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I. Въведение 

Настоящият програмен документ представлява Програма за управление на отпадъците 

(ПУО) на община Чупрене за периода 2021-2028 г.  

 Общинската програма за управление на отпадъците е един от най-важните инструменти 

за прилагане на законодателството за отпадъците на местно ниво. Тя се разработва в 

съответствие с нормативните изисквания на чл.52, ал.1 от Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО), във връзка с чл.15, ал.1, т.3, чл.57 и чл.59 от Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС). Програмата за управление на отпадъците е секторна програма и е неразделна част от 

Общинската програма за опазване на околната среда на община Чупрене, в съответствие с чл. 

52, ал. 2 от ЗУО.  

Програмата за управление на отпадъците на община Чупрене е разработена в съответствие 

със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 

(НПУО 2021-2028 г.) за период, който съвпада с периода на действието му, като се актуализира 

при промяна във фактическите и/или нормативните условия.  

Националният план е съобразен с изискванията на Директива 2008/98/ЕО за отпадъците, 

като са отчетени общите принципи за опазване на околната среда като предпазни мерки и 

устойчивост, техническа осъществимост и икономическа приложимост, опазване на ресурсите, 

както и въздействие върху човешкото здраве, икономиката и обществото. Крайният срок на 

програмата съвпада с периода на програмиране и ползване на европейските структурни и 

инвестиционни фондове за периода 2021-2028г. 

 

  

1.Принципи при управлението на отпадъците 
При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в Програмата, са спазвани 

следните основни принципи и изисквания за управление на отпадъците, залегнали в 

международните правни актове, както и общата европейска и националната политика в тази 

област: 

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

избегнато, където това е възможно. 

     „Разрешена 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. 
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 „Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи, както 

и широката общественост, имат възможност да участват в разработването на плановете за 

управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат достъп до 

тях след разработването им. 

 

 
2.Йерархия на управлението на отпадъците 

Йерархията на управлението на отпадъците описва предпочитаната последователност на 

операциите и дейностите с отпадъци: 

 предотвратяване на образуването на отпадъците; 

 подготовка за повторна употреба;  

 рециклиране;  

 друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;  

 обезвреждане (контролирано депониране, изгаряне без оползотворяване на енергията 

и др.). 

 

Рамкова директива за отпадъците (РДО) дава определения за всяка една от операциите и 

дейностите свързани с отпадъците: 

  предотвратяване - мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да 

стане отпадък, с което се намалява:  

- количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или 

удължаването на жизнения им цикъл; 

- вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото 

здраве; или 

- съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите;  

      повторна употреба - всяка дейност, посредством която продуктите или 

компонентите, които не са отпадъци, се използват отново за целта, за която са били 

предназначени. 

     подготовка за повторна употреба - проверка, почистване или ремонт, операции по 

оползотворяване, посредством които продуктите или компонентите на продукти, които вече са 

предадени като отпадък/излезли от употреба продукти, се подготвят, така че да могат да бъдат 

повторно използвани без всякаква друга предварителна обработка.  

    рециклиране - всяка дейност по оползотворяване, посредством която отпадъчните 

материали се преработват в продукти, материали или вещества, за първоначалната им цел или за 

други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва 

оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват 

като горива или за насипни дейности;  

    оползотворяване - всяка дейност, която има като основен резултат използването на 

отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за 

изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция 

в производствено предприятие или в икономиката като цяло; 

    обезвреждане - всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността 

има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия. 

 

3. Обхват на програмата 
Съгласно ЗУО, настоящата програма за управление на дейностите по отпадъците разглежда 
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посочените в чл.2, ал.1 отпадъци, а именно: 

 Битови отпадъци (БО); 

 Производствени отпадъци (ПО); 

 Строителни отпадъци (СО);  

 Опасни отпадъци (ОО). 

 

Програмата за управление на отпадъците на община Чупрене 2021 – 2028 г. обхваща всички 

дейности по управление на отпадъците, които произтичат като задължение на Община Чупрене, 

съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му. Обхватът и съдържанието на Програмата са в съответствие и с 

Методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците 

утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите. В 

рамките на Програмата за управление на отпадъците са изготвените анализи на съществуващото 

състояние и практики по управление на отпадъците на територията на община Чупрене, въз 

основа на които са идентифицирани проблемите и основните изводи и препоръки от анализите и 

са определени основните цели на Програмата за периода 2021-2028 г. Предвидени са основни 

мерки и дейности за периода на действие на Програмата с оглед постигане на поставените цели 

и изпълнението на задълженията на органите на местното самоуправление и местната 

администрация в областта на управление на отпадъците. 

 
4. Основни цели и резултати, които се очакват от изпълнението на  

програмата 
Програмата за управление на отпадъците има за цел да осигури на община Чупрене 

инструмент за планиране на необходимите ресурси, мерки и дейности за предоставяне на 

качествени услуги по управление на отпадъците на жителите на общината и да подобри 

управлението на отпадъците в съответствие с общоевропейската йерархия за отпадъците. 

Очаква се изпълнението на Програмата да окаже съществен принос за ефективно използване на 

ресурсите и намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху околната среда. 

Реализирането на заложените с програмата мерки и дейности има за резултат предотвратяване и 

намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве и 

намаляване на използването на първични природни ресурси.  

Основните стратегически цели на Програмата за управление на отпадъците на община 

Чупрене за периода 2021-2028 г. са:  

 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване;  

 Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци; 

 Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци и други.  

За постигането на стратегическите цели са разработени подпрограми с мерки, съдържащи 

План за действие, в който са посочени основните дейности, отговорните институции и 

възможните източници за финансиране за осигуряване изпълнението на Програмата за периода 

2021-2028 г. и индикатори за оценка степента на изпълнение на заложените мерки в 

подпрограмите.  
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С оглед прилагане на необходимите мерки по управление на отпадъците на регионално ниво 

и настъпилите промени в националното законодателство, настоящата Програма е насочена към 

постигане на следните резултати:  

 Реализиране на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на 

отпадъци;  

 Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и 

транспортиране на отпадъците;  

 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и постигане на 

заложените в законодателството цели за рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци 

(отпадъци от хартия, картон, метали, пластмаса и стъкло; биоразградими в т.ч. биоотпадъци) и 

строителни отпадъци;  

 Прилагане на екологосъобразно третиране на отпадъците – изграждане и експлоатация 

на регионални съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, съвместно с 

останалите общини, включени в регион Разград и членуващи в Регионално сдружение за 

управление на отпадъците;  

 Подобряване на правната регулация на управлението на отпадъците и ускоряване 

прилагането на законодателството и политиката в областта; 

 Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците; 

Укрепване на административния капацитет на администрацията, отговорна за 

управлението на отпадъците в общината;  

Увеличаване на инвестициите и прилагане на принципите “Замърсителят плаща” и 

“Разширена отговорност на производителя” при интегрираното управление на отпадъците; 

Развитие на устойчиви системи за управление на специфични потоци отпадъци;  

 Повишаване участието на обществеността при управление на дейностите по отпадъците 

в общината. 

 

5.Процедури за Екологична оценка и Оценка за съвместимост с предмета и 

целите за опазване на защитените зони в съответствие с изискванията на 

ЗООС и ЗБР. 
Законът за опазване на околната среда (ЗООС) и Законът за биологичното разнообразие 

(ЗБР) регламентират изискванията и последователността на провеждане на процедурите и 

определят рамката за провеждане на съвместени процедури за екологична оценка и оценка за 

съвместимост на планове и програми и съответните подзаконови актове - Наредба за условията 

и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 

2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020 г. и Наредбата за условията и реда за 

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

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с ПМС № 201 от 

31.08.2007 г. Компетентен орган за процедурите е РИОСВ Монтана. 

 

6. Обществени консултации при разработване на програмата 
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При разработването на настоящата програма са използвани следните методи за 

консултации с обществеността: 

  Информиране на обществеността, чрез публикуване на сайта на Общината на проект 

на Програма за управление на отпадъците на Община Чупрене 2021-2028 г.;  

 Публикуване на интернет страницата на общината на покана към обществеността и 

заинтересованите страни за обществено обсъждане (на посочено от Общината място в 

определен ден и час или дистанционно, чрез споделяне на мнения и предложения на е-мейл за 

проекта на програмата);  

 Проведени обществена консултации по реда на чл.26 от Закона за нормативните 

актове, чрез предоставяне на проекта на програмата на сайта на Община Чупрене и приемане на 

становища, мнения и възражения на официалната ел. поща на общината;  

 

7.Органи на разработване и одобрение на програмата и дата на одобрение 
Програмата е изготвена от колектив от общинска администрация на Община 

Чупрене,с предмет „Разработване на програма за управление на отпадъците на Община 

Чупрене за период 2021-2028 г.". 

 Програмата е съгласувана със Становище № …………………….. на директора на 

РИОСВ Монтана.  

Програмата е приета на ..................2022 г. с Решение № ....../..............2022 г., взето с 

Протокол № …………………. от Общински съвет - Чупрене. 

 

8. Характеристика на общината 

 Географска характеристика 

Община Чупрене е разположена в Северозападната част на България непосредствено до 

границата на Република Сърбия. Общината е най-отдалечената от областния център Видин и 

граничи с общините Чипровци (обл. Монтана), както и общините Ружинци, Белоградчик и 

Димово – част от област Видин (фиг. 1). Общината е четвърта по големина територията на 

Видинска област от общо 11 с обща площ 327.316 km
2
. Това прави 10,72% от  общата площ на 

област Видин – 3054,405 km
2
. 
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Фигура 1 Географско положение на община Чупрене 

 

Най-източната точка на община Чупрене е с координати 43.516° с.ш. и 22.833° и.д., 

разположена в землището на село Долни Лом, където се събират границите между общините 

Чипровци, Чупрене и Ружинци. Крайната западна точка на общината – вр. Хайдушки камен с 

координати 43.463° с.ш. и 22.575° и.д., разположен в землището на село Чупрене на границата 

между общината, държавната граница с Република Сърбия и община Белоградчик. Разстоянието 

по права линия между крайните източна и западна точки е 21.6 km. 

Във физикогеографско отношение най-голямо значение оказва близостта до високите 

Чипровска (с вр. Миджур 2168 m) и Светиниколовска планина (Хайдушки камък, 1742 m) 

Територията на общината обхваща части от Главната Старопланинска верига и Предбалкана, 

които са определящи за нейния природо-географски облик. 

По шосе, общинският център се намира на 65 km от държавната граница със Сърбия (при 

ГКПП Връшка чука) и на 84 km от Дунав-мост II Видин – Калафат, на границата с Румъния. 

Най-големите, в демографско отношение
1
, градски общини, до които общинския център Чупрене 

има най-бърз достъп са Зайчар (56 хил.) Княжевац (29 хил.), Пирот (58 хил.) и Крайова (279 хил.). 

Разстоянията са показани в таблица 1. 

 
Таблица 1 Разстояние до големи регионални центрове извън България 

Държава Община Разстояние 
Сърбия Зайчар 78 km 

Сърбия Княжевац 116 km 

Сърбия Пирот 178 km 

Румъния Крайова 174 km 
 

Най-краткият път между общинския център и Видин е 74 km. Разстоянието до 

столицата София е 148 km. През територията на общината не преминават автомагистрали или 

важни международни пътища. Първокласният Републикански път I-1 (ГКПП Видин - ГКПП 

Кулата) е разположен на около 19 km от общинския център. На базата на гореизложеното може 

да се обобщи, че територията на община Чупрене има периферно географско положение поради 

своята отдалеченост от големи икономически центрове. 
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 Демографска характеристика 

Демографските процеси се влияят от редица фактори – природно-географски, 

исторически, социални, културни, икономически, политически и други фактори. Всички те в 

различна степен формират демографския облик на община Чупрене. Територията на общината не 

остава изолирана от демографските проблеми в България, които се изразяват в емиграция на 

младо население, увеличаваща се смъртност, отрицателен естествен прираст и влошена 

възрастова структура на населението. Намаляването и застаряването на населението са ключови 

национални демографски проблеми, които са характерни и за област Видин и в частност община 

Чупрене. Въпреки прилагането на редица мерки и политики за смекчаване на последиците от тези 

негативни тенденции, опитът показва, че това са трудни за управление процеси. От една страна 

резултатите от тях са формирани с течение на времето, а от друга демографските процеси са 

свързани с изменената ценностна система на хората и съвременния начин на живот. В този 

контекст коефициентите на раждаемост на населението, намаляващата  фертилност, 

увеличаващата се възраст за сключване на брак са тенденции, които са характерни за модерното 

общество. 

По брой на населението община Чупрене е една от най-малките в областта 

(табл. 2, фиг. 1). По данни на НСИ към 2018 в общината живеят 1715 жители или 2,02% от 

населението на област Видин. 

 

Таблица 2 Брой на населението по общини в област Видин (по данни на НСИ) 

Община Общо население Относителен дял Мъже Жени 

Видин 53764 63,35% 25995 27769 

Димово 5596 6,59% 2790 2806 

Белоградчик 5575 6,57% 2719 2856 

Брегово 4498 5,30% 2260 2238 

Кула 3654 4,31% 1745 1909 

Ружинци 3608 4,25% 1790 1818 

Ново село 2500 2,95% 1211 1289 

Грамада 1742 2,05% 893 849 

Чупрене 1715 2,02% 859 856 

Макреш 1277 1,50% 643 634 

Бойница 936 1,10% 444 492 

Общо 84865 100,00% 41349 43516 

 

Община Чупрене е третата най-малка община в област Видин след Бойница и Макреш.  Тя 

съставлява 2,02% от цялото население на областта.Населените места в общината са 8 на брой и 

по данни на ГД „ГРАО” към 2020 г. те имат общо население от 1872 жители (табл. 3). 
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Таблица 3 Брой население по населени места в община Чупрене (по данни на ГД "ГРАО") 

Населено място Брой население Относителен дял 

  Горни лом 664 35,5% 

Чупрене 457 24,4% 

Долни лом 173 9,2% 

Репляна 164 8,8% 

Търговище 159 8,5% 

Средогрив 100 5,3% 

Върбово 96 5,1% 

Протопопинци 59 3,2% 

Общо 1872 100,0% 

 

Село Чупрене (административен център на общината) заедно със село Горни Лом 

концентрират 60% от демографските ресурси. В тези две села е съсредоточен основния 

икономически и демографски потенциал на общината. Динамиката на населението в общината е 

сравнително малка. Населението спада с плавни темпове и за периода 2012-2018 г. е намаляло с 

12% от 1957 жители до 1715. 

Гъстотата на населението е изчислена и по землища. Тя е показана на фиг. 2. 

Фигура 2 Гъстотата на населението по землища в община Чупрене (собствени изчисления по данни на НСИ) 
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 Обща характеристика на икономическото състояние на  

Общината 
Местната икономика на община Чупрене е слаборазвита, като основната част от 

брутния вътрешен продукт се формира в рамките на вторичния сектор на стопанството и в по-

малка степен в първичния. Третичният сектор на услугите от своя страна е слаборазвит. 

Общината може да се характеризира като изостанал селски район в индустриален упадък. 

 

Определящите фактори за развитието на икономиката на община Чупрене са: 

 Наличните природни ресурси, които са предпоставка за развитието на различните форми 

на туризъм; 

 Екологичната чистота на района; 

 Възможността за развитие на екологично чисто земеделие;  

 Европейските фондове – допринасящи за развитието на малкия  и средния бизнес  

и земеделските производители; 

 Възможностите за развитие на преработвателната промишленост; 

 Развитието на народни занаяти на основа на дървопреработването и за  другите; 

 Провеждането на мероприятия за дърводобив и залесяване в общинската  гора;  

 Развитие на ловно и рибно стопанство. 

В община Чупрене оперират главно микро предприятия, характеризиращи се с ниска 

конкурентоспособност, които често пъти не разполагат със средносрочна или дългосрочна визия 

за бизнес развитие. На практика липсва производствено коопериране под формата на асоциации, 

кооперации или други форми на сдружаване на производителите от даден сектор. Привлечените 

външни инвестиции на територията на общината са пренебрежимо малки и крайно 

недостатъчни за съживяването на икономическата активност. 

 

 Защитени територии 
В пространствения обхват на община Чупрене попадат няколко обекта от  Националната 

екологична мрежа (НЕМ) – фиг. 3. 
 

Фигура 3 Обекти от Националната екологична мрежа в община Чупрене 
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В мрежата подадат шест защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии (ЗЗТ): 

 резерват Чупрене (землище на с. Чупрене, с. Репляна и с. Горни Лом), обявен със 

Заповед № 358/09.02.1973 г. (ДВ, бр. 21/1973 г.) на министъра на Министерство на горите 

и опазване на природната среда (МГОПС) и актуализиран със Заповед № РД– 

101/21.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 26/2011 г.); 

 защитена местност „Чупренски буки“ (землище на с. Чупрене, с. Репляна и с. Горни 

Лом), обявена със Заповед № РД- 509/12.07.2007 г. на министъра на околната среда и 

водите (ДВ бр. 72/2007 г.) и актуализирана със Заповед № РД–216/12.03.2012 г. (ДВ бр. 

33/2012 г.); 

 защитена местност „Миджур“ (землище на с. Горни Лом), обявена със Заповед № РД–

136/23.02.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 36/2009 г.) и 

актуализирана със Заповед № РД–31/17.01.2012 г. (ДВ бр. 14/2012 г.); 

 природна забележителност „Белоградчишки скали“ (землище на с. Върбово), обявена 

с Постановление на Министерски съвет № 998/27.01.1949 г. и актуализирана със Заповед 

№ РД–142/18.02.2014 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 24/2014 г.); 

 природна забележителност „Леви и десни сухи печ“ (землище на с. Горни Лом), 

обявена със Заповед № 1187/19.04.1976 г. на министъра на МГОПС (ДВ бр. 44/1976 г.); 

 природна забележителност „Гардата“ (землище на с. Протопопинци), обявена със 

Заповед № 106/02.02.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 26/2010 

г.). 

 

 Води 

Наличните водни ресурси на територията на общината са формирани от повърхностни и 

подземни води. Географското разположение на Община Чупрене обуславя наличието на 

собствени водни ресурси, генерирани от снеговете и валежите. На територията на общината 

извират и текат две големи реки Лом и Чупренска (фиг. 4). 
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Фигура 4 Речна мрежа на община Чупрене 

 

Река Чупренска извира от Светиниколовска планина и в горното си течение в нея се 

вливат по-големите ѝ притоци – Манастирка, Голема река, Мала равна и Буковец. В западната 

част на общината, от подножието на вр. Миджур извират Равна река, Бърза река, Лева река и 

Краставичка. От тяхното сливане в землището на с. Горни лом се формира най- голямата река в 

общината – р. Лом. В източна посока в реката се вливат левите ѝ притоци Чупренска и 

Стакевска река. Останалите реки и потоци са къси и с непостоянен дебит. Речният отток е 

непостоянен, а реките имат дъждовно-снежен режим с пролетен максимум и есенен минимум. 

Годишният отток варира между 7 l/s и 11 l/s. С коефициент на вариации 0,5-0,6, отразяващо 

влиянието на континенталния климат. 

Периодите на пълноводие и маловодие са се утвърдили като важни абиотични фактори 

на средата. Пълноводието продължава 4-5 месеца като обемът на оттока, представлява 60-70% 

от годишния. Поради неравномерното разпределение на валежите, времето на пълноводие е 

различно. Периодът на маловодие настъпва в началото на лятото и продължава 3-4 месеца, като 

обемът на формиралия се отток е 10% от годишния. През този период голяма част от по-

малките повърхностни течения пресъхват. Продължителността на повтаряемост на пресъхването 

им е от 1 до 3 години. 

Подпочвените води на територията на общината не са със стопанско значение (фиг.5). 
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Фигура 5 Находища на подпочвени води в Северозападна България (Източник: МОСВ) 

 

При съществуващите геоложки и климатични условия с най-съществен дял от 

подземните води са карстовите. Те са широко разпространени в целия Предбалкан поради 

структурните особености на природната област и участието на карбонатните скали с различна 

възраст. По цялото протежение на гламите от запад на изток са формирани няколко района с 

карстови извори. Те са част от водите в Западния Балкан с код BG1G0000TJK044, като общата 

им площ възлиза на 3339 km
2
 (МОСВ). 

Площта на зоната им на подхранване е 3352 km
2
, средният модул на подземния отток е 5,0 

l/s/km
2
. По-големите басейни в тази част на антиклиналата са разположени в, Белоградчишкия 

венец. Карстовите води в този район се свързват под сарматските наслаги и образуват 

непрекъсната ивица. 

В южното подножие на антиклиналата в близост до с. Долни Лом се намира карстовият 

извор „Печ”. Той практически не се използва за стопански нужди. При него дебитът варира от 

67,6 l/s през месец септември до 181 l/s през май (фиг. 6). 
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         Фигура 6 Многогодишен режим на карстов извор „Печ” 
 

На фигурата се вижда, че максимумът при карстовия извор се проявява през месец 

февруари като до края на годината нивото му се понижава и покачва сравнително слабо, за да 

достигне минимума си през месец декември. 

Други карстови извори от тази поредица са Трите селски кладенци в с. Търговище. Те се 

използват за водоснабдяване. Имат общ дебит 132 l/s, а средната им температура е 10,9° С. 

Последният по-значителен карстов извор, който се подхранва от водите в 

Белоградчишката антиклинала, е „Врелото” недалеч от с. Ружинци. Той е разположен на 4 km 

западно от селото по поречието на р. Лом. Каптиран е с цел водоснабдяване. Дебитът му варира 

през годината от 5,43 l/s (през месец август) до 20,0 l/s (през април). Средната му стойност е 11,2 

l/s (фиг. 7). Температурата на водата му е относително постоянна и варира в малки граници през 

годината от 10,6° С (октомври) до 11,25° С (юли). 

 

 

 

         Фигура 7 Месечно изменение на дебита на извор „Врелото” до с. Ружинци 

 

 

Понорни води. Разпространението на този вид подземни води в целия Предбалкан, 

включително и в Белоградчишката антиклинала е ограничено, тъй като те са се акумулирали в 

алувиалните и пролувиалните отложения и в пясъците на миоцена. Разпространението на тези 

отложения е ограничено и затова и порните води на са разпространени. 

Пластово-Пукнатинни води. В тази част на Предбалкана те са много слабо застъпени. 

Масивните и метаморфни скали са разпространени повече в Централната и Източна част на 

Предбалкана, а в района на Белоградчишката антиклинала заемат незначителен дял. Все пак на 

места в седиментните скали се срещат пластово-пукнатинни води. С най-голяма водообилност и 

практическо значение като водоносни хоризонти се очертават скалите с пясъчниково-варовит 

тип с аптска, ургонска и лиаска възраст. В този тип скали преобладават предимно капилярните и 

супер капилярните пукнатини и такива със значителни размери, до няколко сантиметра, 
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получени в резултат от излужването на варовитото вещество и разширяване на първичните 

пукнатини. 

Основен потребител на вода в община Чупрене е населението. Използването ѝ за 

промишлени нужди е нулево, поради липсата на промишлено производство. В момента и 

земеделието е в период на силна стагнация, като е ориентирано главно към самозадоволяване на 

собствени нужди. Поради тази причина земеделието не се явява голям потребител и съответно 

замърсител на вода. Прогнозите за развитието на общината не сочат съществено нарастване в този 

сектор през близките години. 

В същото време природните дадености дават възможност за развитие на туризма. Този 

рекрeационен потенциал към момента не е оползотворен достатъчно,, но в бъдеще при една 

положителна промяна, вероятно ще доведе до съществено нарастване на водопотреблението 

през туристическия сезон. 

Водата подавана за питейно-битови нужди на населението на община Чупрене, отговаря 

на изискванията на БДС 2823-83 г. На територията на общината няма населено място в което да 

не е изградена водоснабдителна мрежа. Водата, която се използва от ВиК   е 100% от 

повърхностни води – каптажи и планински водохващания. Подаването за населените места е 

гравитачно. При необходимост се използва помпажна вода от с. Търговище и с. Долни Лом. 

Подмяната на старата водопроводна мрежа, през последните години се извършва с 

бързи темпове и загубите на питейна вода драстично намаляват. Оформя се, обаче тенденция на 

намаляване на водопотреблението в общината поради намаляване на населението. 

 

 Почви 
В почвено географско отношение районът попада към Старопланинската провинция, 

където най-широко са разпространени сиви горски почви (Luvisols), кафяви планински горски 

почви (Cambisols) и тъмноцветни планински почви (Mollic cambisols). 

Сивите горски почви са разпространени в северната част на общината. Развити са 

върху хълмист и нископланински релеф, при по-влажен умерено-континентален климат и 

широколистна растителност. Тъмносивите горски почви са образувани са върху льосовиден 

субстрат и редки смесени широколистни гори. Те са с най-мощен хумусен хоризонт (до 45 cm), 

който е с троховидна до едротроховидна структура. Имат и мощен илувиален хоризонт (80-110 

cm), който е с по-тежък механичен състав. Хоризонт С е карбонатен. Съдържанието на хумуса е 

2-3%, като в дълбочина на профила намалява. Реакцията е слабо кисела в безкарбонатните 

хоризонти и слабо алкална в карбонатните хоризонти. Сивите горски почви са свързани с по-

активното почвообразуващо участие на горската растителност. Те се отличават с маломощен 

хумусно-елувиален (25-30 cm) и мощен илувиален (80-120 cm) хоризонт. Имат ниско хумусно 

съдържание. Реакцията е слабо до средно кисела. Светлосивите (псевдоподзолисти) горски 

почви са образувани под влиянието на широколистни дъбови гори върху безкарбонатни или 

слабо карбонатни материали. Отличават се с ниско съдържание на органично вещество в 

повърхностния слой. Реакцията е кисела. 

Кафяви планинско-горски почви (Cambisols). Тези почви са най-широко 

разпространените в в планинската част на общината. Те са кисели почви със слабо натрупване 

на глина в преходните хоризонти, с лек механичен състав и наличие на метаморфен В-хоризонт. 

Според на хумусния хоризонт кафявите планинско-горски почви се делят на 2 подтипа: светли и 

тъмни.  

Тъмноцветни планинско-горски почви (Mollic cambisols). Този тип почви имат 

специфичен дълбок профил и мощен хумусен хоризонт. Те се определят като подтип на 

камбисолите (Mollic cambisols). Тези почви имат мощен хумусен хоризонт (от 40 до 60-80 cm) и 
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тънък В-хоризонт (при съотношение В:А = 1:0,5). Различават се от кафявите планинско-горски и 

преди всичко от тъмните кафяви планинско- горски почви с много мощния си и богат с 

органично вещество хумусен хоризонт и по- дълбок профил. Тъмноцветните планинско-горски 

почви са разпространени в горната част на средния лесорастителен пояс под гори от клек, смърч 

и бук с подлез от храстово-тревни видове като боровинка, власатка, полевица, мъхове и др. Тези 

почви заемат значително място и в долната част на високопланинския пояс, като освен това се 

вклиняват в зоната на кафявите планинско-горски почви. 

В по-малка степен с разпространени планинско-ливадни почви (Umbrosols), рендзини 

(Calcaric), ранкери (Umbric.Leptosols) и литосоли (Lithic Leptosols). Планинско- ливадните почви 

са тъмни им цвят има силна зачименост, рохкавост и високо съдържание на хумус – 10 до 30%. 

Почвеният профил е непълен, органогенните хоризонти лежат непосредствено върху скалния 

рохляк (елувий) или пролувия. Цветът им е тъмен, а дебелина най-често е до 60-80 cm, като са 

пронизани от кореновата система на тревната растителност. В зависимост от натрупването и 

свойствата на органичното вещество те се разделят на три подтипа – обикновени (чимести), 

торфенисти и черноземовидни. Според тези показатели, както и по дълбочина на профила, те се 

отделят от ранкерите, които са с дълбочина до 40 cm. 

Литосолите, ранкерите и рендзините са представители на т.нар. плитки почви. 

Подтип литосоли са най-плитките почви в страната. Имат неизразен и слабо развит А- хоризонт 

с мощност до 10 cm, разположен направо върху напуканата или компактната твърда скала. 

Подтип ранкери са плитки, слабо развити и кисели почви, образувани на маломощен елувий от 

силикатни скали. Дълбочината на профила е от 10 cm до 30-40 cm. Имат само А-хоризонт, 

разположен върху твърдата скала. На цвят са тъмнокафяви до черни. 

 

 Флора и фауна 

Флора 
Община Чупрене попада в обхвата на два биогеографски района – Предбалкански и 

Старопланински. От горската растителност в северната част на общината преобладават 

благунови съобщества и смесени гори от цер и космат дъб. В тези съобщества участват 

формации на мъждрян и келявия габър. Южните склонове на гламите са покрити с гори и 

съобщества с горун и келяв габър. В източна посока растителността се променя със смесени гори 

от космат дъб, вергилиев дъб и келяв габър. По долинните склонове на реките та формирани 

компактни масиви от воден габър. Специфичен тип флора се формира по склоновете на гламите 

изградени от карбонатни скали. Благодарение на специфичните микроклиматични условия и 

геоложките особеност е разпространена уникална за общината  термофилна растителност. Тя е 

представена от тревна медитеранска и субмедитеранска растителност. Стоянов (1941) нарича 

тези територии субмедитерански оазиси. Така например Белоградчишкият венец е място, в 

което участват много субмедитерански елементи – обикновеният брей, напластеният 

котонеастер, четинолистият равнец, бръшлянолистно ботурче, кукуряк, петнист змиярник. 

Присъствието на драка на значителни пространства свидетелства за деградирането на горската 

растителност като последен етап на преминаване към вторично остепнени тревисти съобщества. 

Върху карбонатните терени преобладават ксеротермните тревни формации на белизмата, 

луковична ливадина и садината. В равнинната част и във вътрешно планинските котловинни 

полета са възникнали други производни тревни същества доминирани от пасищен райграс и 

троскот. 

Един от малкото ендемични видове в района е Белоградчишката рунянка. Тя се среща в 

района на гр. Белоградчик на 500-550 м н.в. Популацията на растението се състои от малки 
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групи и единични растения и включва няколко стотин до няколко хиляди индивида (фиг. 8). 

 

 
Фигура 8 Ареал на Белоградчишката рунянка (по данни на МОСВ и БАН) 

 

Друг балкански ендемит е Красивокошничкова (тъмнопурпурна) метличина (фиг. 9) Тя 

вирее по варовити, каменисти места в пояса на ксеротермните дъбови гори. Единствените две 

известни популации в България са с обща площ около 2000 m
2
. На територията на общината в 

местността Бекинска Шобърка (в близост до резерват „Чупрене“) са описани 15 цъфтящи 

индивиди. 

 

 
Фигура 9 Ареал на Красивокошничкова (тъмнопурпурна) метличина (по данни на МОСВ и БАН) 
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Стефчовата тлъстига е друг балкански ендемит, характерен за общината –  около 

Белоградчишки скали и по склоновете на Светиниколовска планина (фиг. 10) 

 
Фигура 10 Ареал на Стефчовата тлъстига (по данни на МОСВ и БАН) 
 

В землищата на селата Долни Лом, Търговище и Върбово на надморска височина 450–

900 m по варовити скали край реки, в суходолия и на скални венци, обикновено на северно 

изложение се среща сръбската рамонда. Образува силно фрагментирани популации, с численост 

от няколко десетки до няколкостотин индивида. 

На юг границата със Старопланинския район започва с постепенната смяна на 

дъбовите гори с тези на обикновения бук. Старопланинският район обхваща териториите на юг 

от Предбалкана и включва Светиниколовската и Чипровска планина. Старопланинският 

биогеографски район в преобладаващата си част принадлежи към лятно зелените гори и храсти 

и в по-малка степен към биома на иглолистните гори. В най- високите точки на общината 

преобладават елементи на алпийско-тундровата растителност. Планинският облик на района 

предполага наличието на изразена височинна поясност в разпределението на растителността. В 

най-ниската част от склоновете на Стара планина доминират дъбовите гори, съставляващи 

формацията на горуна. По най-високите части на Чипровска и Светиниколска планина се 

срещат и представители на иглолистните гори. Добре запазените гори от обикновен смърч (най-

северно разположените в България) са причина за обособяването на резерват Чупрене през 1973 

г. 

По билото на планината съществуват субалпийски храстови съобщества от клек. 

Отделни петна от него се срещат в района между връх Мартинова чука (Чипровска пл.) и връх 

Шиля чука (Светиниколовска пл). По билото има запазени съобщества от зелена елша, силезийски 

върба и миртолистен рододендрон. Вторично разпространение по билото на планината е 

получила формацията на сибирската хвойна опожарявана през последните десетилетия за 

увеличаване на планинското пасищно животновъдство. Непосредствен ефект от тези действия е 

драстичното засилване на ерозионните процеси. По северните склонове на Стара планина се 

срещат и съобщества от черна боровинка, червена боровинка и синя боровинка. Тревната 

покривка в алпийския пояс на района е съставена от мощна власатка, обикновена полевица, 
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виолетова метлица и др. Ограничени пространства по билото на планината са заети от торфища 

със съобщества доминирани от острици, пущици  и сфагови мъхове. 

 

Фауна 
Фауната на общината е представена от елементи на Предбалканския и Балкански 

биогеографски райони. 

В Предбалканския район от насекомоядните бозайници типични представители са 

таралежът, европейската къртица, водна земеровка, малка белозъбка. Други често срещани 

бозайници са дива свиня, сърна, благороден елен, катерица, див заек, сляпо куче, лалугер. От 

хищниците много характерни са чакалът, лисицата, вълкът, язовецът, видрата, бялката, златката, 

черният пор, невестулката и др. 

Във водите на района се срещат малочетинести червеи, пиявици, белодробни охлюви. 

Характерните подземни карстови форми се отличават с някои реликтни и ендемични видове. 

Сухоземната подземна фауна в пещерите системи включва различни видове охлюви, 

обикновена мокрица, псевдоскорпиони, паяци, многоножки и бръмбари. Пещерната фауна 

включва още дългокрил прилеп, сив дългоух прилеп, малък подковонос, южен подковонос, 

голям нощник и др. 

От ихтиофауната преобладават шарановите риби - обикновена мряна, черна мряна, 

речен кефал, уклей, скобар и др. На прехода със Старопланинската област се появяват 

говедарка, лешанка, главоч. В богатите на кислород старопланински реки Чупренска и Лом се 

среща речната пъстърва, лешанката, говедарката. 

От земноводните се срещат дъждовник, гребенест тритон, обикновен тритон,   

жълтокоремна бумка, голяма водна жаба, горска дългкокрака жаба, голяма крастава жаба. В 

гористите части на района се среща жаба дървесница. От рептилите в повърхностните 

карстови форми са разпространени са представени шипобедрената костенурка и шипоопашата 

костенурка. Типични за гламите са зеленият гущер, стенният сив гущер и горският гущер. 

Други рептили, типични за общината са сивата водна змия и пепелянката. Орнитофауната на 

общината е много богата. Представена е с видове от различни разреди – гмурецоподобни, 

гъскоподобни, соколоподобни, щъркелоподобни и др. В проломите на р. Лом и по скалните 

венци се срещат бухал, белоопашат мишелов, червенокръста лястовица, скална лястовица, 

скален дрозд, скалолазка и др. В Западна Стара планина гнездят единствените съвременни 

представители на дивия петел (глухар) в Северна България (фиг. 11). 
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Фигура 11 Карта на разпространението на глухар в България (по данни на МОСВ и БАН) 

Птичият свят в Старопланинската част е представен още от червенушка, чинка, 

сокерица,   белоопашат мишелов, скален орел, ловен сокол, кукумявка и др. 

В пределите на общината се срещат множество бръмбари бронзовки и пеперуди. 

През 2012 г. стартира проект за реинтродуциране на балканската дива коза в землището 

на село Чупрене, чиито резултати са: 

 Изградени материално – техническа база и капацитет за възстановяване на 

популацията на балканска дива коза; 

 Реинтродукция на вида в целеви местообитания на територията на общината; 

 Формирани положителни отношение и познания в заинтересованите страни и местните 

общности за опазване на вида. 

 

II.Основни изводи от анализа на състоянието и прогнозите за бъдещото 

развитие в управлението на отпадъците 

  В този раздел са представени изводите и препоръките, които са направени след 

проведения анализ на актуалното състояние на дейностите по управление на отпадъците. 

Направените изводи са използвани за формулиране на целите на Програмата за управление на 

отпадъците на Община Чупрене и препоръчителните мерки за тяхното постигане.  

- Община Чупрене спазва напълно изискванията за депониране на битовите отпадъци на 

депа, които отговарят на европейските и националните изисквания. Общината е осигурила 

екологосъобразно депониране на отпадъците на “Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, 

Ружинци и Чупрене”, Комплексно разрешително по чл. 117 от ЗООС (КР № 389 – Н0/2010г., 

издадено от Министерство на околната среда и водите).  
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 - В Община Чупрене е извършен морфологичен анализ (МА) на състава и 

количествoто на ТБО за 2019 г. Данните от МА (Таблици 7 до 10) и техния анализ ще 

подпомогнат за вземането на подходящите управленчески решения, относно дейностите по 

управление на отпадъците.  

 - За Община Чупрене стойността на показателя норма на натрупване (представена 

като количеството на образуваните битови отпадъци за година на човек от населението) за 2019 

г. е 270 кг/ч/год - почти два пъти по-малка от средната за страната - 407 кг/ч/год.  

 - Към настоящият момент Община Чупрене не разполага с данни за количествата 

генерирани и депонирани строителни отпадъци. Общината решава въпросите със строителните 

отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради чрез извозването и третирането им на 

инсталация за раздробяване и пресяване на строителни отпадъци, намираща се в най-южната 

част на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, 

Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене”. Инсталацията е с 

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

 - За нуждите на събиране и евентуално компостиране на биологичен отпадък 

(трева, зелена маса, храсти),  че жителите ги изхвърлят при останалия отпадък и това затруднява 

тяхното последващо обработване и компостиране. Основният проблем е неразбирането от 

страна на населението, че ако се отделя само чист отпадък, това ще доведе до екологични, и 

дори финансови ефекти за общината. 

 -  Към настоящият момент на територията на Общината няма изградена и 

действаща пречиствателна станция за отпадни води и не се генерират утайки, поради което в 

ПУО не са представени данни.  

 -  На територията на община Чупрене не съществуват нерегламентирани сметища.  

 -  На територията на община Чупрене не са осигурени услуги за разделно събиране 

на опасни битови отпадъци и няма частни пунктове за изкупуване на битови рециклируеми 

отпадъци.  

 - Актуалната Наредба за управление на отпадъците на територията на Община 

Чупрене е от 2019 г. 

 - Община Чупрене не разполага с единна информационна система за управление на 

отпадъците.  

 - Наличната на интернет страницата на Община Чупрене информация, отнасяща се 

за дейностите по управление на отпадъците не е достатъчна. Необходимо е да се включи 

актуална и разнообразна информация за политиките на Общината в областта на управление на 

отпадъците с цел повишаване на обществената информираност и привличане на гражданите на 

Общината да участват активно в планираните кампании. 
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III.SWOT анализ 

 

Таблица 4 SWOT анализ на община Чупрене 

Силни страни Слаби страни 

Съхранена и екологично чиста природна 

среда и наличие на разнообразни естествени 

ресурси 

Общината е ситуирана далеч от основни 

пътни артерии в слабо развит в 

икономическо отношение регион с 

неблагоприятна инвестиционна среда (нисък 

дял на инвестиции) и ниска 

конкурентоспособност (слабо развит частен 

сектор, респ. липса на предприемачество в 

сектора на малкия и среден бизнес). 

Богато културно-историческо наследство и 

съхранени традиции и обичаи 

Ниска степен на усвояване на финансиране 

по Европейски фондове и други финансови 

инструменти. 

Наличие на възстановена и реконструирана 

туристическа инфраструктура 

Наблюдава се демографска криза – влошена 

възрастова структура на населението, 

отрицателен естествен и механичен 

прираст. 

Значителен относителен дял на горския 

фонд спрямо територията на общината 

Неблагоприятни икономически показатели 

по отношение населението - висока нива на 

безработица, ниски доходи и жизнен 

стандарт; 

Наличие на рехабилитирана транспортна  

мрежа 

Влошено текущо състояние на ВиК  

мрежата. Липсват изградени  

канализационна мрежа и пречиствателна 

станция за питейна вода 

Телекомуникационна свързаност    

(Високоскоростна интернет връзка на 

територията на общинския център) 

Влошен достъп до основни социални услуги 

- липса на спешна медицинска помощ и 

слабо развита доболнична медицинска 

помощ, липса на аптечна мрежа, достъп до 

средни и висши учебни заведения на 

територията на общината. 

Традиции в земеделието Дисбаланс по отношение на 

квалифицираната и неквалифицираната 

работна сила. Наблюдава се дефицит на 

хора със специфични професионална 

квалификация и умения. 

 Недостатъчно оползотворяване на 

потенциала на природното и културното 

наследство на общината. На територията на 

общината не попадат голям брой 

туристически обекти с национално 
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значение. 

 Риск от социално напрежение между 
българската и други етнически групи. 

Възможности Заплахи 

Развитие на екологично чисто земеделие и 

животновъдство и създаване на местни 

марки продукти. Развитие на ловно и рибно 

стопанство 

Влошаване на Демографската криза, което 

да доведе до обезлюдяване на населените 

места. 

Развитие на преработвателната                                    

промишленост използваща за суровини – 

диворастящи плодове, билки и др. 

Задълбочаване на процеса по влошаване на 

икономически показатели касаещи 

населението - висока нива на безработица, 

ниски доходи и жизнен стандарт; 

Създавате на местни туристически   

продукти и туристически атракции. 

Развитие на различните форми на туризъм и 

на дейности, обслужващи туризма. 

Създаване на общи и комбиниране на 

съществуващи туристически пакети със 

съседни общини; 

Недостатъчен програмен и административен 

капацитет, респективно липса на експертиза 

за участие в цялостния процес на усвояване 

на средствата от ЕС; 

Подобряване на усвояемостта от европейски 

фондове и други финансови инструменти, 

чрез повишаване на капацитета на 

общинската администрация, гражданското 

общество и/или чрез аутсорсване и 

привличане на външна експертиза. 

Тенденция към поддържане на ниско 

образователното равнище сред местното 

 население. 

Трансгранично сътрудничество с цел 

реализация на съвместни проекти в 

различни тематични направления. 

Забавяне при стартирането на новия 

 Програмен период – липса на възможности 

за кандидатстване по проекти за БФП и на 

проектна готовност, 

Установяване и развитие на бизнес микро 

климат в рамките на МИГ Западна Стара 

планина - Копрен - Миджур - Чипровци - 

Чупрене - Георги Дамяново - Ружинци 

Невъзможност да бъдат привлечени местни 

или чуждестранни инвеститори. 

 Наблюдаващият се ръст в престъпността. 

 Влошена общоикономическа ситуация 

вследствие  на кризата причинена от 

пандемията от COVID-19 
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IV.Цели и приоритети 
Основаната цел на Програмата за управление на отпадъците на община Чупрене е 

изграждането на ефективна и устойчива система за управление на отпадъците, предлагаща 

икономически достъпни и качествени услуги, в съответствие с екологичното законодателство, 

националната политика и стратегията за развитие на община Чупрене, за ограничаване на 

вредното въздействие на отпадъци върху околната среда и човешкото здраве.  

Стратегическите цели на Програмата за управление на отпадъците на Община Чупрене 

за периода 2021-2028 г. са определени въз основа на целите на националната политика за 

управление на отпадъците и ефективно използване на ресурсите, респ. предвижданията на 

Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г., и направените изводи и препоръки 

от анализа на текущото състояние при управление на отпадъците на територията на Общината, 

прогнозите за образуваните отпадъци за периода на Програмата и SWOT анализа.  

В съответствие с това стратегическите цели на Програмата за управление на отпадъците 

са: 

 Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване  

 Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 

отпадъци 

 Стратегическа цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови 

отпадъци  

 

Тези цели са в синхрон с целите на Националния план за управление на отпадъците 

2021-2028 г. 

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

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

разлика от стратегическите цели, оперативните могат да бъдат краткосрочни и средносрочни. 

Общинската програма поставя следните оперативни цели за управлението на отпадъците в 

община Чупрене за периода 2021-2028 г. 

 Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците. 

 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.  

 Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и 

транспортиране на отпадъците.  

 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците. 

 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци; 

 Нормативно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на 

законодателството и политиката в областта.  

 Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците.  

 Укрепване на административния капацитет на Общината за управлението на отпадъците.  

 Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите "отговорност на 

производителя" и "замърсителят плаща". 
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 Участие на обществеността. 

 Управление на специфични потоци отпадъци. 

 

V. План за действие с подпрограми с мерки за постигането им 
Предложеният План за действие обхваща периода 2021 – 2028 година и включва 

основните мерки и дейности, предвидени за изпълнение на поставените в Програмата цели. 

Структурата на Плана за действие е съобразена с целите и приоритетите на програмата. 

 С приемането и прилагането на плана се цели да бъде постигнат оптимален баланс 

между различните законодателни, институционални, икономически и технически мерки и 

прилагане на интегриран подход за управление на отпадъците. Планът определя и 

отговорностите на различните институции и организации в областта на управление на 

отпадъците, свързани с реализацията на предвидените мерки и дейности, очакваните разходи и 

вероятните източници за тяхното финансиране. 

 

 

1. Подпрограма за предотвратяване на образуването на отпадъци 
Мото на програмата: Най-добрият отпадък е този, който въобще не е възникнал  

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

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

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

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

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

се осигуряват нови икономически възможности и дългосрочна конкурентоспособност. За 

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

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

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

основни аспекти:  

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

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

това е важно държавите членки на ЕС да предприемат подходящи мерки за предотвратяване 

образуването на отпадъци, да наблюдават и оценяват напредъка в прилагането на такива мерки. 

Като част от тези мерки държавите членки следва да подпомагат иновативни модели на 

производство, търговия и потребление, които намаляват наличието на опасни вещества в 

материалите и продуктите, които насърчават увеличаването на продължителността на живота на 

продуктите и повторната им употреба, включително чрез създаване и подкрепа на мрежи за 

повторна употреба и за ремонт и схемите за обратно изкупуване и връщане за повторно 

пълнене, както и като стимулират повторното производство, обновяването и, по 

целесъобразност, повторната употреба на продуктите и платформите за споделяне.  

 Насърчаването на устойчивостта при производството и потреблението може да 

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

членки следва да предприемат мерки, за да осведомят потребителите за този принос и да ги 

насърчават да допринасят по-активно за подобряване на ресурсната ефективност. Като част от 

мерките за намаляване на образуването на отпадъци, държавите членки следва да включат 

постоянни комуникационни и образователни инициативи за повишаване на осведомеността по 

въпросите на предотвратяването на образуването на отпадъци и нерегламентираното изхвърляне 

на отпадъци, поставянето на количествени цели и, по целесъобразност, предоставянето на 
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подходящи икономически стимули за производителите.  

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

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

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

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

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

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

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

количество суровини от изключителна важност, с цел предотвратяване на превръщането на тези 

материали в отпадъци.  

Предвид високия приоритет на предотвратяването на хранителните отпадъци на 

глобално ниво и изискванията на Директива(ЕС)2018/851 от 30 май 2018 година за изменение на 

Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците, към настоящата програма се разработи отделна 

подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителните отпадъци, която следва 

стъпките на разработване и философията на настоящата програма за предотвратяване на 

образуването на отпадъците. Ето защо специфичните предизвикателства и мерки, отнасящи се 

до предотвратяване на хранителните отпадъци не се разглеждат в настоящата програма.  

Екологичните ползи от предотвратяването на отпадъците включват спестяване на ценни 

природни ресурси и свързаното с това въздействие върху околната среда от извличането и 

преработката на тези ресурси, намаляване на количеството консумирана енергия и емисиите 

парникови газове, образувани вследствие транспортирането и третирането на отпадъците. 

Икономическите ползи от предотвратяването на отпадъци са значими, тъй като то води до 

намаляване на разходите в общинския бюджет. Предвид все по-високите изисквания на 

европейското и националното законодателство в сектор отпадъци и свързаните с това 

инвестиции, както и нарастващите отчисления, които общините плащат за депониране на 

отпадъци, разходите за управление на отпадъците отнемат значителен ресурс от бюджета на 

Общината. На индивидуално ниво, намаляването на отпадъците също носи икономически ползи, 

тъй като по-разумната и екологосъобразна консумация води до използване на по-малко пари за 

закупуване на продукти, които се превръщат в отпадък.  

Един от основните приоритети на Програмата за управление на отпадъците на Община 

Чупрене  е провеждане на целенасочена политика за предотвратяването на отпадъците - 

намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването на 

отпадъци. 

  

 

Определение и място в йерархията за управление на отпадъците на 

предотвратяването на образуването на отпадъците 

 
Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО въвежда 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 и кръгова 

икономика, поради което следва да се насърчава по всякакъв начин. Йерархията задава пет 

възможни начина за институциите, бизнеса и домакинствата за справяне с отпадъците и дава 
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приоритет на мерките в следната последователност:  

 a) Предотвратяване на образуването на отпадъци 

 б) Подготовка за повторна употреба  

 в) Рециклиране  

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

 д) Обезвреждане (контролирано депониране, изгаряне без оползотворяване на 

енергията и др.). 

 

 При прилагането на посочената по-горе йерархия на отпадъците се предприемат мерки 

за насърчаване на вариантите, които обезпечават най-благоприятните за околната среда 

резултати като цяло.  

Предотвратяването на образуване на отпадъци е определено в Член 3, точка 12 от РДО, 

респективно в §1, точка 28 от ДР на ЗУО, като: 

“Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с което 

се намалява: 

 количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или 

удължаването на жизнения им цикъл;  

 вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото 

здраве; или 

 съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите”.  

 

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

на продуктите, за което в РДО е дадено следното определение: „Всяка дейност, посредством 

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

която са били предназначени”. Повторната употреба е средство за предотвратяване на 

отпадъците и не е дейност по третиране, тъй като се осъществява преди продуктът да е 

изхвърлен/предаден като отпадък. Типични действия за повторна употреба са действията на 

домакинствата да ремонтират домакински електрически електроуреди, дрехи, обувки, вместо да 

ги предадат за подготовка за повторна употреба, оползотворяване или в най-лошия случай-да ги 

изхвърлят с общия битов отпадък за депониране.  

Повторната употреба следва да се разграничава от действието "подготовка за повторна 

употреба", за което определението е следното "проверка, почистване или ремонт, операции по 

оползотворяване, посредством които продуктите или компонентите на продукти, които вече са 

предадени като отпадък/излезли от употреба продукти, се подготвят, така че да могат да бъдат 

повторно използвани без всякаква друга предварителна обработка".  

Основната разлика между "повторна употреба" и "подготовка за повторна употреба" е, 

че в първия случай материалът или предметът не е станал отпадък, докато в случаите на 

"подготовка за повторна употреба", въпросният материал е изхвърлен/предаден като 

отпадък/непотребен продукт и след това се ремонтира и обработва, за да бъде пуснат на пазара 

като продукт втора употреба или дарен като такъв. Например, ако домакинство претапицира 

мебели, а не ги изхвърли, това е действие по повторна употреба. Ако домакинството 

изхвърли/предаде същите мебели в център за подготовка за повторна употреба, мебелите се 

почистят и претапицират с цел да се продадат/подарят за да се използват отново, това е действие 
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за подготовка за повторна употреба. 

      Количества отпадъците, преминали действие за подготовка за повторна употреба 

се отчитат при изчисляване на целите за рециклиране на битовите отпадъци, поставени пред 

държавите членки, като право да отчитат тези количества за рециклирани има държавата, от 

които са събрани съответните отпадъци, а не в държавата, в която са преминали операцията 

„подготовка за повторна употреба“ . 

 

 Цели и мерки за предотвратяване образуването на отпадъци за периода  

2021-2028 г 

Стратегическа цел  

Прекъсване на връзката между икономическия растеж и подобряване благосъстоянието 

на хората, от една страна и от друга страна - нарастването на образуването на отпадъци и 

свързаното с това вредно влияние върху здравето на хората и околната среда. 

  

Оперативна цел 

 Намаляване на количеството на образуваните отпадъци и на количествата на вредни 

вещества, съдържащи се в отпадъците. 

 

 Мерки  

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

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

реализация, стойност и възможни източници на финансиране, очакван резултат от изпълнението 

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

институции (водеща и партньор/и).  

Мерките са формулирани в резултат на прегледа на:  

 Преглед на мерките, заложени в актуалната Национална програма за ППО 2014-2020 

г.  

 Добрите практики през последните години, приложени в страната ни и в други страни 

 Мерки, произтичащи от приети на ниво ЕС документи (директиви, решения и др.).  

 

Включени са различни по характер мерки, които могат да се обособят в няколко групи:  

• нормативни - например технологични и продуктови стандарти за добив, производство 

и разпространение; зелени обществени поръчки;  

• икономически - например положителни и отрицателни финансови стимули; разширена 

отговорност на производителя; 

 • комуникационни - например доброволни споразумения; повишаване на общественото 

съзнание; обучения; екологичен маркетинг; 

• технически – например екологосъобразно проектиране; повторна употреба на 

опаковки и стоки. 

 

Предотвратяването образуването на отпадъци се състои от следните елементи: 

  Предотвратяване образуването на отпадъци  

Предотвратяването включва пълното избягване на генерирането на отпадъци, чрез 

реално премахване на вредните вещества или чрез намаляване на материалния и енергийния 
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интензитет в производството, потреблението и разпространението. Примерите за точно 

прилагане на предотвратяването включват такива, които се отнасят до: 

 - Опасните свойства на определени съставки/компоненти в продуктите, като се налага 

тяхното избягване и/или заместване с материали, които не са опасни за човека или за околната 

среда (например, чрез забрани на използването/влагането на полихлорираните бифенили или 

озоноразрушаващите вещества, или премахване на тежките метали от батериите на мобилните 

телефони). 

 - Количество, като избягване употребата на материали или на етапи в 

производството/потреблението (например, чрез купуване на плодове и зеленчуци от открити 

пазари или от секцията за плодове и зеленчуци в супермаркета, вместо купуването на 

пакетирани плодове или чрез премахване на междинното опаковане на козметични продукти и 

паста за зъби).  

 

Мерките за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци:  

- повторната (многократната) употреба, която предотвратява превръщането на 

материала в отпадък;  

- директна употреба – напр. повторно пълнене на опаковки;  

- обновяване - подобряване, поддръжка в изправност и др.;  

- използване на отпадъка като източник за резервни части;  

- реставриране - този процес може да включва пълно разглобяване на продукта и 

подмяна на основни части, като реставрираният продукт може да е със същите или дори с по-

добри качества.  

 Намаляване генерирането на отпадъци при източника Намаляването при източника 

включва минимизиране употребата на токсични или вредни вещества и/или минимизиране 

консумацията на материали или енергия. Примерите за намаляване при източника включват 

такива, които се отнасят до: 

- Опасните свойства на определени съставки/ компоненти в продуктите, като 

намаляване употребата на вредни вещества в продуктите, в системите за производство и 

продажба, както и в системите за консумация и депониране и намаляване употребата на 

вещества, които пречат на повторната употреба или рециклирането (например, пластмасови 

етикети върху хартия, използване на хлорирани разтвори като почистващи средства).  

- Количество, като използване на по-малки количества ресурси за осигуряване на същия 

продукт или услуга (например намаляване дебелината на покритието, въвеждане на системи за 

повторна употреба или пълнене, миниатюризация, ресурсно ориентирани покупки и 

потребление) и използване на по-ресурсно независими строителни подходи и материали.  

 

Мерки за намаляване на генерираните отпадъци при източника:  

Отпадъци от хартия и картон от домакинствата:  

- практики за ограничаване употребата на хартии, като се даде приоритет на 

съхранението и разпространението на информация на електронни носители; 

 - поставянето на стикер "против нежелана поща", поясняващи нежеланието на 

жителите да получават рекламни материали в пощенските си кутии.  

 

Хранителни отпадъци:  
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- информационни кампании за разпространяване на добри практики за информиране и 

въздействие върху навиците на потребителите при закупуването и съхраняването на храни;  

- дискусии с производители и търговци на храни; 

 - информационни кампании в училищни столове, детски градини и заведения за 

обществено хранене.  

 

Зелени отпадъци  

- разпространяване на добри практики от разделно събиране на биоразградими 

отпадъци и методи за компостиране; 

 - демонстрации, дни на отворени врати и др.  

 

Опаковки от домакинствата и свръхопаковане 

 - проучване на добрите практики и възможностите за ускоряване на напредъка в 

замяната на найлоновите торбички с пазарски чанти от текстил за многократна употреба или 

рециклируеми торбички; 

- борба с практиката на свръхопаковане (опаковане, което няма полезна функция, като 

например защита при транспортиране, а има съществена роля в продуктовия маркетинг);  

- популяризиране въвеждането на депозитни системи.  

 

Отпадъци от офиси  

- спестяване на хартия в офисите, най-вече чрез повишаване на информираността за 

правилното използване на новите технологии;  

- разпространяване на добри практики от страна на публичната администрация и 

"зелените" обществени поръчки.  

 

Отпадъци от учебни заведения  

- провеждане на мероприятия за повишаване заинтересоваността на учащите се;  

- включване на темата за предотвратяване образуването на отпадъци и устойчивото 

потребление в учебните програми;  

- системи за оценка на училищата.  

 

Строителни отпадъци  

- инициативи за замяна на материали и техники, които не позволяват демонтаж, 

повторна употреба или рециклиране; 

 - разработване на наръчници, които да се използват по време на строителни или 

ремонтни работи, както и при разрушаване на сгради; 

 - практиките за използването на продукти за повторна употреба и / или произведени от 

рециклируеми материали в т.ч. чрез механизма на „зелените обществени поръчки” и т.н.;  

 

Борба с прекомерната консумация и устойчивост на потреблението  

- информационни кампании за разясняване на вредното въздействие от излишните 

покупки;  

- повишаване търсенето на екологосъобразните продукти; 

 - повишаване на информираността и развитието на екологичното етикетиране на 
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продукти.  

 

 Насърчаване на повторната употреба 

Повторната употреба на продуктите включва многократната употреба на продукта в 

оригиналната му форма, по оригиналното му предназначение или като алтернатива, с или без 

допълнителна обработка. Примерите за повторна употреба на продуктите включват такива, 

които се отнасят до:  

- Повторна употреба след допълнителна обработка, като измиване и повторно пълнене 

на стъклени или пластмасови бутилки, и обработка и използване на празни варели от лепила за 

варели за петрол.  

- Повторна употреба без допълнителна обработка, като използване на торбички за пазар 

повече от един път.  

 

Мерки за насърчаване на повторната употреба: 

- насърчаване дейностите на работилници за поправка;  

- информация за дейности на магазини за стоки втора употреба; 

- подпомагането на работилници и магазини чрез осигуряване на работна ръка по линия 

на програми по заетостта;  

- улесняване връзката с лица, които искат да се освободят от стоки с потенциал за 

повторна употреба;  

- информиране на широката общественост за ползите и възможностите за закупуването 

на стоки втора употреба;  

- информация за начините на събиране на едрогабаритните отпадъци до и други 

отпадъци, подходящи за повторна употреба, за да се избегне увреждането им.  

 

 Рециклиране при източника 

 Рециклирането при източника включва дейности, които позволяват използването на 

даден материал след обработка на територията на производителя на отпадъка. Примери са: 

 - Използване след биологично третиране, като компостиране.  

 - Използване след пречистване, като повторна употреба на вода, след пречистване и т.н.  

 

Някои от тези мерки са относими към компетенциите на местните власти.  

Определянето на индикатори за успеха на предотвратяване на образуването на отпадъци 

е изключително труден процес. Да се измерва количественото ПО означава да се измерва 

несъществуващо количество отпадъци, а да се измерва качественото ПО означава да се измерва 

вреда, която не се е състояла. 
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Дейности  
(мерки) 

Източници 
на 

финансира
не 

Срок за 
 

реализа
ция 

(месец и 
година) 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Безвъзмездно предоставяне на 

домакинствата на компостери 

за зелени и други биоотпадъци 

Общински 

бюджет, 

ПОС 2021-

2027, 

безлихвен 

заем 

ПУДООС 

Ежегодно 

до 2028 

Предотвратени 

зелени и други 

биоотпадъци 

Предоставени 

компостери на 

домакинствата 

през всяка от 

годините на 

програмата 

Брой на 

домакинствата, 

на които са 

предоставени 

компостери 

Община 

Чупрене 

Домакинства 

Разработване на програма за 

предотвратяване на 

отпадъците като част от 

общинската програма за 

управление на отпадъците 

Общински 

бюджет, 

отчисления 

по чл. 64 от 

ЗУО 

12/2021 Общината е 

планирала 

изпълнението на 

мерки за ПОО 

Подготовка и 

съгласуване на 

Програма за 

управление на 

отпадъците, 

одобрена от 

общинския съвет с 

включени мерки 

за ПО 

Разработена и 

приета програма 

за управление на 

отпадъците с 

включени мерки 

за ПО 

Община 

Чупрене 

Общественост-та 

и други 

заинтересова ни 

страни, които 

участват в 

обществените 

консултации при 

разработването 

на програмата 

Изпълнение на мерки за 

предотвратяване образуването 

на отпадъци 

Общински 

бюджет, 

отчисления 

по чл. 64 от 

ЗУО, ПОС 

2021-2027 

01/2021 - 

12/2028 

Предотвратени 

битови отпадъци в 

резултат на 

изпълнението на 

мерките 

Обявени 

процедури; брой 

подадени 

проектни 

предложения; 

брой сключени 

договори с 

бенефициенти; 

брой изпълнени 

мерки за ПО 

През 2028 г. в 

стойността на 

показателя 

"образувани 

битови отпадъци 

на жител от 

общината" е 

помалка от 

стойността на 

същия показател 

през 2020 г 

Община 

Чупрене, 

МОСВ 

Изпълнители на 

договорите 

План за действие към Подпрограма за предотвратяване на образуването на отпадъци 

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

планове от общините за ПО в 

общински социални, здравни, 

образователни и други 

общински звена и предприятия 

Общински 

бюджет, 

отчисления 

по чл. 64 от 

ЗУО 

12/2022 - 

12/2027 

Предотвратени 

битови отпадъци 

от общински звена 

като пример за 

останалите 

организации в 

общината 

Разработени 

планове/изпълнен

и мерки от 

общината 

До 2028 г. 

разработени 7 

годишни планове 

Община 

Чупрене 

Общински звена 

Изпълнение на непрекъснати 

целенасочени кампании за 

разясняване и предоставяне на 

информация за политиките по 

ПО 

ПОС 2021-

2027; 

общински 

бюджет; 

отчисления 

по чл. 64 от 

ЗУО 

01/2021- 

12/2028 

Гражданите са 

запознати с 

ползите от ПО и 

възможните 

действия от страна 

на домакинствата 

за прилагане на 

мерки за ПО в 

ежедневието 

Брой реализирани 

кампании на 

общинско ниво 

До края на 

програмата са 

проведени поне 2 

кампании на 

общинско ниво 

Община 

Чупрене 

НПО, медии, 

други 

Включване в 

информационните кампании 

на организациите за МРО по 

схемата за разширена 

отговорност на производителя 

на въпросите за ПО 

В рамките на 

ежегодните 

бюджети за 

информацио

нни 

кампании на 

организации 

Ежегодно 

до 2028 

Проведени 

информационни 

кампании от ОО с 

включена тематика 

за ПО 

Брой реализирани 

информационни 

кампании с 

включени темите 

за ПО от всяка от 

организациите за 

МРО 

Брой 

реализирани 

информационни 

кампании с 

включени темите 

за ПО от всяка от 

организациите за 

МРО 

Организации 

за МРО 

МОСВ, 

училища, 

община 

Чупрене, медии 

Продължаване и разширяване 

на участието на НПО, 

училища, университети, 

общини и други централни и 

регионални институции и 

бизнес организации в 

Европейската седмица за 

намаляване на отпадъците 

ПУДООС, 

общински 

бюджет 

Ежегодно 

до 2028 

Разширяване 

познанията на 

гражданите и на 

обществото като 

цяло за ползите от 

ПО и начините за 

прилагане на 

действия в 

ежедневието в 

дома и на 

работното място 

Брой организации, 

участвали в 

ежегодно в 

Европейската 

седмица за 

намаляване на 

отпадъците 

Поне 50 

организации от 

страната 

ежегодно 

участват в 

европейската 

седмица за 

намаляване на 

отпадъците 

МОСВ (за 

разпространя

ване на 

информация 

за 

инициативат

а и за 

обобщаване 

на 

информацият

а от 

организации, 

подали 

информация 

за участие в 

тематичната 

седмица) 

РИОСВ, 

общини, други 

администрации, 

НПО, бизнес 

организации 
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Ежегодно събиране на 

информация от МОСВ 

относно изпълнените 

мерки/напредъка по 

изпълнението чрез изпращане 

на въпросник до 

институциите, определени за 

водещи по мерките в 

настоящата програма 

Бюджет на 

МОСВ 

Ежегодно 

и след 

изтичане 

на 

периода 

на 

програмат

а 

обобщава

щата 

информац

ия за 

крайното 

изпълнен

ие на 

мерките 

Налична е 

информация за 

отчет на 

изпълнението на 

мерките по 

програмата 

Изпратен 

ежегодно 

въпросник за 

събиране на 

информация до 

водещите 

институции за 

изпълнение на 

мерките; 

ежегодно за всяка 

мярка е отчетен 

напредъка по 

изпълнението 

След изтичане 

срока на 

програмата е 

налична 

информация за 

изпълнението на 

мерките от 

програмата 

МОСВ Община Чупрене 

Повишаване на 

осведомеността относно 

практиките и поведението във 

връзка с устойчивото 

потребление, кръговата 

икономика, мониторинга на 

отпадъците както и 

информационни и 

разяснителни кампании за 

заинтересованите страни и 

населението 

ПОС 2021-

2027 

01/2022-

12- 2028 

Населението и 

бизнеса имат 

необходимите 

знания относно 

кръговата 

икономика, 

мониторинга на 

отпадъците и 

потоците от 

материали 

Отправена покана 

от УО на ПОС 

2021- 2027 

Всички проекти 

са изпълнени в 

срок 

МОСВ Общини, 

НСОРБ, 

юридически 

лица с 

нестопанска цел 
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2.Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци  
Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., приета от Общото събрание на 

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

наполовина на хранителните отпадъци на глава от населението в световен мащаб при 

търговията на дребно и потребителите, както и за намаляване на загубите на храни по веригите 

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

и намаляването на хранителните отпадъци в първичното производство, преработването и 

промишленото производство, при търговията на дребно и разпространението по друг начин на 

храни, в ресторантите и заведенията за хранене, както и в домакинствата.  

Настоящата Подпрограма за предотвратяване образуването на хранителните отпадъци 

си поставя стратегическа и оперативна цел, съвместими с целите на Подпрограма за 

предотвратяване на образуването на отпадъци 2021- 2028 г. и адресират принципите и 

препоръките на европейското законодателство в областта на предотвратяване на хранителните 

отпадъци. По-конкретно целите на настоящата програма са: 

 

 Стратегическа цел 

 Прекъсване на връзката между икономическия растеж и подобряване благосъстоянието 

на хората, от една страна и от друга страна - нарастването на образуването на хранителните 

отпадъци и свързаното с това вредно влияние върху здравето на хората и околната среда.  

 

Оперативна цел  

Намаляване на количеството на образуваните хранителни отпадъци.  

 

Действия/мерки  

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

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

реализация, стойност и възможни източници на финансиране, очакван резултат от изпълнението 

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

институции (водеща и партньор/и).  

Основните действия/мерки са формулирани в резултат на прегледа на препоръки, 

насоки, законодателни актове на европейско ниво, на основата на преглед на добри практики в 

разглежданата област, а така също и на ситуацията в страната.  

Понастоящем в България няма внедрена методика за измерване на хранителните 

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

действаща стратегическа рамка по отношение предотвратяване образуването на хранителните 

отпадъци със съответните мерки и действия, които да обхванат всички етапи на хранителната 

верига – първично производство, преработката на храни, търговията на едро и дребно, 

общественото хранене и домакинствата. 

 Основните предизвикателства, с които държавата трябва да се справи, за да осигури 

цялостна политика по предотвратяване образуването на хранителни отпадъци, могат да се 

идентифицират по следния начин:  
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- събиране на информация за количествата образувани хранителни отпадъци от бита; 

- подобряване на между-секторното сътрудничество във връзка с прилагането на новото 

законодателство в областта; 

- идентифициране на заинтересованите страни на всички етапи от хранителната верига; 

- разработване от МЗХГ и приемане на Национална програма за предотвратяване и 

намаляване на загубата на храни;  

- повишаване информираността на населението за предприетите от държавата мерки; 

- изготвяне на методологически наръчници и информационни материали за 

предотвратяване образуването на отпадъци с цел повишаване на обществената ангажираност;  

- осигуряване на необходимото финансиране за изпълнението на посочените в 

подпрограмата мерки.  

 

В Подпрограмата за предотвратяване образуването на хранителните отпадъци са 

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

образователен и административно-регулаторен характер. Мерките са насочени към различни 

целеви групи, в т.ч. публични институции, домакинства и бизнес. Изпълнението на мерките ще 

допринесе за:  

- подобряване на качеството на информацията и проследяването по отношение на 

количествата образувани, повторно използвани,  

- рециклирани и оползотворени хранителни отпадъци;  

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

на храни;  

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

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

 - стимулиране на даряването на храни. 
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План за действие към Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци 
Цел 2: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на     повторното 
им използване 

 
Дейности (мерки) Източниц

и на 
финанси

ране 

Срок за 
реализаци
я (месец и 

година) 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Включване на цели и мерки за 

предотвратяване на 

хранителните отпадъци като 

част от програмите за 

предотвратяване на отпадъци 

Общински 

бюджет 

12/2021 Предотвратени 

зелени и други 

биоотпадъци 

Подготовка и 

съгласуване на 

Програма за 

управление на 

отпадъците, 

одобрени от 

общинския съвет с 

включени мерки за 

ПО 

Разработена 

Програма за 

управление на 

отпадъците с 

включени мерки 

за ПО на 

хранителни 

отпадъци 

Община 

Чупрене 

Обществеността 

и други 

заинтересовани 

страни, които 

участват в 

обществени те 

консултации 

при 

разработването 

на програмата 

Изпълнение на мерките за ПО 

на хранителните отпадъци от 

общините 

Общински 

бюджет 

Ежегодно до 

2028 г. 

Предотвратени 

хранителни 

отпадъци в 

резултат на 

изпълнението 

на мерките 

Брой изпълнени 

мерки за ПО на 

хранителните 

отпадъци от 

общината 

В края на 

програмния 

период са 

изпълнени 

всички мерки за 

ПО на 

хранителните 

отпадъци от 

общината 

Община 

Чупрене 

Партньорите на 

общините, 

посочени в 

общинските 

програми за 

управление на 

отпадъците за 

изпълнение на 

мерките за ПО 

Изготвяне и прилагане на 

планове от общините за ПО на 

хранителни отпадъци в 

общински социални, здравни, 

образователни и други 

общински звена и предприятия, 

общински пазари и др. където 

се образуват хранителни 

отпадъци 

Общински 

бюджет 

12/2022 за 

изготвянето; 

12/2028 за 

прилагането 

Предотвратени 

хранителни 

отпадъци от 

общински 

звена като 

пример за 

останалите 

организации в 

общините 

Подготовка и 

съгласуване на 

планове за ПО на 

хранителни 

отпадъци от 

общински звена и и 

брой изпълнени 

мерки 

Разработени 

планове за ПО 

на хранителни 

отпадъци 

Община 

Чупрене 

Общински звена 
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Изпълнение на непрекъснати 

целенасочени кампании за 

разясняване и предоставяне на 

информация за ПО на 

хранителни отпадъци на 

централно и общинско ниво, в 

т.ч. относно значението на 

"Най-добър до" и "Годен до" на 

търговските хранителни 

продукти 

Общински 

бюджет, в 

т.ч. 

отчислени

я по чл.64 

от ЗУО, 

Европейск

и 

програми 

01/2021- 

12/2028 

Гражданите и 

бизнеса са 

запознати с 

ползите от ПО 

на 

хранителните 

отпадъци и 

възможните 

действия за ПО 

на 

хранителните 

отпадъци 

Брой реализирани 

кампании на 

общинско ниво 

До края на 

програмата са 

проведени поне 

2 кампании на 

общинско ниво 

Община 

Чупрене 

НПО, медии, 

други 

Ежегодно събиране на 

информация от МОСВ относно 

изпълнените мерки/напредъка 

по изпълнението чрез 

изпращане на въпросник до 

институциите/ организации те, 

определени за водещи по 

мерките в настоящата програма 

Бюджет на 

МОСВ 

Ежегодно и 

след 

изтичане на 

периода на 

програмата 

обобщаваща

та 

информация 

за крайното 

изпълнение 

на мерките 

Налична е 

информация за 

отчет на 

изпълнението 

на мерките по 

програмата 

Изпратен ежегодно 

въпросник за 

събиране на 

информация до 

водещите 

институции за 

изпълнение на 

мерките; ежегодно 

за всяка мярка е 

отчетен напредъка 

по изпълнението 

След изтичане 

срока на 

програмата е 

налична 

информация за 

изпълнението на 

мерките от 

програмата 

МОСВ Община 

 Чупрене 

Изпълнение на 

демонстрационни проекти за 

предотвратяване на 

хранителните отпадъци 

InvestEU 01/2022- 

12/2026 

Изпълнени 

проекти за 

предотвратяван

е на 

хранителни 

отпадъци от 

бита, 

ресторантьорст

во и туризъм, и 

реализирани и 

разпространени 

добри 

практики 

Обявена процедура; 

брой подадени 

проектни 

предложения; брой 

сключени договори 

с бенефициенти 

Брой изпълнени 

проекти 

МОСВ общини, 

юридически 

лица със 

стопанска цел 
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3.Подпрограма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и 

за рециклиране на битовите отпадъци 
Важна предпоставка за изпълнение на целите, заложени в НПУО 2021-2028 е ясна и 

прозрачна политика на Общината, точно дефинирани отговорности, определяне на 

задължителни количествени цели за подготовка и рециклиране на отпадъчни материали, 

включващи най – малко хартия и картон, метал, стъкло и пластмаса.  

Съгласно Националния план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г., целите за 

рециклиране на битовите отпадъци, които страната си е поставила да постигне поетапно до 2035 

г., са както следва:  

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

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

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

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

 

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

Общото събрание на съответната регионална система. 

 Важна предпоставка за постигане на целите за намаляване количествата на 

депонираните отпадъци и увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 

отпадъци са и част от действията, предприети през последните години в това направление, а 

именно:  

 ясно определената отговорност на общините за управление на битовите отпадъци, 

включително поставените цели за рециклиране  

 определянето на задължителни количествени цели за подготовка за повторна употреба 

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

пластмаса и стъкло 

 въведеното законово изискване към административните, стопанските, 

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

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

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

 въвеждането на икономически инструменти, стимулиращи общините да подобрят 

показателите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци (отчисления за 

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

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

депониране  

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

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

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

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

инфраструктура 

  нормативно осигурената възможност общините да използват натрупаните суми от 

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

рециклиране и друго оползотворяване на битовите отпадъци  

 вече функционират инсталации за отделяне на полезните компоненти от битовите 

отпадъци като резултат от изграждането им посредством публично-частно партньорство между 

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

чрез ПУДООС, на някои от тях.  
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 Разработени, одобрени и финансирани проекти по ОПОС в рамките на последните два 

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

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

инсталация за анаеробно разграждане на хранителни отпадъци. По ОПОС 2014-2020 г. са 

подписани договори и в процес на изграждане са 35 инсталации за компостиране на зелени 

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

в страната ще функционират 53 инсталации за компостиране за зелени отпадъци и 4 инсталации 

за анаеробно разграждане.  

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

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

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

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

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

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

Проведени са обучителни програми за общините за запознаването им с нормативната 

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

общински практики и препоръки в тази oбласт.  

 

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

рециклиране на битовите отпадъци са предвидени мерки, които условно могат да бъдат 

класифицирани като инвестиционни мерки и неинвестиционни (меки) мерки.  

Инвестиционните мерки са насочени основно към реализация на проекти за изграждане 

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

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

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

провеждане на информационни и разяснителни кампании и обучения, различни нормативни 

промени и др.  

Посочените в НПУО 2021-2028 г. мерки ще бъдат изпълнявани в рамките на 

утвърдените бюджети на съответните отговорни министерства съобразно възможностите на 

държавния бюджет за съответната година.  

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

общото тегло на битовите отпадъци ще бъдат подготвени за повторна употреба и рециклиране.  

РСУО Видин е в индикативния списък на РСУО, в които могат да се изградят 

инсталации за предварително третиране на отпадъци и в индикативния списък на РСУО, в които 

е необходимо да се осигурят инсталации за третиране на биоразградими отпадъци във връзка 

със задълженията за разделно събиране на хранително отпадъци.  

Приемането и прилагането на Национален стратегически план за поетапно намаляване 

на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г., 

изигра съществена роля за прилагане на нов подход към биоразградимите отпадъци, 

увеличаване на количествата на рециклираните биоразградими отпадъци чрез създаване и 

постепенно разширяване на системите за разделно събиране и изграждане на инфраструктура за 

рециклиране на зелени, а в последните години - и за рециклиране на хранителни отпадъци, 

които до приемането на Плана почти изцяло се депонираха. Планът анализира и адресира и 

мерки за намаляване на депонирането на други потоци биоразградими отпадъци – основно 

хартия и картон, като количествата депонирани отпадъци от този вид също се намалиха чрез 

развитие на системите за разделно събиране и инфраструктурата за рециклиране и особено на 

отпадъците от опаковки от хартия и картон.  

Към 2019 г. Община Чупрене разполага с актуални данни за морфологичния състав на 
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битовите отпадъци, което има важно значение за прецизиране на количествата по потоци битови 

отпадъци, вземане на важни управленски решения и отчитане на изпълнението на целите за 

рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци. Следва през 2024 г. да се възложи отново 

проучване на морфологичния състав на отпадъците, тъй като нормативната уредба изисква тази 

дейност да се извършва от общините на всеки пет години, което пък от своя страна е едно от 

условията за освобождаване на общините от заплащане на отчисления по чл.64 от ЗУО при 

отчитане и изпълнение на целите за рециклируемите битови отпадъци.
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План за действие към Подпрограма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за  

рециклиране на битовите отпадъци 
      Цел 3: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци 

 

Дейности 
 (мерки) 

Източници 
на 

финансиран
е 

Срок за 
реализа

ция 
(месец 

и 
година) 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Доизграждане/ 

надграждане на 

регионални системи 

за управление на 

битовите отпадъци 

Програма за 

околна среда 

2021-2027 г. и 

други 

източници на 

финансиране, 

в 

съответствие 

с правилата и 

процедурите 

за 

финансиране 

01/2022- 

12/2028 

Осигурена 

необходима 

инфраструктура 

за предварително 

третиране на 

смесено събрани 

битови отпадъци 

със стабилизиране 

на 

биоразградимата 

фракция и 

рециклиране на 

разделно събрани 

битови отпадъци 

в 101 общини от 

20 РСУО 

Изготвени покани за 

обявяване на 

процедури за 

набиране на 

проектни 

предложения; 

обявени процедури 

за набиране на 

проектни 

предложения; брой 

подадени проектни 

предложения; брой 

сключени договори с 

бенефициенти; брой 

приключени 

договори 

Дял (%) на 

усвоените 

средства; брой 

приключили 

договори; брой 

изградени 

инсталации 

УО на 

ПОС 

Общини; 

РСУО 

Създаване на 

центрове за 

подготовка за 

повторна употреба и 

поправка, и/или друг 

начин за 

предотвратяване на 

отпадъците 

Програма за 

околна среда 

2021-2027 г 

01/2022- 

12/2025 

Създадени 

центрове за 

подготовка за 

повторна 

употреба и 

поправка 

Брой изготвени 

проекти; брой 

изпълнявани 

проекти 

Брой създадени 

центрове за 

подготовка за 

повторна 

употреба и 

поправка 

МОСВ-

ПОС 

Общини, 

юридически 

лица със 

стопанска цел 
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Изграждане на 

инсталации за 

рециклиране на 

отпадъци 

ПУДООС, 

Програма за 

околна среда 

2021-2027 г., 

общински 

бюджети; 

частни 

инвестиции 

01/2022 

- 

12/2025 

Изградени 

инсталации за 

рециклиране на 

отпадъци 

Изготвени покани за 

обявяване на 

процедура за 

набиране на 

проектни 

предложения от 

ПОС 2021-2027 и 

ПУДООС; обявени 

процедури за 

набиране на 

проектни 

предложения; брой 

подадени проектни 

предложения; брой 

сключени договори с 

бенефициенти; брой 

проекти, 

разработени и 

изпълнявани от 

частни инвеститори 

Брой изградени 

инсталации за 

рециклиране на 

отпадъци 

Общини, 

юридичес

ки лица 

със 

стопанска 

цел – 

рециклир

ащи 

предприя

тия 

МОСВ 

Изготвяне от 

общините на 

общински/регионалн

и програми за 

управление на 

отпадъците, 

съответстващи на 

НПУО 2021-2028 г 

Общински 

бюджети, 

отчисления по 

чл. 64 от ЗУО 

12.2021 Общините 

разполагат с 

управленски 

документ като 

важен инструмент 

за планиране и 

провеждане на 

общинската 

политика за 

управление на 

отпадъците 

Общините са 

изготвили задания за 

разработване на 

програмите 

Програмите са 

одобрени от 

Общинските 

съвети 

Общини Местни НПО, 

бизнес и др. 
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Изграждане на нови 

и разширяване на 

съществуващите 

системи за разделно 

събиране на битови 

отпадъци 

ПОС 2021- 

2027 

01/2022- 

12/2028 

Изградени нови 

системи и 

разширени 

съществуващи 

системи за 

разделно 

събиране на 

битови отпадъци 

Изготвена покана за 

обявяване на 

процедура за 

набиране на 

проектни 

предложения; 

обявена процедура 

за набиране на 

проектни 

предложения; брой 

подадени проектни 

предложения; брой 

сключени договори с 

бенефициенти; брой 

приключени 

договори 

Дял (%) на 

усвоените 

средства; брой 

приключили 

договори; брой 

изградени нови 

системи; брой 

разширени 

съществуващи 

системи 

Общини, 

РСУО 

УО на ПОС 

Широко 

информиране на 

населението за 

точните 

местонахождения на 

площадките за 

безвъзмездно 

предаване на 

разделно събрани 

отпадъци, вид и 

количество на 

отпадъците, които да 

се оставят на тези 

площадки и др. 

Общински 

бюджет, 

отчисления по 

чл. 64 от ЗУО 

01/2022- 

11/2028 

Обществеността е 

информирана 

относно 

местонахождение

то на площадките 

за безвъзмездно 

предаване на 

разделно събрани 

отпадъци и вида и 

количествата на 

отпадъците, които 

могат да бъдат 

предавани 

Публикации на 

интернет страниците 

на общината за 

информация за 

местонахождението 

на площадките за 

разделно събрани 

отпадъци и вида и 

количествата на 

събираните 

отпадъци 

Направени 

публикации на 

интернет 

страницата си 

информация за 

местонахожден

ието на 

площадките за 

разделно 

събрани 

отпадъци и 

вида и 

количествата 

на събираните 

отпадъци 

Община 

Чупрене 
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Провеждане от 

общините на 

информационни 

кампании за разделно 

събиране, подготовка за 

повторна употреба и 

рециклиране на 

битовите отпадъци като 

ресурси в съответствие 

с мерките, предвидени 

в общинските програми 

за управление на 

отпадъците 

Общински 

бюджет, 

"Програма 

за околна 

среда 2021-

2027" 

Ежегодн

о до 

2028 г 

Гражданите и 

фирмите са 

информирани за 

реда, начина и 

ползите от 

разделното 

събиране и 

оползотворяване 

на битовите 

отпадъци 

Провеждане на 

информационни 

кампании за 

разделно събиране и 

подобряване 

управлението на 

битовите отпадъци 

Брой 

проведени 

ежегодни 

информационн

и кампании за 

разделно 

събиране и 

подобряване 

управлението 

на битовите 

отпадъци 

Община 

Чупрене 

 

Включване в 

общинските програми 

за управление на 

отпадъците на мерки и 

изпълнение на мерките 

за ежегодно 

провеждане на поне две 

кампании за разделно 

събиране на отпадъци 

от стара хартия и други 

материали (напр. в края 

и в началото на 

учебната година) 

Общински 

бюджет, 

отчисления 

по чл. 64 от 

ЗУО 

Ежегодн

о до 

2028 г 

Допълнителни 

количества 

разделно събрани 

отпадъци от 

общините 

Провеждане на 

информационни 

кампании за 

разделно събиране 

на стара хартия и 

други отпадъци 

Брой 

проведени 

ежегодни 

информационн

и кампании за 

разделно 

събиране на 

стара хартия и 

други отпадъци 

Община 

Чупрене 

Училища, 

НПО, ОО 
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Изготвяне на годишни 

планове и годишни 

отчети за 

осъществяване на 

контрол от общините за 

изпълнение на 

изискванията на 

общинските наредби за 

управление на 

отпадъците относно 

разделното събиране и 

подготовката за 

повторна употреба на 

битовите отпадъци 

Общински 

бюджет 

Ежегодн

о до 

2028 г 

Одобрени 

годишни планове 

и годишни отчети 

за контрол по 

нормативната 

уредба за 

управление на 

отпадъците 

Изготвяне и 

съгласуване на 

общински годишни 

планове и годишни 

отчети за контрол по 

нормативната уредба 

за управление на 

отпадъците 

Община 

Чупрене 

осъществява 

контролната 

дейност по 

управление на 

отпадъците на 

основата на 

детайлно 

разработен 

план и отчита 

изпълнението 

на годишните 

цели за 

контролната 

дейност на 

основата на 

годишния план 

Община 

Чупрене 

 

Осигуряване на 

необходимото 

техническо оборудване 

за общинските 

администрации, с което 

служителите 

отговарящи за 

отпадъците да 

извършват проверки 

Общински 

бюджет 

12/2023 Повишена 

ефективност и 

възможност за 

извършване на 

планови и 

извънпланови 

проверки 

Брой предоставено 

оборудване 

Техническото 

оборудване е 

повече спрямо 

2020 г. 

Община 

Чупрене 
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4. Подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

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

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

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

на сгради допринася за постигането на устойчивост и подобряване качеството на живот. Поради тази 

причина отпадъците от строителство и разрушаване са определени като ключов аспект в пакета за 

кръгова икономика, представен от ЕК през 2015 г. Според РДО до 2020 г. подготовката за повторна 

употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от строителство 

и разрушаване следва да се увеличи най-малко до 70% от общото им тегло, като се изключват 

незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в естествено състояние. Целите не са променени с 

приетата Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за 

изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците. В националното законодателство 

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

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

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

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

на тези цели до момента, а именно - одобрените нормативни разпоредби в ЗУО и в Наредбата за 

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

В тях са разграничени ясно отговорностите на общинските, регионалните и централните институции, 

като са поставени следните ключови изисквания:  

 Възложителят на инвестиционен проект е отговорен за изпълнението на целите за 

рециклиране на строителните отпадъци. 

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

задължителна част от строителната документация за инвестиционния проект за издаване на 

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

строителните отпадъци осигурява проследимост на количествата на отпадъците от момента на 

тяхното образуване до предаването им за оползотворяване или крайно обезвреждане. Въвеждането на 

този механизъм улеснява осъществяването на контрол от страна на компетентните органи за 

изпълнение на изискванията на наредбата, както превантивно – на етап издаване на разрешение за 

строеж, така и последващо – при контрол на изпълнението на строителните дейности и в процедурата 

на въвеждане в експлоатация на обекта.  

 Възложителите на инвестиционни проекти, финансирани с публични средства, са 

отговорни за влагане в строежите на определен процент материали от рециклирани строителни 

отпадъци или материално оползотворяване в обратни насипи. 

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

осигуряват селективното разделяне и материално оползотворяване на определени видове отпадъци в 

минимални количества.  

 

Подпрограмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни 

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

мерки.  

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

уредба, както и към повишаване на информираността и капацитета в разглежданата област. 

 Инвестиционните мерки по програмата са свързани с реализацията на процедура за 

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

селективно разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и за 
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производство на рециклирани строителни материали.  

Възможно е и публично – частно партньорство между бизнеса и общините, включително 

чрез предоставяне на подходящи общински терени за изграждане на съоръжения.  

Реализацията на мерките и действията, включени в тази Подпрограма, както и на част от 

планираните мерки, включени в другите подпрограми, но допринасящи за изпълнение на целите и на 

настоящата програма, гарантира изпълнението на амбициозните цели за рециклиране и 

оползотворяване на строителните отпадъци и от разрушаване на сгради.  

Общината няма практика в управлението на строителните отпадъци. Отпадъци от строителни 

и строително-ремонтни дейности на територията на Община Чупрене не се образуват регулярно и 

няма точна информация за количеството и състава им.  

 

Предвиждат се следните мерки: 

  организиране на събирането, включително разделното, оползотворяването и 

обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата; 

  осъществяване на информационните кампании за насърчаване на населението и бизнеса да 

събира разделно строителните отпадъци и за активно предоставяне на информация за отпадъците. 
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План за действие към Подпрограмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 
Цел 4: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци 

Дейности  
(мерки) 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализац

ия 
(месец и 
година) 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Разделно 

събиране и 

рециклиране на 

строителни 

отпадъци, вкл. в 

индустриални 

зони при 

доказана 

необходимост 

InvestEU; 

общински 

бюджет 

01/2023- 

12/2028 

Намален риск 

за околната 

среда и 

човешкото 

здраве от 

вредното 

въздействие 

на тези групи 

отпадъци 

Брой изпълнени 

проекти за разделно 

събиране и 

рециклиране на 

строителни отпадъци 

Във всички 

общини с 

доказана 

необходимост 

за разделно 

събиране и 

рециклиране 

на строителни 

отпадъци са 

изпълнени 

такива проекти 

Община 

Чупрене, 

юридичес

ки лица 

със 

стопанска 

цел 

УО на ПОС 

Прилагане на 

контрол за 

изпълнение 

изискванията на 

ЗУО относно 

строителните 

отпадъци и 

Наредбата за 

строителните 

отпадъци 

Бюджет на 

органите, 

издаващи 

разрешение за 

строеж; 

осъществяващ 

и контрол на 

строителството

; осъществяващ 

и одобрение и 

контрол при 

въвеждане на 

строителните 

обекти в 

експлоатация 

01/2021- 

12/2028 

Осъществен 

контрол за 

изпълнение 

изискванията 

на ЗУО 

относно 

строителните 

отпадъци и 

Наредбата за 

строителните 

отпадъци 

В годишните планове 

за извършване на 

контролна дейност на 

компетентните органи 

са включени 

тематични проверки 

относно спазване на 

изискванията за 

строителни отпадъци; 

брой извършени 

проверки; брой 

наложени санкции; 

брой съставени 

предписания 

Спазени са 

всички 

изисквания на 

ЗУО относно 

строителните 

отпадъци и 

Наредбата за 

строителни 

отпадъци 

Община 

Чупрене; 

РИОСВ 

Възложители на 

инвестиционни 

проекти 
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5. Подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

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

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

характеристики изискват специално управление. Съгласно националното законодателство са 

поставени годишни количествени цели за рециклиране и оползотворяване на шест групи масово 

разпространени отпадъци:  

 Отпадъци от опаковки  

 ИУМПС 

 ИУЕЕО  

 Отпадъчни масла и нефтопродукти 

 Отпадъци от гуми  

 Отпадъци от батерии и акумулатори  

 

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

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

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

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

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

производителя. Поставени са изисквания за ясно определяне на ролите на отделните заинтересовани 

страни, ефективността на разходите, определянето на вноските, които производителите заплащат, 

изисквания за прозрачност, както и системи за отчитане и ефективен контрол на дейността на 

схемите. 

 Заложените цели за различните групи МРО по години са следните: 

 

 

Група МРО Цели 

Отпадъци от опаковки До 2025 г.: 65% от теглото на образуваните  

отпадъци от опаковки се рециклира, в т.ч.  

Пластмаси: 50% Дърво: 25% Черни 

 метали: 70% Алуминий: 50% Стъкло: 70% 

 Хартия и  картон: 75% До 2030 г.: 70% от  

теглото на образуваните отпадъци от  

опаковки се рециклират, в.т.ч.: 

 Пластмаси: 55% Дърво:30% Черни 

 метали: 80% Алуминий: 60%  

Стъкло: 75% Хартия и картон: 85% 

ИУМПС Ежегодно: ниво на повторна употреба и  

оползотворяване, не по-ниско от 95% от  

теглото на всяко 

ИУМПС Ежегодно: ниво на повторна употреба и  

рециклиране, не по-ниско от 85% от теглото 

 на всяко ИУМПС 

ИУЕЕО Ежегодно: разделно е събрано мин. 65% от  

средното тегло на пуснатото на пазара ЕЕО 

 през предходните три години 
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Отпадъци от отработени масла Ежегодно: мин. 40% от количеството масла,  

пуснати на пазара през съответната година 

Отпадъци от гуми   Ежегодно: не по-малко от 50% от 

 количеството гуми, пуснати на пазара на РБ 

 през текущата година се регенерират и/или  

рециклират 

Отпадъци от портативни батерии и  

акумулатори (ПБА) 

Ежегодно: разделно са събрани мин. 45% от 

 пуснатите на пазара ПБА с изключение на  

ПБА, които са били пуснати на пазара, но са  

изнесени или изпратени от територията на  

страната 

Отпадъци от индустриални батерии и  

акумулатори 

Ежегодно: разделно са събрани мин. 25% от 

 пуснатите на пазара индустриални батерии 

 и акумулатори 

Отпадъци от автомобилни батерии и  

акумулатори 

Ежегодно са събрани разделно 100% от 

 пуснатите на пазара автомобилни батерии и 

акумулатори 

 

 

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

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

характер. Предвидени са мерки за повишаване на административния капацитет. Посочените в НПУО 

2021-2028 г. мерки ще бъдат изпълнявани в рамките на утвърдените бюджети на съответните 

отговорни министерства съобразно възможностите на държавния бюджет за съответната година. В 

Плана за действие към настоящата подпрограма не са включени специфични мерки и дейности за 

подобряване на системите и достигане на целите относно рециклиране и оползотворяване на 

отпадъците от опаковки, тъй като те са включени в Плана за действие към Подпрограмата за 

управление на опаковките и отпадъците от опаковки. 

 

5.1. Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки 
Необходимостта от разработването на настоящата подпрограма към Програмата за достигане 

на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО произтича от следните основни причини: 

 1. Нормативно изискване - съгласно чл. 49, ал. 4, т. 13 от ЗУО, Националният план за 

управление на отпадъците трябва да съдържа отделна глава за управлението на опаковките и 

отпадъците от опаковки, включваща и мерки за предотвратяване и повторна употреба.  

2. За разлика от останалите МРО, в управлението на отпадъците от опаковки общините имат 

значително по-активно участие и задължения като една от основните заинтересовани страни, което 

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

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

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

събиране на отпадъци от опаковки и да предоставят ежегодно информация на МОСВ в тази връзка.  

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

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

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

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

допълнение при опаковките става въпрос за изключително широк диапазон от опаковани продукти – 

десетки хиляди вида, от които се генерират отпадъците от опаковки, което допълнително усложнява 

организирането на системите за разделното им събиране. 
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 Настоящата подпрограма си поставя задачата да идентифицира ключовите тенденции по 

отношение на количествата на опаковките, на генерираните отпадъци от опаковки, от потреблението 

на опакованите стоки и нивото на рециклиране, и да набележи основни мерки и действия, които да 

подпомогнат предотвратяването на образуването на тези отпадъци, повторната употреба и 

постигането на заложените количествени цели пред страната за разделно събиране, рециклиране и 

оползотворяване на отпадъците от опаковки и за влагане на рециклирани материали в някои видове 

опаковки.  

Количествените цели, които страната ни си поставя по отношение на рециклирането и 

оползотворяването на отпадъците от опаковки през следващите години, са посочени в Програмата за 

достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО. В допълнение към тези цели наскоро 

приетото европейско законодателство от пакета „Кръгова икономика“ поставя по-специални 

изисквания към едни от най-широко разпространените пластмасови опаковки, а именно 

пластмасовите бутилки за напитки за еднократна употреба. По-конкретно се поставя изискването 

всяка държава членка да гарантира, че:  

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

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

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

бутилки за еднократна употреба до 3 литра на ниво наймалко 77% до 2025 г. и до 2029 г. - 90%.  

 

Относно управление на опаковките и отпадъците от опаковки могат да се формулират 

следните основни изводи: 

  В годините нараства както абсолютното количество на отпадъците от опаковки, така и 

относителният дял на отпадъците от опаковки в общото количество на образуваните битови 

отпадъци. 

  В резултат на създадената схема за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от 

опаковки България е на средното ниво на рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, 

и изпълнява заложените в европейското и националното законодателство цели. 

  България е с много по-благоприятна стойност на показателя генерирани отпадъци на жител 

в сравнение със средноевропейското ниво. 

  Няма въведени механизми и липсва информация доколко се изпълняват изискванията от 

ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради да събират 

разделно отпадъците си от опаковки, а в това има голям потенциал за нарастване на количествата 

разделно събрани отпадъци от опаковки с високо качество. 

 

 Препоръки за ключови действия  

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

опаковки, европейските политики относно кръговата икономика и ефективното използване на 

ресурсите, както и новоприетото европейско законодателство в разглежданата област е 

целесъобразно достиженията на създадената система за разделно събиране на отпадъците от 

опаковки, не само да се запазят, но и да се надграждат и развиват в следващите години. 

 Независимо че страната ни е в много по-благоприятна ситуация от средното европейско 

ниво по отношение на количествата генерирани отпадъци от опаковки, е необходимо да се провеждат 

много по-целенасочени мерки за предотвратяване образуването на отпадъци от опаковки и повторно 

използване на опаковки, където това е възможно. Особено важно е провеждането на широки 

информационни кампании сред обществеността, предвид многобройните източници, които 

ежедневно генерират такива отпадъци на територията на цялата страна. 
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 Необходимо е да се подобрят и разширят системите за разделно събиране на отпадъците от 

опаковки, предвид нарастването на количествените цели за рециклиране и оползотворяване на 

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

за еднократна употреба до 3 литра. 

Общините следва да фокусират вниманието си върху прилагащите и контролните механизми 

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

сгради да събират разделно отпадъците си от опаковки и да ги предават на оторизирани за целта лица 

за последващо рециклиране и оползотворяване. Това ще доведе не само до екологични ползи 

(нараснали количества разделно събрани отпадъци от опаковки), но и до намаляване на разходите на 

общините за третиране на битовите отпадъци поради намалени количества битови отпадъци, 

извозването и третирането на които общините трябва да финансират.  

Бизнесът за производство на пластмасови бутилки за еднократна употреба трябва да 

пренастрои производството си с оглед достигане на целите за влагане на рециклирана пластмаса при 

производството на пластмасови бутилки за еднократна употреба. Следва да се определи 

компетентният държавен орган за контрол спазването на това изискване, като на този орган се 

осигури обучение, методически ръководства за контрол и други необходими ресурси – човешки, 

финансови, технически и др.  

Предложените в Плана за действие към настоящата подпрограма мерки/действия адресират 

предизвикателствата и препоръките, идентифицирани в настоящия раздел.  

Посочените в НПУО 2021-2028 г. мерки ще бъдат изпълнявани в рамките на утвърдените 

бюджети на съответните отговорни министерства съобразно възможностите на държавния бюджет за 

съответната година.   
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План за действие към Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки 

Цел 5: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци 

 
Дейности 
 (мерки) 

Източници 
на 

финансиран
е 

Срок за 
реализаци
я (месец и 

година) 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Поемане на 

доброволни 

ангажименти от 

бизнеса за 

прилагане на 

практики за 

предотвратяване 

генерирането на 

отпадъци от 

опаковки от 

стоки, които 

предлагат на 

пазара 

Бюджет на 

организациит

е, поели 

доброволно 

ангажимента 

2021-2028 Предотвратен

и количества 

отпадъци от 

опаковки 

Планирани мерки 

за предотвратяване 

на отпадъците от 

опаковки от 

бизнеса 

Изпълнени мерки 

за 

предотвратяване 

на отпадъци от 

опаковки от 

бизнеса 

Община 

Чупрене 

Бизнес 

организации 

(търговски 

обекти и др.) 
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6. Подпрограма за намаляване на количествата и на риска от депонираните 

битови отпадъци 
 Програмата за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци 

включва мерки за достигане на Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните 

битови отпадъци от НПУО 2020-2028 г. Предвидените мерки са както инвестиционни, така и "меки" 

мерки. Инвестиционните мерки са насочени основно към изграждане на площадкова инфраструктура 

за битови отпадъци, закриване и рекултивация на общински депа, третиране на утайки от ПСОВ, 

устойчиво управление на излезли от употреба препарати за растителна защита и др. „Меките” мерки 

са насочени към реализация на публични, бизнес и научни проекти за разработване/внедряване на 

различни иновативни методи за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови 

отпадъци. Предвидени са мерки за повишаване на капацитета на публичната администрация по 

отношение трансграничния превоз на отпадъци и др. В резултат на изпълнението на програмата за 

намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци се очаква до 2040 г. 

количеството на депонираните битови отпадъци да се намали до 10% или по-малко от общото 

количество образувани битови отпадъци.  

По-конкретно:  

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

площадкова инфраструктура; 

- ще бъдат рекултивирани и закрити всички общински депа;  

- ще бъде осигурена инфраструктура за стабилизиране на биоразградимата фракция на 

отпадъците ;  

- ще бъде осигурена инфраструктура за оползотворяване на утайките от ГПСОВ, намаляване 

на емисиите на парникови газове и ще бъде изградена и функционираща електронна система за 

предлаганите продукти от третирани утайки от ПСОВ за употреба в земеделието и за рекултивация 

на нарушени терени;  

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

йерархията на управление на отпадъците;  

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

производствени опасни отпадъци;  

- ще бъде повишен капацитетът на институциите да осъществяват контрол на трансграничен 

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

 

 С цел осигуряване на капацитет в страната ни за изгаряне с оползотворяване на енергията на 

отпадъци, генерирани в България, които не могат да се рециклират и същевременно следва 

максимално да се ограничи депонирането им с оглед изпълнение на целите за депониране на 

отпадъци, въвеждането/вносът на такива отпадъци ще се ограничи максимално. Въвеждането/вносът 

ще се разрешава по изключение само в случаите, в които количествата генерирани в страната 

отпадъци не са достатъчни за капацитета на инсталациите с издадени комплексни разрешителни за 

изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията. За целта, обаче, е необходимо адекватно 

периодично информационно осигуряване и изготвяне на доклади.  

Управлението на утайки от ПСОВ и намаляване на депонираните отпадъци от утайки от 

ПСОВ се разглежда в разработваните Регионални пред-инвестиционни проучвания (РПИП) за ВиК за 

териториите на консолидираните ВиК оператори. Анализите се базират на поставените цели в 

Националния стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за 

отпадъчни води на територията на Република България за периода 2014-2020 г.  

РСУО Видин не е в индикативния списък на РСУО, в които могат да се изградят депа за 

битови отпадъци, допълнителни клетки и довеждаща инфраструктура. 
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План за действие към 

Подпрограма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци и други 
Цел 6: Намаляване на количествата и на риска от депонирани битови отпадъци и други 

 
Дейности 
 (мерки) 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

(месец и 
година) 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни 
институции 

Текущи Целеви Водещ
а 

Партньор 

Подготовка и 

изпълнение на 

проекти за 

закриване и 

рекултивация на 

общински депа за 

битови отпадъци 

Общински 

бюджет, 

обезпечения по 

чл. 60 от ЗУО, 

ПУДООС, 

ПОС 2021- 

2027 г. 

 12/2028 Изготвени проекти 

за закриване и 

рекултивация на 

общински депа и 

обявени поръчки 

Брой разработени 

проекти; брой 

обявени поръчки 

Разработени 

проекти за 

закриване и 

рекултивация 

на всички 

общински депа 

Общин

а 

Чупрен

е 

ПУДООС, 

МОСВ 

Доизграждане/ 

надграждане на 

регионални 

системи за 

управление на 

битовите отпадъци 

околна среда 

2021- 2027 г. и 

други 

източници на 

финансиране, в 

съответствие с 

правилата и 

процедурите за 

финансиран 

01/2022- 

12/2028 

Осигурена 

необходима 

инфраструктура с 

цел намаляване на 

количеството 

депонирани битови 

отпадъци в 101 

общини от 20 

РСУО 

Договорите за 

изпълнение на 

проектите са 

приключили с 

въведени в 

експлоатация 

инсталации; брой 

изградени 

инсталации 

Намалено 

количество 

депонирани 

битови 

отпадъци и 

постигнати 

цели към 

2030/2035 г. 

МОСВ Община 

Чупрене 

Изпълнение на 

проекти за 

устойчиво 

управление на 

излезлите от 

употреба препарати 

за растителна 

защита, временно 

съхранявани в 

общински складове 

Бюджет на 

МОСВ 

01/2022- 

12/2028 

Отпадъците от 

препарати за 

растителна 

излезлите от 

употреба препарати 

за растителна 

защита, временно 

съхранявани в 

общински складове 

Брой изпълнявани 

проекти 

Брой 

изпълнени 

проекти; 

количество на 

обезвредените 

отпадъци от 

препарати за 

растителна 

защита 

МОСВ Община 

Чупрене 
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Създаване на 

общински системи 

за разделно 

събиране на 

опасните отпадъци 

от бита 

Общински 

бюджети 

12/2028 Намален риск за 

околната среда от 

депонирани опасни 

отпадъци 

Брой създадени 

общински 

системи за 

разделно 

събиране на 

опасни отпадъци 

от бита 

Създадена 

системи за 

разделно 

събиране на 

опасни 

отпадъци от 

бита 

Община 

Чупрене 

Домакинства; 

бизнес 

Обезвреждане на 

УОЗ пестициди и 

залежали 

пестициди, 

намиращи се в 

стоманобетонни 

контейнери 

(ББкубове) с 

нарушена цялост, 

както и останалите 

количества 

залежали 

пестициди в 

складове и 

потенциално 

съдържащи УОЗ, 

които не са 

обезвредени по 

Българо-

швейцарската 

програма 

ПУДООС 12/2023 Обезвредени УОЗ 

пестициди и 

залежали 

пестициди, 

намиращи се в 

стоманобетонни 

контейнери 

(ББкубове) с 

нарушена цялост, 

както и останалите 

количества 

залежали 

пестициди в 

складове и 

потенциално 

съдържащи УОЗ 

% на обезвредени 

пестициди и 

залежали 

пестициди 

100% 

обезвредени 

пестициди и 

залежали 

пестициди 

МОСВ РИОСВ, 

ПУДООС, 

ИАОС, 

общини 
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VI. Координация с други общински планове и програми  
Общинската програма за управление на отпадъците на Община Чупрене за периода 2021-

2028 г. е разработена в координация със следните национални програмни документи в сектор 

отпадъци и общински програмни документи за развитие на Общината: 

  Национален план за управление на отпадъците 2021–2028 г. и Националната програма 

за предотвратяване на отпадъците като част от него.  

  Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 (НПР БЪЛГАРИЯ 2030) 

  Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018 –2024 

г.), приета с Решение № 334 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. 

  Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020 – 2030 г.), приета с 

Решение № 541 на Министерския съвет от 13.09.2019 г  

 Национален план за действие за управление на устойчивите органични замърсители в 

България 2020-2030 г.  

Програмата за управление на отпадъците на Община Чупрене за периода 2021- 2028 г. 

Общинският план за развитие определя рамката за развитие в новия програмен период, като 

интегрира икономическите, социалните, екологичните инфраструктурните аспекти на желания 

устойчив растеж на територията на общината, като дефинира стратегически и специфични цели, 

приоритети и мерки. 

 

VII. Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на 

общинската програма за управление на отпадъците  
Наблюдението/Мониторингът на публични политики може да се определи като процес на 

системно и непрекъснато събиране и анализ на информация, относно хода на реализацията на 

политиката и постигането на поставените цели/резултати.  

Основна задача на наблюдението/мониторинга на публичните политики е да се следят и 

измерват постигането на планираните цели и на ефективността им в хода на тяхната реализация. 

Целта на наблюдението/мониторинга е предоставянето на ключова информация за осъществения 

напредък на компетентните органи, отговорни за изпълнението и контрола на публичните 

политики.  

Наблюдението на Програмата за управление на отпадъците на Община Чупрене за 

периода 2021-2028 г. е процес на системно и непрекъснато събиране и анализ на информация 

относно хода на реализацията на Програмата и постигане на поставените цели и резултати. 

 Събира се и се анализира информацията за постигне на индикаторите за резултати и 

цели. Наблюдението се извършва непрекъснато, като показателите се следят ежегодно от Кмета на 

Община Чупрене, докладват се ежегодно пред Общинския съвет и се публикуват на интернет 

сайта на Общината.  

В случай на значими отклонения от очакваните резултати, установени по време на 

процеса на наблюдение и контрол на Програмата, се изготвя доклад до Кмета. Ежегодният 

контрол се осъществява от Общинския съвет, който получава отчет за реализацията на 

Програмата за предходната година.  

Програмата за управление на отпадъците ще бъде актуализирана в следните случаи:  

 на промени в законодателството, които налагат съществени промени в заложените 

стратегически и оперативни цели 

  при необходимост от прилагане на допълнителни мерки, поради значително изоставане 

в изпълнението и постигането на индикаторите за резултати и цели. 

 В случай на необходимост от промяна на Програмата това ще бъде осъществено в 

следната последователност: 

  изготвяне на актуализация на Програмата за управление на отпадъците на Община 

Чупрене 
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  провеждане на публично обсъждане на Програмата 

  екологична оценка на Програмата 

  внасяне на актуализираната програма за одобрение и приемане от Общински съвет на 

Община Чупрене.  

 

VIII. Анализи  
1.Анализ и оценка на действащото законодателство и програмни документи  

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.  

 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. ЗООС очертава принципите за защита на компонентите на околната среда – като например 

“устойчиво развитие”, “предимство на предотвратяване пред обезвреждане”, “замърсителят 

плаща” и интегрирането на политиката на опазване на околната среда в секторните и 

регионалните политики. Освен рамкови разпоредби относно принципите, които трябва да се 

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

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

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

издаване на комплексни разрешителни или лицензи. 

  Закон за управление на отпадъците  

До приемането през септември 1997 г. на Закон за ограничаване на вредното въздействие 

на отпадъците върху околната среда в България липсва специална правна уредба в тази област. 

Законът за първи път урежда обществените отношения в сектор „Управление на отпадъците” и 

въвежда редица основополагащи изисквания на рамкова Директива за отпадъците 75/442/ЕЕС, в 

т.ч. задължения на лицата, извършващи дейности по отпадъци, информация за дейностите с 

отпадъци, програмиране чрез национална, общински и фирмени програми за управление на 

отпадъците, разрешаване и контрол на дейностите с отпадъци; внос, износ и транзитен превоз, 

глоби и санкции за неизпълнение. За първи път се дефинират понятията „отпадък”, „причинител” 

и „притежател” на отпадъци. С този закон се въвежда и принципа за „разширена отговорност на 

производителите” чрез изискване към производителите и вносителите на продукти, които в 

процеса на тяхното производство или след крайната им употреба образуват опасни или масово 

разпространени отпадъци, да заплащат продуктови еко такси. За детайлизиране разпоредбите на 

закона впоследствие са утвърдени редици подзаконови нормативни актове.  

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

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

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

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

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

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

власти за намаляване на депонираните отпадъци, както и за преминаване към регионален принцип 

на управление на битовите отпадъци.  

ЗУО, в сила от юли 2012 г. въвежда изискванията на РДО 2008/98/ЕО, включително 

принципите „замърсителят плаща”, „разширена отговорност на производителя” и йерархията на 
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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.  

Законът за управление на отпадъците постави изискване пред местните власти да постигат 

подготовката за повторна употреба и рециклирането на битови отпадъци поетапно, като след 31 

декември 2020 г. нарастват всяка година с по 1 на сто, както следва:  

• 31 декември 2021 г. – 51 на сто от общото им тегло  

• 31 декември 2022 г. – 52 на сто от общото им тегло  

• 31 декември 2023 г. – 53 на сто от общото им тегло  

• 31 декември 2024 г. – 54 на сто от общото им тегло  

• 31 декември 2025 г. – 55 на сто от общото им тегло  

 

До 2040 г. количеството на депонираните битови отпадъци да се намали до 10% или по-

малко от общото количество образувани битови отпадъци. 

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

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

събиране на отпадъци от опаковки за всички населени места с население, по-голямо от 5000 

жители и за курортните населени места.  

- Кметовете на общини да осигурят 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 

след експлоатационни грижи на площадката на депото и за стимулиране на превенцията и 

оползотворяването на отпадъци преди депонирането.  

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

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

ограничения. Забраняват се превозите на отпадъци за Република България, предназначени за 

изгаряне или съвместно изгаряне с оползотворяване на енергията за всяка инсталация, в 

количества за съответната календарна година, надвишаващи сумарно половината от годишния 

капацитет на инсталацията. В случаите, когато в Националния план за управление на отпадъците 

са заложени специфични мерки за управление на даден отпадък или поток от отпадъци, 

Министерският съвет може да ограничи вноса на тези отпадъци.  

 Подзаконови нормативни актове по прилагане на ЗУО  

Действащите подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията на ЗУО, 

могат да се обособят в четири групи:  

1. 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 
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отпадъци  

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

отпадъци 

- за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци  

- към инсталации, произвеждащи титанов диоксид. 

 

 2. 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 

- за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци 

- за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията 

на лечебните и здравните заведения  

- ПХБ  

- за опаковки и отпадъци от опаковки  

- ИУЕЕО  

- ИУМПС  

- за отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори  

- за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти  

- за автомобилни гуми  

 

3. Подзаконови нормативни актове, съдържащи регулации по управлението на отпадъци 

чрез икономически инструменти:  

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

експлоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци и за отчисленията за депониране на 

битови и строителни отпадъци  

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

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

батерии и акумулатори, полимерни торбички) 

 - за финансова гаранция или еквивалентна застраховка при трансграничен превоз на 

отпадъци. 

 

4. 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.  

 Съответствие с европейското право в сектор отпадъци 

 Към момента на приемане на НПУО националното законодателство е в съответствие с 

европейското екологично право в сектор „Управление на отпадъците”. Констатираните от ЕК 

пропуски в националното законодателство - нетранспониране в срок на Директива 2010/75/ЕС 

относно индустриалните емисии (част „Отпадъци”) и на Директива 2011/97/ЕС за изменение на 

Директива 1999/31/ЕС по отношение на специфичните критерии за съхранение на метален живак, 

считан за отпадък - са отстранени и съответните наредби са приети.  

 Подзаконови нормативни документи по прилагане на ЗУО  

- Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите 

отпадъци (приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 януари 2021г.) 

 - Нaредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране 

на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (Обн. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 

2015г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018г.)  
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- 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 

декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 20 януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 22 март 2020г.)  

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

строителни материали, приета с ПМС 267 от 5.12.2017 г. (Oбн., ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 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 (Приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г., 

oбн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 30 Август 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 15 

Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г.) 

 - Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (Приета с 

ПМС № 256 от 13.11.2013 г., oбн. ДВ. бр.100 от 19 Ноември 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 

2016г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 5 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г., изм. и доп. 

ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г.) 

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

15.01.2013 г., oбн. ДВ. бр.7 от 25 Януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 1 Ноември 2013г., изм. 

ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 15 Април 

2016г., изм. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 5 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. 

бр.60 от 20 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 21 Април 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 

2021г.) 

 - Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори 

(Приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., oбн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013г., попр. ДВ. бр.6 от 22 

Януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 11 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 28 Август 2015г., 

изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 

8 Януари 2021г.) 

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

221 от 14.09.2012 г., oбн. ДВ. бр.73 от 25 Септември 2012г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г., 

изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г.) 

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

27.12.2012 г., oбн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г., изм. и доп. 

ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г.)  

- Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (Приета с 

ПМС № 76 от 12.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г., изм. и доп. 

ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г., доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г.)  

- Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 

08.08.2014 г., изм. и доп., бр. 32 от 21.04.2017 г., изм. ДВ. бр. 46 от 01.06.2018 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., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018г.)  

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

на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. )  

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

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 

от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.,изм. и доп., бр. 13 от 7.02.2017 г.,изм. идоп. ДВ. бр.36 от 1 

май 2021г.)  

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

за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 

20.06.2014 г.)  

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

води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 201 от 4.08.2016 г., обн., ДВ, бр. 63 от 

12.08.2016 г.).  
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- Наредба № 3 от 05.08.2014 г. за изискванията за реда и начина за инвентаризация на 

оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за 

третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (обн., ДВ, бр. 

70 от 22.08.2014 г.) 

 - Наредба № 3 от 22 май 2013 г. за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов 

диоксид (обн. дв. бр.49 от 4 юни 2013 г.)  

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

еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справкидекларации при трансграничен 

превоз на отпадъци (Приета с ПМС № 195 от 10.07.2014 г., обн., ДВ, бр. 59 от 18.07.2014 г., изм. 

ДВ. бр.47 от 5 Юни 2018г.)  

 Закон за местните данъци и такси  

Механизмът за финансиране на изпълнението на задълженията на общините по 

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

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

се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други 

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

обществено ползване в населените места.  

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

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

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

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

съоръжения за обезвреждането им;  

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

населените места, предназначени за обществено ползване; 

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

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

на битови и строителни отпадъци. 

  Закон за устройство на територията (ЗУТ)  

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.  

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, 
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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.  

 

С приемането на Закона за устройство на територията през 2001 г. се въвежда разпоредба 

общините да осигуряват терените и изграждането на съоръженията и инсталациите за третиране 

на битовите и строителните отпадъци. Този текст поставя значителни ангажименти на общините в 

сравнение с компетенциите им, произтичащи от ЗУО от 2012 г., които по отношение на 

строителните отпадъци и от разрушаване на сгради на територията на Общината се свеждат до 

организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци 

единствено от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната 

Община, както и общите изисквания, валидни за всички възложители на инвестиционни проекти. 

 

2.Анализ на отпадъците 
Информацията за количествата и състава на отпадъците е от голямо значение за вземане 

на правилни решения при управлението им, включително оразмеряването на системите, 

инсталациите и съоръженията за тяхното третиране.  

В таблица 5  са посочени количествата битови отпадъци, образувани на територията на 

Община Чупрене в обследвания период 2012-2017 г.  

 
Таблица 5: Генерирани битови отпадъци в Община Чупрене в тона за година за периода  2013-2020 г. 

  

Количества смесен битов отпадък в тона за година 

 

Вид отпадък 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Смесен битов  

отпадък Община  

Чупрене, в тона 

 

175 

 

168 

 

118 

 

76 

 

308 

 

401 

 

454 

 

502 

 
Важен показател за управлението на отпадъците е нормата на натрупване на отпадъците, 

представена като количеството на образуваните битови отпадъци за година на човек от 

населението. В таблица 6 са представени и сравнени нормите на натрупване общо за България, за 

област Видин и за Община Чупрене за периода 2015 - 2019 г. По данни на МОСВ и НПУО 2021-

2028 г. нормата на натрупване за 2018 г. за населени места с население под 2000 жители е 234 

кг/ж/год. За Община Чупрене стойността на показателя норма на натрупване за 2018 г. е 234 

кг/ж/год.  

 
Таблица 6: Сравнителна таблица на нормата на натрупване /събраните битови отпадъци – кг/чов./год 

Година 2015 2016 2017 2018 2019 

Общо за страната 420 406 436 408 407 

Област Видин 243 294 275 334 365 

Община Чупрене 63 41 173 234 270 

Източник: : Данни от страницата на НСИ 
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В таблица 7 е представена информация за морфологичния състав на отделните фракции, 

присъстващи в общия битов отпадък,към които принадлежат тези в Община Чупрене: 

 

 
Таблица 7: Представяне на морфологичния състав на ТБО с осреднени стойности  

за четирите сезона, % 

 

        Морфологична фракция 

Община Чупрене средна стойност за 

 четирите сезона, % 

Хранителни отпадъци 4,84% 

Хартия 5,82% 

Картон 6,49% 

Пластмаса 12,35% 

Текстил 6,67% 

Гума 1,39% 

Кожа 3,45% 

Градински 4,81% 

Дървесни 1,20% 

Стъкло 3,88% 

Метали 1,30% 

Инертни > 4см 4,33% 

Опасни 3,87% 

Други 4,11% 

Ситна фракция > 4см 35,49% 

ОБЩО: 100,00% 
Източник: Доклад от извършен морфологичен анализ на състава и количествата на ТБО за Община 

Чупрене, 2019 г. 

 

 

Отпадъците, определени като "други“ в Морфологичния анализ на община Чупрене 

представляват – хигиенни и композитни. 
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Таблица 8: Данни за общото количество на образуваните отпадъци по фракции на 

 територията на Община Чупрене в тона и % 

Морфологична фракция Общо за Общината, тона Общо за Общината, % 

Хранителни отпадъци 17.03 4,84% 

Хартия 6.83 5,82% 

Картон 9.17 6,49% 

Пластмаса 37.92 12,35% 

Текстил 23.46 6,67% 

Гума 4.91 1,39% 

Кожа 12.13 3,45% 

Градински 5.85 4,81% 

Дървесни 4.21 1,20% 

Стъкло 13.67 3,88% 

Метали 4.57 1,30% 

Инертни > 4см 15.25 4,33% 

Опасни 13.54 3,87% 

Други 14.46 4,11% 

Ситна фракция > 4см 124.94 35,49% 

ОБЩО: 307.94 100,00% 
Източник: Доклад от извършен морфологичен анализ на състава и количествата на ТБО за  

Община Чупрене, 2019 г. 

 

 Дейности по управление на строителните отпадъци 
Дейностите по управление на строителните отпадъци се регламентират с Наредбата за 

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

 На територията на Община Чупрене извършването на дейностите по третиране и 

транспортиране на строителните отпадъци (вкл. строителните отпадъци от вътрешни 

преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения) и излишните земни маси е задължение 

на собственика, инвеститора или изпълнителя на дейността, от която са формирани.  

Общината решава въпросите със строителните отпадъци и от разрушаване на сгради чрез 

извозването им и депонирането им до регионалното депо за неопасни отпадъци Видин.  

Община Чупрене не разполага с инсталация за рециклиране на строителни отпадъци. 

 Предаването и приемането на строителните отпадъци, генерирани на територията на 

Община Чупрене, се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи 

разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО за 

съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл.3 от 

ЗУО за класификация на отпадъците. 

 

 Дейности по управление на неопасни производствени отпадъци  
Поради липсата на големи промишлени предприятия на територията на община Чупрене 

не се генерират голямо количество производствени отпадъци, които нямат опасни свойства. 

 Към настоящият момент Община Чупрене не разполага с данни за количествата 

генерирани неопасни производствени отпадъци.  

Всички производствени отпадъци се водят на отчет пред РИОСВ-Монтана, която 

провежда и контрола по изпълнението на фирмените програми за управление на отпадъците.  
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Управлението на производствените отпадъци е задължение на предприятията, които ги 

образуват и в настоящата програма не са предвидени мерки за тяхното оползотворяване/ 

обезвреждане. 

 

 Дейности по управление на масово разпространени опасни  

отпадъци  
Изискванията за третиране и транспортиране на опасни отпадъци са регламентирани в 

Наредбата, приета с ПМС №53/1999 г. /ДВ, бр. 29 от 1999 г. и в наредбите за масово 

разпространените отпадъци.  

Количествата на образуваните опасни отпадъци по групи, съгласно Наредба № 2 от 

23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, се водят на отчет в ИАОС/РИОСВ.  

На територията на региона няма фирми, лицензирани да събират автомобилни гуми, 

акумулатори и отработени моторни масла, както и да разкомплектоват излезли от употреба МПС. 

Липсва система за събиране и предаване за оползотворяване/ обезвреждане на опасни отпадъци от 

домакинствата. 

 

  Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)  

Управлението на този вид отпадъци преследва две основни цели : 

 - ЕКОЛОГИЧНА – защита на въздуха, водата, почвата и здравето на хората чрез 

предотвратяване на изхвърлянето на вредни и опасни вещества в околната среда.  

- ИКОНОМИЧЕСКА – оползотворяване на материалите, от които са съставени батериите 

и акумулаторите. 

 

 НУБА са всички, които не могат да бъдат използвани повторно и следва да бъдат 

преработени и обезвредени.  

Кметът на Община Чупрене организира дейностите по разделно събиране на портативни и 

автомобилни НУБА, съгласно разпоредбите на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за 

употреба батерии и акумулатори. 

 

  Отработени масла  

Дейности по събиране, съхраняване, оползотворяване, транспортиране и/или обезвреждане 

на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само лица, 

притежаващи съответното разрешение, издадено по реда на чл. 35 и чл. 67 от ЗУО. Лицата са 

длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и Наредбата за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Лицата, при чиято дейност се образуват 

отпадъчни нефтопродукти ги предават за оползотворяване и/или обезвреждане или ги 

оползотворяват и/или обезвреждат в собствени съоръжения в съответствие с разпоредбите на ЗУО 

и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 
Кметът на Общината: 

 - определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на Община 

Чупрене, като не възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация за 

оползотворяване, както и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално; 

 - съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от 

употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане.  

 

Кметът на Общината информира гражданите на територията на Община Чупрене за 

местата и за условията за приемане на отработените масла.  
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 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) 

 Задълженията на Общината са регламентирани от Наредба за излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване“.  

Община Чупрене няма сключени договори за разделното събиране на ИЕЕУО, но се 

уреждат въпроси за сключване на такива договори.  

 

 Излезли от употреба пневматични гуми (ИУПГ)  

Дейности по събиране, съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от 

употреба пневматични гуми (ИУПГ) имат право да извършват само лица, притежаващи 

съответното разрешение, издадено по реда на чл. 35 и чл. 67 от ЗУО. На територията на община 

Чупрене няма площадка за събиране и предаване на излезли от употреба гуми.  

 

 Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) 

 Изискванията за събирането, транспортирането и третирането на излезлите от употреба 

моторни превозни средства (ИУМПС) и изискванията към пусканите на пазара моторни превозни 

средства (МПС), материали и компоненти за тях се определят с Наредбата за излезлите от 

употреба моторни превозни средства.  

На територията на община Чупрене няма определени местата за предаване на ИУМПС и 

няма сключени договори с фирми, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за дейностите по 

събиране и транспортиране и по третиране на ИУМПС  

 

 Негодни за употреба пестициди  

Пестицидите са токсични химични вещества, някои от които трудно се разграждат, 

натрупват се в организма и хранителната верига, пренасят се от въздуха и водата и по този начин 

се отлагат на разстояние от мястото на тяхното освобождаване. Според Стокхолмската конвенция 

за устойчивите органични замърсители, 9 от 12-те най-опасни и устойчиви органични химикали са 

пестициди. Негодните за употреба пестициди класифицирани като опасни отпадъци по реда на 

Наредбата, съгласно чл.3, параграф 1 от ЗУО.  

Наличието на негодни за употреба пестициди на територията на цялата страна, 

включително съхраняването им на изоставени или необезопасени места е национален проблем и 

представлява риск за околната среда и човешкото здраве. За успешната реализация на цялостното 

решение на проблема с негодните пестициди в България по Българо-Швейцарската програма за 

сътрудничество е одобрен проект на МОСВ е одобрен проект за „Екологосъобразно обезвреждане 

на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита“. В рамките на 

подготовката на проекта е извършено проучване на територията на цялата страна за количествата 

и местата за временно съхранение на пестицидите.  

Опасните отпадъци на територията на Община Чупрене - препарати за растителна защита с 

изтекъл срок на годност (пестициди) са обезвредени и запечатани в Б-Б кубове и се намират в 

с.Долни Лом, което е на територията на община Чупрене, правят се ежемесечни проверки.  

 

 Медицински отпадъци 

 Изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъци на територията на 

лечебните и здравните заведения с Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите 

по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.  

За извършване на дейности по третиране на отпадъци, образувани в лечебните и здравните 

заведения се изисква съответният документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО) – разрешение или комплексно разрешително.  

Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от лечебните и 

здравните заведения трябва да притежават регистрационен документ съгласно чл. 35, ал. 3 ЗУО.  
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Лечебните и здравните заведения притежатели на отпадъци по смисъла на § 1, т. 29 от 

допълнителните разпоредби на ЗУО, с цел опазване на общественото здраве и околната среда са 

длъжни: 

 - да разделят отпадъците при източника на образуване по вид, състав и свойства; 

 - да спазват условията на съхраняване на отпадъците в съответствие с изискванията на 

наредбата; 

- да опаковат и обозначават разделно събраните отпадъци в съответствие с изискванията 

на наредбата;  

- да транспортират отпадъците до мястото за предварително съхраняване на отпадъците 

съгласно изискванията на наредбата; 

 - да третират самостоятелно и/или да предават за съхраняване, транспортиране и 

третиране отпадъците само въз основа на сключен договор с лица, притежаващи съответния 

документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности с отпадъци, класифицирани със съответния 

код, съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците; в случай че лицата, 

извършващи съхраняване, транспортиране и третиране, са различни, предаването на отпадъците се 

извършва въз основа на писмени договори между заведението по чл. 1, ал. 1 и лицата, 

извършващи съответната дейност; 

 - да водят отчетност и да попълват идентификационен документ при предаването на 

опасните отпадъци съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които 

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

регистри;  

- да спазват йерархията по управление на отпадъците по смисъла на чл. 6 ЗУО. 

 

 Отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия, картон, 

пластмаса и стъкло  
Към настоящият момент Община Чупрене няма въведена система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки.  

 
 

 Биоразградими и биоотпадъци  
„Биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат 

анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.  

"Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и 

кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и 

търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата 

промишленост. 
Изискванията към биоотпадъците са регламентирани в Наредбата за разделно събиране на 

биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъците. Данните от извършения морфологичен 

анализ показват, че количеството на биоразградимите отпадъци в общия битов отпадък имат дял 

от 28,22 %.  

Както повечето общини в страната, Община Чупрене не е организирала система за 

разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци и няма изградени съоръжения или 

инсталации за тяхното третиране на нейна територия. В Община Чупрене не се прилага система за 

домашно компостиране. В региона също няма изградена инфраструктура за рециклиране и 

оползотворяване на биоотпадъците. 

Еднофамилните къщи в селата се характеризират с образуване на голямо количество 

биоразградими отпадъци, които се поставят в съдовете за БО и се депонират на депото за ТБО.        

Всички кметове на населените места в Общината са информирани да предприемат действия за 

недопускане депониране на биоразградими отпадъци в съдовете за БО.  

Растителните отпадъци образувани от домакинствата от всички населени места от 
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Общината се третират чрез компостиране на място.  

Притежателите на животински отпадъци (оборска тор) осигуряват място за временно 

депониране в собствено дворно място. Допуска се оборския тор да се използва за наторяване на 

собствена земеделска земя. 

 

 Утайки от ГПСОВ 
 Изискванията за третиране и оползотворяване на утайки от ГПСОВ са регламентирани в 

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

чрез употребата им в земеделието.  

Използването на утайките в селското и горско стопанство е най-добрият начин за 

рециклирането им, а направените проучвания в страните от Европейския съюз, показват, че е и 

най-евтиния. 

 Към настоящият момент на територията на Общината няма изградена и действаща 

пречиствателна станция за отпадни води и не се генерират утайки, поради което в ПУО не са 

представени данни. 

 

 

3.Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъци 
Община Чупрене спазва напълно изискванията за депониране на битовите отпадъци на 

депа, които отговарят на европейските и националните изисквания. Общината е осигурила 

екологосъобразно депониране на отпадъците на „Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Грамада, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, 

Ружинци и Чупрене”. Дейностите по третиране на отпадъците и контрол по всички компоненти на 

околната среда се извършват съгласно Комплексно разрешително по чл. 117 от ЗООС (КР № 389-

Н0/2010 г.), издадено от Министерство на околната среда и водите. 

 Всички населени места в община Чупрене са обхванати от организираната система за 

събиране и транспортиране на битови отпадъци.  

 

На територията на Община Чупрене се образуват различни по характер и вид отпадъци. 

Количеството на битовите отпадъци зависи от няколко фактора: 

 разположение на населените места, инфраструктура, плътност на застрояване;  

 брой на населението в тях;  

 дейността на населението като източник на образуването;  

 икономическото положение в сравнение с това в страната.  

Община Чупрене е осигурила техника и контейнери за събиране и извозване на смесените 

битови отпадъци, като е обхванала цялото население на Общината и за програмния период не се 

нуждае от такава допълнителна инфраструктура. 
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Фигура 12: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик,  

Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене“ 

 

 

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 / 422 000 m3 депонирани отпадъци; 

 - Клетка № 2 (предвидена за втори етап) с капацитет 206 400 t / 278 000 m3 депонирани 

отпадъци.  

 

Регионалното депо 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).  

В Община Чупрене се използват следните по вид съдове за събиране на твърди битови 

отпадъци: контейнери тип “Бобър”.  

 

В Община Чупрене се използват следните по вид съдове за събиране на ТБО:  

 Паркови кошчета  

 Съд контейнер тип „Бобър“ 1100 л;  

 Двойни метални кошчета.  

 

В таблици 9 са представени вида на техниката, с които разполага Община Чупрене към 

31.11.2021 г., таблица 10 – броят на наличните съдове за ТБО. 
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Таблица 9: Сметосъбираща и сметоизвозваща техника 

СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКА В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

№ ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО МАРКА БРОЙ 

1. Сметосъбиращ автомобил STEYR 1 

2. Лекотоварен автомобил IVECO 1 

ПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
1. Трактор с челен товарач NEW HFLLAND 1 
2. Трактор с мулчер за 

почистване на банкети 

 

NEW HFLLAND 

 

1 
Източник: община Чупрене 

 

 

 

     Таблица 10: Справка за наличните съдове 

Общо за община  

Чупрене 

Контейнер метален 

тип „Бобър“ 

Двойни 

кошчета 

Паркови 

кошчета 

175 бр. 40 бр. 20 бр. 

Източник: община Чупрене 

 

Всички фирми, организации, учреждения, заведения и домакинства се осигуряват с 

необходимия брой съдове за събиране на БО, съобразно приетата организация за сметосъбиране и 

сметоизвозване. Събирането и транспортирането на ТБО от съдовете за временно съхранение 

(контейнери и кофи) се извършва съгласно маршрутните графици на специализирана техника и 

екипи за обслужване. 

 
4.Анализ на институционния капацитет в сферата на управлението на 

отпадъците, с акцент върху контролните функции 

 
Съгласно изискванията на закона за управление на отпадъците управлението на 

дейностите по отпадъците в Община Чупрене се извършва Кмета на Общината.  

Местното законодателство отнасящо се до управление на отпадъците е регламентирано с 

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Чупрене за периода 2021 – 2028 

г. приета с Решение №………., от Общински съвет Чупрене. 

 

5.Анализ на организационните схеми за управление на отпадъците, планиране, 

финансиране и определяне на цени и такси за услугите 
Финансирането на услугите и дейностите по събиране, извозване, съхранение или 

обезвреждане на битовите отпадъци се осъществява чрез събиране на такса „Битови отпадъци“. Тя 

се определя в годишен размер и е заложена в План-сметката за приходите и разходите за 

поддържане на чистотата, сметопочистването и сметоизвозването на територията на Общината за 

съответната година. План-сметката се одобрява на сесия на ОбС. В Община Чупрене, както и в 

останалите общини таксата се формира на база данъчна оценка, което не отразява адекватно 

принципа „Замърсителя-плаща“. Тази практика не е обвързана с реално формираните отпадъци и 

за различните генератори размерът на таксата за някои е нереално нисък, за други - нереално 

висок. 

Разходите за дейности по третиране на отпадъците на Община Чупрене през последните 
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пет години са представени в таблица 11.  

 

Таблица 11: Разходи в лева за дейности по третиране на отпадъците на Община Чупрене     

 през последните пет години. 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

2 708 лв. 9 589 лв. 21 646 лв. 24 541 лв. 15 155 лв. 

 

 

6.Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на 

отпадъците 
Кампаниите за повишаване на общественото съзнание и консултации с участниците в 

процеса на управление на отпадъците, ще допринесат за разбиране на потенциалните 

възможности и ползи за околната среда, произтичащи от оползотворяването и рециклирането на 

отпадъците. 

 Планирането, регулирането и налагането на законодателството по управление на 

отпадъците зависи от наличните човешки ресурси в Общината. За да се подпомогне изпълнението 

на законодателството, компетентните органи на национално, регионално и общинско ниво се 

нуждаят от достатъчен и добре обучен персонал, ангажиран със:  

- разработване и прилагане на законодателството, технически стандарти и ръководства за 

дейностите по управление на отпадъците;  

- разработване на политиката за управление на отпадъците, планиране и прилагането на 

местно ниво;  

- събиране, обработка, анализиране и докладване на данни. 

 

 Изпълнението на Програмата за управление на отпадъците ще изисква повишаванe на 

административния капацитет на местно ниво. 

 Планирането и установяването на финансово обезпечени и поносими за населението 

системи за събиране (включително разделно) и транспортиране на отпадъците, изграждането и 

експлоатацията на съоръжения и инсталации е предизвикателство за голяма част от по-малките 

общини. Това налага приемането на мерки за насърчаване на кооперирането между общините, с 

цел изпълнение на техните отговорности и подпомагане усъвършенстването на системите за 

управление на отпадъците. Чрез регионалните инициативи ще бъде осигурен достъп до 

необходимото ноу-хау и техническа инфраструктура за обезвреждане на приемлива за 

населението цена.  

Включените в настоящата подпрограма мерки са насочени към укрепване на 

административния капацитет, необходимостта от които произтича най-вече от развиващото се 

национално законодателство в сектора на управление на отпадъците.  

Вземането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в общинската 

програма, ще се постигнат при оптимален баланс на интересите на различните участници в 

управлението на отпадъците. Ще се поддържа непрекъснат диалог с участниците в дейностите по 

управление на отпадъците и организирането на кампании за повишаване на общественото 

разбиране и съзнание. 

 За целта се предвижда: 

 - редовното предоставяне на информация на населението за състоянието на околната 

среда чрез публикуване на информация на интернет страницата на Общината; 

 - привличането на населението, неправителствени организации и заинтересованата 

индустрия, в процесите на вземане на решения по въпросите на управление на отпадъците, 

включително за начина за определяне на „Такса битови отпадъци" и отчитането на изразходваните 
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средства; 

 - повишаване на общественото съзнание, с цел да се постигне промяна в поведението на 

населението, чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване на ресурсите, 

генерирането и обезвреждането на отпадъците. 

 

 

7.Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с 

отпадъци 
Осигуряването на достатъчни и надеждни данни за образуването, състава, събирането, 

оползотворяването и обезвреждането на различните видове отпадъци е от съществено значение за 

правилната оценка на съществуващото състояние и за осъществяване на ефективно планиране и 

контрол на дейностите по управление на отпадъците.  

Предвиждат се мерки за: 

- провеждане на регулярни морфологични изследвания на отпадъците от системите за 

събиране на смесени битови отпадъци и отпадъци от опаковки 

- оценка на общото количество на образуваните отпадъци, включително и 

нерегламентирано изхвърляните;  

- прогнози за изменение на количеството и съставът на отпадъците. 

 

 

 

 

8.Прогнози 

 Прогнози за вида и количествата на образуваните отпадъци до  

2025 г. 
Европейското и национално законодателство по управление на отпадъците/ Директива 

75/442/ЕЕС и ЗУО определят като приоритет предприемането на мерки за предотвратяване и 

намаляване образуването на отпадъци. Това от своя страна води до намаляване на количеството на 

образуваните отпадъци и намаляване на вредното въздействие върху околната среда. 

Предотвратяването и намаляване образуването на отпадъци се осъществява през целия времеви 

цикъл на продуктите от тяхното проектиране до превръщането им в отпадъци.  

Правилно прилаганата политика за предотвратяване и намаляване образуването на 

отпадъци ще доведе до намаляване на разходите по събирането им, транспортирането, 

обезвреждането и контрола по прилагане на нормативните изисквания.  

ЗУО изисква програмите за управление на отпадъците да включват мерки за 

предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци. Мерките за постигане на националната 

цел за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци следва да се прилагат на 

местно ниво.  

 

По важни от тях са: 

  Икономически стимули за намаляване образуването на отпадъци  

Определянето на размера на таксите за битовите отпадъци е от компетенциите на 

Общината. Прилагането на принципа за заплащане на реално генерирани отпадъци е важен 

икономически инструмент за насърчаване на фирми и домакинства да образуват по-малко 

количество отпадъци. Към настоящия момент размерът на таксата в Община Чупрене се определя 

на база данъчна оценка на имота. Тази практика не е обвързана с реалното формиране на 

отпадъците и по този начин за различните генератори на отпадъци размерът на таксата за някои е 

нереално нисък , а за други нереално висок.  

Прилагането на ефективни схеми за определяне размера на таксите за сметосъбиране, 

сметоизвозване, обезвреждане и депониране на отпадъците насърчава населението да употребява 
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продукти, от които се образуват по- малко отпадъци (например – за повторна употреба, с по-малко 

опаковки и т.н.). Намаляването на общото количество би довело и до  съкращаване на разходите 

за общинския бюджет по третиране на отпадъците. Важен момент е предоставяне възможност на 

жителите да предават рециклируеми отпадъци. В следствие на това би могло да се пристъпи към 

диференцирано облагане след сключване на договор с организация по оползотворяване и 

въвеждане на система за разделно събиране на един или повече видове масово разпространен 

рециклируем отпадък.  

 Осъществяване на ефективен контрол върху спазването на изискванията, въведени 

в наредбите за масово разпространени отпадъци по отношение заплащането на продуктови 

такси и относно повторното използване на съответния вид масово разпространен отпадък 

  Контрол върху спазването на забраните за изхвърляне в общия поток на опасни 

отпадъци от домакинствата  

В законодателството са въведени забрани за депониране на редица отпадъци, притежаващи 

опасни свойства. Осигуряването на спазване на тези забрани на местно ниво ще доведе до 

намаляване вредното въздействие върху околната среда. Мерките за налагане на санкции за 

нарушаване на забраните следва да се обвърже с въвеждане на система за събиране на опасни 

отпадъци от бита. В този случай освен контрол е от особена важност работата с обществеността, 

училища, неправителствени организации. 

  Демографска прогноза  

За охарактеризиране на демографското положение в Община Чупрене са ползвани данните 

на Националния статистически институт (НСИ). 

 За изготвянето на реалистична прогноза за броят на населението са отчетени и 

тенденциите за промяна на механичният прираст на населението. 

 В основата на миграцията са главно: 

- семейни причини,  

- трудова заетост, 

- по-добри условия на живот и др.  

 

Община Чупрене е подложена на влиянието на редица фактори, като например 

демографски и социално-икономически, отнасящи се до нейната територия, така и на действието 

на влияния и фактори, характерни за цялата страна. Основна роля за тенденциите в настоящата 

демографска ситуация играят фактори като раждаемост и смъртност, миграция, брачност и 

разводимост, етническа, религиозна, полово-възрастова и образователни структури на 

населението на Общината. В допълнение върху демографската ситуация в Община Чупрене, 

влияние оказват и редица общи тенденции, които са характерни за европейските страни по 

отношение на тяхното демографско, социално и икономическо развитие. На тази база 

формирането на човешките ресурси в Общината, в количествено и в качествено изражение се 

явява пряка последица от всички тези процеси.  

Въз основа на отбелязаните тенденции и дългосрочната прогноза на НСИ за 

демографското развитие на страната до 2025 г. е направена прогноза на населението на Община 

Чупрене за периода 2021 - 2025 година (таблица 12). Предвиден като най-вероятен е сценарият за 

демографско развитие с минимално намаляване броя на населението. 
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    Таблица 12: Прогноза на населението на Община Чупрене за периода 2021 -2025 година 

 Брой жители за съответната година 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Община 

Чупрене 

 

1 609 

 

1 573 

 

1 537 

 

1 501 

 

1 465 

 
Прогнозира се, че в Община Чупрене ще се установи процес на повишаване на 

икономическата активност, подобряване на условията за живот и бизнес, ще се наблюдава 

задържане на население в трудоспособна възраст в региона и следователно преминаване към 

стабилизиране броя на населението. 

 

  Прогноза за образуваните отпадъци  

Количествата образувани битови отпадъци в дадена Община са в зависимост от броя 

жителите и потребителските навици и възможности. Отчитайки тенденцията в страната през 

последните години за увеличаване нормата на натрупване с ръста на БВП и инертността на 

мерките за предотвратяване на отпадъците по-вероятно е да се очаква нарастване на количеството 

на образуваните отпадъци.  

Прогнозата за количеството на генерираните отпадъци за Община Чупрене предвижда, че 

количеството на отпадъците ще се запази на сегашните нива. 

 Детайлна прогноза за количеството и морфологичния състав на генерираните отпадъци е 

направена като е използвана информацията за количеството на отпадъците през 2015 - 2018 г., 

както и данните от проведения морфологичен анализ. 

 Съгласно данните от проведения морфологичен анализ, годишното количество на 

битовите биоотпадъци (хранителни, градински и дървесни) за 2019 г. в Община Чупрене е 307,94 

т. Целите, които трябва да бъдат постигнати за разделно събиране и оползотворяване на 

биоотпадъци. 

 Цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци 

генерирани в Община Чупрене 
 Всички органични отпадъци могат да се компостират. От всички “зелени“ отпадъци - 

отпадъци от дворове, като паднали листа, окосена трева, плевели и останки от градински 

растения, също и хранителни отпадъци, може да се получи отличен компост. Дървесните 

отпадъци от дворове могат да бъдат насечени и нарязани до размера на дърва за горене в печка 

или камина или да бъдат раздробени чрез шредер до дървесни стърготини или малки парченца. 

Когато се поставят около засадени растения или за настилка на пътеки, те накрая ще бъдат 

биоразградени и ще се превърнат в компост.  

 

Изпълнението на целите за рециклиране в Община Чупрене ще бъде осъществено чрез 

изпълнението на мерките заложени в Плана за действие в раздел V от настоящата програма.  

Изпълнението на целите за разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци 

се осигурява чрез прилагане на мерките, предвидени за финансиране по ОПОС 2021 – 2027 г. в 

съответните региони за управление на отпадъците. 
 
 


