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I ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Програмата за управление на отпадъците е един от най-важните инструменти за 

прилагане на националното законодателство за отпадъците на територията на община 

Чирпан. Тя е изготвена от „Tемпеко“ ЕООД за периода 2017-2020 г., и е разработена на 

основание изискванията на чл.52 от ЗУО, в съответствие с методическите указания за 

разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със 

Заповед № РД-211/ 31.03.2015г. на министъра на околната среда и водите, както и в 

съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за 

управление на отпадъците (НПУО).  

Съгласно чл.21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общинският съвет като законодателен орган на местно ниво приема стратегии, 

прогнози, 

програми и планове за развитие на Общината, определя изисквания за дейността на 

физическите и юридическите лица на територията на Общината, които произтичат от 

екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, 

както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура. 

Настоящата Програма за управление на отпадъците на територията на община Чирпан 

съдържа преглед на текущото състояние, по отношение управлението на отпадъците, 

както и регламентира целите, принципите, мерките, начините на изпълнение, начините 

за контрол, начините за финансиране на дейностите и очакваните резултати за 

изпълнение на задълженията на общинска администрация – Чирпан по отношение 

управлението на отпадъците. 

Програмата се актуализира периодично при промяна на нормативната уредба, при 

изменения на целите и приоритетите на националното законодателство и при изтичане 

на периода й, което дава възможност за вземане на навременни и адекватни мерки при 

изпълнение на политиката, свързана с управление на отпадъците. 

При разработването на програмата е спазена йерархията за третиране на отпадъците, 

изградена съгласно изискванията на Европейският съюз /ЕС/ и залегнала с ЗУО, а 

именно: 

1.Предотвратяване образуването на отпадъците; 

2.Подготовка за повторна употреба; 

3.Рециклиране; 

4.Друго оползотворяване (оползотворяване за получаване на енергия); 

5.Обезвреждане. 

В програмата са взети под внимание европейските тенденции за решаване на 

проблемите 

с отпадъците и специфичните местни условия, заложени в Общинския план за развитие 

на община Чирпан. 

 

1.1 Обхват на Програмата 

Настоящата програма обхваща всички дейности свързани с управлението на 

отпадъците 
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на територията на община Чирпан, произтичащи от ЗУО. Включват се мерки по 

предотвратяване образуването на отпадъците, събирането, транспортирането, 

третирането, оползотворяването и обезвреждането на различните потоци отпадъци, 

образувани от жизнената дейност на гражданите, от административни, търговски, 

производствени и други източници. 

Видове отпадъци, които са в обхвата на програмата са: 

 Битови отпадъци; 

 Строителни отпадъци; 

 Масово разпространени отпадъци /МРО/ - негодни за употреба батерии и 

акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства 

(ИУМПС), отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, излезли от 

употреба гуми (ИУГ), излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване (ИУЕЕО) и др.; 

 Отпадъци от опаковки; 

 Биоразградими и растителни отпадъци; 

С оглед синхронизиране с мерките за регионално управление на отпадъците, 

настъпилите промени в националното законодателство предвид задачите, заложени в 

Националната програма за управление на отпадъците и Програмата за прилагане на 

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

 Предотвратяване и минимизиране образуването на отпадъците; 

 Увеличаване на дела на оползотворените и рециклирани отпадъци; 

 Въвеждане на нови схеми за разделно събиране на отпадъци от опаковки и 

осъществяване на ефективен контрол по спазване на договорите с ООп; 

 Въвеждане на система за разделно събиране и оползотворяване на 

биоразградими отпадъци; 

 Мерки за насърчаване на разделното събиране на биоотпадъците с цел 

компостиране и анаеробно разграждане, както и за третиране на биоотпадъците 

по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда, в т.ч. 

мерки за поетапно намаляване на количествата депонирани биоразградими 

отпадъци; 

 Изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани 

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

отпадъци, опасни отпадъци и други; 

 Въвеждане на система за разделно събиране на битови отпадъци на територията 

на цялата община най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, 

метали, пластмаси и стъкло, които ще отклонят значително количеството на 

общия отпадъчен поток; 

 Организиране на събирането, оползотворяване и обезвреждането на 

строителните отпадъци от ремонтни дейности, образувани от домакинствата; 

 Информация за критериите, използвани за определяне на местоположението и 

капацитета на основните инсталации и съоръжения за обезвреждане или 

оползотворяване на отпадъци, които се предвижда да бъдат изградени; 
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 Общи политики за управление на отпадъците, включително предвидени 

технологии и методи за управление на отпадъците, и специфични политики към 

определени групи отпадъци, които изискват специално управление; 

 Въвеждане на система за разделно събиране на опасните отпадъци от 

домакинствата; 

 Повишаване на качеството на услугата по събиране и транспортиране на 

отпадъците, чрез увеличаване броя на контейнерите и честотата на извозване; 

 Определяне на необходимостта от финансиране чрез Оперативна програма 

„Околна среда“ 2014–2020г. или други форми на финансиране извън бюджета на 

община Чирпан. 

 Оценка на необходимостта от нови схеми за събиране, закриване на 

съществуващи инсталации и съоръжения за отпадъци, допълнителна 

инфраструктура от инсталации и съоръжения за отпадъци, както и съотносимите 

към това инвестиции; 

 Привличане на средства за инвестиции в инфраструктурата за управление на 

отпадъците от други международни финансови институции или ПУДООС; 

 Подобряване на контрола срещу изоставянето, нерегламентираното изхвърляне 

и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците; 

 Организационни аспекти, свързани с управлението на отпадъци, включително 

описание на разпределението на отговорностите между общинските и 

регионални изпълнителни органи, физическите и юридическите лица, които 

осъществяват управлението на отпадъците; 

 Информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и 

мерки за тяхното възстановяване; 

 Предприемане на мерки за осведомяване, повишаването на общественото 

съзнание и мотивиране на населението за разделно събиране на отпадъците и 

увеличаване на повторната употреба. 

1.2 Цели на Програмата  

Основната цел на „Програмата за управление на отпадъци на община Чирпан“ е да 

допринесе за устойчивото развитие на Общината, чрез определяне на необходимите 

мерки за изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците на местно 

ниво, която е елемент на интегрираната Регионална система за управление на 

отпадъците в регион Стара Загора. Тази система ще доведе до намаляване 

въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, 

подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс, увеличаване 

отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестиции в областта на 

управление на отпадъците. Програмата за управление на отпадъците съдържа следните 

основни количествени цели, за постигането на които са предвидени подпрограми с 

мерки: 

 

Основни количествени цели във връзка с отпадъците на община Чирпан. 

Отпадъчни потоци  Година Цел  
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Масово разпространени отпадъци 

Отпадъци от опаковки 2020 56% от теглото на образуваните отпадъци от 

опаковки се оползотворяват; 

54,9% от теглото на образуваните отпадъци 

от опаковки се рециклират 

ИУМПС 2020 Мин. 95% от теглото на всяко ИУМПС, 

прието на площадки за събиране и 

съхраняване или в центрове за 

разкомплектоване се оползотворява; 

Мин. 85% от теглото на всяко ИУМПС, 

прието на площадки за събиране и 

съхраняване или в центрове за 

разкомплектоване се рециклира; 

ИУЕЕО 2020 Разделно е събрано мин. 65% от средното 

тегло на пуснатото на пазара ЕЕО през 

предходните три години; 

Отпадъци от гуми 2020 Оползотворено мин. 65% от количеството 

гуми, пуснати на пазара през предходната 

година; Рециклирано е мин. 50% от 

количеството гуми, пуснати на пазара; 

Отпадъци от отработени 

масла 

2020 Мин. 40% от количеството масла, пуснати 

на пазара през съответната година; 

Отпадъци от портативни 

батерии и акумулатори 

(ПБА) 

2020 Разделно са събрани мин. 45% от пуснатите 

на пазара ПБА с изключване на ПБА, които 

са били пуснати на пазара, но са изнесени 

или изпратени от територията на страната; 

Отпадъци от автомобилни 

батерии и акумулатори 

2020 Събрани са разделно 100% от пуснатите на 

пазара автомобилни батерии и акумулатори; 

Биоотпадъци 

 2017-

2019 

Разделно събрани и оползотворени - мин. 

25% от количеството на битовите 

биоотпадъци образувани в регион Стара 

Загора през 2014г. 

 2020 Разделно събрани и оползотворени - мин. 

50% от количеството на битовите 

биоотпадъци образувани в регион Стара 

Загора през 2014г. 

Отклоняване на битовите биоразградими отпадъци от депата 

 2020 До 35% от общото количество на същите 

отпадъци, образувани в регион Стара Загора 

през 1995г.; 

Битови отпадъци от хартия, картон, пластмаси и стъкло 

 2017 Рециклиране на мин. 25% от общото им 
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тегло; 

 2018 Рециклиране на мин. 40% от общото им 

тегло; 

 2019 Рециклиране на мин. 50% от общото им 

тегло; 

Строителни отпадъци  - от ремонтни дейности на домакинствата 

 2018 Повторна употреба, рециклиране и друго 

оползотворяване на материали от неопасни 

строителни отпадъци - най-малко 35% от 

общото тегло на отпадъците; 

 2019 Повторна употреба, рециклиране и друго 

оползотворяване на материали от неопасни 

строителни отпадъци - най-малко 55% от 

общото тегло на отпадъците; 

 2020 Повторна употреба, рециклиране и друго 

оползотворяване на материали от неопасни 

строителни отпадъци - най-малко 70% от 

общото тегло на отпадъците; 

 2017-

2019 

Възложителите на СМР на проекти, 

финансирани с публични средства, 

отговарят за влагането в строежите на 

рециклирани строителни материали или на 

третирани СО за материално 

оползотворяване в обратни насипи, в 

количества съгласно посочените в 

Приложение №10 към чл.13, ал.1 и 2 от 

„Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали“; 

 2020 Възложителите на СМР на проекти, 

финансирани с публични средства, 

отговарят за влагането в строежите на 

рециклирани строителни материали или на 

третирани СО за материално 

оползотворяване в обратни насипи, както 

следва: 

- За строителство на сгради - 2 на сто 

от общото количество вложени строителни 

продукти; 

- За строителство на пътища - 10 на 

сто от общото количество вложени 

строителни продукти; 

- За рехабилитация, основен ремонт и 
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реконструкция на пътища - 3 на сто от 

общото количество вложени строителни 

продукти; 

- За строителство, реконструкция и 

основен ремонт на други строежи от 

техническата инфраструктура - 8 на сто от 

общото количество вложени строителни 

продукти; 

- За оползотворяване на предварително 

третирани строителни отпадъци в обратни 

насипи - 12 на сто от общото количество 

вложени строителни продукти; 

 2020 - Възложителите на СМР на пътища са 

отговорни за постигане на цел 80 на сто 

материално оползотворяване от теглото на 

образуваните при тези дейности строителни 

отпадъци; 

- Възложителите на СМР и/или 

премахването на строежи, осигуряват 

селективното разделяне и материално 

оползотворяване на определени видове 

отпадъци в минимални количества, съгласно 

посочените в 

„Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали“; 

 

Настоящата програма обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на 

общините, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и 

подзаконовите нормативни актове към него. С оглед синхронизиране с мерките за 

регионално управление и настъпилите промени в националното законодателство, 

следните основни резултати, свързани с подобряване и оптимизиране системата за 

управление на отпадъците и качеството на околната среда в Общината са заложени в 

програмата, както следва: 

 Предотвратяване и намаляване количеството на генерираните отпадъци; 

 Увеличаване количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, чрез 

разширяване обхвата на системата за разделно събиране, транспортиране и 

третиране на отпадъци от опаковки; 

 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците, позволяващо осъществяването 

на ефективен мониторинг и контрол – обединяване усилията на общините Стара 

Загора, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Николаево, Мъглиж, 

Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица и Чирпан за експлоатация на Регионално 

депо на РЦУО – Ст. Загора и три ПС. 
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 Достигане целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на БО; 

 Закриване, рекултивация и след експлоатационен мониторинг на старото 

общинско депо „Шахтова пещ“ в землището на гр. Чирпан; 

 Актуално нормативно регламентиране на управлението на отпадъците на 

общинско ниво; 

 Осигуряване електронна система в общината за база данни за управление на 

отпадъците; 

 Подобряване управлението на други потоци отпадъци (в т.ч. опасни битови 

отпадъци и др.); 

 Работа с обществеността - привличане на обществеността при вземането на 

решения, свързани с основния проблем „отпадъци”; провеждане на кампании по 

прилагането на програмата; участие в моделни проекти за управление на 

отпадъците; прилагане на принципите на „споделена отговорност“ и 

„замърсителят плаща“; 

 

1.3 Принципи за управление на отпадъците 

Основните принципи, за управление на отпадъците, залегнали в международните 

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

политика в тази област, както и основните принципи, на които се основава 

Националния план за управление на отпадъците: 

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

където това е възможно; 

“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” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до 

мястото на тяхното образуване; 

“Самодостатъчност” – отпадъците, генерирани в ЕС, трябва да бъдат третирани в 

рамките на общността; 

„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. 

Принципът „Замърсителят плаща” е включен в Договора за създаване на 

Европейската общност (чл.174). Този принцип във връзка с отпадъците изисква:  

 Причинителят и притежателят на отпадъци да ги управляват по начин, който 

гарантира висока степен на защита за околната среда и човешкото здраве; 

 Причинителите на отпадъци да поемат отговорност за отпадъците си;  
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 Разходите за опазване на околната среда и човешкото здраве, свързани с 

образуването и третирането на отпадъците, да бъдат отчитани при определяне 

цената на продуктите и услугите;  

 Разходите за третиране и транспортиране на отпадъците да са за сметка на 

причинителите и притежателите на отпадъците; 

Принципът "Разширена отговорност на производителя" (РОП) е екологичен принцип, 

който се прилага като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото въздействие 

върху околната среда от даден продукт и въвежда задължения и отговорности за 

производителя на продукта по време на целия му жизнен цикъл за ограничаване на 

съдържанието на опасни вещества, обратно приемане, повторна употреба, рециклиране, 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, получени в резултат на употребата на 

продукта. В съответствие с този принцип, производителите на продукти следва да 

поемат отговорност, включително финансирането за:  

 Предотвратяване и намаляване на отпадъци, образувани при производството на 

техните продукти;  

 Проектиране и разработване на продукти, които подлежат на многократна 

употреба, са технически издръжливи, не съдържат или имат ограничено 

съдържание на материали и вещества, представляващи риск за околната среда; 

 развиване на пазари за повторната употреба и рециклирането на отпадъците, 

образувани след крайната употреба на пусканите на пазара продукти. 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) определя 

разширената отговорност на производителя като подход за екологична политика, при 

който отговорността на производителя за продукта обхваща и етапа след 

потреблението от целия жизнен цикъл на продукта. Политиката за разширената 

отговорност на производителя се характеризира с: 

 Изместването на отговорността (физически и/или икономически, напълно или 

частично) във възходящ ред към производителя и извън общините;  

 Осигуряването на стимули на производителите, за да вземат предвид 

екологичните съображения при създаването на своите продукти. Докато други 

инструменти на политиката обикновено имат за цел изолирана точка от 

веригата, разширената отговорност на производителя се стреми да интегрира 

сигналите, свързани с екологичните характеристики на продуктите и 

производствените процеси в цялата продуктова верига. 

Йерархия на управлението на отпадъците 

РДО въвежда нова йерархия на управлението на 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 от страните-членки гарантира най-високо 

ниво на съответствие с европейските документи за ефективно използване на ресурсите, 

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

възможни начина за институциите и бизнеса за справяне с отпадъците и дава приоритет 

на мерките в следната последователност:  

 Предотвратяване на образуването на отпадъци; 
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  Подготовка за повторна употреба;  

 Рециклиране;  

 Друго оползотворяване, напр. оползотворяване за получаване на енергия; 

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

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

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

намалява: 

 генерираното количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на 

продуктите или удължаването на жизнения им цикъл (количествено 

предотвратяване);  

 съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите (качествено 

предотвратяване на отпадъците). 

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

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

повторно (например поправка на велосипеди, електрическо и електронно оборудване, 

мебели и др., които след като са поправени се продават като втора употреба). 

Подготовката за повторна употреба е вид оползотворяване на отпадъците. 

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

да се променят неговите физикохимични свойства и да се оползотворява повторно за 

същите или за други цели. Главната цел на Рамковата директива за отпадъците е ЕС да 

стане повече от "рециклиращо общество", което се стреми да избягва образуването на 

отпадъци и да използва отпадъците като ресурс. 

Конкретните дейности по управление на отпадъка, които се определят като 

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

 рециклиране на материали: напр. на пластмасови продукти или компоненти в 

пластмасови материали; стопяване на отпадъчно стъкло в стъклени продукти; 

употреба на хартиени отпадъци в заводи за хартия и др. Рециклирането на 

материали: например пластмасови гранулирани и пелетизирани за екструдиране 

или формоване, натрошени отпадъци от стъкла, сортиране на отпадъци от 

хартия, отговарящи на критериите за края на отпадъка;  

 производство на компост, отговарящ на критериите за качество на продуктите. 

Рециклирането е вид оползотворяване на отпадъците. 

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

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

подготовка за повторна употреба или за рециклиране. 

Примери за друго оползотворяване са:  

 изгарянето или съвместното изгаряне, когато основното използване на 

отпадъците е като гориво или друг начин за получаване на енергия. Това е 

операция по управление на отпадъците с оползотворяване на енергията, 

класифицирана като R1 в приложение II към РДО. Това контрастира с 

изгарянето на отпадъци без оползотворяване на енергия, класифицирано като 

операция по обезвреждане D10 в приложение I към РДО. 

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

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

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

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

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

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

оползотворяване. 

 

1.4. Нормативна уредба  

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, който 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 разрешения/регистрационни 

документи. 

Закон за управление на отпадъците  

ЗУО (обн., ДВ, бр.53 от 13.07.2012г.) въвежда изискванията на РДО 2008/98/ЕО, 

включително принципите „замърсителят плаща”, „разширена отговорност на 

производителя” и йерархията на управление на отпадъците. Той въвежда за първи път 

конкретно адресирани оперативни цели за рециклиране на битови и строителни 

отпадъци, изисквания към съоръженията и инсталациите за отпадъци, въвежда 

икономически и регулаторни механизми и инструменти за прилагане на 

законодателството; правила за управление на масово разпространените отпадъци; 

урежда подхода за „край на отпадъка” и „странични продукти”, определя детайлно 

контролните функции на институциите и конкретните глоби и санкции за неспазване на 

закона. 

Ключови разпоредби, произтичащи от ЗУО са: 

 Количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на 

отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса 
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и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, които да 

достигнат общините, в следните срокове и количества: 

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

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

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

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

количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от 

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

 Въвежда поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго 

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

което отговорност имат възложителите на строителни дейности, както публични 

органи, така и бизнес: 

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

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

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

 Кметовете на общини да организират системи за разделно събиране на битовите 

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

за разделно събиране на отпадъци от опаковки за всички населени места с 

население, по-голямо от 5000 жители и за курортните населени места. 

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

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

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

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

места. 

 Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 

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

населени места са задължени от началото на 2013г. 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. 

Законът за ратификация на Базелската Конвенция за контрол на 

трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане е приет 

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

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

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

отпадъци. 

 Въвежда икономически инструменти за покриване на бъдещи разходи за 

закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото и за 

стимулиране на превенцията и оползотворяването на отпадъци преди 

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

изискванията за финансови гаранции при трансграничен превоз, както и 

възможните случаи на ограничения. 

Подзаконови нормативни актове по прилагане на ЗУО 

Действащите подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията на 

ЗУО, могат да се обособят в четири групи: 

Подзаконови нормативни актове, определящи изисквания към съоръжения и 

инсталации: 

 към площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци; 

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

на отпадъци; 

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

на отпадъци; 

- за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци;  

 към инсталации, произвеждащи титанов диоксид 

Подзаконови нормативни актове, регулиращи управлението на специфични отпадъчни 

потоци: 

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

- за строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали;  

- две отделни наредби за третиране и за разделно събиране на биоотпадъците;  

- 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;  

- за събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните 

заведения, която е съвместна наредба на министъра на здравеопазването и 

министъра на околната среда и водите.  

Подзаконови нормативни актове, съдържащи регулации по управлението на отпадъци 

чрез икономически инструменти: 

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

и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци и за 

отчисленията за депониране на битови и строителни отпадъци 

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

образуват масово разпространени отпадъци (ИУМПС, ИУЕЕО, гуми, опаковки, 

масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, полимерни торбички) 

- за финансова гаранция или еквивалентна застраховка при трансграничен превоз 

на отпадъци 

Подзаконови нормативни актове с хоризонтални разпоредби спрямо всички видове 

отпадъци, инсталации и съоръжения за отпадъци в обхвата на ЗУО: 

- за класификацията на отпадъците 
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- 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 - не транспониране 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 прилагането на ЗУО 

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

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г.) 

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите 

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

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр. 89 от 

13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.) 

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 

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

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

изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.) 

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

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

08.08.2014 г., изм. и доп., бр. 32 от 21.04.2017 г.) 

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

инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. 

ДВ, бр. 36 от 2013 г.) 

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

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

околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на 

здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.) 

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

и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 

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

13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.,изм. и доп., бр. 13 от 7.02.2017 г.) 

 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 (обн., 

ДВ, бр. 51 от 2014 г.) 

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

11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и 
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доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г., изм., бр. 60 от 22.07.2014 г., в 

сила от 22.07.2014 г., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 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.).  

 Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори (Приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 

г., в сила от 8.01.2013 г., попр., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм. и доп., бр. 51 от 

11.06.2013 г., в сила от 11.06.2013 г., бр. 66 от 28.08.2015 г.) 

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

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

 Наредба № 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 за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване 

(приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила 

от 01.01.2014 г.) 

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

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

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

или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-

декларации при трансграничен превоз на отпадъци (Приета с ПМС № 195 от 

10.07.2014 г., обн., ДВ, бр. 59 от 18.07.2014 г.) 

 

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; 
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Закон за устройство на територията 

Законът урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, 

изискванията към инвестиционното проектиране и строителството в страната, и 

определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели. 

Съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци са определени като елементи 

на техническата инфраструктура. Това създава допълнителни административни 

бариери и забавяния на планирането и изграждането им, тъй като се изисква 

изработването на специален ПУП, дори ако теренът е определен с ОУП или ПУП за 

промишлени цели, т.е. неясен остава въпросът защо на терени, определени с 

устройствен план като промишлени, на които могат да се изграждат енергийни, 

химически, металургични и други подобни обекти, могат да стартират проекти за 

отпадъци, например компостираща или сепарираща инсталация, но след провеждане на 

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

и рисковете при експлоатация, тези инсталации са определени като втора категория 

строеж от общо осем категории, като първа категория са най-сложните и рискови, а 

осма категория – с незначителен риск и сложност. 

Законът съдържа разпоредби във връзка с произтичащите от ЗУО изисквания относно 

строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради: 

 оценката за съответствието на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите обхваща проверката на тези проекти за съответствие 

с редица изисквания, включително и с изискванията за селективно разделяне на 

отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и 

дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им 

оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните 

количествени цели за оползотворяване и рециклиране; 

  премахването на строежи се извършва след одобряване на план за управление 

на строителни отпадъци, изискван от ЗУО; 

 в разрешението за строеж се вписват мерките за селективно разделяне на 

отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и 

дейностите по разрушаване и осигуряване на последващото им оползотворяване, 

включително рециклиране; 

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

въвеждане в експлоатация, когато: 1) липсва определен размер на отчисленията 

за единица депониран отпадък за последващо закриване и експлоатация по чл.60 

от ЗУО; 2) не е издадено разрешение или регистрационен документ за дейности 

с отпадъци, когато такива се изискват по реда на ЗУО. 

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 2012г., 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 
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дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община, както и 

общите изисквания, валидни за всички възложители на инвестиционни проекти. 

Посоченото несъответствие следва да се отстрани, тъй като общините не следва да имат 

задължението за осигуряване на терени, съоръжения и инсталации за производствени 

отпадъци (в случая строителни отпадъци), отговорност за които по ЗУО има 

строителният бизнес, генериращ тези отпадъци. Този текст би представлявал и пречка 

пред инвеститорите в съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци, тъй като 

текстът на закона не им позволява да си осигурят терен за инвестицията.  

 

Националният стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите 

отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020г. е първият план за страната, в 

който систематично се осъществява задълбочен анализ на проблемите за околната 

среда в резултат на депонирането на биоразградимите отпадъци, дефинира проблемите 

и идентифицира необходими мерки (административни, нормативни, финансови и др.) 

за преодоляване на проблемите и за изпълнение на целите за поетапно намаляване 

депонирането на тези отпадъци и увеличаване на тяхното рециклиране и 

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

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

ефект се постига от заместването на фосфатни торове в земеделието с компост. 

Мерките от плана са заложени и като ключови за постигане на целите на Третия 

национален план за действие по изменение на климата 2013-2020г. за намаляване на 

емисиите на парникови газове от сектор „отпадъци”. 

 

Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и 

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

страната план в разглежданата област. В резултат на детайлни анализи на 

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

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

този поток отпадъци, които в страната основно се депонират. Главната стратегическа 

цел на плана е до 2020г. да се намали вредното въздействие на строителните отпадъци 

върху околната среда чрез достигане на поне 70% ниво на рециклиране на 

строителните отпадъци. В изпълнение на мерките от плана са приети разпоредби в ЗУО 

от 2012г. и е разработена и приета Наредба за управление на строителните отпадъци и 

за влагане на строителни рециклирани строителни материали. 

 

Законодателство на ЕС за управление на отпадъците. Обхват и структура. 

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

европейското законодателство в сектора има огромно развитие. Понастоящем 

законодателството на Общността включва три категории законодателни актове: 

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

Съвета от 19 ноември 2008г. относно отпадъците и за отмяна на определени 

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

 Законодателство относно операции и съоръжения по третиране на отпадъци: 

Директива за индустриални емисии 2010/75/ЕС /относно изгаряне на отпадъци и 



Програма за управление на отпадъците на община Чирпан 2017-2020г. 

23 
 

изисквания за комплексни разрешителни за определени инсталации за третиране 

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

депонирането на отпадъци. 

 Законодателство относно специфични потоци отпадъци и включва следните 

базови директиви: Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

от 6 септември 2006г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и 

акумулатори и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО; Директива 2012/19/ЕС 

относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване; Директива 

94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994г. относно 

опаковките и отпадъците от опаковки; Директива 2000/53/ЕО на Европейския 

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

моторни превозни средства; Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 

1996г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани 

терфенили; Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986г. за опазване на 

околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от 

отпадъчни води в земеделието и Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 

февруари 1978г. относно отпадъците от производство на титанов диоксид. 

 В допълнение на посочените директиви за специфични отпадъчни потоци са 

приети и редица съпътстващи към тях директиви и решения на ЕС, въвеждащи 

специфични технически изисквания и правила. 

 Рамката и структурата на европейското законодателство, уреждащо 

обществените отношения в сектор отпадъци може да се онагледи по следния 

начин: 

 

Действащо законодателство 

РДО от 2008г. - Нови ключови разпоредби 

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

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

местни власти, отговорни за съответните политики: 

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

битовите и приравнените на битовите отпадъци; 

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

отпадъците от строителство и от разрушаване на сгради; 

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

предотвратяване на образуването на отпадъци; 

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

отпадъци и подобни източници от хартия, метал, пластмаса и стъкло; 

 въвежда процедура за определяне на критерии за край на отпадъка и 

специфицира в кои случаи вещества или предмети, получени в резултат от 

производствен процес, представляват странични продукти, а не отпадъци; 

 разграничава кога изгарянето на отпадъци е ефективно от енергийна гледна 

точка и се счита за операция по оползотворяване; 
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 определя ясно разликата между „оползотворяване” и „обезвреждане” на 

отпадъци; 

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

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

напълно и се улеснява ефективното използване на ресурси по време целия им 

жизнен цикъл, включително тяхната поправка, повторна употреба, разглобяване 

и рециклиране, без да се възпрепятства свободното движение на стоки на 

вътрешния пазар. 

 

Изисквания при трансграничен превоз 

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

трансграничен превоз, да нотифицират или да предоставят информация пред 

компетентните власти в страните-членки при трансграничен превоз на отпадъци и да 

предоставят финансови гаранции, покриващи риска от превоза. Регламентът предоставя 

на страните-членки възможност да ограничат в определени случаи вноса на отпадъци и 

изисква компетентните органи да осъществяват контрол и налагат подходящи санкции 

при установяване на нелегален превоз. Регламентът забранява износ на отпадъци за 

обезвреждане извън ЕС, с изключение на износ за страните от ЕАСТ -Исландия, 

Норвегия, Лихтенщайн, Швейцария, когато са и страни по Базелската конвенция. 

 

Изисквания относно операции по третиране и съоръжения 

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

към тяхната експлоатация: 

1) Директива за индустриални емисии 2010/75/ЕС относно инсталациите за изгаряне и 

съвместно изгаряне на отпадъци; 

2)Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци. Директивата за 

депониране въвежда и ограничения за депониране на биоразградими отпадъци: 

поетапно до 2016г. количеството на биоразградими отпадъци, които се депонират да се 

редуцира през 2016г. до 35% от количеството през 1995г. За няколко от новите страни-

членки, включително и за България, този срок е до 2020г. Директивата забранява 

депонирането на гуми, течности и експлозиви. 

 

Изисквания относно специфични потоци отпадъци 

Количествени цели за подготовка за повторна употреба, рециклиране и 

оползотворяване са въведени в 4 европейските директиви относно отпадъци от 

опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори. 

Специфични изисквания относно други потоци отпадъци: ПСБ/ПСТ, утайки от ПСОВ и 

отпадъци от производство на титанов диоксид са регламентирани в две отделни 

директиви. С оглед опростяване на законодателството, изискванията относно 

разделното събиране, когато е възможно регенерирането и обезвреждане на 

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

 

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

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

основни елемента: 

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

Директивата 94/62/ЕС относно опаковките и отпадъците от опаковки; Директива 

99/31/ЕС относно депата за отпадъци. Целите, заложени в тези директиви, са един от 

инструментите за операционализиране на целите за ефективност на ресурсите и целите, 

свързани с Инициативата на ЕС за суровините. Предвижда се прегледът на целите да 

адресира по един всеобхватен начин адекватността на настоящите цели в трите целеви 

директиви, например чрез поставяне на по-строги цели от текущите или чрез поставяне 

на нови цели, включително за предотвратяване на отпадъците и за намаляване на 

депонираните отпадъци. В същото време, прегледът предвижда обследване за 

припокриване (в т.ч. между целите за рециклиране в РДО и в Директивата за 

опаковките и отпадъците от опаковки) и, ако е необходимо, идентифициране на опции 

за опростяване на законодателството и подобри яснотата и съгласуваността между 

директивите. Законодателната инициатива е част от публикуваната Работна програма 

на ЕК за 2014г. 

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

директиви относно специфични отпадъчни потоци: утайки от ПСОВ; ПХБ/ПХТ; 

отпадъци от опаковки, ИУМПС, батерии. Ще се направи оценка на съгласуваността 

между изискванията на тези директиви с новия подход в политиката по отпадъците, в 

т.ч. йерархията на отпадъците, подхода за жизнения цикъл, и с целите на текущата 

политика, в т.ч. ефективност на ресурсите и суровините. Оценката предвижда 

консултации със заинтересованите страни. 

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

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

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

 

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

от опаковки 

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

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

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

намаляване употребата на полимерни торбички с дебелина под 50 микрона. Съгласно 

проекта за промени на Директивата от датата на влизането й в сила страните-членки 

трябва да въведат в националното си законодателство изискванията в срок от 12 

месеца, а до две години след влизането й в сила – да я приложат на практика. Това 

означава, че страните-членки трябва да въведат мерки, които могат да бъдат 

икономически инструменти, национални цели за намаляване на количествата или 

пазарни ограничения, като се спазват правилата на свободно движение на стоки и 

услуги. Целта на предложението е да се намали вредното въздействие от изхвърлянето 

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

организми и се стимулира предотвратяването на отпадъците и по-ефективното 

използване на ресурсите. 
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Стратегия на Европейската общност относно бъдещото управление на битовите 

отпадъци 

В изпълнение на 6-та Програма за действие в областта на околната среда (2001-2010г.), 

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

Тематична стратегия за предотвратяване на образуването и рециклиране на 

отпадъците. Стратегията посочи подхода за постигане на по-добро европейско 

законодателство в сектора на отпадъците, постави акцент върху нови подходи и 

начерта мерки относно по-пълното прилагане на съществуващото законодателство. 

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

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

опростяване на законодателството, установяване на ключови концепции в йерархията 

на отпадъците и жизнения цикъл, фокусира изисквания относно предотвратяването на 

отпадъците, прие се пакет от нови европейски цели за разделно събиране и 

рециклиране на отпадъците. 

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

септември 2011г. в изпълнение на една от водещите инициативи от Стратегията 

„Европа 2020”. Пътната карта е в основата на политиката на ЕС и на страните-членки 

на ЕС за устойчиво развитие. Фокусът е върху икономика, която да произвежда повече 

с по-малко суровини, като така се постига по-висока стойност с по-малко материали, а 

въздействието върху околната среда се свежда до минимум. С помощта на пътната 

карта се набелязват целите по този път и се посочват дейностите, необходими за 

постигането на устойчив растеж, основан на ефективността на ресурсите. Основна цел 

по отношение на отпадъците, съгласно раздела "Превръщане на отпадъците в ресурси", 

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

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

рециклират повече материали и суровини от изключително значение. 

Оползотворяването на енергия ще е ограничено само до нерециклируеми материали, 

депонирането практически ще е премахнато”. Документът предвиди ЕК да предприеме 

редица действия, в т.ч.: 

 Насърчаване на пазара за вторични материали и търсенето на рециклирани 

материали посредством икономически инструменти. 

 Да преразгледа целите в приетото вече европейско законодателство за 

предотвратяване, повторно използване, рециклиране и отклоняване от 

депониране, за да се премине към икономика, основана на повторно използване 

и рециклиране с близко до нулата количество остатъчни отпадъци (през 2014г.). 

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

приоритет на дейностите, свързани с по-високите нива в йерархията на 

отпадъците, съгласно Рамковата директива за отпадъците, напр. приоритет имат 

проектите за рециклиране над депата за отпадъци, (през 2012—2013г.). 

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

сред страните-членки и да разработи мерки за по-ефективна борба с 

нарушенията на законите на ЕС в областта на отпадъците (през 2013—2014г.). 
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 Да постави акцент върху финансирането на научните изследвания в Съюза 

(инициатива „Хоризонт 2020“ на ЕС) в областта на най-важните цели, свързани 

с ефективността на ресурсите, включително рециклиране, повторно използване, 

замяна на материали, оказващи въздействие върху околната среда, или на редки 

материали, по-интелигентно проектиране. 

 Страните-членки трябва да предприемат следните мерки: 

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

включително минималните цели. 

- да насочват публичното финансиране за научноизследователски дейности към 

най-важните цели, свързани с ефективността на ресурсите (непрекъснато). 

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

национални програми за предотвратяване на генерирането на отпадъци (2013г.), 

като се има предвид поставената цел в Пътната карта до 2020г. изхвърлянето на 

годни за консумация храни в ЕС да бъде намалено наполовина. 

 

Общата програма на ЕС за действие за околната среда до 2020 година 

„Благоденствие в рамките на нашата планета“, беше одобрена през ноември 

2013г. Един от основните тематични приоритети в тази седма по ред Програма на 

Общността за действия за околната среда е „ Превръщане на Съюза в ресурсно 

ефективна, екологична и конкурентоспособна нисковъглеродна икономика”. 

Подчертава се, че съществува и значителен потенциал за подобряване на 

предотвратяването и управлението на отпадъците в Съюза, за да се използват по-добре 

ресурсите, да се разкрият нови пазари, да се създадат нови работни места и да се 

намали зависимостта от вноса на суровини, като същевременно се понижат 

въздействията върху околната среда. Констатира се, че през 2011г. средното количество 

отпадъци на глава от населението в Съюза е достигнало 503 кг, като варира от 298 до 

718 кг в отделните страни-членки. Средно само 40 % от твърдите отпадъци са 

подготвени за повторна употреба или се рециклират, докато някои страни-членки 

постигат 70%, показвайки как отпадъците могат да се използват като един от основните 

ресурси на ЕС. В същото време много страни-членки депонират над 75% от своите 

битови отпадъци. 

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

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

гарантира, че не по-късно от 2020г. отпадъците ще се управляват безопасно като ресурс 

и за да се предотврати вредата за здравето и околната среда, абсолютното генериране 

на отпадъци и генерираните отпадъци на глава от населението ще намаляват и 

депонирането ще е ограничено до остатъчните отпадъци. Това ще включва прилагане 

на йерархията на отпадъците в съответствие с РДО и ефективното използване на 

пазарни инструменти и мерки, за да се гарантира, че:  

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

рециклиране и оползотворяване);  

2) енергията се оползотворява само от материали, които не подлежат на рециклиране, 

като се вземат предвид разпоредбите на член 4, параграф 2 от РДО;  
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3) рециклираните отпадъци се използват като основен и надежден източник на 

суровини за Съюза чрез разработването на нетоксични цикли на материалите;  

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

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

и 6) намаляване на хранителните отпадъци. Предвижда се извършване на прегледи на 

съществуващото законодателство в областта на продуктите и отпадъците, включително 

преглед на основните цели на ключовите директиви за отпадъците, въз основа на 

Пътната карта за ефективно използване на ресурсите, с цел напредък към постигането 

на кръгова икономика, и премахване на пречките на вътрешния пазар пред дейности по 

екологосъобразното рециклиране в Съюза. 

Целта на Зелена книга за Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци 

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

на свързаните с пластмасовите отпадъци предизвикателства пред обществената 

политика. Последващите действия във връзка със Зелената книга са неразделна част от 

по-широкия преглед на законодателство в областта на отпадъците и по-конкретно на 

съществуващите цели за оползотворяване и депониране на отпадъци, както оценката на 

петте директиви, които обхващат различни потоци от отпадъци. Зелената книга 

представя както резултатите от редица изследвания относно пластмасовата индустрия и 

отпадъците от пластмаса, така и вредите, които се нанасят от пластмасовите отпадъци 

на околната среда, особено на морската среда и на водните организми, и потенциалните 

заплахи за човешкото здраве от химическите добавки в тези отпадъци, които могат да 

мигрират в околната среда, макар и в малки количества. 

Разглеждат се варианти на политиката относно пластмасови отпадъци, като например 

предотвратяване на образуването чрез изисквания към създаването на пластмасови 

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

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

на икономически инструменти, които да стимулират рециклирането пред 

оползотворяването на енергия чрез изгаряне и намаляването на употребата на 

еднократни или с малотрайна употреба евтини или безплатни продукти, като например, 

детски играчки, найлонови торбички и др. 

 

1.5 Видове отпадъци в обхвата на програмата 

 Битови отпадъци; 

 Строителни отпадъци; 

 Масово разпространени отпадъци /МРО/ - негодни за употреба батерии и 

акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства 

(ИУМПС), отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, излезли от 

употреба гуми (ИУГ), излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване (ИУЕЕО) и др.; 

 Отпадъци от опаковки; 

 Биоразградими и растителни отпадъци; 

 

1.6 Регионално сдружение за управление на отпадъците – Старa Загора 
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Създадено е Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Стара 

Загора, което обхваща общините Стара Загора, Казанлък, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, 

Братя Даскалови, Чирпан, Николаево, Твърдица, Опан. С решение №238 от 05 януари 

2009г. гр. Стара Загора, Старозагорски Окръжен съд /Търговско отделение/ регистрира 

юридическо лице - Сдружение с нестопанска цел с наименование „Регионално 

сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора“. Мястото на изпълнение на 

дейността на сдружението е гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” 107. 

Целите, определени в учредителния документ на Сдружението са: 

 Подобряване на качеството на услугите за събиране, транспортиране, и 

обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнени на тях; 

 Ефективно използване на ресурсите, възникващи в процесите на управление на 

отпадъците; 

 Оптимизиране на процесите за управление на отпадъците с оглед намаляване на 

разходите за услугата за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите 

отпадъци и на приравнените към тях; 

 Постигане на прозрачност и отговорност на процесите на управление на 

отпадъците; 

 Реализиране на целите и изискванията на националното законодателство и 

подзаконовите актове за управление на отпадъците; 

 Стимулиране и подпомагане на активността на отделните граждани за  участие в 

процесите за управление на отпадъците; 

 Насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, органите на 

местното самоуправление, стопанските организации при решаване на 

проблемите, свързани с управлението на отпадъците. 

Гореописаните цели ще се постигат чрез предоставяне на консултации на общините-

членове на сдружението по въпросите, свързани с управлението на отпадъците; 

организиране и провеждане на процедури за осъществяване на дейности, свързани с 

управлението на отпадъците; осъществяване на инвестиционна дейност, включително и 

депонирането на регионално депо за битови отпадъци; осъществяване на мониторинг и 

контрол върху изпълнението на сключени договори или върху отделни дейности, 

свързани с управлението на отпадъците; Организиране различни форми на обучение; 

разпространение на информация, свързана с управлението на отпадъците; провеждане 

на работни срещи, семинари и конференции; публикуване и разпространение на 

печатни и електронни издания, свързани с дейността на сдружението; подпомагане на 

дейността на медиите при отразяване на проблемите на управление на отпадъците; 

подпомагане на дейността на органите на централната и местна власт чрез изработване 

на експертни становища, организиране на дебати и представяне на предложения за 

промени в нормативните актове, организиране на проучвания и осъществяване на 

изследователски проекти. 

Сдружението е създадено в обществена полза. 

През м. декември 2014г. Сдружението е учредено по реда на ЗУО. 

Предметът на основна дейност на сдружението е осъществяване на дейности и проекти, 

свързани с управлението на отпадъците и по-конкретно на битовите отпадъци и на 
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приравнените на тях отпадъци, строителните отпадъци и масово разпространени 

отпадъци и др. 

Органи на управление на Сдружението са - Общо събрание и Председател. 

Сдружението се представлява от председателя – кмета на Община Стара Загора. 

В Общото събрание участват всички общини - членове на сдружението. Всяка община 

е представена от кмета или от упълномощен от кмета на общината представител. 

Община Раднево съгласно сключеното споразумение с другите общини от регион Стара 

Загора е поела ангажимент и участва при изграждането на регионалната система за 

управление на отпадъците. Във връзка с това по Процедура: BG161PO005/10/2.10/07/22 

„Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово 

(Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), 

Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол" е 

финансиран проект DIR-5112122-9-77 „Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Стара Загора", по Договор за безвъзмездна помощ 

№DIR-5112122-C007/29.08.2012, финансиран от Европейски фонд за регионално 

развитие на Европейския съюз и правителството на Р. България чрез Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.“ Бенефициент по проекта е Община Стара Загора 

и партньори Община Братя Даскалови, Община Гурково, Община Гълъбово, Община 

Казанлък, Община Мъглиж, Община Николаево, Община Опан, Община Павел баня, 

Община Раднево, Община Твърдица, Община Чирпан и СНЦ 

„Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора“. Стойността на 

проекта е 51 667 558,06 лв. С реализирането на проекта ще се постигане високо ниво на 

опазване на околната среда в регион Стара Загора, в съответствие с националното и 

европейско законодателство в областта на управление на отпадъците; намаляване на 

замърсяването на околната среда в общините от целевия регион Стара Загора; 

увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното рециклиране, 

въвеждане на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на 

отпадъците в региона. В резултат са изградени Регионално депо на РЦУО – Стара 

Загора, Претоварна станция за ТБО - Гурково, Претоварна станция за ТБО - Гълъбово и 

Претоварна станция за ТБО – Казанлък. 

 

1.7 Обща характеристика на Общината 

 

                                 Фигура 1. Карта на област Стара Загора 
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Община Чирпан се намира в Южна България, разположена е в Горнотракийската 

низина, в югозападната част на Област Стара Загора. На север в територията на 

общината се включват части от Средна гора (Чирпанските възвишения), а още по на 

север е проточена от запад на изток Сърнена Средна гора. Чирпанските възвишения 

(600-650 м), които се характеризират с хълмист релеф, разчленен от суходолията и от 

долините на малките реки, постепенно се снижават към долината на р. Марица на юг. 

Най-високият връх на възвишенията е вр. Китка с 652 м н.м.в. 

Геоморфоложките особености на Чирпанските възвишения най-добре се открояват през 

етапите на плиоцена. Остатъци от най-старата и висока плиоценска заравнена 

повърхнина от ерозионно – денурационен произход са запазени по билните части на 

възвишенията. 

На север и на юг от гр. Чирпан се простира т.нар. Чирпански праг. Той представлява 

по-високо издигната суша, част от Горнотракийската низина, която разделя 

Пловдивското и Старозагорското поле. Чирпанският праг на юг е с 180 м н.м.в., а на 

север – 250 м. В него се очертават няколко добре оформени надлъжни речни долини на 

реките Текирска, Стара река и техните притоци. 

Релефът е слабо разчленен от реките, които в тази част образуват добре развити 

заливни тераси. На юг край р. Марица се простират равни крайречни земи. 

Според сеизмичното райониране на България, Чирпан се намира в район със 

сеизмичност от ІХ степен. 

Общината обхваща територия със средна надморска височина  около 240 м и с площ от 

522,87 km2 заема 4-то място сред единадесетте общините на областта, което съставлява 

10,14% от територията на област Стара Загора. 

 

Фигура 2. Карта на област Стара Загора по общини 
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Община Чирпан е пресечната точка на еврокоридори №8 (част от който е 

автомагистрала "Тракия") и №9 (част от който е пътя Русе - Кърджали - Маказа). През 

територията на общината преминава и автомагистрала "Марица"- част от европейски 

коридор №4, свързващ Западна Европа, София - Пловдив - Свиленград и Истанбул. 

Административен център на Общината е град Чирпан, лежащ предимно на левия 

(източн) бряг на река Текирска. Град Чирпан се намира на 212,4 км югоизточно от 

столицата София, 60,3 км източно от Пловдив и 36,2 км югозападно от областния 

център Стара Загора. 

Чирпан се смята за наследник на тракийско-римски античен и средновековен град 

наречен Карасура или Алексиополис, който се намира на 6 км. от сегашното 

местоположение на града. Смята се, че Чирпан е основан от преселници от този град 

след разрушаването му. Историческите документи дават основание да се смята, че 

градът е съществувал на сегашното си място от началото на 15 век. Името на Чирпан се 

смята, че произлиза от римското име на селището и е свързано най-вече с извора Текир, 

около който се формира градът. През Възраждането, периода 18 – 19 век, Чирпан се 

характеризира като град с добре развито земеделие и занаяти. След Освобождението на 

България през 1878 г. гражданите на Чирпан са сред първите, които започват 

организирана борба за обединението на България и записват името на града в 

революционната летопис на Съединисткото движение. Днес на датата 6 септември 

(Деня на Съединението) се отбелязва празникът на града. През следосвобожденския 

период занаятите западат заради загубата на пазари в Османската империя, но 

процъфтяват лозарството и винарската промишленост, което продължава и до днес. 

На 15 км на юг-югоизток от Чирпан в посока Димитровград, преди Меричлери е 

разположено село Златна Ливада. Селото е известно с манастира Свети  Атанасий, 

който е най-старият манастир в пределите на Европа. Историята е пряко свързана с 

историята на християнската църква и с дейността на Свети Атанасий Велики патриарх 

Александрийски по нашите земи. В 344 г. патриархът тук основава първият манастир в 

Европа. Манастирът е известен като „женски манастир“ и се издига на живописен хълм 

над селото, на десния бряг на Старата река недалеч от вливането ѝ в Марица. 

Тракийската равнина на юг, заедно с гостоприемното село с китни градини е 

забележително място за културен, поклоннически и еко туризъм. 
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В климатично отношение територията на община Чирпан попада в климатичния район 

на Централна България, в преходно континенталната подобласт. Климатът е умерено 

континентален. Върху климатичните условия оказват сигурна ветрозащита Стара 

планина от север и от юг – Родопската планинска верига. По течението на р. Марица се 

чувства климатичното влияние на Средиземноморието главно в режима на валежите. 

Зимата е по-сурова в сравнение с другите райони на областта, с устойчива и 

сравнително добра снежна покривка, което е предпоставка за успешното презимуване 

на есенниците. Лятото е характерно с чести и големи горещини. Абсолютният 

максимум на температурата е през месец юли. Надморската височина на община 

Чирпан е около 241,9 м. Средногодишната температура е около 12,5°С. Средната 

влажност на въздуха е 70%. Годишната сума на валежите е 608 мм. 

За метеорологична станция Чирпан (170 м) преобладават североизточните ветрове, 

които са най-чести през по-голямата част от годината (месеците март, април, юни, 

август, септември, октомври и ноември). През януари, февруари, юли и декември 

преобладават северните, а през май – източните ветрове. Силните ветрове са около 8 

дни годишно, като преобладават североизточните (30,7%), следвани от западните 

ветрове (28,1% честота). Северозападни ветрове са със средна скорост 2,1 m/s (в 55% от 

случаите). 

Относителната влажност на въздуха е един от факторите, благоприятстващи за 

разсейването на атмосферните примеси. Средната относителна влажност на въздуха в 

община Чирпан е 70%. Ходът на относителната влажност е обратно пропорционален на 

хода на температурата и е с максимум през зимата. 

Териториалната и функционална структура на селищната мрежа в община Чирпан се е 

формирала комплексно, под въздействието на природно географски и обществено-

икономически особености, характеристиките на административно-териториалната и 

нормативна уредба, и множество други фактори.  

Районът на Общината е сравнително беден на природни ресурси, има единични 

находища на нерудни полезни изкопаеми. Стопански интерес представляват 

находищата на бентонит между с. Златна Ливада и с. Целина, гипс - с. Гита, бяла пръст 

и червен декоративен камък край с. Изворово. По поречието на река Марица се добиват 

инертни материали. В местността "Манчов дъб", намираща се на 5 км от Чирпан, има 

извори с минерална вода, чиито отлични свойства я правят подходяща за бутилиране.  

Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две основни 

директиви за опазването на околната среда: – Директива 92/43/ЕЕС за запазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за 

хабитатите) и Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици (наричана 

накратко Директива за птиците). 

 За екологичната мрежа в частта и за защитените зони по чл.6 ал.1 т.3 и 4 от 

ЗБР (Натура 2000 в частта и за опазване местообитанията на птиците от 

Директива 79/409/ЕЕС) 

Защитена зона „Марица - Първомай” BG0002081, тип J /Защитена зона по 

Директивата за птиците, която припокрива защитена зона по Директивата на 

местообитанията/, обща територия 115,052.30 дка. 
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За ЗЗ е внесена в МОСВ документация по чл.8 ал.1 на ЗБР: МОСВ/Вх.№ 48-00-487, 

София, 24.07.2006 г., одобрена от Националния съвет по биологично разнообразие на: 

21.11.2006 г. Одобрена с решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. /публ. в 

ДВ брой 21/09.03.2007 г./. 

От територията на община Чирпан в ЗЗ попадат землищата на с. Зетьово, с. Златна 

ливада и гр. Чирпан. 

 За екологичната мрежа в частта и за защитените зони по чл.6 ал.1 т.1 и 2 от 

ЗБР (Натура 2000 в частта и за опазване на природните местообитанията на 

видовете от Директива 92/43/ЕЕС) 

Защитена зона „река Мартинка” BG0000442, Тип Е /Защитена зона по Директива за 

местообитанията, която се допира до защитена зона по Директива за птиците/, обща 

територия 7,226.80 дка. 

За ЗЗ е внесена в МОСВ документация по чл.8 ал.1 на ЗБР: МОСВ/Вх.№ 26-00-3395, 

София, 20.10.2006 г., одобрена от Националния съвет по биологично разнообразие на: 

21.11.2006 г. Одобрена с решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. 

Одобреният от Министерски съвет списък публикуван в ДВ брой 21/09.03.2007 г./. 

Документацията е внесена в ЕК – март, 2007 г. 

От територията на община Чирпан в ЗЗ попадат землищата на с. Винарово, с. 

Димитриево и с. Малко Тръново. 

Защитена зона „Меричлерска река” BG0000287, Тип Е /Защитена зона по Директива за 

местообитанията, която се допира до защитена зона по Директива за птиците/, обща 

територия 5,099 дка. 

За ЗЗ е внесена в МОСВ документация по чл.8 ал.1 на ЗБР: МОСВ/Вх.№ 48-00-642, 

София, 26.09.2006 г., одобрена от Националния съвет по биологично разнообразие на: 

21.11.2006 г. Одобрена с решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. 

Одобреният от Министерски съвет списък публикуван в ДВ брой 21/09.03.2007 г./. 

Документацията е внесена в ЕК – март, 2007 г. 

От територията на община Чирпан в ЗЗ попада землището на с. Гита. 

Защитена зона „река Марица” BG0000578, Тип К /Защитена зона по Директива за 

местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците/, обща 

територия 146,931.00 дка. 

За ЗЗ е внесена в МОСВ документация по чл.8 ал.1 на ЗБР: МОСВ/Вх.№ 48-00-642, 

София, 26.09.2006 г., одобрена от Националния съвет по биологично разнообразие на: 

21.11.2006 г. Одобрена с решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. 

Одобреният от Министерски съвет списък публикуван в ДВ брой 21/09.03.2007 г./. 

Документацията е внесена в ЕК – март, 2007 г. 

От територията на община Чирпан в ЗЗ попадат землищата на с. Зетьово и с. Златна 

ливада. 

 Защитени местности  

На територията на община Чирпан се намира ЗМ “Чирпанска кория” – стара дъбова 

гора в землището на гр. Чирпан, площ 58 ха. 

 Природни забележителности 

На територията на общината се намират следните ПЗ: 

 “Ягъч”, намираща се в м. “Чирпанска курия” с площ 53 хектара;  
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 Зелена зона в землището на с. Изворово, състояща се от рекреационни гори с 

площ 255,6 хектара вековни дървета; 

 Късноримската крепост "Карасура", намираща се на няколко километра източно 

от с. Рупките в посока на с. Свобода. Основната   (северна) част е построена 

върху праисторическа селищна могила. През средновековието там израства град, 

обхващащ и територии извън античните крепостни стени. В близост до нея днес 

минава трасето на автомагистрала „Тракия“. На нейната територия са 

провеждани дългогодишни археологически проучвания (от 1981 г.) от смесен 

немско-български екип, които вече са прекратени. Материалите от разкопките се 

намират във фондовете на Исторически музей - гр. Чирпан, а публикуваните 

резултати от тези проучвания са главно на немски език в томовете 

„KARASURA“. 

На територията на община Чирпан преминават реките Текирска, Омуровска, Стара Река 

и Меричлерска. Общата площ, която заемат реките е 1246 дкa и собствеността върху 

нея е държавна. Реките на територията на общината са II-III категория - средна позиция 

в класификацията "добра за водоползване" или "годна за селскостопански нужди" 

(поливане, водопой). Река Текирска след гр. Чирпан и на река Меричлерска след гр. 

Меричлери са много силно замърсени, намират се извън категориите по Наредба № 7.  

Територията на община Чирпан се характеризира със значителна почвена пъстрота. 

Преобладаващите почвени типове са чернозем - смолниците с мощен хумусен 

хоризонт. Те в съчетание с излужените и оподзолени канелено-горските почви, 

създават добра основа за успешно развитие на земеделието. 

Горите в селищната система са 8 436 ха, като 7 661 ха са залесени, 6590 ха с 

широколистни гори и 1780 ха с иглолистни борови гори. Имат огромно стопанско, 

биологично, рекреационно и екологично значение. Особено ценни са горските 

насаждения, които се създават около насипищата около селищата, тъй като те се явяват 

естествен филтър за замърсителите и бариера срещу ветровата ерозия. 

Почвите в общината са разнообразни и според агрохимическото проучване на 

Института по почвознание "Н. Пушкаров" тяхното разпределение в общата 

обработваема земя е следното: 

                    Таблица 1. 

видове почви относителен дял % 

Чернозем - смолници 53,0% 

Канелено-горски почви 30,3% 

Хумусно-карбонатни 11,2% 

Алувиално-делувиални почви 5,5% 

 

Почвите на територията на община Чирпан са представени основно от черноземни 

смолници с мощен хумусен хоризонт. Този тип почви са известни като най- 

плодородните в България. Съдържанието на хумус на ниво 0-20 см е между 3 и 3.2%, а 

азотът варира от 0.25 до 1.22%. В планинските местности се срещат главно канелено- 

горски почви. Те се характеризират с отделни профили с променлива структура и общо 

взето ниска продуктивност. Хумусно-карбонатните почви са разположени в отделни 
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петна, предимно в северната част на Общината. Подходящи са за лозя, орехи, бадеми и 

някои зърнени култури.  

Алувиално и делувиално-ливадните почви са с най-нисък относителен дял и се намират 

по поречията на малките реки. Те са най-подходящи за отглеждане на зеленчуци, 

кореноплодни, фуражни, овощни видове и вкоренилища. 

Природните условия с които разполага община Чирпан са най-подходящи за 

отглеждане на ечемик, пшеница, слънчоглед, памук и др. От трайните насаждения най- 

голям е относителният дял на лозовите масиви и овощните градини. В селското 

стопанство са заети значителна част от трудовите ресурси на Общината и 

произвежданата продукция задоволява нуждите на населението. 

Основна част от обработваемите земи се стопанисват от земеделски кооперации и 

арендатори. 

В следващата таблица са представени данните за дела на земеделските територии и 

дела на обработваемите земеделски площи в общините от област Стара Загора към 

2011г. 

 

           Таблица 2.  

област /община 
дял на земеделските 

площи в % 

дял на 

обработваемите 

земеделски площи в % 
Област Стара Загора 49% 84% 
Братя Даскалови 61% 85% 
Гълъбово 55% 89% 
Казанлък 37% 74% 
Мъглиж 31% 82% 
Опан 78% 93% 
Павел Баня 28% 83% 
Раднево 49% 86% 
Стара Загора 54% 91% 
Чирпан 77% 71% 
Гурково 21% 71% 
Николаево 41% 93% 

 

Наличните данни показват, че както дела на земеделските площи, така и дела от тях, 

които се класифицират като обработваеми в община Чирпан са сходни със средното за 

областта и свидетелстват за относително добра териториална обезпеченост за целите на 

развитието на селското стопанство. 

Механичният прираст като демографски показател е резултат от разликата между броя 

на заселените и на изселените. В последните години се наблюдава тенденция, че броят 

на заселените и броят на изселените се движи в определени не много широки граници. 

Неблагоприятното в случая е, че броят на изселените превишава този на заселените, 

което формира и отрицателния механичен прираст в община Чирпан. 

Миграциите са непрекъснат процес с различен генезис и интензитет. През последните 

години мотивите за миграциите са лични и икономически. Механичният прираст на 

община Чирпан за 2015г. в абсолютни стойности е: заселили са се 417 души, а са се 

изселили 544 души, т.е механичният прираст е -127 души. 
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В таблицата по-долу е представено механичното движение на населението в страната, 

област Стара Загора и община Чирпан, съгласно данни от НСИ през 2015г.: 

 

            Таблица 3. 
за страната /област 
/община Чирпан Заселени Изселени 

Механичен 
прираст 

България 144 425 148 672 - 4 247 

Област Стара Загора 7 166 7 215      - 49 

Чирпан 417 544 -127 

           *Източник: НСИ 

По данни на ГРАО населението на община Чирпан по настоящ адрес към 31.12.2015г. е 

22 892 души. През 2015г. населението е било 23 083 души. При съпоставяне на данните 

за населението от 2015г., спрямо 2016г., се отчита намаление с общо 191 души или 

населението на общината е намаляло с по-малко от процент през 2016г. Най-голямо е 

намалението на населението в общинския център. 

 

Таблица 4. Население по настоящ адрес в община Чирпан по населени места за 

2015 и 2016г. 

Населено място  Населено по настоящ 

адрес 2015г.  

Населено по настоящ 

адрес 2016г. 

гр. Чирпан  18 113 17 963 

с. Винарово 141 137 

с. Гита 658 663 

с. Димитриево 73 68 

с. Държава 92 89 

с. Зетьово 1288 1282 

с. Златна Ливада 40 40 

с. Изворово 39 38 

с. М. Тръново 146 146 

с. Могилово 36 32 

с. Рупките 228 222 

с. Свобода 1127 1130 

с. Спасово 459 453 

с. Ср. Градище 111 102 

с. Ст. Заимово 28 28 

с. Целина 222 222 

с. Ценово 137 133 

с. Яздач 132 131 

с. Осларка 13 13 

Общо: 23 083 22 892 

* ГРАО‘2015, текуща демографска статистика за постоянното население на 

Общината 

 

II АНАЛИЗИ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 
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2.1. Анализ на действащите нормативни и програмни документи в 

контекста на правата и задълженията на общината по управление на отпадъците 

Европейските стратегически документи от последните години променят философията и 

подхода към отпадъците, от целенасочено управление на отпадъците като фактор, 

увреждащ околната среда, към политика на предотвратяване на тяхното образуване и 

ефективното им използване като ресурси.  

В законодателството и в политиката за предотвратяване и управление на отпадъците се 

прилага като приоритетен ред следната йерархия на отпадъците: 

а) предотвратяване; 

б) подготовка за повторна употреба; 

в) рециклиране; 

г) друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 

д) обезвреждане. 

При прилагането на посочената по-горе йерархия на отпадъците, държавите-членки 

предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които обезпечават най-

благоприятните за околната среда резултати като цяло. Държавите-членки вземат 

предвид общите принципи за опазване на околната среда - предпазни мерки и 

устойчивост, техническата осъществимост и икономическата приложимост, опазването 

на ресурсите, както и цялостното въздействие върху околната среда, човешкото здраве, 

икономиката и обществото. Ясните дефиниции са от решаващо значение за точното 

определяне на нивата на йерархията за управление на като по този начин се избягват 

случаи на неправилно приложение на йерархията. 

Националното законодателство ясно разграничава отговорностите и задълженията по 

управление на отпадъците на институциите на централно и местно ниво. МОСВ и 

общините имат натрупан опит в разработване на нормативни актове и програмни 

документи. 

Съществува голяма вероятност за промени в европейското законодателство в сектор 

отпадъци, целящи още по-висока степен на защита на околната среда и човешкото 

здраве, както и преход от управление на отпадъците към устойчиво управление и по-

ефективно използване на ресурсите. По-конкретно се очаква: 

 допълнителни ограничения относно депонирането на отпадъци; 

 специални разпоредби за намаляване на употребата и предотвратяване на 

отпадъци от полиетиленовите торби за еднократна употреба; 

 ограничения за изгаряне на отпадъци, които могат да бъдат рециклирани; 

 въвеждане на по-високи цели за рециклиране на битовите отпадъци и особено на 

пластмасовите отпадъци; 

 въвеждане на количествени цели за предотвратяване на образуването на 

отпадъци, особено за пластмасови, битови/хранителни и опасни отпадъци; 

 по-високи цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци 

от опаковки, ИУМПС. 

Националното законодателство, уреждащо обществените отношения, свързани с 

управление на отпадъците, се развива изключително бързо и динамично и то само от 15 

години. 
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Общините са отговорни за събирането на отпадъците на тяхната територия, като 

извършват тази дейност самостоятелно или чрез регионални сдружения. По силата на 

чл. 52 от ЗУО те са длъжни да изготвят програма за управление на отпадъците, чиято 

структура, цели и предвиждания отговарят на НПУО, включително на ППО, която по 

силата на ЗУО е неразделна част от НПУО. 

Наредба за управление на отпадъците на община Чирпан е приета от Общински съвет с 

решение № 480 / 26.06.2014 г. на ОбС - Чирпан. Същата не съответства на изискванията 

на националната нормативна уредба по управление на отпадъците. В нея не са 

включени всички конкретни мерки по отношение задълженията на общинската 

администрация за ефективното управление на отпадъците, разработени съгласно 

изискванията на влезлия в сила през 2012г. Закон за управление на отпадъците. Други 

общински нормативни документи, пряко и косвено свързани с управлението на 

отпадъците са: Наредба за опазване на околната среда на територията на Община 

Чирпан 

Националният план за управление на отпадъците (НПУО), Националната програма за 

предотвратяване образуването на отпадъци, Националния стратегически план за 

управление на строителните отпадъци, Националния стратегически план за поетапно 

намаляване на количествата биоразградими отпадъци, предназначени за депониране, 

Националния план за управление на утайките от ПСОВ, Оперативна програма „Околна 

среда 2014 - 2020г.“ имат ключова роля за постигане на ефективно използване на 

ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй като анализите на 

съществуващата ситуация показват, че в България съществува значителен потенциал за 

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

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

същевременно бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната 

среда. 

НПУО съдържа следните Програми с мерки за постигане на целите, а именно:  

 Програма за предотвратяване образуването на отпадъци;  

 Програма за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, 

метали, пластмаса и стъкло;  

 Програма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите 

битови отпадъци в това число за биоотпадъците; 

 Програма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци;  

 Програма за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци; 

  Програма за управлението на утайките от ПСОВ;  

 Програма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на 

административния капацитет на общината по управление на отпадъците;  

 Програма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите на управление на отпадъците; 

Действащата към момента общинска Наредба по управление на отпадъците не е 

съобразена с изискванията на националната нормативна уредба, т.е. не съдържа 
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минималните изисквания за съдържание на общинската наредба за управление на 

отпадъците. Необходимо е да се предприемат мерки по изготвяне на Наредба по 

управление на отпадъците, съобразена с изискванията на чл.22 от ЗУО.  

 

 2.2 Анализ на отпадъците 

 

 2.2.1 Битови отпадъци 

Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са “отпадъците от 

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

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

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

изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското 

стопанство). На територията на община Чирпан се образуват различни по характер и 

вид отпадъци. Тенденциозното им нарастване или пък намаляване е зависимо от 

няколко фактора: 

 разположение на населените места, инфраструктура, плътност на застрояване; 

 брой на населението в тях; 

 дейността на населението като източник на образуването; 

 икономическото положение в сравнение с това в страната. 

Информацията за количество генерирани битови отпадъци по населени места в 

общината се предоставят от лицата, извършващи дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци, от лицата, приемащи отпадъците за 

оползотворяване/обезвреждане и от общинска администрация Чирпан. Основните 

източници на битови отпадъци, приблизително 80% е от населението и около 20% – от 

търговски, административни, социални, фирмени и други подобни обекти. До началото 

на 15.02.2017г., формираните на територията на община Чирпан смесени битови 

отпадъци се депонират на общинското депо за неопасни отпадъци „Шахтова пещ“. Към 

настоящият момент смесените битови отпадъци се предават в Регионална система за 

управление на отпадъците – Стара Загора. 

Количество на битовите отпадъци по населени места за периода 2012-2016 г. 

Важен показател за управление на отпадъците е нормата на натрупване на отпадъците, 

представена като количеството на образуваните битови отпадъци за година на човек от 

населението. Образуваните битови отпадъци на човек от населението в България 

варират в границите между 475 и 380 кг/жител/година. Приближаването на стойностите 

на тези показатели показва значителното нарастване на дела на обслужваното 

население и доближаването му до 100%. – съгласно НПУО 2014-2020г. 

Информация за образуваните количества смесени битови отпадъци на територията на 

община Чирпан за периода 2012 – 2016г. е представена в таблицата: 

 

Таблица 5. 

година 2012 2013 2014 2015 2016 

тон 6732 4408 5180 4739 4233 
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В национален план се очаква рязко намаляване в близките години на количествата 

депонирани битови отпадъци, тъй като до две години в голяма част от регионите в 

страната е предвидено въвеждане на съоръжения за сепариране и оползотворяване на 

битовите отпадъци. В посока на бързо намаляване на депонираните битови отпадъци за 

сметка на оползотворените е и въведената такса за депониране на битовите отпадъци, 

която нараства значително в годините. 

Морфологичен състав 

Населението на Общината образува различни по вид, състав и количество отпадъци. 

Основните фактори, оказващи влияние на образуваните отпадъци са: социалния статус, 

изградената култура на потребление, битовите особености на средата и други. За да се 

отчете в максимална степен влиянието на тези фактори, се извършва зониране – 

разделяне на характерни групи със сходни показатели. Определянето на групи зони е 

ключов елемент с оглед, както на по-пълното охарактеризиране на състава на 

отпадъците, така и при определяне на параметрите при извършването му (необходим 

брой проби, сезон, разходи по извършване на анализа и т.н.). Целта на анализите е да 

бъдат определени основните потоци смесени битови отпадъци, за които се предполага 

че имат различен състав в резултат на различни генератори или поради методи за 

събиране и също така могат да окажат съществено влияние върху общия състав на 

отпадъците. С оглед предпазване от безсмислено подробно зониране е препоръчително 

при общини с генерирани отпадъци до 1500 т. годишно да не се прави зониране. При 

общини с генерирани отпадъци до 7500 т. годишно – зониране до 2, в отделни случаи 

до 3 зони. Консуматорските и потребителски навици в различните сезони на годината 

влияят върху състава на генерираните отпадъци и следователно резултатите от 

анализите зависят от годишния сезон. Община Чирпан попада в групата на генерирани 

отпадъци под 7 000 т./г. и се осъществява зониране, като сезонните вариации на 

количествата и състава на образуваните отпадъци се обуславят от два фактора: 

различни местни сезонни характеристики и потребителски навици на местното 

население, изразени в: 

 натрупване на пепели и сгурия през студените месеци;  

 сезонно увеличение на зелените отпадъци през лятото и есента;  

 консумация на различни типове храни (за лятото е характерна консумацията на 

храни, при които се образуват големи количества отпадъци);  

 сезонно приходящи граждани, които могат да посещават региона с туристическа 

или друга цел;  

При проведеното пробовземане през четирите сезона за извършване на морфологичен 

анализ на смесените битови отпадъци, генерирани в община Чирпан се установи, че: 

 Проведения морфологичен анализ на смесения битов отпадъчен поток на община 

Чирпан през  четирите сезон на 2016,  като са взети проби с размер на фракциите до 40 

мм, от 40 до 150 мм и над 150 мм. Процентното съотношение на резултатите от анализа 

са представени в следната таблица: 
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Таблица 6. Средните резултати на фракционния състав през различните сезони. 

 над 150 мм от 40 до 150 

мм 

до 40 мм Общо тегло 

на пробата 

Фракция Пролет 

кг. 73,12 35,50 15,50 124,12 

% 58,92 28,60 12,49 100% 

Фракция Лято 

кг. 73,12 41,38 15,50 130,00 

% 56,24 31,84 11,92 100% 

Фракция Зима 

кг. 71,10 45,38 17,52 134,00 

% 53,06 33,84 13,07 100% 

Фракция Есен 

кг. 71,10 45,38 17,52 134,00 

% 53,06 33,84 13,07 100% 

  

 

 

 

 

Фигура 3. Съпоставка на фракционния състав в % през различните сезони 
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Таблица 7. Средни резултати за морфологичния състав през различните сезони 

Морфологична 

фракция 

% - но съдържание 

Пролет  Лято  Есен  Зима  

храна 6,04 21,92 15,71 24,25 

хартия 1,04 2,85 1,86 2,23 

картон 1,12 0,31 1,13 0,14 

пластмаса 4,27 15,61 9,10 15,09 

текстил 10,00 1,15 0,40 1,08 

гума 0,32 0,23 0,64 0,22 

кожа 1,94 0,00 0,00 2,89 

градински 21,19 11,00 16,35 11,45 

дърво 0,82 0,45 4,71 0,07 

стъкло 10,84 1,10 10,85 7,80 

инертни 16,09 21,00 12,18 13,52 

метали 1,46 2,77 2,90 2,14 

опасни 0 0 0 0 

други 

неопасни 

24,81 21,61 24,17 19,12 

 

 

 

Фигура 4. 

 
 

- В общия поток битови отпадъци има и редица подходящи за оползотворяване 

материали, като „пластмаса“ (11,02%), „хартия и картон“ (2,67%) и „стъкло“ (7,65%), 

което е показателно, че в Общината система за разделно събиране на отпадъци от 
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опаковки функционира слабо и населението ги изхвърля в контейнерите за битови 

отпадъци. Тези отпадъци са ценни материали за спестяване на природните ресурси и 

събираемостта им е от изключително значение за всички жители на общината; 

-  В общия поток битови отпадъци в община Чирпан се съдържат различни компоненти, 

които ако не се третират правилно и могат да окажат вредно въздействие върху 

човешкото здраве и околната среда (напр. „опасни отпадъци от бита“), в общината не се 

прилага система за организираното им събиране и опаковките, напр. от масла, 

антифриз, бои и лакове се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци; 

- Висок е делът на „градинските отпадъци“ (21,19%), което е показателно, че 

населението не ги събира разделно (т.е. в Общината не е въведена система за разделно 

събиране на „зелени“ отпадъци), а се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци, 

както и не се прилага фамилно компостиране за предотвратяване депонирането на тези 

отпадъци; 

 

Изводи: 

Понастоящем на територията на Общината функционира организирана система за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки на база сключен на договор с ООп за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки; 

В общината не са провеждани информационни кампании за повишаване 

информираността и заинтересоваността на населението да участва в разделното 

събиране на отпадъци от опаковки от организацията по оползотворяване на тези 

отпадъчни потоци с която общината е имала сключен договор; 

На територията на общината, функциониращите пунктове за изкупуване на отпадъци от 

хартия и картон, метал, пластмаса допринасят за събирането на допълнителни 

количества на тези разделно събрани от домакинствата отпадъчни потоци; 

Отделянето от общия поток битови отпадъци на опасните отпадъци и отпадъците, 

които могат да бъдат рециклирани и оползотворени, предотвратява замърсяването на 

околната среда, води до пестене на естествени суровини и в значителна степен 

намалява количествата на постъпващите за обезвреждане /депониране отпадъци, което 

от своя страна ще намали и общинските разходи за управление на отпадъците; 

Общото количество на разделно събраните отпадъци от опаковки (хартия, картон, 

метал, пластмаса и стъкло) от „Екопак България“ АД, възлиза на 22,26 тона, от които 

хартиени и картонени опаковки (9,92 тона), пластмасови и метални опаковки (12,34 

тона) за 2013г. 

Основен източник на почвено замърсяване и разрушаване е и нерегламентираното 

изхвърляне на различни отпадъци – битови, селскостопански, строителни. На 

територията на общината при възникване на локални замърсявания със сезонни 

отпадъци от домакинствата и строителни отпадъци, поради все още ниската екологична 

култура на населението, общината предприема незабавни мерки за отстраняването им, 

като се извършва почистване на тези локални замърсявания; 

Основна предпоставка за недопускане замърсяването на терени, на които е имало 

нерегламентирани сметища е оптимизираната система за събиране и транспортиране на 

битовите отпадъци в общината, с която е осигурено обслужване на всички населени 

места в общината; 
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За старото общинско депо в землището на гр. Чирпан са изготвени - хидроложки 

проучвания, 2009г.; Идеен проект за закриване на съществуващо депо за неопасни 

отпадъци „Шахтова пещ“ - община Чирпан, 2010г.; Геодезическо заснемане, 

инженерно- геоложки и хидрогеоложки проучвания, към настоящият момент се изготвя 

и работен проект за закриване. 

 

2.2.2 Утайки от ПСОВ 

 

На европейско ниво все повече се предпочита оползотворяване на утайките чрез 

методите на изгаряне с оползотворяване на енергията и извличане на фосфора, въпреки 

че широко се прилагат методите за оползотворяване в земеделието и за възстановяване 

на нарушени терени, а в новите страни членки, в т.ч. и България, депонирането е най-

често срещан метод; 

Изградеността на канализационната мрежа и пречиствателните съоръжения за 

преработка на отпадните води са едни от определящите качества на жизнената среда в 

населените места фактори. В населените места на община Чирпан няма цялостно 

изградена канализационна мрежа. В град Чирпан канализационната система е от смесен 

тип и има частично изградена канализация за дъждовна вода. В останалите населени 

места в Общината, основно се използват септични ями от населението. В същото време 

това представлява реална опасност за замърсяване на плитките подпочвени води в 

близост до населените места; 

В общината няма пречиствателна станция за пречистване на битовите отпадъчни води, 

поради което се налага изграждането на такава, както и рехабилитация и доизграждане 

на съществуващата канализационна мрежа в града; 

Град Чирпан попада в групата на агломерациите с над 10 000 еквивалент жители и като 

такава се определя като приоритетна за финансиране агломерация по Приоритетна ос 1 

на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020.  

Община Чирпан кандидатства с проект  „Изграждане на пречиствателна станция за 

отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан” по ОПОС 2014-2020, като към 

настоящият момент, проекта е в процес на оценка.  

По данни на НСИ постоянното население на гр. Чирпан към 31.12.2016 г. е 14 521 

души, които представляват основната целева група на проекта, заедно с действащите 

фирми и посетители на града.  

За отвеждането на отпадните води към ПСОВ е необходимо и да се изградят основни 

колектори от канализационната мрежа. 

Конкретните резултати, които ще се търсят с изпълнението на проекта са: 

1. Изградена и функционираща пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. 

Чирпан, с проектен капацитет  19 641  еж, включително: 

- успешно проведени пусково-наладъчни работи; 

- обучен персонал за експлоатация на ПСОВ; 

- приет обект и пускане в експлоатация; 

- успешно преминал период на гаранционна експлоатация; 

- успешно преминали тестове за пречистване на отпадъчните води на ПСОВ – Чирпан 

2. Изградени довеждащи колектори до ПСОВ Чирпан от канализационната мрежа, 
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които да осигурят включване на приблизително 70% от населението към ПСОВ. 

3. Изградена довеждаща инфраструктура за ПСОВ - Чирпан - довеждащ колектор, 

довеждащ водопровод, реконструкция на довеждащ път и електрозахранване. 

Основните дейности по проекта включват: 

1. Привеждане на документации за обществени поръчки в съответствие с изменената 

нормативна уредба в областта на обществените поръчки; 

2. Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан; 

3. Упражняване на независим строителен надзор по проект "Изграждане на ПСОВ и 

довеждащи колектори в гр. Чирпан; 

4. Организация и управление на проекта; 

5. Изпълнение на мерки за информация и комуникация; 

6. Изпълнение на авторски надзор при строителството на водопроводна мрежа. 

 

Основните цели на проекта са свързани с: 

1. Осигуряване на необходимото пречистване, съгласно изискванията на Директива 

91/271, чрез изграждане на ПСОВ. Предвижда се инвестицията в ПСОВ да осигури по-

строго пречистване (отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор) на 

отпадъчните води от канализационната мрежа на гр. Чирпан поради факта, че зауства в 

чувствителна зона. 

2. Чрез реализацията на проекта ще се предотврати замърсяването на водоприемника 

(р. Текирска и р. Марица) с всички произтичащи от това екологични ползи и 

значителен трансграничен ефект. По този начин проектът ще има принос към постигане 

на добро екологично състояние на водоприемника на градските отпадъчни води на гр. 

Чирпан (р. Текирска, приток на р. Марица), като част от целите на Плана за управление 

на речния басейн на р. Марица, чрез намаляване натоварването от градски отпадъчни 

води. 

Като цяло проектът ще има положителен ефект и принос към повишаване качеството 

на живот в гр. Чирпан. Не се очаква изпускане на вредни емисии в зоната на заустване, 

пречистените отпадъчни води отговарят на „Наредба №6/09.11.2000г. за емисионни 

норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, 

зауствани във водни обекти“; 

С използваната технологична схема за пречистване на отпадъчните води в ПСОВ – гр. 

Чирпан, няма да има отделяне на никакви вредни  миризми и газове в атмосферата; 

Образувалите се утайките може да се депонират на Регионалното депо за неопасни 

отпадъци – гр. Стара Загора. За тях пречиствателната станция трябва да плаща 

съответната такса на входа на депото; 

Количествата на утайките за населени места с население по-голямо от 2 000 е. ж. се 

генерират от пречиствателните станции за отпадъчни води, а за тези с по-малък брой на 

населението идват от септичните ями; 

  

 2.2.3 Строителни отпадъци 

Генерираните строителни отпадъци от ремонтната дейност на домакинствата – 

ангажимент на Общината по ЗУО се извозват и изхвърлят директно на старото 
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общинско депо „Шахтова пещ“, поради което, може да се направи извод, че Общината 

ги оползотворява за запръстяване на депото; 

В община Чирпан основното количество строителни отпадъци се генерират от 

дейността на фирми, извършващи строителна и ремонтна дейност. Делът на 

физическите лица, генериращи строителни отпадъци главно при ремонт на жилища е 

незначителен спрямо другите количества; 

Ниския жизнен стандарт на населението на общината определят слабо развитие на 

строителния бизнес. Строителството на територията на общината е в ограничен мащаб. 

Строителните обекти и обектите, подлежащи на реконструкция и/или основен ремонт 

са изключително малко. За разлика от битовите отпадъци, отпадъците от строителство 

и разрушаване не могат да бъдат пряко обвързани с броя на населението. Определянето 

на средна норма на жител на генерираните ОСР би било неточно и подвеждащо. 

Налице е изоставане на процеса по осигуряване на площадки,  които общините трябва 

да осигурят съгласно ЗУО, на които домакинствата и фирмите могат да оставят 

разделно събраните ОСР в малки количества от ремонтна дейност, което често е една 

от причините тези отпадъци да се изхвърлят в контейнерите за смесени битови 

отпадъци или до тях и съответно да запълват депото за битови отпадъци и замърсяват 

уличните пространства. 

 

 2.2.4 Изводи и препоръки 

 Във връзка с намаляване замърсяването на водите в община Чирпан от 

производствени и битови дейности е необходимо: 

- реконструкция и модернизация и доизграждане на съществуващите канализационна 

инфраструктура.    

- изграждане на пречиствателна станция и съоръжения за отпадъчни води.  

 Необходимо е ежегодно извършване на морфологичен анализ, изчислен 

съобразно утвърдената Методика за определяне на морфологичния състав на 

битовите отпадъци. 

 Не се прилага йерархията при управлението на отпадъците, а именно 

генерираните на територията на общината строителни отпадъци не се събират, 

транспортират и отчитат разделно от смесения битов отпадъчен поток. 

Необходимо е създаване на организация по разделно събиране, транспортиране 

и отчитане на строителните отпадъци, образувани на територията на общината. 

 Не са спазени изискванията на чл.16 от НАРЕДБА за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, 

приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 

13.11.2012 г., а именно: предварително третиране преди депониране на 

строителните отпадъци. 

 

 

2.3 Анализа на инфраструктурата за управление на отпадъци 

 

Съгласно изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, отпадъците, 
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предназначени за обезвреждане чрез депониране следва да се подлагат на 

предварително третиране преди депонирането им. Под “Предварително третиране” 

разбираме - всички физични, термични, химични или биологични процеси, 

включително сортирането, които променят характеристиките на отпадъците, с цел да се 

намали обема им или опасните им свойства, за да се улесни по-нататъшното им 

третиране или да се повиши оползотворяемостта им. 

С въвеждане на РСУО през 2016г., Общината е обезпечена със съвременна 

инфраструктура за управление на битови отпадъци, ЕГО, зелени отпадъци с цел 

тяхното оползотворяване, рециклиране и екологосъобразно обезвреждане; 

С оглед изпълнение на изискванията на ЗУО за осигуряване на площадки, на които 

населението на Общината може да оставя разделно събраните опасни отпадъци от бита, 

ЕГО, рециклируеми отпадъци, зелени и други разделно събрани отпадъци, Общината е 

обезпечена с такава съвременна инфраструктура, като през 2016г. РЦУО – Ст. Загора (с 

ЦР) е пуснат в експлоатация – за битови, ЕГО, зелени отпадъци и за всички видове  

отпадъци, които не могат да се депонират с битовите и не е осигурена определена 

система за събиране; 

До месец март 2016г. в община Чирпан (единствено в гр. Чирпан) се е извършвало 

разделно събиране на отпадъци от опаковки, съгласно сключен договор с „ЕКОПАК 

БЪЛГАРИЯ” АД. Към настоящият момент Общината има сключен договор с ООп на 

отпадъци от опаковки  - „Екоколект“ АД.  

На територията на Общината има частни изкупвателни пунктове за вторични суровини 

- хартиени отпадъци, пластмаси, метали и стъклени отпадъци от опаковки, като ЕООД 

„Кондор – Николай Димов“, „Никон Метал“ ЕООД и „Инсайт – 5“ ЕООД изкупуващи 

черни и цветни метални отпадъци, ИУЕЕО, батерии и акумулатори, а ЕТ “Аквалон – 

Марин Глухкин“” изкупува всички отпадъци от опаковки (без дърво); 

Понастоящем на територията на общината преди депониране на ТБО не се изпълнява 

никакво предварително третиране на отпадъците, като раздробяване или сортиране, 

компостиране, т.е няма изградени инсталации за сепариране, обезвреждане, изгаряне и 

компостиране на отпадъци; 

На територията на общината функционират места за събиране и временно съхраняване 

на масово разпространени отпадъци - НУБА, но те се оперират от ООп, като за 

ИУМПС, ИУЕЕО в общината няма определени площадки за събиране на тези потоци 

отпадъци; 

На територията на община Чирпан се извършва разделно събиране на ИУМПС, НУБА 

и ИУЕЕО от ООп с които общината е сключила договори; 

Общинска администрация е сключила договор с фирма „Трансметал“ ЕООД за 

безвъзмездно предаване на излезли от употреба гуми от физически и юридически лица 

на площадка намираща се на територията на гр. Чирпан.  

На територията на община Чирпан към настоящият момент няма площадка за 

предаване на отработени масла; 

На територията на община Чирпан има излезли от употреба опасни отпадъци 

(пестициди), които се съхраняват безопасно в пригодени за тази цел складове, намиращ 

се в землищата на селата в Общината. Общината има потвърждение от ПУДООС, че 

при достатъчен финансов ресурс ще бъде включена в проекта на МОСВ 
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„Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати 

за растителна защита”, одобрен за изпълнение по Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество с изпълнителна агенция ПУДООС, относно обезвреждането на 

наличните в складовете пестициди; 

В община Чирпан за периода 2012-2016г. количеството депонирани на старото 

общинско депо „Шахтова пещ“ битови и строителни отпадъци е 25 292 тона; 

Общината е обезпечена относно извършване на дейностите по сметосъбиране и 

сметоизвозване на смесени битови отпадъци, като разполага с необходимите съдове за 

събиране на смесени битови отпадъци, които са разнообразни по вид, обем и материали 

и сметоизвозваща техника така, че е обхванато 100% от населението и е осигурена 

необходимата честота на извозване, с която не се допуска препълване на контейнерите; 

Не е решен проблемът с разделното събиране на биоотпадъците (хранителни и 

кухненски), предстои да се закупят съдове за разделно събиране на кухненски 

отпадъци, които да бъдат разположени в гр. Чирпан, но са необходими съдове и 

транспортна техника за разделно събиране на зелени отпадъци, т.е да въвежда се 

система за разделно събиране на тези биоразградими отпадъци; 

„Райони „Тип „Б“ и „Райони „Тип В“ - т.е. с между 3 000 и 25 000 жители и под 3 000 

жители, като тези район се оценяват с висок потенциал за въвеждане на разделно 

събиране на биоразградими отпадъци и е задължително въвеждането на зелено 

компостиране; 

На територията на Общината няма отделни съдове за събиране на пепел и сгурия през 

отоплителния сезон; 

На територията на община Чирпан не се извършва разделно събиране на опасни 

отпадъци от домакинствата, но са предприети съответните мерки за третиране на тези 

отпадъци, чрез участието и в изграждането на РСУО (РЦУО - Стара Загора с ЦР), като 

населението на Общината може да ползва ЦР, на който има 11 бр. места за големи 

контейнери, място на контейнери за специфични отпадъци и закрита зона за опасни 

отпадъци; 

Понастоящем Общината изпълнява задължението си за управление на строителните 

отпадъци от ремонтните дейности на домакинствата, като тези отпадъци се 

оползотворяват, използват се основно на старото общинско депо за неопасни отпадъци 

„Шахтова пещ“ за запръстяване на депото, но липсва конкретна информация за 

количествата материално оползотворени отпадъци; 

След закриване на старото общинско депо е необходимо, община Чирпан да организира 

създаването на площадка за временно съхранение на строителните отпадъци от 

ремонтните дейности на домакинствата и отпадъците от строителни и разрушителни 

дейности, на които общината е Възложител; 

 

Съдове и техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци 

Повишените изисквания за опазване на околната среда изискват оптимизиране на 

съществуващите или изграждане на нови системи за събиране и транспортиране на 

битови отпадъци от територията на общините.  
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За всички населени места на община Чирпан има организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване. Дейността по сметосъбиране и сметоизвозване се извършва от 

Общинска фирма по чистота. Системата за събиране и транспортиране на битови 

отпадъци, използвана на територията на община Чирпан е смесена – със сменяеми 

съдове кофи 120/140/240 l, тип “Бобър” 1,1 м3.  Кофите и контейнерите са общинска 

собственост, тяхното състояние се контролира от фирмата общинската фирма. 

Изгорените или механично увредени съдове се подменят с налични оборотни или нови 

контейнери веднага след установяване на повредата.  

За събирането на битовите отпадъци се използва стационарна контейнерна система. 

Контейнерите се поставят на определени места и се обслужват от специализирани 

автомобили. 

 

Таблица 8. Количество и обем на контейнерите в община Чирпан 

Контейнери за отпадъци 
Размер 

Количество 

2016 
Собственик 

[m
3
] Броя Община 

Битови отпадъци - тип I, тип 

“Бобър” 1.1 280 

община 

Битови отпадъци – тип II, кофи 

120/140/240 l  3800 

община 

Материали за рециклиране 1.1 120 ЕКО КОЛЕКТ 

 

Разделното събиране на материали за рециклиране се изпълнява от “Еко Колект” АД, 

по договор предоставя контейнерите за различните материали (специални цветни 

контейнери). 

Сметосъбирането в община Чирпан е организирано, като за гр. Чирпан контейнери тип 

“Бобър” – през 1 ден, кофи 120/140/240 l – по график, комплекти за рециклиране на 

“Еко Колект” – 1 път/месечно. За селата Зетьово, Гита, Свобода, Рупки, Спасово, 

Малко Тръново, Винарово, Златна ливада, Ценово, Целина и Могилово – 4 

пъти/месечно. За всички останали села сметоизвозването се извършва по график 2 

пъти/месечно. 

Транспортирането на отпадъците се извършва:  

  един брой сметовозна кола „Мерцедес ЕКОНИК” за кофи и контейнери тип 

„Бобър”  за гр. Чирпан 

 един брой сметовозна кола „Мерцедес ЕКОНИК” за кофи и контейнери тип 

„Бобър” за селата 

Единственият метод за обезвреждане на отпадъците е депониране.  Осъществяващо се  

на Регионално депо гр. Стара Загора, което беше открито януари 2017г. и е част от 

Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. Това депо 

отговаря на съвременните изисквания за сепариране, депониране и съхранение на 

отпадъци. Старото общинско сметище предстои поетапно да бъде закрито. 
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Община Чирпан е включена в “Регионална система за управление на отпадъците в 

регион Стара Загора”, финансирана по ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.“, съгласно 

договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR- 5112122-С007. Общата стойност на 

проекта е 52 017 747,21 лв. Бенефициент е Община Стара Загора, а партньори са 

общините – Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, 

Павел баня, Раднево, Твърдица, Чирпан и СНЦ „Регионално сдружение за управление 

на отпадъците – Стара Загора“. Целта на проекта е постигане високо ниво на опазване 

на околната среда в регион Стара Загора, в съответствие с националното и европейско 

законодателство в областта на управление на отпадъците, намаляване на замърсяването 

на околната среда в общините от целевия регион Стара Загора, увеличаване на 

разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното рециклиране, въвеждане на 

ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в 

региона. 

Инсталациите от системата за регионално управление на отпадъците включват: 

 клетка 1 на депо за неопасни отпадъци, с общ капацитет 742 486 т. и с очаквана 

продължителност на експлоатация от 5 години; 

 инсталация за сепариране и закрито компостиране. Технологията включва 

механично и биологично третиране на смесени БО, ЕГО, растителни отпадъци 

разделно събрани при обслужване на обществени паркове и градини (дървесни и 

„зелени" отпадъци) събрани в регион Стара Загора. 

Очакваните резултати за 2020г. на процент рециклиран отпадък в рамките на 

Регионалната система за управление на отпадъците – регион Стара Загора - 53,22%.  

 
 

 2.3.1 Анализ на институционния капацитет 

  

В местната нормативна уредба ясно са регламентирани и разграничени функциите, 

отговорностите и задълженията на Общинската администрация по управление на 

отпадъците, като не се забелязва припокриване както в хоризонтален така и във 

вертикален аспект; 

Община Чирпан има опит и административен капацитет, относно разработването на 

нормативни актове и програми, които хармонизират с националното законодателство в 

областта на управление на отпадъците; 

Отговорните лица по управление на дейностите с отпадъци са: 

                    

Общински съвет 

 

Кмет 

 

Заместник кмет 

 

Кметове и кметски наместници 

 

Директор на дирекция „Специализирана 
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администрация 

 

Началник отдел „Образование, култура, социални дейности и екология“ 

 

Старши експерт еколог 

 

Контрольори екология 

 

Контролните функции по дейностите за управление на отпадъците в рамките на 

Общината имат кмета на общината, заместник кмет, директор на дирекция „СА“, 

Началник отдел, старши експерт еколог, а конкретно по населени места кметовете и 

кметските наместници. Известни контролни функции изпълняват и служителите от 

Районно полицейско управление – Чирпан.  

Съгласно чл. 15 от Закона за опазване на околната среда, кметовете на общини 

провеждат държавната политика по опазване на околната среда на местно ниво, като в 

задълженията им са вменени следните дейности: 

1. информират населението за състоянието на околната среда съгласно изискванията на 

закона; 

2. разработват и контролират заедно с другите органи планове за ликвидиране на 

последствията от аварийни и залпови замърсявания на територията на общината; 

3.  организират управлението на отпадъци на територията на Общината; 

4. контролират изграждането, поддържането и правилната експлоатация на 

пречиствателните станции за отпадъчни води в урбанизираните територии; 

5. организират и контролират чистотата, поддържането, опазването и разширяването на 

селищните зелени системи в населените места и крайселищните територии, както и 

опазването на биологичното разнообразие, на ландшафта и на природното и 

културното наследство в тях; 

6. определят и оповестяват публично лицата, отговорни за поддържането на чистотата 

на улиците, тротоарите и други места за обществено ползване на територията на 

населените места, и контролират изпълнението на техните задължения; 

7. организират дейността на създадени с решение на общинския съвет еко инспекции, 

включително на обществени начала, които имат право да съставят актове за 

установяване на административни нарушения; 

8. определят длъжностните лица, които могат да съставят актове за установяване на 

административните нарушения по този закон; 

9. осъществяват правомощията си по специалните закони в областта на околната среда; 

10. определят лицата в общинската администрация, притежаващи необходимата 

професионална квалификация за осъществяване на дейностите по управление на 

околната среда. 

В структурата на общинска администрация е обособен сектор Екология към Отдел  

„Образование, култура, социални дейности и екология" Дирекция в която работи един 

старши  експерт екологи. Преките задължения на заемащия длъжността са, както 

следва: 

1. изготвя и участва в изготвянето на програми, стратегии и планове, свързани с 
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устойчиво развитие и опазване на околната среда; 

2. подготвя проекти на нормативни актове и проекторешения на общински съвет по 

въпроси, свързани с опазването на околната среда и екологията; 

3. участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи 

опазването и възстановяването на околната среда и екологичната политика на 

територията на общината; 

4. координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с 

РИОСВ, БДЧР, РЗИ, ОДБХ, РДНСК, както и с: неправителствените екологични 

природозащитни организации и движения; научната общност, частните и държавните 

фирми и със специалисти в областта на екологията; 

5. контролира екологичното състояние на общината; 

6. изготвя документи по проекти и процедури, свързани с опазването на околната среда; 

7. въвежда и ръководи ефективна система за управление на отпадъците чрез интегриран 

мениджмънт. 

8. участва в подготовката на дейността по сметопочистването, сметоизвозването, 

поддържането на депата за отпадъци и осъществява контрол по същата дейност; 

9. разяснява, предупреждава и осведомява широката общественост по отношение на 

всички дейности, намерения и последствия спрямо компонентите на околната среда и 

проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация. 

Нормативната база, с която Общината работи, е действащото към момента 

международно, национално и местно законодателство. 

В областта на опазване на околната среда, община Чирпан има изготвени и действащи 

следните общински наредби: 

 Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото 

имущество на територията на община Чирпан; 

 Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община 

Чирпан; 

 Наредба за опазване на околната среда на територията на община Чирпан; 

 Наредба за управление на отпадъци на територията на Община Чирпан 

С въвеждането на нови изисквания в европейското, съответно и националното 

законодателство, непрекъснато се увеличава необходимостта от наличие на определено 

звено в общинската административна структура, което да има както основна функция – 

да подпомага по същество определените със съответните специализирани нормативни 

актове по управление на отпадъците изпълнението на правомощията на кмета, така и 

спомагателна функция, изразяваща се в съдействие, координация, техническа помощ и 

др. 

Основните и спомагателни функции имат следните направления: 

 Общинска политика за отпадъците – изготвяне на планови и нормативни 

документи в областта на управлението на отпадъците; 

 Дейности, свързани с образуване, събиране, включително разделното, 
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съхраняване, транспортиране, третиране на отпадъци; 

 Финансово обезпечаване – разработване на годишни план-сметки, определяне на 

годишните такси за свързаните с отпадъци услуги и други; 

 Дейности по наблюдение и контрол – извършване на контрол и инспекции, в 

това число превантивен, текущ и последващ контрол, и координация с други 

органи, налагане на санкции; 

 Дейности за информиране и привличане на обществеността – обществени 

консултации и привличане на обществеността, информационно-разяснителни 

дейности и кампании. 

Регионалното управление на отпадъците прехвърля основните отговорности относно 

обезвреждането на битовите отпадъци и събирането и предаването за третиране на 

опасните отпадъци от домакинствата. 

Анализът на количествените характеристики на човешките ресурси показва, че броят на 

служителите, пряко отговорни за управление на отпадъците е крайно недостатъчен. 

Пример за това е 1 щатната бройка за длъжността старши експерт еколог. За 

повишаване на професионалната квалификация и качествените характеристики на 

служителя, ангажиран и с управлението на отпадъците е необходимо осигуряване 

посещения на семинари и курсове за обучение и квалификация, в следните 

направления: 

1. компетентност при разработване на нормативни актове, указания, планове и 

програми по управление на отпадъците на местно ниво; 

2. упражняване на ефективен контрол и извършване на проверки за спазване на 

изискванията по управление на отпадъците; 

3. въвеждане на разделно събиране на отпадъците; 

4. регионално управление на отпадъците; 

5. събиране, обработка, анализиране и докладване на данни; 

6. подготовка, разработване, оценка и управление на проекти за изграждане на 

инфраструктура за събиране, съхраняване и третиране (оползотворяване/ обезвреждане 

на отпадъци, в това число и операциите по временно оползотворяване или 

обезвреждане на отпадъци); 

7. процедурите и условията за кандидатстване по различни Оперативни програми; 

8. провеждане на процедури и сключване на договори за възлагане на дейностите по 

управление на отпадъците; 

9. прилагане на схеми за публично-частни партньорства. 

 

 2.3.2 Анализ на замърсени в миналото площадки за депониране на отпадъци 

и осъществени мерки за тяхното възстановяване 

 

В рамките на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците 

на регион Стара Загора“, е изготвен работен проект за закриване и рекултивация на 

общинското депо за неопасни отпадъци в местността  „Шахтова пещ“, землище гр. 

Чирпан.  
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Към настоящия момент се изготвя работния проект, който предстои да бъде съгласуван 

от МОСВ за техническа и биологична рекултивация на депото за твърди битови 

отпадъци, разположено на около 3 км североизточно от гр. Чирпан и на север, близо до 

път Е773 (66) гр. Ст. Загора – гр. Чирпан – гр. София в местността „Шахтова пещ” – в 

бивша кариера за добив на скални материали /варовик/, землището на гр. Чирпан, 

област Ст. Загора. Разположено е на общински терен, начин на трайно ползване на 

земята - депо. В района на площадката повсеместно на повърхността се разкриват 

варовици, които на места имат почвено и тревно покритие. Депото е разположено на 

общински терен, имот с №001380, общата площ на имота на депото е 60 дка, а 

използваната с натрупване на отпадък е 24 дка.  Общият натрупан обем на отпадъците е 

определен на 429705.95 т. Отпадъкът, депониран с голяма мощност /до 5 м/ е 

разположен в северната част на площадката.  

 

2.4 Анализ на организационните схеми и форми за управление на 

отпадъците; планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите 

 

С цел запазване на положителните тенденции в йерархията за управление на битовите 

отпадъци, са направени следните препоръки като конкретни мерки и действия в НПУО 

2014-2020 г. и в Националната програма за предотвратяване на образуването на 

отпадъците: 

 Отчисленията (екотаксата) за депониране на отпадъците да се прилагат стриктно 

за всички общини, тъй като са сериозен стимул за общините за намаляване 

количествата депонирани отпадъци. 

 С приоритет по ОПОС 2014-2020 г. да се финансират проекти на общини за 

съоръжения за оползотворяване на биоразградимите отпадъци и за въвеждането 

на системи за разделното им събиране (съдове, специализирани автомобили и 

др.) и на проекти на общините за предотвратяване на образуването и 

депонирането на отпадъци. 

Във връзка с горната препоръка с приоритет МОСВ/ОПОС да подготвят указания и 

изисквания към проектите на общините за изграждане на системи за разделно събиране 

и съоръжения за оползотворяване на биоотпадъците. 

 Проучване от общините на най-ранен етап на основните източници на 

хранителни, зелени и други биоотпадъци и на количествата им и за специфичния 

подход на всяка община за създаване на системи за разделното им събиране. 

 Провеждане на постоянни обучителни програми за всички общини в България 

по управление на битовите отпадъци в съответствие с йерархията за управление 

на отпадъците, с акцент върху управление на биоразградимите отпадъци, 

разделно събиране и рециклиране и предотвратяване, извършване на проучвания 

за морфологичен състав на отпадъците. 

 Подпомагане от Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации” 

2014-2020 г. на бизнес проекти за изграждане на съоръжения за сепариране и 

рециклиране на рециклируеми отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло и 

за предотвратяване на образуването на отпадъци, включително битови отпадъци. 
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 Въвеждане на информационна система, отчитаща домашното компостиране и на 

степента на устойчивост на реализираните от общините проекти в тази област. 

 Приближаване към принципа „замърсителят плаща” при определяне на такса 

битови отпадъци чрез измерване на количеството. 

 Предоставяне на преференции на домакинствата и юридическите лица по 

отношение на таксата битови отпадъци при условие, че се включат и участват в 

системи за разделно събиране на отпадъците, първоначално като пилотни 

проекти. 

 Още по-тясно интегриране на информационните системи на НСИ и ИАОС 

относно отпадъците, което в известна степен зависи и от унифициране на 

системите на европейско ниво – Евростат и ЕК. 

 

2.4.1 Анализ на схемите за управление на отпадъците 

 

За прилагането на принципа "замърсителят плаща", в съответствие с изискванията на 

националното и европейското законодателство, се налага нарастване на таксите, 

заплащани от домакинствата до нива, позволяващи възстановяване на всички разходи 

за извършваните в момента дейности, както и за бъдещото въвеждане на нови 

съоръжения и услуги. При повишаването на таксите следва да бъде отчитана и 

поносимостта им, съобразно доходите на населението. Програмата предвижда мерки за:  

 прогресивно нарастване на "таксите за битови отпадъци", с цел достигане на 

нива, покриващи дългосрочните разходи; 

 изразходване на средствата, постъпващи от такси, само за дейности по 

управление на отпадъците, по най-ефективния начин;  

 покриване на всички разходи на оператора за изграждане и експлоатация на 

регионалните съоръжения, както и разходите за дейностите след закриването му; 

 засилване на контрола спрямо нелегалното изхвърляне на отпадъци и 

изхвърляне на нерегламентирани места.  

Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Чирпан, размера на таксата се определя 

пропорционално върху данъчната оценка по смисъла на чл.20, 21 от ЗМДТ на 

недвижимите имоти за всяка от предоставените услуги - сметосъбиране и 

сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, 

чистота на териториите за обществено ползване. С оглед намаляване на тежестта върху 

домакинските бюджети от разходите за управление на отпадъците, ще се търсят 

възможности за финансиране на изграждането на инфраструктурата по управление на 

отпадъците от ДБ, национални и международни финансови институции, както и 

привличане на инвестиции от частния сектор, под формата на публично-частни 

партньорства. 

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

битови отпадъци 

Същността и смисълът на общоевропейските принципи “Отговорност на 

производителя” и “замърсителят плаща” се изразява в това, че лицата, които 
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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 висок степен на 

защита на околната среда и човешкото здраве. 

Услуги чрез прилагане на схемата за „Разширена отговорност на производителя“ 

Община Чирпан в е сключила договор с „Екоколект“ АД за предаване на хартия, 

пластмаса и метал.  

 

 2.4.2 Икономически инструменти и стимули в сектора на управлението на 

отпадъците 

 

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

общинския съвет въз основа на одобрена план сметка, включваща необходимите 

разходи за: 

 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи 

и други за обществени места, обществени заведения, паркове и градини; 

 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депо или други 

инсталации и съоръжения за обезвреждането им; проучване, проектиране, 

изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, 

рециклиране оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията 

по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците; 

 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване.  

Общинският съвет взема решение за размера на таксата за организирано 

сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и поддържане на чистота. 

Основните приходи, които постъпват в Общината за дейности по опазване на околната 

среда, идват от таксата за битови отпадъци, а при недостиг и от други общински 

приходи. Същите се разходват по предназначение за извършване на услугите за 

събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане на 

териториите за обществено ползване и депата на територията на Общината, отразени в 

таблицата: 

 

Таблица 9. Разходи за дейностите по чистота, озеленяването и опазването на 

околната среда на община Чирпан за периода 2015-2016 година 

година 2015 2016 

Разходи за чистота и озеленяване и опазване на  

околната среда в  хил. лв., в това число: 

Събиране и 

транспортиране на битови 

отпадъци в лв. 

356 498 

Закупуване на съдове за 

битови отпадъци 

246 33 
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Ликвидиране на 

нерегламентирани 

замърсявания 

62 78 

Озеленяване  

 

49 58 

Почистване на улични 

платна, паркове и други 

територии 

95 126 

 

  

Основни изводи и препоръки 

 Проучване на възможности за ползване на европейски и други публични 

средства за финансиране на разходите за управление на отпадъците; 

 Изготвяне на Методика за определяне/изчисляване размера на такса битови 

отпадъци на територията на община Чирпан за 2018 г., съобразена с 

разпоредбите на ЗМДТ. 

 Завишаване нивото на покритие на разходите за управление на отпадъците – 

чрез подобряване събираемостта, завишаване на такса битови отпадъци въз 

основа на завишаване размера на отчисленията, обезпечаване на разходите за 

закупуване на нови съдове и автомобилен парк, завишаване на разходите на 

извършваната услуга по събиране и транспортиране на отпадъци. 

 

2.5 Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление 

на отпадъците 

 

Община Чирпан има функционираща информационна система за оповестяване на 

населението за състоянието на околната среда. 

Информационното обслужване на населението се състои в информиране на 

обществеността за включването й в предстоящи екологични мероприятия, за участие 

при разработване и обсъждане на проекти, за изпълнение на конкретни мероприятия и 

резултатите от тях и т.н. 

Механизмът на информационното обслужване се състои в събиране и обработване на 

данните. Режимът на поднасяната информация е ежедневен, периодичен и постоянен, в 

зависимост от значимостта и естеството на съобщението. 

За информиране на обществеността най-използваните средства са:  

 обявления на информационните табла в сградата на общинска администрация и 

в кметствата; 

 интернет страница на община Чирпан – www.chirpan.bg 

През следващия програмен период фокусът на администрацията ще се насочва към 

използването на информационните технологии като средство за подобряване на 

административното обслужване. Към момента общинската администрация не предлага 

електронни административни услуги, но има техническа готовност за предлагане на 
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такива. В сайта на общината са публикувани по-важните нормативни и стратегически 

документи и публични регистри. 

 

 2.5.1 Наличие на стратегически подход в информационно-разяснителната 

политика на Общината във връзка с дейностите по управление на отпадъците 

 

Община Чирпан има потенциал да насърчи предотвратяването и намаляването на 

образуването на отпадъците чрез провеждане на мероприятия за повишаване на 

екологичното съзнание на населението. Мероприятията следва да бъдат насочени към 

действия преди покупката на продуктите (да се вземат предвид възможните вредни 

въздействия върху околната среда) и след използването им и последващото им 

третиране, в т.ч. и подготовката за повторната им употреба и оползотворяване. 

Специфичния инструмент за насърчаване на предотвратяване образуването на 

отпадъци е еко маркировката на продуктите. При работа с обществеността особено 

място заема групата на подрастващите ученици и децата от детските градини, те са по-

възприемчиви и у тях лесно и трайно може да се възпита загриженост за околната 

среда. 

Във връзка с управлението на отпадъците, община Чирпан активно се включва и 

провежда ежегодно следните информационно-разяснителни и образователни дейности 

и кампании: 

 Национална кампания „За чиста околна среда“ с наименование „Почистване и 

облагородяване на зелени площи и изграждане на детска площадка с Ценово“ – 

финансиран проект от ПУДООС. 

 Кампания „Да изчистим България за един ден” – почистени до по - големи 

локални замърсявания в гр. Чирпан. 

 

Изводи и препоръки: 

Информационната политика на Общината е обезпечена в достатъчна степен по 

отношение състояние в сектор Опазване на околната среда. 

Необходимо е предприемане на следните мерки за подобряване на информационната 

политика и привличане на обществеността: 

 Провеждане на информационни кампании за повишаване екологичното съзнание 

на населението, включващи разяснителни дейности за: предотвратяване и 

намаляване на образуването на отпадъци; увеличаване количествата 

рециклирани и оползотворени отпадъци; подобряване на организацията по 

разделяне, временно съхраняване, събиране и транспортиране на отпадъците; 

предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци; 

 Въвеждане на информационна система с цел информиране на обществеността и 

бизнеса за: 

- Необходимостта и ползите от намаляване количествата генерирани отпадъци; 

- Ред и начин за предаване на строителни отпадъци, образувани в резултат от 

строителни и ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски обекти и 

административни сгради; 

- Списък на организациите по оползотворяване на отпадъците; 
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 2.6. Проучване, прогнозиране, планиране 

 

Статистическите данни за Общината и за общинския център показват намаляване на 

населението.  

Община Чирпан – от 95,81% през 2010 до 98.94% през 2015г.; 

Тенденцията за намаляване на населението в общината е постоянна. Средният процент 

на изменение на населението за текущата спрямо предходната година за община 

Чирпан е 98,94%. 

 

                Таблица 10. 

Изменение на 

населението спрямо 

предходната година  
2012-2017 2017-2022 2022-2032 

България 99.56% 100% 100% 

Регион Стара Загора 99.26% 100% 100% 

Община Чирпан 98.94% 100% 100% 

 

Тенденцията за демографско изменение на населението показано по-горе е 

прогнозирано на база на годишно намаляване броя на населението с 1.05% до 2017 г. и 

последващо задържане до съответното ниво. 

На база на тенденциите за демографско развитие на населението на България и на 

регион Стара Загора са приети следните допускания, като основа за прогнозиране на 

изменението на населението. 

Съобразно регионалния принцип на депониране е извършена и представена прогноза за 

общината на РЦУО. 

 

Таблица 11. Изменение на населението на в Общината и в регион Стара Загора в 

периода 2012 – 2032 

Община 2012 2017 2022 2027 2032 

Чирпан 23621 22391 22391 22391 22391 

Регион Стара Загора  375 753 360 913 360 913 360 913 360 913 

 

Наблюдава се лек спад в тенденцията за намаляване на населението на национално, 

регионално и общинско ниво. 

 

Прогнози за генерираните отпадъци 

В таблицата е даден икономическо развитие „среден растеж”, който отчита 

увеличение на количествата на твърдите битови отпадъци с 42% от годишен реален 

темп на изменение на БВП (разходи на домакинствата за храна, напитки, дрехи и 

обувки и др. подобни, съгласно данни от НСИ). 
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Таблица 12.  

Среден растеж 

Населени места по групи 

Норма на генерирани битови отпадъци на 

жител  

кg / жител / год. 

2012 2017 2022 2032 

 > 50,000 жители 384 417 452 528 

 25,000-50,000 жители 341 371 402 469 

3,000-25,000 жители 315 343 371 434 

< 3,000 жители 202 220 238 278 

 

Предполага се годишен растеж от 4.0% за периода 2013 - 2017г.; 3.8% годишен растеж 

за периода 2018 - 2022г.; 3.7% годишен растеж за периода 2022 - 2032г. 

 

През 2012г. в националното законодателство е заложило общоевропейската цел за 

рециклиране на битовите отпадъци, приета в общностното законодателство през 2008г. 

По-конкретно ЗУО поставя пред общините, изискването да достигнат поетапно до 

2020г. рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и 

стъкло: „Подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, 

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

подобни отпадъци от други източници, както следва: 

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

• До 1 януари 2018г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло; 

• До 1 януари 2020г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло;“ 

Националната програма за управление на дейностите по отпадъците визират 

редуциране на количествата на депонираните на общинските депа отпадъци от 109 

kg/човек/год. през 2020 г. Към настоящият момент количеството на депонираните 

отпадъци от опаковки, на база на дадения по-горе морфологичен състав е по-ниско от 

количествата отпадъци, които биха могли да се депонират на депата.  

Предвидено е редуциране на количествата на битовите отпадъци от опаковки както 

следва: 

 100% от картонените отпадъци се третират като отпадъци от опаковки; 

 Количествата на отпадъците от опаковки за стъкло, хартия и пластмаса се 

приемат около 33% от съответните количества отпадъци; 

 До 8% от общото количество на металните отпадъци се приемат като отпадъци 

от опаковки. 

В таблицата е дадено рециклиране на 60% от хартиените отпадъци от опаковки, 60% 

рециклиране на стъклените отпадъци от опаковки, 50% рециклиране на металните 

отпадъци от опаковки и 22.5% рециклиране на пластмасовите отпадъци от опаковки от 

2012г., рециклиране на 75% от градинските отпадъци от 2012г. 
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Таблица 13.  

 

Година 

2012 2017 2022 2032 

тона/ годишно 

Битови отпадъци - общо 6732 6939 7514 8774 

Отпадъци от опаковки - 

рециклирани 224 231 250 292 

Органични отпадъци - третирани 708 730 791 923 

Битови отпадъци за депониране 5800 5978 6474 7559 

 

България се е задължила да редуцира депонираните количества на биоразградими 

отпадъци. Оценката на потенциалното количество на органични отпадъци в община 

Чирпан, предвидено за третиране е определено на база на целите, заложени в 

Национална стратегия за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци, 

предназначени за депониране, МОСВ – март 2006. Стратегията поставя следните цели: 

 

Таблица 14.  

година цел тона/ годишно кг / жител 

2013 50% 1,123,750 152 

2020 35% 786,625 109 

 

Морфологичният състав на биоразградимите битови отпадъци от домакинствата в 

общи линии е: 100% (хранителни отпадъци + хартия + картон + текстил +кожа + 

градински и дървесни отпадъци) или за регион Стара Загора това прави 41.7% от 

количеството отпадък, преди рециклиране на отпадъците от опаковки. След 

рециклиране на отпадъците от опаковки, количеството на органичните отпадъци се 

намалява с 1%. При индустриалните битови отпадъци това количество е оценено на 

66.0% преди и 67.5% след рециклиране.  

 

III  АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И 

ЗАПЛАХИТЕ (SWOT АНАЛИЗ) 

 

SWOT анализът e обективно следствие от социално–икономическия анализ и представя 

изводите от проучването на състоянието и потенциала на Общината, като акцентира на 

силните, слабите страни, възможностите и заплахите за развитие. Главната цел на 

SWOT-анализа е да се извърши взаимообвързана оценка на вътрешните за дадена 

организация или регион силни и слаби страни, както и на външните за организацията 

или региона възможности и заплахи. Приема се, че вътрешните страни (силните и 

слабите страни) могат да се контролират от организацията, докато външните фактори 

(възможности и заплахи) определят състоянието на средата, в която се развива 

организацията или региона. Резултатите от SWOT-анализа позволяват точно 

формулиране на приоритетите и целите за развитие на Общината, както и периодична 
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оценка на мястото й в рамките на региона. Те позволяват да се планират и реализират 

конкретни мерки за коригиране на състоянието на общината. Сред елементите на 

анализа има взаимовръзки, които разкриват потенциала за развитие, а също и такива, 

които показват ограниченията (лимитиращите фактори) и проблемите, които предстои 

да бъдат преодолени. 

Силни страни - са ресурс, умение или друго преимущество, което притежава секторът. 

Силната страна е отличителна компетенция, която дава сравнително предимство. 

Слаби страни - представляват ограниченията или недостигът на ресурси, умения и 

способности, които сериозно възпрепятстват развитието на сектора. 

Възможностите - представляват най-благоприятните елементи на външната среда. 

Това са благоприятни външни фактори, от които секторът се възползва или би могъл да 

се възползва. 

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

големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние. 

Направеният SWOT анализ на управлението на отпадъците в община Чирпан показва 

посочените по-долу резултати. 

 

 3.1. Достижения и силни страни 

 

- Разработени са стратегически за Общината планове и нормативни документи, 

които се фокусират върху бъдещи действия с цел решаване на съществуващите 

проблеми в сектор управление на отпадъците и изпълнение на задълженията на 

общината, произтичащи от националното законодателство в сектора; 

- Въведен е регионален принцип на управление на отпадъците; 

- Общината разполага със съвременна инфраструктура за управление на 

отпадъците, като участва в РЦУО-Стара Загора, който е елемент от 

Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. На 

РЦУО-Стара Загора е разположено РД, както и са обособени – инсталация за 

сепариране и закрито компостиране и ЦР за разделно събиране на отпадъци за 

рециклиране и опасни отпадъци от бита, т.е.  ЦР е мястото където населението 

на община Чирпан може да доставя всички видове отпадъци, които не могат да 

се депонират с битовите и не е осигурена определена система за събирането им в 

Общината. Директно на РЦУО се транспортират генерираните отпадъци от 

общини Стара Загора, Опан, Братя Даскалови, Чирпан и Раднево; 

- Изградената съвременна инфраструктура за регионално управление на 

отпадъците, включваща РЦУО-Стара Загора и ПС-Гълъбово, ПС-Гурково и ПС- 

Казанлък, има достатъчен капацитет за достигане целите за рециклиране и 

оползотворяване на прогнозните количества битови отпадъци; 

- Изграден е значителен административен капацитет; 

- Изградени са предпоставки, които позволяват участието на обществеността при 

вземане на решения, свързани с управление на отпадъците – процедури по 

ОВОС, публични обсъждания, предоставяне на информация чрез интернет на 

сайта на общината; 
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- Въведено е разделно събиране на някои от потоците битови отпадъци, за които 

общините имат отговорност, т.е. прилага се схемата „разширена отговорност на 

производителя“ за масово разпространени отпадъци, чрез партньорство с 

организации по оползотворяване на МРО, т.е. извършва се разделно събиране на 

МРО – ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА, поради което е постигнато рециклиране и 

оползотворяване на тези отпадъци; 

- Не се предвижда завишаване на ставките за такса „битови отпадъци“; 

- Добро ниво на информационно обезпечаване на процесите, свързани с вземането 

на информирани управленски решения; 

 

 3.2. Проблеми и слаби страни 

 

- Налице е изоставане в изпълнение ангажиментите на Общината, относно 

закриване на старото общинско депо за неопасни отпадъци „Шахтова пещ“, 

което не отговаря на нормативните изисквания; 

- Не е въведено разделно събиране на потоците битови отпадъци, за които 

общините имат отговорност, т.е. в общината не се събират разделно отпадъци от 

опаковки, опасни отпадъци образувани от домакинствата  и отработени моторни 

масла; 

- Не е установена практика за налагане законодателството на местно ниво чрез 

ефективен контрол и санкции в сектор управление на отпадъците; 

- Не са въведени социални механизми за защита на социално слабите слоеве от 

населението, което ограничава увеличаването на размера на таксите и 

осигуряване на собствен финансов ресурс за инвестиции в сектор управление на 

отпадъците; 

- Липса на цялостна политика за провеждане на информационни кампании за 

информиране на обществеността относно предотвратяване образуването на 

отпадъци и разделното събиране на отпадъци от опаковки; 

- Липса на целенасочени мерки и стимули, които да допринесат за 

предотвратяване образуването на отпадъци; 

- Проява на слаб интерес от населението към екологичните проблеми; 

- Няма изградена информационна система в сектор управление на отпадъците; 

- Няма изградена мониторингова система, която да отчита удовлетвореността на 

обществеността и заинтересованите лица от резултатите, свързани с дейностите 

и услугите по управление на отпадъците; 

- Липса на изградена канализация във всички населени места; 

- Липса на ПСОВ, обхващаща гр. Чирпан, както и населените места в Общината. 

 

3.3 Възможности   

 

- Използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблемите, 

свързани с ефективното управление на отпадъците; 

- Промяна на обществените нагласи в полза на екологосъобразно и ефективно 

управление на отпадъците; 
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- Разрастване на пазара на суровини от рециклируеми отпадъци както в рамките 

на ЕС, така и в региона; 

- Създаване на капацитет и наличие на нормативна база за изграждането на 

единна интегрирана информационна система за управление на отпадъците; 

- Нови ефективни технологии, позволяващи рециклиране и оползотворяване на 

отпадъците; 

- Въвеждане на системи за управление на МРО – отпадъци от опаковки  (хартия, 

картон, пластмаса, стъкло и метал), ИУГ и отработени моторни масла с цел 

постигане на рециклиране и оползотворяване на тези отпадъци и прилагане на 

принципа „разширена отговорност на производителя“ в партньорство с 

Общината; 

- Въвеждане на система за управление на опасни отпадъци, образувани от 

домакинствата; 

- Осигуряване на прозрачност при определяне на такса битови отпадъци за 

гражданите и бизнеса и въвеждане на принципа „заплащане според 

количеството на образуваните отпадъци“. 

 

3.4 Заплахи 

 

- Подготвян от ЕК нов пакет за промени в европейското законодателство в сектор 

отпадъци с разширени като обхват и повишени като количествени изисквания 

цели за предотвратяване, рециклиране и оползотворяване на отпадъците и 

фактическа забрана на депонирането; 

- Слаба покупателна способност на домакинствата и трудност на нискодоходните 

групи да отделят средства за услуги и дейности в сектор управление на 

отпадъците; 

- Необходимите публични инвестиции и оперативни разходи за управление на 

отпадъците съобразно нормативните изисквания и достигане на набелязаните 

цели са значителни; 

- Преминаване към нови схеми за определяне на такса битови отпадъци, което да 

доведе до значително повишаване на такса битови отпадъци за населението; 

- Налагане на санкции от РИОСВ и БДИБР-Пловдив за неспазване на 

нормативните изисквания. 

 

IV ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И 

АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 

 

За определяне целите на Програмата за управление на отпадъците на oбщина Чирпан за 

периода 2017-2020г. са използвани направените изводи от настоящото състояние и 

прилаганата политика в сектор управление на отпадъците на територията на Общината, 

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

на отпадъците и ефективно използване на ресурсите, предвижданията на Националния 

план за управление на отпадъците 2014-2020г. 
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4.1 Стратегически и оперативни цели 

 

Стратегическите цели отразяват крайният ефект за обществото, който е резултат от 

провежданата на местно ниво политика за управление на отпадъците. При 

определянето на тези цели са спазени следните принципи: 

 Релевантност – целите трябва да стимулират общината да изпълнява своята 

мисия; 

 Реалистичност на подхода – целите трябва да са реалистични, отчита се SWOT 

анализа; 

 Мотивираност – целите трябва да стимулират дейностите в рамките на 

провежданата политика в сектор управление на отпадъците; 

 Прозрачност /разбираемост – целите трябва да бъдат просто и ясно определени; 

 Ангажираност /задължителност – целите трябва да предопределят задълженията 

на Общината в сектор управление на отпадъците; 

 Хармонизираност – целите в областта на провежданата политика в сектор 

управление на отпадъците и отговорните звена в Общината трябва да бъдат в 

тясна взаимна връзка; 

 

Съгласно чл.52, ал.4 от ЗУО общинската програма се разработва в съответствие със 

структурата, целите и предвижданията в Националния план за управление на 

отпадъците, а именно: 

 Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 

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

третиране на тях. 

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

среда. 

Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 

йерархията на управление на отпадъците. 

 

За всяка от стратегическите цели в настоящата програма за управление на отпадъците 

са 

разработени и оперативни цели, които са пряко съотносими към съответната 

стратегическа цел, т.е. допринасят за нейното постигане. При определянето на тези 

цели са спазени следните принципи: 

 Специфичност - целите трябва да бъдат точни и конкретни; 

 Измеримост - целите трябва да бъдат формулирани по начин, който да дава 

възможност за оценка, т.е. дали са постигнати; 

 Реалистичност - целите трябва да бъдат така формулирани, че да е възможно 

тяхното изпълнение; 

 Времева обвързаност – определен е срок за тяхното изпълнение; 
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4.2 Алтернативи за постигане на целите 

 

 Разработване на проекти за финансиране на дейности, свързани с управление на 

отпадъците. 

 Закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци „Шахтова 

пещ“. 

  Осигуряване на инфраструктура и съдове за събиране на битови отпадъци. 

 Осигуряване на инфраструктура и съдове за събиране на строителни отпадъци. 

 Осигуряване на инфраструктура и съдове за събиране на рециклируеми 

отпадъци. 

 Осъществяване на контрол на дейностите по отпадъци. 

 

V ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ПОДПРОГРАМИ 

 

Плана за действие с подпрограмите включва описание на дейностите и необходимите 

мероприятия за изпълнение на националното законодателство на местно ниво, както и 

краткосрочни и дългосрочни мерки и инвестиции, които община Чирпан следва да 

предприеме за правилното изграждане и управление на политиката, свързана с 

отпадъците. Подпрограмите са съобразени с приоритетните цели заложени в 

програмата, като включва всички свързани с изпълнението им разходи, мероприятия и 

дейности, както и отговорните лица за изпълнението им.  

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

съпътстващи мероприятия, които следва да извърши община Чирпан до приключването 

на програмния период на програмата. В подпрограмите и плановете към тях са 

включени и обобщени различните законодателни задължения на местната власт, както 

и конкретните предложения за тяхното изпълнение. 

Конкретизирането на сроковете в плановете цели улесняване на местната 

администрация 

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

във връзка с управлението на отпадъците. 

Съобразно принципите и политиките на община Чирпан, подпрограмите и плановете за 

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

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

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

рамка, която ги определя. 

В рамките на настоящата ПУО са разработени осем подпрограми с предложени 

конкретни целенасочени мерки и комбинацията им във времето ще доведе до постигане 

изпълнението както на оперативните цели на всяка от подпрограмите, така и на 

четирите стратегически цели. 

 

Таблица 15.  



Програма за управление на отпадъците на община Чирпан 2017-2020г. 

68 
 

Стратегически цели Подпрограма 

 Цел 1: Намаляване на вредното 

въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и 

насърчаване на повторното 

им използване; 

Подпрограма с мерки за предотвратяване 

образуването на отпадъци; 

 Цел 2: Увеличаване на количествата 

рециклирани и оползотворени 

отпадъци, чрез създаване на условия 

за изграждане на мрежа от 

съоръжения за третиране на цялото 

количество генерирани отпадъци, 

което да намали риска за населението 

и околната среда; 

Подпрограма с мерки за разделно събиране 

и достигане на целите за подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране на 

битовите отпадъци от хартия и картон, 

метали, пластмаса и стъкло; 

Подпрограма за разделно събиране и 

постигане на целите за биоразградимите 

битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците на 

територията на община Чирпан 

Подпрограма за изпълнение на изискванията и 
целите за рециклиране и оползотворяване на 
строителни отпадъци на територията на 
община Чирпан 

Подпрограма за достигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци на територията на 

община Чирпан 

Подпрограма с мерки за закриване и 

рекултивация на депата с преустановена 

експлоатация; 
 Цел 3: Управление на отпадъците, 

което гарантира чиста и безопасна 

околна среда; 
Подпрограма с мерки за информационно 

осигуряване, запазване и подобряване на 

административния капацитет 

на общината по управление на отпадъците; 

 Цел 4: Превръщане на 

обществеността в ключов фактор при 

прилагане йерархията на управление 

на отпадъците; 

Подпрограма с мерки за прилагане на 

разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите на управление 

на отпадъците; 

 

Всяка от подпрограмите съдържа кратка въвеждаща текстова част, в която са 

представени ключови изисквания – напр. национални цели, най-важните резултати, 

които общината е постигнала и тези които ще постигне, най-важните изводи и 

препоръки от направените анализи, както и основни съображения, свързани с постигане 

на целите. Целите и заложените за изпълнение дейности /мерки за постигане на 

оперативните и стратегическите цели са представени в табличен вид, съгласно насоките 

в “Методология за стратегическо планиране в Република България“ и „Методически 

указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците”, 
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утвърдени със Заповед №РД – 211/31.03.2015г. на министъра на околната среда и 

водите. 

Мерките могат да имат т.нар. хоризонтален характер, т.е. допринасят за постигането не 

само на целите на конкретна подпрограма, към които те са най-пряко свързани, а и за 

постигане на целите на други подпрограми.  

Мерките могат да се групират и като инвестиционни мерки и неинвестиционни мерки, 

или както се наричат често „меки“ мерки. 

Инвестиционните мерки - съгласно НПУО 2014-2020г. включват основно 

изграждането на инфраструктура в т.ч.: инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци с цел оползотворяване на битовите отпадъци и предотвратяване на 

емисиите на парникови газове; инсталации за компостиране/анаеробно разграждане; 

инсталация за изгаряне на RDF гориво; клетки за депониране; рекултивация на излезли 

от експлоатация депа за отпадъци; закупуване и инсталиране на компостери за 

домашно компостиране; закупуване на съдове и транспортни средства за разделно 

събиране и транспортиране на биоотпадъци и др. 

 

Инвестиционните мерки са ограничени на брой. На практика в рамките на времевия 

период на Програмата, единствено предстои закриване и рекултивация с последващ 

мониторинг и контрол на старото депо общинско депо за неопасни отпадъци „Шахтова 

пе“ в гр. Чирпан. 

Възможни са и някои по-големи инвестиционни мерки за строителни отпадъци, но те са 

извън преките компетенции на Общината за финансиране на мерки от бюджета й. 

Неинвестиционните мерки - съгласно НПУО 2014-2020г. включват дейности в т.ч.: 

нормативни промени; назначаване на служители; обучение на служители; подготовка 

на проекти; изпълнение на контролни дейности; провеждане на информационни 

кампании; разработване и внедряване на информационни системи и др. Другата част от 

„меките“ мерки, влизат в обхвата на дейностите, изпълнявани от съответните 

институции, отговарящи за изпълнението на съответната мярка напр. МОСВ, РИОСВ и 

др. и се финансират от бюджета на дейността на съответната институция. 

Част от мерките в програмата са остойностени на базата на информация за 

изпълнението на сходни дейности и експертни допускания. За една част от мерките не е 

предвиден бюджет, тъй като те се финансират в рамките на обичайния бюджет на 

Общината за съответната бюджетна година. Основно, това са мерки от организационен, 

процедурен и нормативен характер.  

 

Стратегическа цел 1: 

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

 

5.1 Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци 

 

В съответствие с Рамкова директива 2008/98/ЕС за отпадъците и изискванията на 

Закона 

за управление на отпадъците, в края на 2014г. Министерският съвет одобри първата 

„Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци“, която е 
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неразделна част от „Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г“. ЗУО 

изисква кметовете на общини да разработят и изпълняват програма за управление на 

отпадъците за територията на съответната община, съответстваща на структурата и 

съдържанието на НПУО. Имайки в предвид тези изисквания, както и стремежа на 

общината да минимизира доколкото е възможно генерирането на битови отпадъци, се 

разработи настоящата Програма за предотвратяване образуването на отпадъци в 

Община Чирпан, която има следното съдържание: 

 Въведение и основни положения – посочено е основанието за изготвяне на 

програмата и е представена философията и смисълът на предотвратяването на 

отпадъците, като най-модерна и екологична политика в областта на управление 

на отпадъците, което за страната ни е нова политика в тази област. 

Предотвратяването на отпадъците е част от националните политики за 

ефективно използване на ресурсите. Посочени са и основните участници в 

дейностите по предотвратяване образуването на отпадъците; 

 Определение и място на предотвратяването на отпадъците в йерархията на 

управление на отпадъците - тази част от програмата представя по-подробно 

същността на предотвратяването на образуване на отпадъците; 

 Цели на програмата - тази част от програмата представя взаимообвързаността 

между стратегическата и оперативните цели; 

 Анализ и описание на мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци – в 

           тази част на програмата са представени тези от примерните мерки за    

предотвратяване на отпадъците от Приложение №4 на Закона за управление на 

отпадъците, които са релевантни за прилагане на общинско ниво. Представена е 

същността на съответната мярка, доколко мярката се прилага до настоящия 

момент в общината и бъдещо прилагане и възможни индикатори; Примери за 

добри практики за предотвратяване на отпадъците; 

 План за действие – в който по всяка от примерните типови мерки за 

предотвратяване образуването на отпадъци от Приложение №4 на ЗУО, 

релевантни към община Чирпан са посочени конкретни мерки /дейности със 

срок за изпълнение, финансиране, резултати, индикатори за напредък и 

отговорност за изпълнение; 

 

5.1.1 Въведение и основни положения 

 

Предотвратяване образуването на отпадъци е част от националните политики за 

ефективно използване на ресурсите и както е споменато по-горе, съгласно изискванията 

на националното законодателство в сектор управление на отпадъците и стремежа на 

Общината да минимизира доколкото е възможно генерирането на битови отпадъци, се 

разработи тази Подпрограма с мерки за предотвратяване образуването на отпадъци в 

община Чирпан. 

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

страна на Общината към различни мерки и методи, които да доведат до 

предотвратяване 
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образуването на отпадъците, т.е. предприемане на конкретни действия, от които би 

могло да се намали образуването на отпадъците, там където е възможно. 

Предотвратяването на образуването на отпадъците цели допринасяне намаляване 

негативното влияние върху компонентите на околната среда, върху които влияе 

депонираният отпадък, чрез отделянето на газове и инфилтрат при протичащите 

процеси на гниене, както и върху намаляване използването на природни ресурси, 

неминуемо свързани с третирането и обезвреждането на отпадъци. Като цяло тази цел 

се изпълнява на национално ниво, тъй като тези мерки основно са насочени към 

производителите на продукти, след употребата на които се образуват масово 

разпространени отпадъци. Въпреки това мерките на местно ниво също са с голямо 

значение за постигане изпълнението им. 

В компетенциите на общинската администрация могат да се предприемат конкретни 

дейности и мерки за предотвратяване образуването на отпадъци, като например 

реализация на проекти за компостиране и информационни кампании за повишаване на 

осведомеността на населението. 

 

 5.1.2 Място на предотвратяване на образуване на отпадъци в йерархията за 

управление на отпадъците 

 

Съгласно Рамкова директива за управление на отпадъците, под предотвратяване на 

образуването на отпадъци се разбира: 

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

което се намалява: 

 количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на 

продуктите или удължаването на жизнения им цикъл; 

 вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и 

човешкото здраве; 

  съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите”. 

Предотвратяване образуването на отпадъците има най-висок приоритет в йерархията на 

управление на отпадъците. Най-общо, предотвратяване на отпадъци означава да не 

възникват отпадъци, тъй като веднъж възникнал, отпадъкът не изчезва, а само се 

променя като вещество чрез депонирането, изгарянето и рециклирането. 

В тази връзка мотото на Националната програма за предотвратяване образуването на 

отпадъци е: „Най-полезният отпадък е този, който въобще не е възникнал“. 

 

 5.1.3 Цели на подпрограмата за предотвратяване на образуването на 

отпадъци в община Чирпан 

 

Стратегическата цел е подпомагана от оперативни цели, чието изпълнение от своя 

страна се достига чрез пакет от мерки. 

Съгласно резултатите от направените анализи за съществуващото състояние и прогнози 

за развитие, в т.ч. и социално-икономическите аспекти, за постигане на стратегическата 

цел на програмата е определена оперативна цел и индикатори за изпълнението й. 

Стратегическа цел 
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„Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването 

им и насърчаване на повторното им използване“. 

Оперативни цели 

Намаляване на количеството на отпадъците; 

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците; 

 

 5.1.4 Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване на 

образуването на отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи 

мерки и предложение за индикатори за мерките 

 

В приложение №4 към чл.50, ал.3, т.2 от ЗУО са изброени 16 примерни мерки за 

предотвратяване на отпадъци, обособени в три групи: 

-  Мерки, които могат да засегнат рамковите условия, свързани с образуването на 

отпадъци; 

- Мерки, които могат да засегнат фазата на проектиране и производство и 

разпространение; 

-   Мерки, които могат да засегнат фазата на потребление и употреба;  

Предложените мерки и дейности по предотвратяване образуването на отпадъци е 

трудно 

изпълнимо на местно ниво, поради факта, че общините нямат правомощия за 

ограничаване на производители на масово разпространени отпадъци, които са с 

основен принос към увеличаване количествата на отпадъците. 

Въпреки това анализът на приложимостта на примерните мерки показва, че относими 

към компетенциите на местните власти и подходящи за прилагане в община Чирпан за 

предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци на територията й са: 

 Изграждане на система за събиране на растителни и биоразградими отпадъци от 

домакинствата, които нямат възможност за домашно компостиране. Организирането на 

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

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

изпълнението й Общината може едновременно да изпълни и мярката за 

предотвратяване и /или намаляване образуването на отпадъци; 

 Насърчаване на домашното компостиране – съгласно Закона за управление на 

отпадъците, домашното компостиране се счита за мярка за предотвратяване 

образуването на отпадъци /оползотворяване на мястото на образуване/. Тук при тази 

мярка Общината може да разработи различни програми и основно към живущите в 

районите на Общината, където се генерира по-голям поток от растителни отпадъци. 

Друг вариант е разработване и търсене на финансиране на проекти за безплатно 

предоставяне на компостери на граждани. 

 Насърчаване изграждането на центрове за повторна употреба /чрез насочване на 

бизнеса за кандидатстване по оперативна програма „ Конкурентоспособност и 

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

на електроуреди, опаковки по видове, домакински и лични предмети и др.; 
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 Изграждането на площадката за събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци 

от 

домакинствата също е мярка за предотвратяване и намаляване образуването на 

отпадъци. 

Необходимо е след изграждането й да започне активна кампания от Общината за 

запознаване на населението с възможностите и необходимостта от предаване на тези 

отпадъци на площадката. След предаването им от домакинствата, отпадъците ще се 

насочват към рециклиращи предприятия, с което ще се предотврати образуването им в 

потока битови отпадъци и повторното им използване за други цели. 

 Информационните кампании насочени към населението си остават най- добрата 

и ефикасна мярка. Всички мерки, които Общината набелязва не могат да се 

осъществяват, ако не се обхване най-големия генератор на отпадъци – населението. 

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

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

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

изпълнението на конкретните мерки. Примери за провеждането на информационни 

кампании сред населението могат да бъдат: изготвяне на разяснителна информация, 

насоки и съвети за прилагане на инструменти за предотвратяване образуването на 

отпадъци, основно чрез интернет страницата на Общината; провеждане на обучителни 

програми; еко-етикиране; „зелени“ обществени поръчки; провеждане на местна 

политика за разширена отговорност на производителя.  

 

5.1.5 План за действие към Подпрограма за предотвратяване на образуването 

на отпадъци в oбщина Чирпан 

 

Плана за действие към подпрограмата за предотвратяване образуването на отпадъци, 

включва набелязаните по-горе мерки и действия, които община Чирпан следва да 

предприеме. 

В плана са посочени видовете дейностите, поставен е срок за изпълнението им, 

приблизителните финансови средства необходими за постигането на конкретните 

мерки, 

отговорните лица и/или институции за това, както и възможните източници на 

финансиране на дейностите, съгласно методическите указания на МОСВ. 
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План за действие към Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци в община Чирпан 

Стратегическа цел 1: „Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на 

повторното им използване“ 

Оперативни цели: „Намаляване на количеството на отпадъците“ 

„Намаляване на вредното въздействие на отпадъците“ 

 

Оперативна 

цел 

Дейности/ мерки Бюджет 

/очаквани 

Разходи/ 

Възможни 

източници 

на 

финансира

не 

Срок Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговорни 

институции 

хил. лв. текущи и 

целеви 

водеща и 

партньор 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 1 - Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и 

насърчаване на повторното им използване 

 

Намаляване 

количеството 

на отпадъците 

Информационни 

кампании и/или 

публикуване на статии 

в местната преса за 

запознаване 

потребителите с 

възможностите за 

използването на 

електронни услуги, 

предоставяни от 

общината на 

населението и бизнеса 

- община 2018-2020 Ефективно 

използване на 

Системата „е- 

Услуги“ 

Бр.проведени 

информационни 

кампании за 

Ползване на 

електронни 

услуги; 

 

Бр. публикувани 

статии в 

местната преса; 

Кмет,  

Общинска 

администрация 
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 Разработване на 

проекти или програми 

за насърчаване към 

домашно компостиране 

20 000 Общински 

бюджет 

ПУДООС 

ОПОС 

31.12.2018 Предотвратява

не образуване-

то на отпадъци 

от растителен 

и хранителен 

произход 

Предприети 

мерки за 

предотвратяване 

образуването на 

отпадъци, чрез 

компостиране 

община Чирпан 

 Закупуване на 

компостери за 

предоставяне на 

домакинствата. 

50 000 Общински 

бюджет 

ПУДООС 

ОПОС 

31.12.2018 Предотвратява

не образуване 

то на отпадъци 

Брой закупени 

компостери. 

Повече 

домакинства 

използващи 

компостери 

община Чирпан 

 Създаване на 

организация за 

разделно събиране на 

растителни и 

биоразградими 

отпадъци от паркове, 

градини, площади, от 

дейността на 

ресторанти, заведения 

за обществено хранене 

и други. 

- - 31.12.2020 Предотвратява

не 

образуването 

на 

отпадъци и 

екологосъобраз

но третиране; 

Ежегодни мерки 

И дейности за 

разделно 

събиран 

е на този вид 

отпадъци 

Създаване 

На ефективна 

система за 

разделно 

събиране 

и третиране 

на този 

вид отпадъци; 

община Чирпан 

 Пилотно въвеждане на 

намален размер 

(отстъпка) на такса БО 

за домакинствата, 

които прилагат 

- община 2017-2020 Одобрена такса 

БО с намален 

размер от ОбС 

за домакинства 

прилагащи 

Бр. домакинства, 

прилагащи 

домашно 

компостиране с 

намалена ТБО - 

Кмет, 

домакинства 
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домашно компостиране домашно 

компостиране 

ежегодно 

 Определяне на 

площадка за 

временно съхраняване 

на растителни 

отпадъци в населените 

места на община 

Чирпан 

- Община 30.12.2018 Предотвратява

не 

смесването 

на 

отпадъците 

Провеждане на 

кампании, 

определяне 

не на 

площадка 

Кмет, 

домакинства 

 Въвеждане и 

организиране на 

системи за събиране на 

различните потоци 

отпадъци 

- - 30.12.2019 Предотвратван

е и намаляване 

образуването 

на отпадъци 

Брой 

проведени 

кампании 

Община, 

Ооп 

 Съдействие и 

насърчаване на 

частни лица при 

интерес за 

изграждане на центрове 

за повторна 

употреба на отпадъци 

- ОП 

„Конкурен

тноспособн

ост и 

иновации“ 

постоянен Предотвратява

не и 

намаляване 

образуването 

на отпадъци 

Изграждане на 

повече центрове 

за повторна 

употреба на 

различните 

отпадъци 

Община 

Чирпан 

 Изграждане на 

сепарираща инсталация 

за отпадъците от 

опаковки 

- Частни 

инвестиции 

отчисления 

по чл.64 от 

ЗУО 

31.12.2020 Предотвратява

не и 

намаляване 

образуване 

то на отпадъци 

Провеждане на 

кампании, 

Изгражда 

не на 

площадка 

Община 

Чирпан 

 Подобряване на 

системата за разделно 

- - 31.12.2020 Намаляване 

нерегламентир

Ежегодна 

оптимизация на 

Община 

Чирпан, 
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събиране на отпадъци 

от опаковки и 

провеждане на 

информационни 

кампании 

аното 

изхвърляне 

на отпадъци 

система, 

до 2020г. 

поддържане на 

ефективна 

система 

„Екоколект“АД 

 Изграждане на 

площадка за събиране 

на едрогабаритни и 

опасни отпадъци от 

домакинствата 

- Общински 

бюджет, 

отчисления 

по чл.64 от 

ЗУО 

31.12.2020 Отделяне на 

тези потоци от 

общият поток  

битови 

отпадъци 

Провеждане на 

кампании, 

Изгражда 

не на 

площадка 

Община 

Чирпан 

 Публикуване на 

графици за събиране на 

отпадъци, места за 

временно съхранение и 

предаване на 

различните потоци 

отпадъци на интернет 

страницата на 

Общината 

- - Постоянен  Информиране 

на населението 

по мерките и 

дейностите 

Постоянно 

допълване и 

актуализиране 

на 

секцията, 

Повече 

информираност 

на население 

то за мерките 

Община 

Чирпан 

 Провеждане на 

информационни 

кампании за 

запознаване на 

населението с 

политиките за 

управление на 

отпадъците и 

начините за тяхното 

- Общински 

бюджет, 

„Екоколект

“ АД 

постоянен Предотвратява

не и 

намаляване 

образуване 

то на отпадъци 

Ежегодно 

провеждане на 

кампании,  

 

Брой проведени 

кампании 

Община 

Чирпан, 

„Екоколект“ 

АД 
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разделяне и третиране 

Намаляване 

на вредното 

въздействие 

на отпадъците 

Информиране на 

населението за 

начините и местата за 

изхвърляне/предаване 

на различни видовете 

отпадъци. 

- - постоянен Предотвратява

не 

образуването 

на отпадъци 

Ежегодно 

информиране на 

населението, 

Предотвратяване 

замърсяването с 

отпадъци 

Община 

Чирпан 

 Водене на точна 

отчетност на 

количествата събрани 

отпадъци, извозени, 

предадени за 

оползотворяване и 

депонирани отпадъци. 

- - ежемесече

н 

Ефективно 

управление 

на дейностите 

по отпадъците 

Ежегодно 

отчитане на 

количествата 

отпадъци, 

Създаване на 

ефективна 

база данни 

Община 

Чирпан, 

Ооп 

 Почистване на 

локалните 

замърсявания със 

специализирана 

техника. 

30 000 Общински 

бюджет 

31.12.2018 Предотвратява

не замърсяване 

на места  с 

отпадъци 

Брой почистени 

места, 

Липса на 

замърсени 

места с 

отпадъци 

Община 

Чирпан 

 Поставяне на 

предупредителни 

знаци за забрана 

изхвърлянето на 

отпадъци на 

определени места 

1 500 Общински 

бюджет 

31.12.2018 Предотвратява

не 

образуването 

на отпадъци 

Брой поставени 

знаци, 

Предотвратяване 

образуването на 

отпадъци 

Община 

Чирпан 
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 Стратегическа цел 2: 

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, чрез 

създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на 

цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и 

околната среда. 

 

5.2 Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за 

подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-

малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло. 

 

 5.2.1 Въведение и основни положения 

 

През 2012 г. в Закона за управление на отпадъците се включи общоевропейска цел за 

рециклиране на битовите отпадъци, приета в законодателството на ЕС през 2008 г. По-

конкретно за общините в Република България се постави изискването да достигнат 

поетапно до 2020 г. рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, 

пластмаса и стъкло ( в които потоци отпадъци се включват и отпадъците от опаковки от 

същите материали) в следните количества: 

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

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

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

Съобразно нормативната уредба всяка община може да постигне целта самостоятелно 

или заедно с други общини, в зависимост от решението на Общото събрание на РСУО 

и 

наличната инфраструктура за третиране на отпадъците в общината и региона. 

Отпадъците от хартия, картон, пластмаса и стъкло следва да се разглеждат като ресурс, 

от който могат да се извлекат както екологични, така и финансови ползи. Именно 

поради това е много важно всяка община да конкретизира и предприеме мерки за не 

допускането на тези видове отпадъци на Регионалните депа. Целта на тези мерки са да 

се увеличат количествата на рециклирани и оползотворени отпадъци и да се намали 

тяхното депониране. 

В йерархията при управлението на отпадъците подготовката за повторна употреба се 

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

тази 

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

направления. Следващо в подреждането е рециклирането, което цели превръщането на 

отпадъците в други суровини и материали, но разликата с подготовката за повторна 

употреба е, че тук за извършването на дейността е необходимо използване на много 

повече суровини. И накрая на предпоследно място се нарежда оползотворяване, което 

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

 

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

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

й, като поставят ясни и точни правила за това.
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Стратегическата цел 

„Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване 

на риска за околната среда от депонираните отпадъци.“ 

  

 

Оперативна цел 

„Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на 

битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаси и стъкло.“ 

 

 5.2.3 Анализ и описание на съществуващото състояние и насоки за бъдещи 

мерки 

 

Съгласно нормативната уредба, отделянето на рециклируеми и оползотворими 

отпадъци 

от потока битови отпадъци се осъществява посредством сътрудничество с 

организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, чрез извършване на 

дейности по предварително третиране на отпадъците, преди тяхното депониране. И при 

двата варианта община Чирпан е предприела мерки, чрез въвеждането през 2006 г. на 

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

оползотворяване /Ооп/. 

По Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки община Чипан е изпълнила 

задълженията си, чрез сключване на Договор с организация по оползотворяване 

„Екоколект“ АД и въвеждане на цветна система за разделно събиране на отпадъците. 

Наредбата въвежда и задължения на кмета на Общината за недопускане на 

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

от опаковки. Изпълнението му се осъществява посредством въвеждане на наказателна 

отговорност и санкции за неизпълнение на физически и юридически лица в 

Общинските наредби, касаещи отпадъците и стриктно контролиране от страна на 

общинските служители, отговорни за дейността. 

В община Чирпанан основен проблем за наличието на ниския процент на рециклиране 

е 

смесването на общините битови отпадъци с рециклируемите и изхвърлянето на 

растителни отпадъци в контейнерите за разделно събиране, което води до „преливане“ 

на съдовете и замърсяване. Поради изхвърляне на незагасена жар от използваното за 

отопление твърдо гориво през зимния сезон се увеличава риска от запалване на 

контейнерите и намаляване на техния брой. Тези нерегламентирани действия са 

предпоставка за значително намаляване на ефективността на цялата система. 

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

  Ежегодно оптимизиране на системата; 

 Ежегодно провеждане на информационни кампании, свързани с разделянето на 

отпадъците; 

 Пълна координация между Организацията и Общината, което позволява по – 

ефикасен контрол върху системата; 



Програма за управление на отпадъците на община Чирпан 2017-2020г. 

83 
 

 Ежегодно разглеждане и при необходимост актуализиране на нормативната 

уредба, свързана с управлението на тези потоци отпадъци; 

За увеличаване на количеството рециклирани и оползотворени отпадъци е необходимо 

да се предприемат мерки и за тяхното насърчаване. Насърчаването трябва да е насочено 

основно към гражданите на Общината, от които произтича по-големия поток на тези 

отпадъци. 

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

 Увеличаване броя на контейнерите за разделно събиране на отпадъците, там 

където има недостиг и преместване от места, където има ниска използваемост; 

 Увеличаване на количествата на отпадъците, преминаващи през предварително 

третиране, преди тяхното депониране; 

 Стимулиране разделното събиране на отпадъците, чрез кампании насочени 

къмразлични групи – деца от детски градини, училища, пенсионерски клубове, 

фирми, търговски обекти, работещи в различни институции и др.; 

 Стимулиране изграждането на леснодостъпни площадки за предаване на 

отпадъци от страна на гражданите; 

 Насърчаване използването на продукти със съответната екомаркировка - знак за 

рециклиране и/или оползотворяване; 

 Извършване на ежедневен контрол от страна на служители от Общинска 

администрация за ползване на контейнерите за разделно събиране на отпадъците 

по предназначение; 

 Увеличаване размера на санкциите, заложени в Общинските Наредби при 

смесването на отпадъци и изхвърляне на рециклируеми и оползотворими 

отпадъци в контейнерите за битови отпадъци. 

Реализацията на мерките от настоящата подпрограма и съотносимите мерки от другите 

подпрограми на ПУО на община Чирпан, въвеждането на разделното събиране на 

рециклируеми отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и 

на 

регионалния принцип на управление на отпадъците ще гарантират достигане до 

регионалните цели за рециклиране на тези потоци битови отпадъци. 

Така чрез изпълнение на заложените мерки на местно ниво ще се допринесе не само за 

изпълнение на Стратегическа цел 2 от ПУО, но за изпълнение на националната 

политика и цели в сектор управление на отпадъците. 

 

 5.2.4. План за действие към подпрограмата за разделно събиране и 

изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на 

битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло. 
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План за действие към Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло 

Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда 

от депонираните отпадъци.“ 

                         Оперативна цел: „Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите  

отпадъци от хартия, метали, пластмаси и стъкло.“ 

 

 

Оперативна 

цел 

Дейности/ мерки Бюджет 

/очаквани 

Разходи/ 

Възможни 

източници 

на 

финансира

не 

Срок Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговорни 

институции 

хил. лв. текущи и 

целеви 

водеща и 

партньор 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 2 - Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за 

околната среда от депонираните отпадъци. 

 

Достигане на 

целите за 

подготовка за 

повторна 

употреба и за 

рециклиране 

на битовите  

отпадъци от 

хартия, 

метали, 

Въвеждане на система за 

разделно събиране на 

отпадъци във всички 

населени места от община 

Чирпан. 

- Общински 

бюджет 

ОПОС 

ПУДООС 

отчисления 

по чл.64 от 

ЗУО 

31.12.2020 Увеличаване на 

количествата 

рециклирани и 

оползотворени 

отпадъци 

Повече разделно 

събрани и 

рециклирани 

отпадъци 

Община 

Чирпан 

Закупуване на 

специализирана 

техника за събиране и 

100 000 Общински 

бюджет 

ОПОС 

31.12.2020 Увеличаване на 

количествата 

рециклирани и 

Брой 

специализирана 

техника 

Община 

Чирпан 
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пластмаси и 

стъкло 

транспортиране на 

разделно събраните 

отпадъци. 

ПУДООС 

отчисления 

по чл.64 от 

ЗУО 

оползотворени 

отпадъци 

за разделно 

събиране на 

отпадъци 

Закупуване на контейнери 

за 

разделно събиране на 

отпадъци. 

150 000 Общински 

бюджет 

отчисления 

по чл.64 от 

ЗУО 

31.12.2020 Увеличаване на 

количествата 

рециклирани и 

оползотворени 

отпадъци 

Брой 

разположени 

контейнери за 

разделни 

събиране 

Община 

Чирпан 

Увеличаване на 

количествата на 

отпадъците преминаващи 

през инсталация за 

сепариране, преди 

тяхното депониране. 

- Общински 

бюджет 

31.12.2020 Увеличаван 

е на 

количествата 

рециклиран 

и отпадъци 

Отделяне на  

по-голямо 

количество 

отпадъци 

за рециклиране 

Община 

Чирпан 

Увеличаване на размера 

на санкциите, заложени в 

Общинските наредби за 

смесването на определени 

отпадъци и изхвърлянето 

на рециклируеми и 

оползотворими такива в 

контейнерите за смесени 

отпадъци. 

- - 31.12.2020 Използване 

на системата 

по 

предназначени

е 

Промени на 

нормативна 

уредба, 

Увеличена 

наказателна 

отговорност 

Община 

Чирпан 

Организиране на 

кампании с цел 

популяризиране и 

насърчаване населението 

1 500 Общински 

бюджет 

„Екоколект

“ АД 

31.12.2020 Увеличаване 

използването 

на системата 

Брой проведени 

Кампании, 

Ефективно 

използване на 

Община 

Чирпан, 

„Екоколект“ 

АД 
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към използване на метода 

на разделно събиране и 

изхвърляне на отпадъците. 

системата 

Оптимизиране на 

системата за разделно 

събиране на отпадъци от 

опаковки, чрез 

разместване на съдове, 

добавяне на нови и 

увеличаване на точки. 

- Общинска 

администр

ация 

„Екоколект

“ АД 

31.12.2020 Увеличена 

ефективност на 

системата 

Брой поставени 

контейнери, 

брой увеличени 

точки, 

Създадена 

ефективна 

система 

Община 

Чирпан, 

„Екоколект“ 

АД 

Изготвяне на ежегодни 

справки на 

количествата образувани, 

събрани и 

предадени за 

оползотворяване 

отпадъци от опаковки. 

- - Ежегодно Създаване на 

база данни за 

отпадъците 

Брой изготвени 

Справки, 

Събиране на 

надеждни данни 

Община 

Чирпан 

Провеждане на ежегодни 

кампании сред 

населението за 

разделно събиране на 

отпадъци от 

опаковки и насърчаване 

използването на продукти 

за многократна употреба. 

1 500 Общински 

бюджет 

„Екоколект

“ АД 

Ежегодно Увеличаване на 

информираност

та 

Брой проведени 

кампании, 

Информираност 

на гражданите 

Община 

Чирпан, 

„Екоколект“ 

АД 
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Стратегическа цел 2: 

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 

отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от 

депонираните отпадъци 

 

5.3 Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за 

биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците на територията на 

община Чирпан 

 

 5.3.1 Въведение и основни положения 

 

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. 

Приблизително две трети от отпадъците, генерирани в домовете и офисите, се състоят 

от 

органични или биоразградими компоненти, които се разграждат по естествен път. 

Основните биоразградими компоненти на битовите отпадъци, образувани от 

домакинствата и от търговските обекти са: хартия, картон, хранителни отпадъци и 

зелени отпадъци от паркове и градини. Те се разделят на два основни потока: зелени 

отпадъци от паркове и градини, които съдържат около 50-60 % влага и повече 

дървесина и кухненски отпадъци, при които съдържанието на влага достига до 80%. В 

биоотпадъците не се включват остатъци от горскостопанска или селскостопанска 

дейност, естествени торове, утайки от отпадъчни води или други биоразградими 

отпадъци като естествен текстил, хартия или обработена дървесина. 

Със Закона за управление на отпадъците и Националния стратегически план за 

поетапно 

намаляване на количествата биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 

(2010-2020г.) са поставени конкретни количествени цели пред общините за разделно 

събиране и рециклиране, както и цел за ограничаване на количествата депонирани 

биоразградими отпадъци. 

Общата цел, която поставя Законът за управление на отпадъците е най-късно до 31 

декември 2020 г. ограничаване на количеството на депонирани биоразградими битови 

отпадъци (БрБО) до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци образувани 

през 1995г., като целите се постигат поетапно всяка година. 

 

 5.3.2. Цел на подпрограмата 

 

Стратегическа цел 
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„Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез 

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

Оперативна цел 

„Достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци.“ 

 5.3.3 Анализ и описание на съществуващото състояние и бъдещи мерки. 

 

Обща цел за намаляване на депонираните БрБО, националните цели за оползотворяване 

на битовите биоотпадъци се поставиха в Наредбата за разделно събиране на 

биоотпадъците, приета през месец декември 2013г. Наредбата задължава общините за 

всеки от регионите за управление на отпадъци по чл.49, ал.9 от ЗУО да постигат 

поетапно цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци: 

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

биоотпадъците, образувани в региона през 2014г. 

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

биоотпадъците, образувани в региона през 2014г., 

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

набиоотпадъците, образувани в региона през 2014г. 

Целите се считат за изпълнени при условие, че биоотпадъците са събрани разделно при 

източника на образуване, транспортирани и предадени за оползотворяване. В 

допълнение наредбата изисква кметовете на общини да осигурят цялото количество 

образувани биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и градини на 

територията на съответната община да се събират разделно и да се оползотворяват. 

Биоотпадъците преработени чрез домашно компостиране се считат от 

законодателството 

за предотвратени, а не за оползотворени отпадъци. 

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

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

регион, 

разпределение на задълженията между общините, предприети мерки и дейности за 

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

Едно от посочените задължения в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците е 

изготвяне на морфологичен анализ на смесените битови отпадъци, с цел определяне на 

състава и количеството биоразградими отпадъци в потока на смесените битови 

отпадъци. Морфологичния анализ на смесените битови отпадъци на община Чирпан е 

правен през 2016г., обхващах четири сезона: пролет, лято, есен и зима.  

Предвидените в настоящата програма мерки за постигане на целите за намаляване на 

количеството БрБО, постъпващи за депониране са: 

 Организиране на система за разделно събиране на „зелени“ биоотпадъци в т.ч. 

градински отпадъци от почистването на обществени площи, паркове и градини 

на територията на община Чирпан. Третирането им може да се осъществява на 

площадка за аеробно компостиране. 

 Организиране на система за разделно събиране на биоразградимите отпадъци от 

домакинства, ресторанти, заведения за обществено хранене и други, чрез 
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поставяне на специализирани контейнери (кафяви) до контейнерите за общия 

битов отпадък. 

 Насърчаване на домакинствата към домашно компостиране. С оглед постигане 

на целите за биоразградимите отпадъци се препоръчва закупуване и инсталиране 

на компостери за домашно компостиране. При липса на средства, такива 

компостери могат да бъдат изработени и от самите стопани. 

 Провеждане на информационни кампании сред населението. Успешното 

прилагане на гореспоменатите мерки е свързано и с провеждането на 

информационни кампании сред местното население. Такава кампания би могла 

да включва брошури за всяко домакинство с информация за: необходимостта от 

разделно събиране на биоразградимите отпадъци; подробен списък на 

органичните отпадъци, които не могат да се събират; подробен списък на 

отпадъците, които не трябва да се изхвърлят в контейнера за БрБО; начин на 

събиране на биоразградимите отпадъци в домовете, например поставяне на 

отпадъците в хартиени, вместо найлонови торбички и други; 

Съобразно гореизброените мерки следва да се изгради ефективна система за тези 

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

биоотпадъци. 

Първия етап от управлението на биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за 

биоотпадъците включва организиране на система за разделното им събиране и 

изваждането им от системата на смесените битови отпадъци. Системата може да се 

организира със специални контейнери, с които могат да се обслужват отделни райони, 

жилищни сгради, кооперации и други. 

Втория етап на управлението на биоотпадъците, включва дейности за тяхното 

третиране 

и оползотворяване. Наредбата за третиране на биоотпадъците дава насоки относно 

начина на третиране, документите, които се изискват от лицата извършващи дейността, 

контрола и качеството на крайният продукт. Първият момент в дейността по 

третирането на биоотпадъците е избора на подходяща инсталация и/или съоръжение. 

След изграждането им е необходимо да се уточни точно предназначението на крайния 

продукт след третирането и начина на бъдещото му използване. Крайния продукт – 

компост може да се използва за наторяване и облагородяване на земеделски земи, за 

рекултивация на нарушени терени, използване в градинарството и растежна почвена 

среда. Трябва да се има предвид, че компоста съдържа различни вещества, които са по-

малко или по-вече в зависимост от количеството и вида на използваните отпадъци. Във 

връзка с това е необходимо преди използването му за каквато и да е цел да се извършва 

лабораторен анализ на партидите компост, за установяване наличието на опасни и 

вредни вещества в него. При достигане на добри качества, съобразно изискванията на 

нормативнат уредба, компоста може и да се използва с търговска цел при положение, 

че е опакован, съобразно изискванията на Наредбата за третиране на биоотпадъци и 

покрива качеството, съобразно наложените стандарти. 

Има два варианта за изграждане на системи за оползотворяване на биоразградимите и 

биоотпадъците – отворена и затворена система. 
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При отворената система компостирането се извършва на открито като отпадъците се 

подреждат на купове или редове. Аерацията може да бъде естествена, чрез периодично 

обръщане на компоста или принудителна, чрез поставяне на перфорирани тръби, през 

които се подава въздух.  

Отворената система е подходяща за община Чирпан, тъй като е икономична, не 

изискват прекомерни разходи за реализацията й и не се нуждае от големи 

количестваотпадъци за компостиране. 

Затворената система предлага контролирано поддържане на определени оптимални 

условия за получаване на компост, които не зависят от метеорологичните условия. 

Помещенията, в които е възможно да се компостира могат да бъдат с различна 

големина от контейнер до силоз. Следователно, за да бъде избрана затворена система за 

компостиране, трябва внимателно да се анализират количествата отпадъци, които се 

очаква да бъдат оползотворени и последващата употреба на компоста. 

Осъществяването на мерките в настоящата подпрограма ще има значителен принос за 

изпълнение на националните цели за биоразградимите и биоотпадъците, както и целите 

за намаляване на парниковите газове в съответствие с Третия национален план по 

изменение на климата до 2020г., тъй като изпълнението на тези мерките за 

биоразградимите отпадъци са едновременно и мерки за намаляване и предотвратяване 

на емисиите на метан от депата за битови отпадъци. 

 

 5.3.4 План за действие към подпрограма за разделно събиране и постигане 

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

територията на община Чирпан. 
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План за действие към Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за  

биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците на територията на община Чирпан 

Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за 

изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на тях.“ 

Оперативна цел: „Достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци.“ 

 

Оперативна 

цел 

Дейности/ мерки Бюджет 

/очаквани 

Разходи/ 

Възможни 

източници 

на 

финансира

не 

Срок Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговорни 

институции 

хил. лв. текущи и 

целеви 

водеща и 

партньор 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 2 - Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на 

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

 

Достигане на 

целите и 

изискванията 

за 

биоразградим

ите отпадъци 

Въвеждане на система за 

разделно събиране на 

биоразградимите 

отпадъци от паркове и 

градини. 

- Общински 

бюджет 

ОПОС 

ПУДООС 

 

31.12.2020 Намаляване на 

количества та 

депонирани 

биоотпадъци 

Количество 

предадени 

те за 

компостиране 

биоотпадъци 

Община 

Чирпан 

Въвеждане на система за 

разделно събиране на 

хранителните 

биоотпадъци от 

домакинствата и обектите 

за търговия с храни. 

- Общински 

бюджет 

ОПОС 

ПУДООС 

31.12.2020 Намаляване на 

количества та 

депонирани 

биоотпадъци 

Брой дом. 

/обекти 

обхванати от с-

та 

 

Община 

Чирпан 

Закупуване на 100 000 Общински 31.12.2020 Предотвратява Брой закупени Община 
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специализирани 

контейнери-кафяви за 

разделно събиране на 

биоотпадъци. 

бюджет 

отчисления 

по чл.64 от 

ЗУО 

не депониране 

то на 

биоотпадъци 

контейнери 

Количество 

предадени 

за компостиране 

Чирпан 

Повишаване на 

информираността 

на населението за ползите 

и изискванията за 

разделно събиране и 

оползотворяване на 

биоотпадъците и 

изработване на 

разяснителни брошури за 

начините на разделяне и 

събиране на 

биоотпадъците. 

3 000 Общински 

бюджет 

ОПОС 

31.12.2020 Повишаване на 

информираност

та на 

населението 

Брой проведени 

информационни 

кампании, 

Увеличаване на 

количеството 

събрани БрБО 

Община 

Чирпан 

Изготвяне на отчети и 

докладване на 

изпълнението на целите 

по чл.31, ал.1 от ЗУО и 

чл.8, ал.1 от Наредбата 

за разделно събиране на 

биоотпадъците. 

- - ежегодно Изготвени 

отчети 

Отчетност и 

прозрачност при 

управление на 

биоотпадъците 

Годишни отчети 

за отпадъците 

Община 

Чирпан 
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Стратегическа цел 2: 

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 

отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от 

депонираните отпадъци 

 

5.4 Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци на територията на община Чирпан 

 

 5.4.1. Въведение и основни положения 

 

Определението за „Строителни отпадъци“, съгласно §1, т.39 от Допълнителни 

разпоредби на ЗУО е: „Отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на 

кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на 

Комисията от 3 май 2000г.“ 

„Отпадъци от строителство и разрушаване“ са отпадъци, получени вследствие на 

строително-монтажни работи и премахване, включващи минерални отпадъци, 

пластмаси, метал, хартия, изолационни материали, дърво, азбест, други опасни 

отпадъци и други, съответстващи на кодовете на отпадъци от група 17 от Приложение 

№1 на Наредбата за класификация на отпадъците. 

Отпадъците от строителството и разрушаването във висока степен подлежат на 

рециклиране и повторна употреба и от проблем за околната среда те могат да се 

превърнат в ценен ресурс. Ето защо според европейското законодателство до 2020г. 

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. ЗУО определи поетапно по години целите за 

рециклиране и друго оползотворяване, за да се достигне крайната цел през 2020г.: 

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

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

 До 1 януари 2020 г. – най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците; 

Главната стратегическа цел на Национален план за управление на отпадъците от 

строителство и разрушаване на територията на Република България за периода 2011-

2020 същое до 2020г. Република България да притежава развита система за управление 

на отпадъци от строителство и разрушаване, която да осигури не по-малко от 70% 

икономически целесъобразно рециклиране, с което да се прекрати замърсяването на 

околната среда и да се редуцира до минимум екологичното въздействие на отпадъците, 

образувани в резултат на строителните дейности. 

 

 5.4.2 Цел на подпрограмата 

Стратегическа цел 

„Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и 

предотвратяване на риска от депонирането им.“ 

Оперативна цел 

„Достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и 

отпадъци от разрушаване на сгради.“ 
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 5.4.3 Анализ и описание на съществуващото състояние и бъдещи мерки. 

 

Анализът на нормативната уредба показва, че община Чирпан, както и другите общини 

в страната, имат следните отговорности, произтичащи от националното 

законодателство: 

 Организиране на събирането, включително разделното, оползотворяването и 

обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 

домакинствата; 

 Когато общината е възложител на строителни дейности или на дейности по 

разрушаване на сгради, включително принудително премахване на строежи, има 

задължение да: разработва План за управление на строителните отпадъци като 

част от строителната документация за инвестиционния проект за издаване на 

разрешение за строеж; изпълни реално Плана за управление на строителните 

отпадъци; да осигури селективното разделяне и материално оползотворяване на 

определени видове строителни отпадъци в минимални количества. 

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

нарециклирани строителни материали е определена йерархия при управлението и 

третирането наотпадъците. В случая при строителните отпадъци се прилага следният 

йерархичен ред: 

1.Предотвратяване; 

2.Подготовка за повторна употреба; 

3.Рециклиране на строителни отпадъци, които не могат да бъдат повторно употребени; 

4.Оползотворяване в обратни насипи; 

5.Оползотворяване за получаване на енергия от строителни отпадъци, които не могат 

да 

бъдат рециклирани и/или материално оползотворени; 

6.Обезвреждане на строителни отпадъци, които не могат да бъдат повторно 

употребени, 

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

С Наредбата са определени изискванията към съдържанието на плановете за 

управление 

на строителните отпадъци, редът и начините за тяхното съгласуване и проследяване 

изпълнението им от местната администрация, както и изискванията за селективното 

разделяне и материално оползотворяване на отпадъците от различните видове СМР. 

Преди започване на СМР и/или премахване на строеж възложителят е отговорен за 

изпълнението на Плана за управление на строителните отпадъци. Изискването за 

разработване на план за управление на строителните отпадъци не се прилага за: 

- премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 100 кв. м; 

- реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м; 

- промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м; 

- строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м; 

- премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, когато 

е наредено по спешност от компетентен орган; 

- всички текущи ремонти. 
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Кметът на общината одобрява плановете за управление на отпадъците като неразделна 

част от инвестиционните проекти, когато общината е компетентен орган по ЗУТ, както 

и да одобрява отчетите за изпълнение на плана за управление на отпадъците, в 

предвидените от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали случаи. 

Целта на плановете за управление на строителните отпадъци е да се следи и контролира 

изпълнение на законодателството и постигането на заложените цели в него. 

Достигането на целите за третиране и оползотворяване на строителните отпадъци може 

да се осъществи, чрез изграждане на необходимата инфраструктура за това. 

Необходимо насочване на усилията на Общината към изграждане на площадка за 

временно съхранение и третиране на строителните отпадъци и след това към 

изпълнение на целите. 

Едновременно с това Общините, като институции, работещи с публични средства по 

различни оперативни програми са задължени при строителство да спазват изискванията 

за влагане на рециклирани строителни материали, както следва:  

 

Таблица 16. 

вид строителна дейност 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Строителство на сгради, 

финансирани с публични 

средства 

1% 1% 1,5% 1,5% 1,5% 2% 

Строителство на пътища с 

публични средства 

5% 8% 8% 8% 10% 10% 

Рехабилитация, основен 

ремонт и реконструкция на 

пътища, финансирани с 

публични средства 

2% 2% 2% 3% 3% 3% 

Строителство, 

реконструкция и основен 

ремонт на други строежи от 

техническата 

инфраструктура, 

финансирани с 

публични средства 

3% 5% 5% 6% 7% 8% 

Оползотворяване на 

строителни отпадъци в 

обратни насипи 

9% 10% 11% 11% 11% 12% 

 

Влагането на рециклирани строителни материали в строежите също е нещо ново в 

българското законодателство, постигането на което е отново изключително трудно, тъй 

като почти липсват фирми и/или предприятия, които преработват и продават 

рециклирани строителни отпадъци. 
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 5.4.4 План за действие към подпрограма за изпълнение на изискванията и 

целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци. 
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План за действие към Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване 

на строителни отпадъци на територията на община Чирпан 

Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и  

предотвратяване на риска от депонирането им.“ 

                                   Оперативна цел: „Достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради.“ 

 

Оперативна 

цел 

Дейности/ мерки Бюджет 

/очаквани 

Разходи/ 

Възможни 

източници 

на 

финансира

не 

Срок Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговорни 

институции 

хил. лв. текущи и 

целеви 

водеща и 

партньор 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 2 - Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и  

предотвратяване на риска от депонирането им. 

 

Достигане на 

целите за 

рециклиране 

и 

оползотворяа

не на 

строителни 

отпадъци и 

отпадъци от 

разрушаване 

на сгради. 

Изграждане на площадка 

за събиране и 

оползотворяване на 

строителни отпадъци. 

100 000 Частни 

инвестиции 

Общински 

бюджет 

ОПОС 

31.12.2020 Предотвратява

не депониране 

то на СО 

Предприети 

мерки за 

събиране и 

оползотворяване 

на СО, 

Изградена 

площадка за 

събиране и 

оползотворяване 

на СО 

Община 

Чирпан, 

РСУО 

Закупуване на 50 000 Общински 31.12.2018 Предотвратява Брой закупена Община 
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специализирана 

техника за 

транспортиране на 

строителни отпадъци. 

бюджет не 

депонирането 

на СО 

техника, 

Повече разделно 

събрани СО 

Чирпан 

Мерки за контрол и 

проследимост на 

отпадъците, свързани със 

СМР и разрушаване през 

целия им жизнен цикъл. 

- - постоянен Осъществен 

контрол за 

изпълнение 

изисквания 

та на ЗУО 

Брой извършени 

проверки, 

Спазени всички 

изисквания на 

ЗУО относно СО 

Община 

Чирпан 

Водене на отчетност за 

количествата на 

предадени и 

оползотворени строителни 

отпадъци 

- - постоянен  Водене на 

отчетност и 

контрол 

върху СО 

Отчети за СО 

образува ни и 

третирани, 

създадена база 

данни 

Община 

Чирпан, 

оператор на 

площадката 

Провеждане на 

информационни 

кампании сред 

населението за 

разделното събиране , 

третиране и 

оползотворяване на СО 

2 000 Общински 

бюджет 

31.12.2020 Повишаване на 

информираност

та на 

населението 

Брой на 

проведени 

информационни 

кампании, 

Увеличаване на 

количеството 

събрани СО 

Община 

Чирпан 
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Стратегическа цел 2: 

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 

отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от 

депонираните отпадъци 

 

5.5 Подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване 

на масово разпространени отпадъци на територията на община Чирпан 

 

5.5.1 Въведение и основни положения 

 

„Масово разпространени отпадъци“ са отпадъци, които се образуват след употребата 

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

своите 

характеристики изискват специално управление. 

С националното законодателство са поставени годишни количествени цели за 

рециклиране и оползотворяване на шест големи групи масово разпространени 

отпадъци: 

 Отпадъци от опаковки – от 2004г. 

 ИУМПС – от 2005г. 

 ИУЕЕО – от 2006г. 

 Отпадъци от батерии и акумулатори – от 2006г. 

 Отпадъчни масла и нефтопродукти – от 2006г. 

 Отпадъци от гуми – от 2011г. 

Целите за оползотворяване и рециклиране на шестте групи широко разпространени 

отпадъци се осъществяват и финансират на Национално ниво, основно от 

организациите по оползотворяване и/или лица, изпълняващи задълженията си 

самостоятелно, чрез прилагане на схемите за „разширена отговорност на 

производителя“. 

За изпълнение на националните цели в ЗУО е вменено задължение и на органите на 

местната власт, които с помощта на организации и/или фирми, притежаващи 

разрешения за дейности с отпадъци организират разделното събиране на масово 

разпространените отпадъци, образувани от дейността на домакинствата. Подзаконовите 

документи за управлението на масово разпространените отпадъци се отнасят за всеки 

конкретен вид поотделно и са поставени условия и изискания за осъществяване на 

дейностите по управлението им. 

Кмета на общината, съгласно нормативните изисквания, е отговорен за събиране на 

отпадъците от населението, следователно и за организиране и подпомагане на 

дейностите по разделното събиране на масово разпространени отпадъци и предаването 

им за оползотворяване. 

 

 5.5.2 Цел на подпрограмата 

 

Стратегическа цел 
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„Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и 

предотвратяване на риска от депонираните отпадъци.“ 

 

Оперативна цел 

„Изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени 

отпадъци.“ 

 

 5.5.3 Анализ и описание на съществуващото състояние и бъдещи мерки. 

 

Община Чирпан е организирала разделното събиране на четири от шест групи МРО на 

територията си, чрез сътрудничество с организации по оползотворяване, притежаващи 

необходимите разрешително документи съгласно ЗУО. 

В настоящата подпрограма не са включени мерки за разделното събиране и 

оползотворяване на отпадъци от опаковки, тъй като те са разгледани и включени в 

Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна 

употреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, 

пластмаса и стъкло. Въпреки това е важно да се отбележи, че изпълнението им има 

пряко отношение към постигането на набелязаните оперативни цели в двете 

подпрограми и на заложената стратегическа цел 2. 

 

Електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) 

В Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) 

са определени изискванията към местната администрация за оказване на съдействие на 

организациите по оползотворяване при изпълнение на задълженията им за събиране на 

ИУЕЕО и/или изпълнение, чрез участие в организираните системи за разделното 

събиране на тези отпадъци. По изпълнението на изискванията съществуват няколко 

варианта: 

 Съдействие на организациите по оползотворяване, чрез определяне на места и 

организиране на система за разделно събиране на ИУЕЕО – местата могат да 

бъдат обособени като площадки за предаване на отпадъците и/или места за 

разполагане на специализирани контейнери за този вид отпадък.  

 Сключване на договор с частни лица, притежаващи площадки за предаване на 

отпадъци и които имат издаден разрешителен документ по реда на ЗУО. 

 Сключване на договор с ООп за събиране на отпадъците от ИУЕЕО на мястото 

на образуването им, т.е. от домакинствата. 

Към отпадъците от ИУЕЕО спадат и газоразрядните лампи, съдържащи живак. За 

управлението на този отпадък в сградата на Общинска администрация има изграден 

склад за временно съхранение. В него се съхраняват всички негодни за употреба лампи, 

образувани от уличното осветление на община Чирпан, както и образуваните в 

административните сградата на Общината. 

 

Батерии и акумулатори 

Съгласно Националния план за управление на отпадъците е необходимо да с 

предприемат мерки, състоящи се в: 
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 Разширяване на обхвата на системите за събиране на НУБА чрез осигуряване на 

места и съдове за събиране в населени места, в които няма такива; 

 Засилване на контрола върху търговските обекти, предлагащи на пазара батерии 

и акумулатори за изпълнението на задълженията им за предоставяне на съдове 

за събиране на батерии и акумулатори и на информация на потребителите за 

местата за предаване на батерии и акумулатори. 

По действащата Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори задълженията на кмета на съответната общинска администрация са 

сходни с тези от Наредбата за ИУЕЕО. В този случай Общината е избрала сключване 

на договор с ООп на НУБА. Предпочитания вариант за събиране и предаване на тези 

отпадъци е организиране на система за разделно събиране, чрез поставяне на съдове за 

портативни батерии. В общината са определени 30 точки, където са разположени 

съдовете за разделно събиране на НУБА. Този вариант е удачен поради лесната 

достъпност на кошчетата на повече места и същевременно с това се осъществява и 

контрол. Места за събиране на НУБА са и всички обекти в търговската мрежа на 

територията на Общината, където се предлагат батерии и акумулатори. Лицата, които 

стопанисват такива обекти, са задължени да предвидят места за поставяне на 

специализирани съдове за събиране на НУБА и да осигурят достъп до тях.  

За по-добра ефективност на системата е необходимо: постепенно увеличаване на 

местата на разполагане на кошчетата; провеждане ежегодно на разяснителни кампании; 

засилване на контрола относно спазването на забраната за изхвърляне на тези видове 

отпадъци, извън регламентираните за целта места. 

 

Масла и нефтопродукти 

В Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти задълженията на 

органите 

на местното самоуправление са: 

 Определяне на местата за смяна на отработени моторни масла на територията на 

Общината; 

 Съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли 

от употреба масла и предаването им за оползотворяване; 

Тук вариантите за определяне на местата за смяна на отработени масла са 

идентифициране и посочване на гражданите на всички оторизирани сервизи, където в 

Общината се извършва тази дейност. Необходимо е да бъде изготвен списък с местата и 

лицата, отговорни за дейността, който да бъде публично оповестен. Към местата за 

смяна на отработени моторни масла се включват, сервизите и бензиностанциите, 

отговарящи на изискванията на ЗУО или подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му. 

Задължения на лицата притежаващи или извършващи дейности с отработени моторни 

масла са: Едноличните търговци и юридически лица, предлагащи за продажба моторни 

и трансмисионни масла, са задължени да поставят на подходящи и достъпни места в 

търговските си обекти списък на определените места за смяна на отработени моторни 

масла; Всички лица, които извършват смяна на масла са задължени да сключват 

договор, с който се гарантира събирането и предаването на отработени масла или 
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отпадъчни нефтопродукти за оползотворяване; Лицата, които притежават отработени 

моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, образувани от бита или стопанската им 

дейност, са длъжни да ги предават чрез приемо-предавателен протокол за 

оползотворяване и/или обезвреждане на определените отобщината места или на лица, 

притежаващи съответното разрешение по чл.35 от ЗУО. 

Съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на отработени 

масла може да се окаже на организациите по оползотворяване, чрез сключване на 

договор. 

Вариантите са общината да предложи собствена площадка за събиране на тези 

отпадъци 

или да сключи договор с лице, притежаващо вече изградена площадка и което има 

разрешителни документи издадени по реда на ЗУО. За предпочитане е Община Чирпан 

да сключи договор с оператор на вече изградена площадка, тъй като ще се спестят 

разходи по експлоатация на същата. Към момента общината няма сключен договор и не 

извършва събиране на тези отпадъци от домакинствата. Управлението им разчита на 

оторизираните сервизи, където се извършва смяната на маслата. Необходимо е да се 

проучат всички оторизирани площадки и сервизи и да се сключи договор за 

сътрудничество при управлението на този вид отпадък. Изпълнението на това 

изискване може да се осъществи и чрез изграждането на площадката за събиране на 

едрогабаритни и опасни отпадъци от домакинствата на регионален принцип. 

 

Негодни за употреба гуми 

Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (ИУГ) вменява 

отново същите изисквания както на по-ротните специфични потоци, а именно 

определяне на места за събиране на ИУГ на територията на общината и съдействие за 

извършване на дейностите по събиране и съхраняване до предаването им за 

оползотворяване. 

И тук вариантите са сключване на договор с организация по оползотворяване на ИУГ, 

за 

което е необходимо Общината да разполага с площадка, където да съхранява 

посочените 

отпадъци и/или сключване на договор с оторизирано лице, което експлоатира 

действащата площадка. Друг вариант е сключване на договор с оторизиран автосервиз 

за смяна на гуми, който вече има сключен договор с организация по оползотворяване 

или лице, притежаващо разрешителен документ по ЗУО за предаване на негодните за 

употреба гуми. 

При този отпадък, поради липса на рециклиращи предприятия за Общината най-добрия 

вариант е сключване на договор с Организация по оползотворяване. За целта е 

необходимо да бъде изградена площадката за събиране на едрогабаритни и опасни 

отпадъци от домакинствата, където лесно могат да се събират от гражданите и в 

последствие да се предават на организацията. Община Чирпан им а сключен договор за 

безвъзмездно предаване на ИУГ на фирма имаща разрешително по чл. 35 от ЗУО – 

„Трансметал“ ЕООД 
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Излезли от употреба моторни превозни средства 

Съгласно определените с Наредбата изисквания за третиране на отпадъците от моторни 

превозни средства (ИУМПС), основните задължения на местната администрация са: 

 Определяне на местата за разполагане на необходимите елементи на системата 

за разделно събиране и местата за предаване на ИУМПС на територията на 

Общината; 

 Организиране на дейностите по събиране на ИУМПС и предаването им в 

центрове за разкомплектоване, за което уведомя звеното „Пътна полиция“ към 

областната дирекция на Министерство на вътрешните работи по 

месторегистрация на МПС. 

 

Едрогабаритни и опасни отпадъци 

Управлението на едрогабаритните отпадъци е важна част от цялостния процес на 

планиране на дейността, свързана с управлението на отпадъците в Общината. В 

голямата си част едрогабаритните отпадъци съдържат голям процент рециклируеми 

материали като метал, дърво, желязо и др. Въвеждането на организирано предаване и 

събиране на тези отпадъци ще доведе до нарастване на количествата отпадъци за 

оползотворяване и същевременно ще намалее риска от замърсяване на околната среда и 

изхвърлянето им на нерегламентирани за целта места. 

Задълженията на местната администрация в законодателната уредба към 

едрогабаритните отпадъци са осигуряване на площадки, на които гражданите 

безвъзмездно да ги предават. Проблемът при изграждането на площадката е големият 

финансов ресурс, който е необходим. Друг вариант за изпълнение на задълженията, 

свързани с едрогабаритните отпадъци е сключване на договор за сътрудничеството с 

оператор на съществуващи площадки за събиране на отпадъци. Необходимо е вземане 

на решение от страна на общинското ръководство относно начина на осигуряване на 

площадката, което ще доведе да значително намаляване на количествата, постъпващи 

за депониране. При осигуряване на финансиране, Общината може да извършва веднъж 

или няколко пъти годишно кампании за организирано събиране на едрогабаритни 

отпадъци по домовете и/или поставяне на същите на определени посочени от Общината 

места, от които в последствие да се извозват. 

На територията на община Чирпан съществуват опасни отпадъци – негодни за употреба 

пестициди, намиращи се затворени складове на територията и.  

 

 5.5.4 План за действие към подпрограма за достигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци на 

територията на община Чирпан. 
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План за действие към Подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени 

отпадъци на територията на община Чирпан. 

Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска 

от депонирането им.“ 

Оперативна цел: „Изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.“ 

 

Оперативна 

цел 

Дейности/ мерки Бюджет 

/очаквани 

Разходи/ 

Възможни 

източници 

на 

финансира

не 

Срок Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговорни 

институции 

хил. лв. текущи и 

целеви 

водеща и 

партньор 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 2 - Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и  

предотвратяване на риска от депонирането им. 

 

Изпълнение 

на целите за 

рециклиране 

и 

оползотворяв

ане на масово 

разпростране

ни отпадъци. 

Изграждане на площадка 

за събиране и временно 

съхранение на отпадъци 

от ИУЕЕО от граждани 

50 000 Частни 

инвестиции 

Общински 

бюджет 

 

31.12.2020 Разделно 

събиране на 

ИУЕЕО 

Извършени 

мерки за 

изграждане на 

площадка, 

Изградена 

площадка 

Община 

Чирпан, 

Частни 

инвеститори 

Провеждане на кампании 

сред населението, поне 

два пъти годишно за 

запознаване с 

управлението на тези 

отпадъци. 

- Общински 

бюджет, 

Ооп 

постоянен Увеличаване 

количествата 

на разделно 

събрано 

ИУЕЕО 

Проведени 

Кампании, 

Информираност 

на населението 

Община 

Чирпан, 

Ооп 



Програма за управление на отпадъците на община Чирпан 2017-2020г. 

108 
 

Създаване на регистър на 

лицата, притежаващи 

разрешителни документи 

за дейности с отпадъци от 

ИУЕЕО на територията на 

общината 

- - 31.12.2018 Прозрачност и 

информираност 

при управление 

на ИУЕЕО 

Създадена база 

данни за 

образуваните 

ИУЕЕО 

Община 

Чирпан 

Оптимизиране  и 

увеличаване на системата 

за събиране на батерии и 

акумулатори 

- НУБА 

Рециклира

не 

ежегодно Увеличаван 

е на разделно 

събираните 

НУБА 

Справка за 

Разположение 

на системата, 

Достъпност на 

системата 

за гражданите 

Община 

Чирпан, 

НУБА 

Рециклиране 

Засилване на контрола от 

страна на община Чирпан, 

относно спазване на 

забраната за изхвърляне 

на отпадъци от батерии и 

акумулатори, извън 

регламентираните места 

-  -  31.12.2019 Увеличаване на 

разделно 

събираните 

НУБА 

Извършени 

проверки и 

предприети 

мерки, създадена 

ефективност за 

използване на 

системата 

Община 

Чирпан, 

Контрольори 

Екология 

Определяне и 

оповестяване на 

местата в Общината за 

извършване на смяна на 

отработени моторни масла 

- -  31.12.2018 Разделно 

събиране на 

масла 

Изготвен и 

публикуван 

списък, 

създаване на 

база данни за 

отпадъците 

Община 

Чирпан, 

Сектор 

Екология 

Оповестяване на местата 

за предаване на отпадъци 

от ИУГ 

- - 31.12.2017 разделно 

събиране на 

ИУГ  

Създадена база 

данни за негодни 

за употреба гуми 

община 

Чирпан, 

РИОСВ  
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Стара Загора 

Изготвяне на указания и 

правила за събиране на 

ИУМПС, находящи се 

на територии общинска 

и/или държавна 

собственост 

- - 31.12.2017 Събиране и 

третиране 

на МПС 

Изготвени 

указания 

Създадена 

организация за 

управление на 

ИУМПС 

община Чирпан 

Информиране на 

обществеността за 

местата, където могат да 

се предават ИУМПС 

- - 31.12.2017 Информира 

ност на 

населението 

Създадена 

база данни за 

ИУМПС 

община Чирпан 

Осигуряване на площадка 

за събиране на 

едрогабаритни отпадъци, 

чрез изграждане на 

собствена и/или 

поддържане на договор с 

оператор на съществуваща 

50 000 Общински 

бюджет, 

отчисления 

по чл.64 от 

ЗУО, 

Частни 

инвестиции 

31.12.2020 Разделно 

събиране на 

едрогабаритни 

отпадъци 

Предприети 

Действия за 

осигуряване на 

площадка 

Осигурена 

площадка 

за събиране на 

едрогабаритни 

отпадъци 

Община 

Чирпан, 

Регионално 

сдружение, 

Частни 

инвеститори 

Организиране на 

информационни 

кампании за 

популяризиране сред 

населението, чрез 

брошури, дипляни и др. 

1 000 Общински 

бюджет, 

Оператор 

на 

площадка 

постоянен Увеличаване на 

количествата 

на събраните 

едрогабаритни 

отпадъци 

Организирани 

кампании 

Създадена 

организация за 

информираност 

на 

населението 

Община 

Чирпан, 

Оператор на 

площадка 

Водене и публикуване на - - постоянен информираност Отчети за Община 



Програма за управление на отпадъците на община Чирпан 2017-2020г. 

110 
 

отчетност за събраните и 

предадени 

за оползотворяване 

количества на 

тези отпадъци 

и прозрачност 

при управление 

на едрогабари 

тните 

отпадъци 

едрогабаритните 

отпадъци, 

Създадена база 

данни за 

управление на 

едрогабаритни 

отпадъци 

Чирпан 

Обезвреждане, предаван 

на негодни за употреба 

пестициди, 

- МОСВ 31.12.2020 Обезврежда 

ни негодни 

за употреба 

пестициди 

Предприети 

действия за 

обезвреждане на 

негодни за 

употреба 

пестициди 

Община 

Чирпан, 

МОСВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма за управление на отпадъците на община Чирпан 2017-2020г. 

111 
 

Стратегическа цел 3: 

Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна 

околна среда 

 

5.6. Подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депа с 

преустановена експлоатация 

 

Предотвратяването и намаляването на риска от депонираните отпадъци може да се 

постигне чрез мерки, целящи ползване на депа, отговарящи на нормативните 

изисквания, чрез предотвратяване на отпадъците, чрез увеличаване на количествата, 

рециклирани и 

оползотворени отпадъци, както и чрез закриване на старите депа за отпадъци и 

депониране на битови отпадъци на депа, които отговарят на всички екологични 

изисквания, както и рекултивация и последващи грижи и мониторинг на закритите депа 

и оползотворяване на сметищния газ от тях. 

Инвестиционни мерки, включени в настоящата подпрограма са свързани с намаляване 

на риска за околната среда от депонираните отпадъци, като обхващат: 

 Рекултивация на депо за неопасни отпадъци „Шахтова пещ“, гр. Чирпан в т.ч. 

дейностите 

по изготвяне на работен проект, оценка съответствие на работния проект, строителен и 

 Мониторинг и след експлоатационни грижи за закритото общинско депо за 

битови отпадъци в гр. Чирпан. 

Другите инвестиционни мерки са свързани със след експлоатационните грижи за 

закритото общинско депо за битови отпадъци. Това са дейностите по поддръжка на 

площадката на депото след неговото закриване, осъществяване на контрол и 

наблюдение на параметрите на околната среда (мониторинг) и отстраняване на 

евентуални отрицателни последици от въздействието на депото върху околната среда и 

човешкото здраве за определения от компетентните органи след експлоатационен 

период на депото. 

План за действие към подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депа с 

преустановена експлоатация. 
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План за действие към 

Подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депа с преустановена експлоатация. 

Стратегическа цел 3: „Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда“ 

                                                                    Оперативна цел: „Предотвратяване и намаляване на риска за  

околната среда от депонираните отпадъци“ 

 

Оперативна 

цел 

Дейности/ мерки Бюджет 

/очаквани 

Разходи/ 

Възможни 

източници 

на 

финансира

не 

Срок Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговорни 

институции 

хил. лв. текущи и 

целеви 

водеща и 

партньор 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 3 - Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. 

 

Предотвратяв

ане и 

намаляване на 

риска за  

околната 

среда от 

депонираните 

отпадъци 

Рекултивация на депо за  

неопасни отпадъци 

„Шахтова пещ“ в гр. 

Чирпан. 

1 600 000 ПУДООС, 

МОСВ, 

отчисления 

по чл.60 от 

ЗУО 

31.12.2018 Рекултивирано 

депо за 

неопасни 

отпадъци„ 

Шахтова пещ“ 

Дейности по 

рекултивация на 

депото 

Община 

Чирпан 

 

Мониторинг и 

следексплоатационни 

грижи на 

закритото общинско депо 

за  неопасни отпадъци 

„Шахтова пещ“ в гр. 

Чирпан. 

- - 31.12.2020 Предотвратен 

риск за 

околната среда 

Ежегодно 

изпълнение на 

всички след 

експлоатациони 

грижи 

Община 

Чирпан 
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Стратегическа цел 3: 

Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна 

околна среда 

 

5.7. Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване 

на административния капацитет на община Чирпан по управление на отпадъците 

 

 5.7.1 Въведение и основно положение 

Информационното осигуряване на дейностите по управлението на отпадъците е с 

важно 

значение при процесите на техния контрол. Необходимо е община Чирпан да разполага 

с достатъчно и надеждни данни за различните видове и потоци отпадъци, които се 

образуват на територията й. Обобщението на информацията за генерираните отпадъци 

на територията на Общината, влияе и върху годишното изчисляване на целите за 

рециклиране и оползотворяване на отпадъците, както и за намаляване количествата на 

отпадъците, депонирани на Регионалното депо. 

 

 5.7.2 Цели на програмата 

 

Стратегическа цел 

„Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда.“ 

Оперативна цел 

„Подобряване качеството на информацията и административния капацитет в 

общината.“ 

 

 5.7.3 Анализ и описание на съществуващото състояние 

 

Община Чирпан има разработена Наредба за управление на дейностите по отпадъците. 

Наредбата е инструмент, чрез който на местно ниво се извършва правен контрол върху 

дейностите по отпадъците. Наредбата е актуализирана през 2015г. съобразно 

изискванията на чл.22 от ЗУО, като в нея са заложени следните забрани и задължения: 

 Контрол на изхвърлянето на отпадъците; 

 Забрана за смесване на определени видове отпадъци; 

 Ред и начин на третиране на битови, строителни, отпадъци от опаковки и други; 

 Забрани за разпиляване и изнасяне на отпадъци от контейнерите; 

 Забрана изхвърлянето на отпадъци извън регламентираните за целта места; 

 Ред за третиране и съхраняване на опасни отпадъци – ИУМПС, ИУЕЕО, ИУГ, 

НУБА; 

 

5.7.4 План за действие с Подпрограма за информационно осигуряване, 

запазване и подобряване на административния капацитет на община Чирпан 

по управление на отпадъците. 
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План за действие към Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване 

 на административния капацитет на община Чирпан по управление на отпадъците. 

Стратегическа цел 3: „Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда“ 

Оперативна цел: „Подобряване качеството на информацията 

и административния капацитет в Общината.“ 

 

Оперативна 

цел 

Дейности/ мерки Бюджет 

/очаквани 

Разходи/ 

Възможни 

източници 

на 

финансира

не 

Срок Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговорни 

институции 

хил. лв. текущи и 

целеви 

водеща и 

партньор 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 3 - Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. 

 

Подобряване 

качеството на 

инф-та  и 

администрати

вния 

капацитет в 

Общината 

Извършване на  

периодични обучения на 

длъжностните лица, 

отговорни за дейността, 

включващи промените и 

прилагането на 

нормативната уредба в 

областта на управление на 

отпадъците 

1 000 Общински 

бюджет 

31.12.2018 Подобряване 

организацията 

на управление 

на отпадъците 

Подобряване на 

административн

ия капацитет 

Община 

Чирпан 

 

Извършване периодично 

морфологичен анализ на 

отпадъците, с който да се 

следи за вида и състава на 

10 000 Общински 

бюджет, 

отчисления 

по чл.64 от 

31.12.2020 Контрол 

върху 

състава на 

отпадъците 

Събрани данни 

за състава на 

отпадъците 

Община 

Чирпан 
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отпадъците. ЗУО 

Поддържане на регистър 

на площадките в 

Общината, на които могат 

да се предават за 

съхранение, 

оползотворяване или 

рециклиране различни 

потоци отпадъци 

- - ежегодно Контрол 

върху 

дейността 

Създаден 

Регистър, 

Създадена 

база 

данни за 

отпадъците 

Община 

Чирпан 

Определяне на „ТБО“ на 

база количеството 

образуван отпадък и 

прилагането му, така че 

събраната такса да 

покрива всички разходи за 

дейността. 

- - 31.12.2020 Прозрачност 

при определяне 

на ТБО 

Определена 

методика за 

образуване, 

Финансова 

обезпеченост на 

избрания метод 

Община 

Чирпан 
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Стратегическа цел 4: 

Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на 

йерархията на управление на отпадъците 

 

5.8 Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране 

на обществеността по въпросите на управление на отпадъците 

 

5.8.1 Въведение и основно положение 

 

Информирането и участието на обществеността е основен компонент от всяка програма 

за управление на отпадъците. Отпадъците са резултат от човешката дейност и без 

участието на населението, основен генератор на битови отпадъци, дори и най-добре 

разработената програма не може да постигне своите цели. От особена важност е да се 

повишава разбирането на населението и бизнеса за йерархията при управление на 

отпадъците, т.е. за приоритетния ред на това как да се справяме с отпадъците, както и 

за отговорностите на всеки, който образува или допринася за образуването на 

отпадъци, включително и отговорността да покрива пълните разходи за своите 

действия. 

 

 5.8.2 Цел на подпрограмата 

 

Стратегическа цел 

„Превръщане на обществеността във ключов фактор при прилагане йерархията на 

управление на отпадъците.“ 

Оперативна цел 

„Подобряване на информираността и участието на населението и бизнеса относно 

дейностите по управлението на отпадъците.“ 

 

 5.8.3 Анализ и описание на съществуващото състояние 

 

Дейностите по управление на отпадъците в Община Чирпан трябва да станат напълно 

прозрачни, като същевременно с това се дадат и повече възможности на населението за 

участие в процесите. Общината е наложила през годините няколко кампании, които 

обхващат тематика за управлението на отпадъците и включват активно участие на 

населението. 

Общината поддържа актуална информация за дейностите, чрез интернет страницата, 

където е обявен и „зелен“ телефон за подаване на сигнали, жалби, мнения и 

предложения, свързани с управлението на отпадъците. 

В настоящата програма са включени мерки за подобряване на информираността на 

обществото, което е основен генератор на отпадъци. Мерките заложени в 

подпрограмата имат хоризонтален характер. На практика те подпомагат изпълнението 

и на мерките в другите подпрограми, а оттам допринасят за постигане и на останалите 

стратегически цели на Програмата за управление на отпадъците на община Чирпан. 

Мерките са насочени към: 
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 Повишаване на ролята на обществеността в процеса на вземане на решения 

относно политиката за управление на отпадъците в Общината; 

 Изграждане на информирано поведение и на обществени нагласи относно 

отпадъците и повишаване на участието на населението и бизнеса в 

предотвратяване на отпадъците и в разделното събиране на битовите и 

строителни отпадъци, съобразно йерархията за управление на отпадъците. 

Предвидените в подпрограмата мерки включват публикуване и разпространение на 

актуална информация и провеждане на разяснителни кампании за: 

 Повишаване на информираността и разбирането сред населението и бизнеса – за 

същността, принципите и йерархията за управление на отпадъците; 

 За услугите по събиране, транспортиране и третиране на различните потоци 

отпадъци, предоставяни от Общината; 

 За задълженията на гражданите и бизнеса и за действията, които трябва да 

предприемат при управление на генерираните от тях отпадъци. 

Планирани са също мерки, които чрез подходящи техники или схеми включват пряко 

гражданите в дейности за разделно събиране на различни потоци битови отпадъци. 

Специално внимание ще бъде обърнато на работата с децата в детските градини и 

училищата на територията на община Чирпан, предвид създаването у тях на устойчиви 

нагласи и поведение относно отпадъците. Друга група мерки е насочена към участие на 

обществеността в процеса на вземане на решения относно политиката за отпадъците 

чрез допитване, консултации, публични обсъждания и други. 

 

 5.8.4 План за действие към подпрограма за прилагане на разяснителни 

кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на 

отпадъците. 
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План за действие към Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и  информиране на обществеността  

по въпросите на управление на отпадъците. 

Стратегическа цел 4: „Превръщане на обществеността във ключов фактор при прилагане йерархията на  

управление на отпадъците.“ 

Оперативна цел: „Подобряване на информираността и участието на населението и бизнеса относно  

дейностите по управлението на отпадъците.“ 

 

Оперативна 

цел 

Дейности/ мерки Бюджет 

/очаквани 

Разходи/ 

Възможни 

източници 

на 

финансира

не 

Срок Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговорни 

институции 

хил. лв. текущи и 

целеви 

водеща и 

партньор 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 4 - Превръщане на обществеността във ключов фактор при прилагане йерархията на  

управление на отпадъците. 

 

Подобряване 

на 

информирано

стта и 

участието на 

населението и 

бизнеса 

относно  

дейностите по 

управлението 

на отпадъците 

Информираност на 

обществеността 

и участието им в процеса 

на взимане на решения 

при приемане на 

общински нормативни 

актове, програми и 

документи в областта на 

отпадъците. 

- - 31.12.2020 Осигурени 

предпоставки 

за участие на 

общественостт

а 

Създадена 

Практика за 

обществени 

участие 

при управление 

на отпадъци 

Община 

Чирпан 

 

Поддържане на актуална 

информация за дейността, 

- - постоянен Осигурен 

достъп на 

Брой 

публикувани 

Община 

Чирпан 
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чрез сайта на Общината. 

 

населението до 

информация за 

отпадъците 

съобщения 

годишно, 

Поддържане на 

актуална 

информация за 

отпадъците 

Провеждане на 

информационни и 

разяснителни кампании за 

различните възрастови и 

социални групи за 

разделното събиране и 

рециклиране на 

отпадъците. 

- - постоянен Повишаване 

информираност

та 

Брой проведени 

кампании, 

Увеличен брой 

на участниците 

Община 

Чирпан,  

Ооп 
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VI КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ОБЩИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ 

И ПРОГРАМИ 

  

Общинската програма за управление на отпадъците на oбщина Чирпан е разработена в 

координация както с национални, така и с общински програмни документи, като 

разбира се са отразени спецификите, приоритетите и потребностите на общината в 

сферата на управление на отпадъците. 

На национално ниво главният стратегически план, от който произхожда настоящата 

програма е Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г. и 

Националната програма за предотвратяване на отпадъците като част от него. 

Изготвената Програма за управление на отпадъците на община Чирпан е в съответствие 

с изискванията произтичащи и от други национални програмни документи, като: 

 Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г.; 

 Националния стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите 

отпадъци, предназначени за депониране до 2020г.; 

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от 

строителството и разрушаване на територията на Република България за периода 

2011-2020г.; 

 Национален план за управление на утайките от ПСОВ до 2020г. 

В Националния стратегически план за поетапно намаляване количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране са описани начините и 

мерките за достигане на целите, заложени в ЗУО за намаляване на депонираните 

биоразградими отпадъци.Тези начини и мерки са заложени и в настоящата програма на 

местно ниво. За достигането им е разработена подпрограма с мерки за разделно 

събиране и достигане на целите и изискванията на НПУО за биоразградимите и 

биоотпадъците. 

Стратегическия план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на 

територията на Република България поставя мерките и начините на действие за 

изпълнение на целите, заложени в ЗУО за рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци, образувани от строителство и влагане на рециклирани материали 

в строителството. Подобни мерки и план за действие са разработени в Общинската 

програма на местно ниво. За изпълнението на мерките и целите е разработена 

подпрограма за прилагане на изискванията на строителни отпадъци и отпадъци от 

разрушаване на сгради.  

В Националния план за управление на утайките от ПСОВ са предвидени мерки и 

дейности, които следва да се предприемат за намаляване количествата на депонираните 

утайки и използването им за други цели, като например за торене на земеделски ниви, 

за компостиране и др. Такива мерки не са предвидени в настоящата програма за 

управление на отпадъците, тъй като в община Чирпан няма функционираща ПСОВ. 

Настоящата програма за управление на отпадъците в Общината е изготвена в 

съответствие и с Методическите указания за разработване на общински програми за 
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управление на отпадъците от 31.03.2015г. на МОСВ. Като елемент на системата за 

планиране развитието на общината за периода до 2020г.  

Програмата за управление на отпадъците на община Чирпан е синхронизирана и 

съобразена с Общинския план за развитие на Общината за периода 2014-2020г. 

 

VII СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 7.1. Наблюдение на изпълнението на програмата за управление на 

отпадъците. 

За всеки стратегически документ е важно не само да бъде разработен съобразно с 

методологията на стратегическото планиране, но и да бъде реализиран съобразно 

планирането. Поради това наблюдението и оценката на изпълнението на програмни 

документи са ключови етапи от цялостния процес на планиране, с оглед проследяване 

на изпълнението на предварително поставените цели, срокове и ресурси и навременно 

предприемане на действия за преодоляване на възникващи проблеми при реализацията 

на мерките, а при необходимост – извършване на актуализация. 

При изграждане на система за наблюдение, отчет и контрол е необходимо на първо 

място да се извърши ясно разпределение на отговорностите. Кметът на общината 

организира наблюдението по изпълнението на Общинската програма за управление на 

отпадъците. Наблюдението на програмата ще се осъществява чрез периодично 

събиране на информация, свързана с напредъка по изпълнение на включените мерки и 

степента на постигане на индикаторите, както и анализ на събраната информация и на 

възникнали проблеми при изпълнението и причините за тях.  

Осигуряването на достатъчно надеждни данни в единен формат за образуване, състав, 

събиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците е от съществено значение за 

проследяване напредъка при постигане на целите и осъществяване на контрол по 

изпълнение на мерките. Целесъобразно е своевременно да се попълват формуляри (чек 

листове), имащи отношение към изпълнение на включените в програмата мерки. 

Поради това е препоръчително Общината да разработи и прилага единна 

информационна система за отпадъците. 

Минималното изискване по отношение график за предоставяне на информацията е тя 

да се събира, систематизира и обобщава на годишна база. Сроковете за събиране и 

систематизиране на данни се съобразяват с нормативните изисквания. ЗУО изисква 

кметът на общината да представя годишен отчет за изпълнение на програмата по 

управление на отпадъците за предходната година до 31 март, а регионалните 

сдружения за изпълнение на целите по чл.31 от ЗУО – до 10 март на следващата 
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година. Поради това е целесъобразно събирането и систематизирането на 

информацията за предходната година да се извърши до края на месец февруари. 

На трето място системата за наблюдение, отчет и контрол за изпълнение на програмата 

включва действия, осигуряващи необходимата информация за междинни оценки и 

окончателна оценка на степента на изпълнение на целите, както и механизъм за анализ 

на причините за евентуални проблеми при изпълнението им и актуализация при 

необходимост. 

При отклонение от приетите мерки и цели е необходимо да се докладва на 

ръководството и своевременно да се предприемат коригиращи действия. 

 7.2 Контрол и отчитане на изпълнението на програмата за управление на 

отпадъците.  

Орган за контрол по изпълнение на програмата по управление на отпадъците е 

общинския съвет. Кметът на общината информира ежегодно общинския съвет и 

обществеността за изпълнението на програмата през предходната календарна година. 

За целта той изготвя Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 

през съответната година. Отчетът се представя в срок до 31 март, като копие от отчета 

се изпраща на РИОСВ, а самият отчет се публикува на интернет страницата на 

Общината. Целта на отчета е да се проследи напредъкът при изпълнението и да се 

идентифицират необходимите промени или адаптиране на програмата за текущата 

година. Отчетът се изготвя на достъпен език и стил и включва графики, таблици, 

фигури, които илюстрират напредъка по изпълнение на мерките и целите. 

Целесъобразно е годишния отчет да бъде изготвян в следния формат: 

1. Въведение 

2. Общи условия за изпълнение и промени в социално-икономическите условия в 

общината 

3. Предприети от Общината действия, осигуряващи ефективност и ефикасност при 

изпълнението 

- създадени механизми за за събиране, обработка и анализ на данни; 

- преглед на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение на програмата през 

съответната година, и предприети мерки за преодоляването им; 

- резултати от извършени оценки и тематични допитвания към края на отчетната 

година 

4. Напредък по изпълнение на целите и мерките в Програмата 

5. Заключение 

 

 7.3. Процедура за актуализация на програмата. 

Член 52, ал.3, т.2 от ЗУО поставя най-общите изисквания по отношение на 

актуалицазията на разработените Програми по управление на отпадъците – програмата 

се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия. 
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Необходимост от актуализация на общинската програма за управление на отпадъците 

може да възникне по различни причини: В резултат от въздействието на „външни 

фактори“ например промени в изискванията на европейското и българското 

законодателство, които налагат промяна в поставените в програмат стратегически и 

специфични цели и в съответните програмни мерки. В резултат на фактори, свързани с 

изпълнението, а именно значително изоставане в изпълнението на програмните мерки 

и/или липса на напредък за постигане на целевите индикатори въпреки изпълнението 

на програмните мерки, което налага прилагането на допълнителни мерки към вече 

приетите или замяна на някои от приетите мерки, които не дават очаквания резултат. 

Процедурата за актуализация на общинската програма за управление на отпадъците 

следва процедурата за разработване и одобрение на програмата. За актуализацията 

следва да се приложи законодателството за екологична оценка на планове и програми, 

след което да се одобри от общински съвет и да се публикува за информация на 

обществеността 
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