирана на  РД и оттук нататък ще разполагаме с реална количествена 

информация  за анализ и прогнозиране т.е. намираме се в „преходен период“, в който 

управленската система започва да получава точна, достоверна информация. Момента на 

„допускането“ и „приблизителната оценка“ отпадат и отстъпват място на точен анализ с 

последващи актуални изводи и решения. 

            Прогнозните оценки за изменението на количествата и състава на отпадъците е в пряка 

зависимост от промените в броя и възрастовия състав на населението, неговия икономически и 

социален статус.  

 

 Динамика в броя на населението в община Чупрене в периода 1934 – 2011 г.: 

 

Година 1934 1946 1956 1965 1975 1985 1992 2001 2011 

Население 9487 9450 8366 6918 5612 4455 3795 3004 2083 

 

Тенденцията - необратим процес на редукция на населението в общината. 

 

  Население в периода 2010 – 2012 г. по пол и възраст:  

Показатели 2010 2011 2012 

Население - общо 2220 2023 1957 

   мъже 1057 986 962 

   жени 1163 1037 995 

Под трудоспособна възраст 246 237 237 
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   мъже 122 118 119 

   жени 124 119 118 

В трудоспособна възраст 989 909 895 

   мъже 574 544 535 

   жени 415 365 360 

Над трудоспособна възраст 985 877 825 

   мъже 361 324 308 

   жени 624 553 517 

 

През 2012 г. най-голям е делът на населението в трудоспособна възраст 45,7%, с 

малка преднина пред жителите в над трудоспособна възраст. 

 

 

 

Структура на населението по възрастови групи: 

Възрастови 

групи 

2008 г. 2009г. 2010 г. 2011 г. 2012г. 

под 7 годишна възраст  118 108 110 111 111 

от 7 до 13  92 90 99 101 105 

от 14 до 17  73  67  63   53  59 

от 18  до 59 г. жени  417 404 404 402 394 

от 18 до 62 г. мъже  589 581 571 572 554 

Под 
трудоспособна 

възраст 
12% 

В трудоспособна 
възраст 

46% 

Над 
трудоспособна 

възраст 
42% 

Възрастова структура  
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над  60 г. жени 638 619 591 563 532 

над  63 г. мъже  354 364 343 330 322 

      ОБЩО  2281 2233 2181 2132 2072 

 

 

За последните 5 години броят на родените варира в диапазона между 9 и 13 деца 

на година , което е красноречив пример за очертаващата се тенденция. 

Прогноза за населението (период 2015-2035 година) 

 

I вариант  

 

 2015 2020 2025 2030 2035 

Област Видин 91162 81878 73586 66113 59362 

 

II вариант (относително ускоряване)
 

 

 2015 2020 2025 2030 2035 

Област Видин 91380 82641 75077 68362 62339 

 

 

III вариант (относително забавяне)
 

 2015 2020 2025 2030 2035 

Област Видин 91380 82641 75077 68362 62339 
 

          I вариант: Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните 

изисквания на ЕС за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки. 

          II вариант (относително ускоряване): При този вариант се предполага, че демографското 

развитие ще протича при благоприятни социално-икономически процеси в страната. 

         III вариант (при хипотеза за конвергентност): При този вариант развитието на населението 

е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в страната. 

                          Характерно за демографските процеси в общината, е че смъртността се 
характеризира със значително по-високи стойности от раждаемостта, т.е. населението 
намалява. Отрицателният естествен и механичен прираст е потенциален проблем за 

последващата жизненост на общината.  

                         В бъдеще се очаква освен общата тенденция към намаляване на броя на 

населението, в резултат от отрицателен естествен и механичен прираст и продължаване 

процеса на застаряване на населението, който се изразява в намаляване на относителния дял на 

децата до 15 години и увеличаване на дела на населението над 65 и повече навършени години.  

Ще се засили и тенденцията към намаляване на сключените бракове поради нарастващото 
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желание на младите хора да живеят под формата на фактическо, а не на юридическо семейство, 

т.е. в съжителство без брак. Очакват се размествания и относно етническата структура на 

населението. Тенденцията по отношение на нарастване на дела на населението от ромски 

произход , ще е за сметка на намаляването на относителния дял на населението от българската 

етническа група. 

                      Демографските проблеми на община Чупрене са свързани с цялостното й 

социално-икономическо развитие. Те се отнасят до протичащите процеси и формираните 

структури на населението - отрицателно естествено възпроизводство, водещо до застаряване на 

населението, отрицателен механичен прираст, влошена полово-възрастова структура. 

             Изготвената демографска прогноза и прогнозата за икономическо, респективно 

социално развитие в общината  налагат  извода, че се формира устойчива, необратима и 

много ускорена във времето тенденция към намаляване на населението, с все по - реални 

признаци  

 количеството на генерираните отпадъци в следващите години да  намалява. 

 


