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I. ВЪВЕДЕНИЕ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА  

 

1. Въведение  

Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Велики Преслав е 

един от най-важните документи за прилагане на законодателството за отпадъците на 

местно ниво. Тя се разработва в съответствие с чл.52 от Закон за управление на 

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

околната среда (ЗООС). Програмите за управление на отпадъците са секторни програми и 

са неразделна част от Общинските програми за опазване на околната среда.   

Програмата за управление на отпадъците на Община Велики Преслав е изготвена за 

период на действие, съвпадащ с  Националния план за управление на отпадъците 2014-

2020г. (НПУО), приет на 22.12.2014г. от Министерски съвет. Националният план е 

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

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

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

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

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

инвестиционни фондове за периода 2014-2020г. и крайния срок на „Европа 2020: 

Националната програма за реформи”.  

Програмата за управление на отпадъците отразява актуалното състояние и планира 

мерките и дейностите с отпадъците на територията на общината, в съответствие с 

действащите нормативни изисквания. Разработването й се базира на наличните данни, 

резултатите от проведени проучвания на системите за управление на отпадъците в 

общината, както и на анализ на възможностите за финансиране на планираните дейности. 

Въз основа на събраните данни са направени експертни предложения и прогнози за 

развитие на инфраструктурата, системите и практиките за управление на отпадъците.  

Ключов елемент на програмата е спазването на йерархията за третиране на отпадъците: 

 Предотвратяване образуването на отпадъци; 

 Рециклиране, повторна употреба или извличане на вторични суровини и енергия; 

 Екологосъобразно обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези отпадъци, 

за които е невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени. 

 

Настоящата Програма е насочена към подобряване на организацията за управление и 

намаляване количеството на образуваните отпадъци в община Велики Преслав и създава 

необходимите предпоставки за успешна реализация на 

планираните мерки и дейности. 

Разположена в Североизточна България, на границата между 

Дунавска равнина  и Стара планина в югозападната част на 

област Шумен, на запад  и северозапад община Велики 

Преслав граничи с община Търговище, на изток и североизток 

с община Шумен, на юг и югозапад с община Смядово, на 

югозапад с община Върбица. 
                              Фиг.1 
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С решение на общински съвет  № 447 по протокол № 

39/27.07.2010г., община Велики Преслав е член на 

„Регионално сдружение за управление на отпадъците  

на общините от Област Шумен“ (РСУО), създадено 

по реда на чл.19б, ал. 1 от ЗУО.  В  сдружението 

членуват общо 9 общини от Област Шумен. Това са 

общините Шумен, Нови пазар, Каспичан, Велики 

Преслав, Смядово, Хитрино, Венец и Каолиново. 

Всички  членове на РСУО са задължени да постигнат 

общи цели за рециклиране и общи изисквания по 

отношение на екологосъобразното обезвреждане на 

отпадъците. Политиката в това отношение е 

определена в ЗУО и в правилата, приети от 

Регионалното сдружение за управление на отпадъците.  

 
                        Фиг.2 

Географски, демографски и социално-икономически характеристики на Община 

Велики Преслав  
 Територия: 277,6 кв.км.  

 Население към 31.12.2014 г.: 12 868 души  

 Средна гъстота на населението към 31.12.2014 г.: 46,35 души/кв.км.  

 Население в града към 31.12.2014 г.: 7 460 души ( 57,97 % от общото население на 

общината)  

 Население в селата към 31.12.2014 г.: 5 408 души ( 42,03 % от общото население на 

общината)  

 БВП на 1 жител в  Североизточен район на планиране към 31.12.2013 г.: 8 784 лв.  

 Населени места: 12 бр.  

 

2. Съдържание на програмата 

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

Националния план за управление на отпадъците, който определя рамката на обхвата и 

съдържанието на програмата, която включва:  

 Основни изводи от анализа на състоянието и прогнозите за бъдещото развитие в 

управлението на отпадъците;  

 SWOT анализ (анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите);  

 Цели и  приоритети;  

 План за действие с  подпрограми с мерки за постигането им:  

 Координация с други общински и регионални планове и програми;  

 Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на програмата, 

оценка на резултатите, отчети и  актуализация; 

 Приложения  

 

3. Основни цели и резултати от изпълнението на програмата 

Основна цел на програмата е да се определят необходимите мерки за изграждане на 

интегрирана система за управление на отпадъците в общината, като елемент на 

интегрирана Регионална система за управление на отпадъците в регион Шумен, чрез която  

да се постигне намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от 

образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, 
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увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите в областта 

на управление на отпадъците.  

 

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

 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване 

образуването им  и насърчаване на повторното им използване; 

 Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени  отпадъци, чрез 

създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на 

цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и 

околната среда; 

 Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда; 

 Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 

управление на отпадъците.  
 

4. Обхват на програмата 
 

Обхватът и съдържанието на Програмата за управление на  отпадъците на Община Велики 

Преслав са в съответствие с методическите указания за разработване на общински  

програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020г., утвърдени със заповед № 

211/31.03.2015г. на Министъра на околната среда и водите, както и със  структурата, 

целите и предвижданията заложени в Националния план за управление на отпадъците 

2014-2020г.  

 

Програмата  обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на общините и 

компетенции на кмета, съгласно разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни 

актове към него. Програмата разглежда процесите от образуването на отпадъците до 

тяхното крайно обезвреждане, а именно: 

 Вида на отпадъците и тяхното образуване; 

 Количества и характеристика на отпадъците; 

 Начините на събиране  и използваните съдове; 

 Транспортиране и използвана техника; 

 Рециклиране  и оползотворяване; 

 Обезвреждане на отпъдъците. 

 

В обхвата на програмата попадат следните видове отпадъци: 

 битови отпадъци;  

 производствени отпадъци;  

 строителни отпадъци;  

 опасни отпадъци. 

 

Програмата обхваща прогноза за генерираните отпадъци до 2020г. и свързаните с това 

разходи, които следва да направи общината. Тези данни служат за основа за формулиране 

на реалистични  цели, които да бъдат постигнати до 2020година. Разработен е План за 

действие, в който са посочени необходимите мерки в близка и в средно-срочна 

перспектива, отговорните институции и необходимите финансови средства за 

обезпечаване на планираните дейности.  
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Програмата е отворен документ, който може да бъде допълван и актуализиран при 

следните обстоятелства:  

 промяна на нормативната уредба; 

 промяна на фактическата обстановка; 

 при промяна на обхвата на регионалната система;  

 по препоръка на компетентните органи; 

 при конкретизация на инвестиционните проекти.  

 
5. Процедури за преценка необходимостта от Екологична оценка и Оценка за 

съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените зони в съответствие с 

изискванията на ЗООС и ЗБР  

Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие 

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

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

за съвместимост на планове и програми и съответните подзаконов актове - Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми Приета с 

ПМС № 139 от 24.06.2004 г. ( обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г., в сила от 1.07.2004 г., посл 

изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) и Наредбата за условията и 

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

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета 

с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., в сила от11.09.2007 г., 

посл. изм. и доп. ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012г.). 

Компетентен орган за провеждане на процедурите е РИОСВ Шумен. 

Процес на обществени консултации при разработване на програмата: 

При разработването на настоящата програма са използвани следните методи за 

консултации с обществеността: 

 Информиране на обществеността на най-ранен етап, чрез публикуване на 

08.02.2016г. на интернет страницата на общината www.velikipreslav.bg  на кратка 

информация за обхвата и съдържанието на новата Програма;  

 Проведени работни срещи на 08.02.2016г. и 29.02.2016г. между консултанта  и  

административните звена с функции за отпадъци в общинска администрация; 

 Публикуване на 10.03.2016г. на интернет страницата на общината на проект на 

Програма за управление на отпадъците на Община Велики Преслав 2016-2020г.;  

 Публикувана на интернет страницата на общината на покана към обществеността и 

заинтересованите страни за обществено обсъждане на проекта на програмата; 

 Проведено обществено обсъждане на 21.03.2016г. с отразяване на направените 

предложения и изразени мнения; 

 Разглеждане в комисии и приемане на програмата на заседание на Общински съвет. 

Органи за разработване и одобрение  
Програма за управление на отпадъците на територията на Община Велики Преслав 2016-

2020г. е разработена от  „Динамик салюшънс” ЕООД гр.Шумен  и водещо направление      

„Устройство на територията. Екология.” на Общинска администрация Велики Преслав. 

След  проведената по реда на ЗООС процедура за преценка необходимостта от екологична 

оценка, програмата е  съгласувана с Решение №ШУ – 10-ЕО/2016г.  на директора на  

РИОСВ Шумен, адрес: 9700 гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 71, ет.3, страница в 

интернет: www.riosv.icon.bg  

 

Програмата е приета на 17.05.2016г. с Решение № 112 по протокол № 10/17.05.2016г. от 

Общински съвет Велики Преслав. 

http://www.velikipreslav.bg/
http://www.riosv.icon.bg/
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II.ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОГНОЗИТЕ ЗА 

БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ  

 

1.Анализ и оценка на действащото законодателство и програмни документи 

 

1.1.Европейско законодателство и политика по управление на отпадъците  
 

От приемането на първата рамкова Директива за отпадъците 

75/442/ЕЕС през 1975г. европейското законодателство в сектора има 

огромно развитие. Към момента 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 

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.  

 

1.2. Анализ на националната и общинската нормативна рамка  

 

1.2.1. Анализ на националната нормативна рамка 

 

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:   
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1.2.1.1. Закон за опазване на околната среда  
Общите изисквания към опазването на всички компоненти на околната среда (въздух, 

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

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

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

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

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

околната среда в секторните и регионалните политики. Освен рамкови разпоредби 

относно принципите, които трябва да се спазват за опазване на околната среда (и в 

частност на управлението на отпадъците) и общите задължения на лицата и 

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

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

комплексни разрешителни или лицензи.  

1.2.1.2. Закон за управление на отпадъците  
До приемането през септември 1997г. на Закон за ограничаване на вредното 

въздействие на отпадъците върху околната среда в България липсва специална правна 

уредба в тази област. Законът за първи път урежда обществените отношения в сектор 

„Управление на отпадъците” и въвежда редица основополагащи изисквания на рамкова 

Директива за отпадъците 75/442/ЕЕС, в т.ч. задължения на лицата, извършващи дейности 

по отпадъци, информация за дейностите с отпадъци, програмиране, разрешаване и 

контрол на дейностите с отпадъци; внос, износ и транзитен превоз, глоби и санкции за 

неизпълнение. За първи път се дефинират понятията „отпадък”, „причинител” и 

„притежател” на отпадъци. С този закон се въвежда и принципа за „разширена 

отговорност на производителите”, чрез изискване към производителите и вносителите на 

продукти, които в процеса на тяхното производство или след крайната им употреба 

образуват опасни или масово разпространени отпадъци, да заплащат продуктови екотакси. 

За детайлизиране разпоредбите на закона впоследствие са утвърдени редици подзаконови 

нормативни актове.  

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

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

наредбите към закона се въвеждат изискванията на всички европейски директиви в сектор 

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

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

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

на реални действия от местните власти за намаляване на депонираните отпадъци, както и 

за преминаване към регионален принцип на управление на битовите отпадъци.  

ЗУО, в сила от юли 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 и  

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

достигнат общините, в следните срокове и количества:  
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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 2014г. 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;  

 Въвежда икономически инструменти за покриване на бъдещи разходи за закриване 

и следексплоатационни грижи на площадката на депото и за стимулиране на 

превенцията и оползотворяването на отпадъци преди депонирането;  

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

изискванията за финансови гаранции при трансграничен превоз, както и 

възможните случаи на ограничения. Забраняват се превозите на отпадъци за 

Република България, предназначени за изгаряне или съвместно изгаряне с 

оползотворяване на енергията за всяка инсталация, в количества за съответната 

календарна година, надвишаващи сумарно половината от годишния капацитет на 

инсталацията. В случаите, когато в Националния план за управление на отпадъците  

са заложени специфични мерки за управление на даден отпадък или поток от 

отпадъци, Министерският съвет може да ограничи вноса на тези отпадъци.  

 

Законът за ратификация на Базелската Конвенция за контрол на трансграничното 

движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане е приет през януари 1996г. 

(обн., ДВ, бр.8 от 1996г.). Допълнително със Закон (обн. ДВ, бр.113 от 1999г.) са 

ратифицирани и поправките към Конвенцията. На общоевропейско ниво конвенцията се 

прилага чрез Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци.  
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1.2.1.3. 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 био-отпадъците;  

• 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.  

• В сила е Наредба №1 от 09.02.2015г. за изискванията към дейностите по събиране и 

третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения ( обн. 

ДВ, бр.13 от 17.02.2015г.).  

 

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;  

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

отпадъците.  

 

Подзаконови нормативни документи по прилагането на ЗУО:  

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

на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., 

ДВ, бр. 111 от 27.12.2013г.); 

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

06.12.2013г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013г.); 
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 Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013г. (Oбн. 

ДВ, бр. 92 от 22.10.2013г.);  

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

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

13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012г.);  

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 

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

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

изм. и доп., бр. 76/30.08.2013г.);  

 Наредба № 2 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр.66 /08.08.2014г.); 

 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 2013г.);  

 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 17.09.2004г.);  

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

на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 

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

 Наредба № 1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

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

бр. 51/2014г.);  

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

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

бр. 95 от 1.11.2013г., в сила от 1.11.2013г.);  

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

отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 

14.12.2004г., обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004г.);  

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

(приета с ПМС № 351 от 27.12.2012г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013г.);  

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

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

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

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

третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани 

бифенили (приета с ПМС № 50 от 9.03.2006г., обн., ДВ, бр. 24 от 21.03.2006г.);  

 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с 

ПМС №256 от 13.11.2013г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013г., в сила от 01.01.2014г.);  

 Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за 

продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци 

(приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008г.,посл. изм. и 

доп. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013г., в сила от 1.01.2014г.); 

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

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

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

еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при 

трансграничен превоз на отпадъци (Приета с ПМС № 76 от 31.03.2011г., обн. ДВ. 

бр.29 от 08.04.2011г.).  

 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/Naredba%203%20classification.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/Narerba%209%20za%20informaciata%20po%20otpadacite%20-%20ALL.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/Narerba%209%20za%20informaciata%20po%20otpadacite%20-%20ALL.pdf
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1.2.1.4. Закон за местните данъци и такси  
Механизмът за финансиране на изпълнението на задълженията на общините по 

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

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

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

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

на териториите за обществено ползване в населените места. Таксата се определя в 

годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на 

одобрена план-сметка за всяка дейност (чл. 66 от ЗМДТ) и се разходва за:  

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

други;  

 Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депата или други инсталации 

и съоръжения за обезвреждането им;  

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

населените места, предназначени за обществено ползване;  

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

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

обезвреждане на битови и строителни отпадъци.  

1.2.1.5. Закон за устройство на територията  
Законът урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, 

изискванията към инвестиционното проектиране и строителството в страната, и определя 

ограниченията върху собствеността за устройствени цели.  

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

техническата инфраструктура.  

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.  

1.2.2. Програмни документи на национално ниво  

Програмата за управление на отпадъците на община Велики Преслав 2016-2020 г. е 

елемент от една цялостна система за планиране, поради което  e представена връзката 

между настоящата програма и други национални, регионални и общински програмни и 

стратегически документи. От своя страна изпълнението на Програмата за управление на 
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отпадъците ще допринесе в по-малка или по-голяма степен за постигането на целите на 

редица европейски, национални, регионални и местни планови документи: 

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

рамките на нашата планета“ 
С цел ЕС да се превърне в „ресурсно ефективна, екологична и конкурентоспособна 

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

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

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

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

ще е ограничено до остатъчните отпадъци. Това ще включва прилагане на йерархията на 

отпадъците в съответствие с РДО и ефективното използване на пазарни инструменти и 

мерки, за да се гарантира, че: 1) депонирането е ограничено до остатъчните отпадъци (т.е. 

тези, които не подлежат на рециклиране и оползотворяване); 2) енергията се 

оползотворява само от материали, които не подлежат на рециклиране, като се вземат 

предвид разпоредбите на член 4, параграф 2 от РДО; 3) рециклираните отпадъци се 

използват като основен и надежден източник на суровини за Съюза чрез разработването на 

нетоксични цикли на материалите; 4) опасните отпадъци се управляват безопасно и 

генерирането им е намалено; 5) незаконните превози на отпадъци са премахнати; и 6) 

намаляване на хранителните отпадъци. 

Национална програма за развитие: България 2020  

Националната програма за развитие: България 2020 е водещият стратегически и програмен 

документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020г. и е 

базата за програмирането на стратегически документи във връзка с изпълнението на 

националните политики. Документът спомага за оптимизиране на програмирането на 

развитието на България до 2020 г., като осигурява връзката между националните 

приоритети на Република България с целите на ЕС в контекста на Стратегията „Европа: 

2020”. 

Програмата идентифицира осем национални приоритета, третият от които е: „Постигане 

на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал”. 

Основен негов подприоритет е „Създаване на условия за опазване и подобряване на 

околната среда в регионите, адаптиране към настъпващите климатични промени и 

постигане на устойчиво и ефективно използване на природните ресурси”. 

Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.  

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) е основният документ, който 

определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и 

устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните 

и междурегионалните различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за 

сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.  

В рамките на стратегическия приоритет на документа: „Развитие на инфраструктурата 

за опазване на околната среда” е определена специфична цел за „ефективно използване 

на ресурсите в регионите чрез оптимизиране събирането на отпадъци и внедряване на 

съвременни технологии за разделно събиране, компостиране на биоразградимите 

отпадъци, рециклиране и екологично обезвреждане в изпълнение на Пътната карта за 

ефективно използване на ресурсите в Европа в периода до 2020 г.”. 

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

разработването и приемането на първата Национална програма за управление на 

дейностите по отпадъците за периода 1998-2002 г. През 2002-2003г. са разработени 

национални програми за специфичните отпадъчни потоци, регулирани от няколко 
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европейски директиви, в т.ч. за излезли от употреба моторни превозни средства, излязло 

от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и 

акумулатори, отпадъци от опаковки, в резултат на изпълнението на които са изградени 

основи за управление на специфичните потоци отпадъци.  

Следващите национални програми за управление на дейностите по отпадъците са 

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2003-

2007г., с актуализация и продължение за 2008г. и третата Национална програма за 

управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г., която постави 10 

стратегически цели, в т.ч. относно предотвратяване и намаляване на образуването на 

отпадъците, увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, 

екологосъобразно обезвреждане на отпадъците и др.   

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

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

специфични области от управлението на отпадъците:  

Националният стратегически план за поетапно намаляване на количествата 

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 рециклирани строителни 

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

строителни материали, като част от интегрираните регионални общински системи за 

управление на отпадъците.  

Разработеният Национален план за управление на отпадъците 2014-2020г. е 

четвъртият програмен документ на национално ниво за управление на дейностите по 

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

икономическия растеж и отпадъците, като подобри йерархията на управлението на 

отпадъците, чрез разработване за първи път на подпрограма и мерки за предотвратяване 

на образуването на отпадъците, постави конкретни количествени цели за подготовка за 

повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на конкретни потоци отпадъци.  

Към програмните документи с национално значение се отнася и Национален план за 

управление на утайките от ПСОВ  и Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 

г.“ с предвидените в тези документи цели и мерки, релевантни към сектор управление на 

отпадъците. 
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Програмата кореспондира и с Регионален план за развитие на Североизточен район 

2014-2020 г., както и с Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 г. 

 

1.2.3. Програмни документи на общинско ниво 

 

Общински план за развитие (ОПР) на Община Велики Преслав за периода 2014-

2020г. е  основният инструмент за управление на общината  през  програмен период 2014-

2020г. Той е интегриран документ, който отразява областите на социално-икономическото 

развитие на местно ниво. В този смисъл част от предвижданията му могат пряко да 

засегнат количеството и вида на генерираните отпадъци в общината. Общинският план за 

развитие  на Община Велики Преслав 2014-2020г. е приет от общински съвет с Решение 

№523 по протокол №42/22.07.2014г.  

Общинска програма за опазване на околната среда. Това е непосредствената рамка, от 

която в най-голяма степен зависят предложенията в Програмата за управление на 

отпадъците, защото съгласно чл. 52 ал. 2 от ЗУО, общинските програми за управление на 

отпадъците са секторни програми и са неразделна част от Общинските програми за 

опазване на околната среда. Програмата е приета с Решение  на общински съвет №63 по 

протокол №8/06.03.2012г. 

Въпреки, че към настоящия момент все още не е изготвена Програмата за опазване на 

околната среда за периода до 2020г., от отчетите на програмата за  изминалите години 

можем да заключим, че община Велики Преслав има изграден подход и чувствителност 

към тази тема и си е поставила задачата да изпълни целите, заложени в българските и 

европейски документи.  

Програма за управление на отпадъците на Община Велики Преслав  е приета с 

Решение на общински съвет № 172 по протокол №16/16.12.2008г.  с период на действие 

2008-2013г. Програмата обхваща всички дейности по управление на отпадъците, които 

произтичат като задължение на общината, съгласно действащите към момента  на 

приемането и разпоредби на ЗУО и неговите подзаконови нормативни актове. Програмата 

е с изтекъл срок на действие. 

С Решение № 594 по протокол № 50/18.11.2014г., Общински съвет Велики Преслав   е 

приел и  Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Велики 

Преслав. Същата е разработена в съответствие с изискванията на националната 

нормативна рамка. 

Наредба за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права 

в Община Велики Преслав, приета с решение №276/23.07.2002г., посл. изм.  и  доп.  С 

решение № 642 по протокол № 52/20.01.2015г. Наредбата регламентира реда за 

определяне и събиране  на местните такси, вкл. и „такса битови отпадъци“,  цени на 

услуги и права в Община Велики Преслав, доколкото в нормативен акт от по-висока 

степен не е разпореден друг ред. 

Наредба №1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и 

имуществото, предназначено за общо ползване на територията на Община Велики 

Преслав, приета с Решение № 512 по протокол № 41/17.06.2014г., посл. изм. и доп. с 

Решение  № 756  по протокол № 61/23.09.2015г. С  наредбата се уреждат обществените 

отношения, свързани с опазване и поддържане на обществения ред, поддържане на 

чистотата и защитата на имуществото предназначено за общо ползване на територията на 

Община Велики Преслав. 

 

ИЗВОДИ: 

 Европейските стратегически документи от последните години променят 

философията и подхода към отпадъците, от целенасочено управление на 
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отпадъците като фактор, увреждащ околната среда, към политика на 

предотвратяване на тяхното образуване и ефективното им използване като ресурси;  

 От приемането преди почти 40г. на първата европейска рамкова директива за 

отпадъците законодателството на Съюза в сектора търпи бурно развитие. От по-

общи разпоредби през 70-те години, целящи намаляване на вредното въздействие 

на отпадъците върху околната среда, днешният законодателен пакет съдържа 

конкретни изисквания и количествени цели за намаляване депонирането на 

отпадъци, за рециклиране и оползотворяване на специфични отпадъчни потоци и за 

предотвратяването на отпадъците;  

 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;  

 Националното законодателство, уреждащо обществените отношения свързани с 

управление на отпадъците се развива изключително бързо и динамично; 

 Националната нормативна рамка е построена в цялост  и с логична конструкция. 

Дори и прогнозите за промени в европейското законодателство да се реализират, 

съществуващата национална уредба може лесно да бъде допълнена; 

 Общината трябва да разработи Програма за управление на отпадъците и Програма 

за опазване на околната среда, актуални спрямо приетите документи на национално 

ниво.  

 

2.Анализ на отпадъците 

 

Анализ на битовите отпадъци 

Жителите на дадена административна единица образуват различно 

количество отпадъци с различен състав. Тези показатели зависят от 

социалния статус, битовите особености на средата, изградената 

култура на потребление и други фактори. Непрекъснато нарастващото 

количество смесени отпадъци, образувани от жизнената дейност на 

хората, производството и търговията в община Велики Преслав, налага 

предприемането на мерки за тяхното намаляване, повторната им 

употреба и увеличаване рециклирането и оползотворяването им. Същевременно с 

развитието на технологиите за третиране на отпадъци, все повече се разширяват 

възможностите за използването им като алтернативен суровинен и енергиен източник и 

намаляване на количеството, предназначено за депониране. 

Община Велики Преслав е една от сравнително малките общини в България, но се 

сблъсква с почти пълната гама проблеми свързани с управлението на отпадъците. 

Законът  за управление на отпадъците (ЗУО) разделя отпадъците по видове както следва: 

 битови; 

 производствени; 

 строителни; 

 опасни отпадъци. 

Общинските власти играят важна роля в изпълнението на политиката по отношение 

опазване на околната среда, подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на 

отпадъци, чрез сключването на договори и в това отношение основните им функции 

включват: 

 осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; 
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 събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

 почистване на уличните платна, тротоарите, площадките, алеите и поддържане на 

зелените площи и други територии от населените места предназначени за 

обществено ползване; 

 избора на площадки, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации 

или съоръжения за обезвреждане на битови или строителни отпадъци, чрез 

включването в регионална система; 

 разделно събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като 

определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за 

разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки, чрез организация по 

оползотворяване; 

 организирането и прилагане на системата за разделно събиране и съхранение на 

излезли от употреба моторни превозни средства с фирми получили разрешение от 

МОСВ; 

 предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места 

и/или създаване на незаконни сметища, чрез контрол от длъжностни лица; 

 определяне на места за поставяне на негодни за употреба батерии. 

Битови отпадъци 

Битовите отпадъци се формират от жизнената дейност на хората. Трябва да бъде 

направена разлика и не трябва да се приема количеството генерирани битови отпадъци, 

като идентично на количеството събрани и извозени битови отпадъци, тъй като това е 

грешно като подход. Под внимание трябва да се вземат  и да се отчитат, като генерирани,  

всички потоци битови отпадъци, независимо дали събирането им е организирано или 

възложено от общината или не е от общината. Дори и да липсва достоверна  и 

статистически отчетена информация е необходимо под вимание да се вземат всички 

потоци битови отпадъци, генерирани на територията на общината-организациите по 

оползотворяване на отпадъците от опаковки, площадките за вторични суровини, 

производствени и търговски обекти, генериращи отпадъци, които предават на 

организации по оползотвораяване или директно на преработвателни предприятия, 

производствени и търговски  обекти, свързани с изискванията за разширена отговорност 

на производителя. 

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).  

Процесите, свързани с образуване, събиране, извозване, депониране и друго обезвреждане 

на отпадъците са в пряка зависимост от развитието и организацията на стопанската 

дейност, демографските особености на района и от природните условия, в които се 

осъществява човешката дейност.  

Количеството и съставът на отпадъците зависят от: 

 Мястото на образуване; 

 Стандарта на живот на населението и неговата култура; 

 Степен на благоустроеност на населените места; 

 Начин на отопление; 
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 Други фактори. 

Като се изхожда от административно-териториалната и социално-икономическа 

характеристика на община Велики Преслав, основните източници на твърдите битови 

отпадъци се явяват: 

 Домакинствата; 

 Промишлените предприятия; 

 Търговски и обслужващи обекти. 

 

На територията на общината, услугите по организирано събиране и транспортиране на 

битовите отпадъци от населените места, се изпълняват съгласно сключен договор с 

общинско предприятие „БКС“ ЕООД гр.Велики Преслав. Всички населени места от 

общината (100% от населението) са включени в системата по организирано 

сметосъбиране, като услугите се извършват по утвърдени графици и повторяемост на 

изпълнение.  

Събраните от територията на община Велики Преслав отпадъци се транспортират и 

депонират на Регионално депо за ТБО - Шумен.  

Таблица 1:  Брой жители и процентно съотношение на населението в община Велики 

Преслав обхванато в системата за събиране и транспортиране на битови отпадъци 

Община Брой 

жители 

/към 

31.12.2014г./ 

Брой 

населени 

места в 

общината 

Брой населени 

места с въведена 

система за 

събиране и 

транспортиране 

на БО 

% население, 

обхванато в 

организирана 

система за 

събиране и 

транспортиране 

на БО 

Брой на 

обслужваното 

население 

Велики 

Преслав 

12 868 

 

12 

 

12 

 

100 

 

        12 868 

 

   Източник: Общинска администрация Велики Преслав 

От средата на 2014 г. Община Велики Преслав е започнала да систематизира данни, 

свързани с анализа на отпадъците спрямо мястото им на образуване (в града или в селата 

на общината). Информацията за количеството генерирани  и депонирани битови отпадъци 

се предоставя: от оператора на регионалното депо „Титан - БКС“ ООД  гр. Шумен, чрез 

отчет за проведените измервания  по товари и от „БКС“ ЕООД гр. Велики Преслав, чрез 

отчитане на кантарните бележки от извършените курсове на сметоизвозващите 

автомобили. В първите работни дни от новия месец,  отговорния служител на „БКС“ 

ЕООД представя в общинска администрация кантарните бележки за количествата 

депонирани през предходния месец отпадъци.   

От оператора на депото „Титан - БКС“ ООД също се получава официална справка за 

проведените измервания по товари през изтеклия месец и фактури за дължимите 

плащания за депонираните отпадъци. Екологът на Община Велики Преслав проверява 

данните и съставя справка за предходния месец, в която се описва количеството събрани и 

извозени до депото отпадъци,  дължимата такса за депо, и размера на дължимите 

отчисления  по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО. Изготвената справка и фактурите се предоставят на 

отдел „Финансово-счетоводно обслужване“ за плащане. Отчисленията по чл. 60 и чл. 64 се 

изплащат от Община Велики Преслав по открита банкова сметка към РИОСВ - Шумен, 

чрез Община Шумен. 
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Количествата на събраните, извозени и депонираните от община Велики Преслав на 

Регионално депо - Шумен смесени битови  отпадъци за последните пет години са 

представени в следващата Таблица 2 и на Фиг.3: 

Таблица 2:  Количества депонирани отпадъци от община Велики Преслав на 

Регионално депо - Шумен  за периода 2011-2015 г. (кг) 

Година 

месец 
2011 г. 2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 2015 г. 

Януари 101 120 185 640 266 960 201 900 236 948 

Февруари 101 320 182 940 195 000 232 920 206 321 

Март 186 000 330 680 254 000 264 380 280 490 

Април 304 180 315 780 389 500 323 653 323 152 

Май 343 120 356 360 310 280 321 919 305 960 

Юни 323 800 325 140 285 640 332 720 297 031 

Юли 283 020 298 340 335 840 321 590 323 340 

Август 368 920 337 260 376 800 350 762 336 661 

Септември 368 200 371 920 366 880 389 104 345 704 

Октомври 320 340 339 580 401 320 364 363 352 492 

Ноември 310 220 317 100 287 720 317 119 315 160 

Декември 246 180 176 660 190 240 257 605 267 740 

Общо за 

годината 
3 256 420 3 537 400 3 660 180 3 678 035 3 590 999 

Източник: Общинска администрация  Велики Преслав  и оператор на Регионално депо Шумен 

 

След направения анализ на представените данни е видно, че генерираното 

количество на общия битов отпадък в община Велики Преслав през последните пет 

години се увеличава с 10%, въпреки, че за същия период населението на общината е 

намаляло с почти 3%. Най-съществено е увеличението през 2014 г., когато количеството 

битови отпадъци, събрани от територията на общината достига 3 678 тона за година. През 

2015 г. се забелязва минимален спад в количеството депонирани битови отпадъци от 87 

тона спрямо 2014 г. 

Средно около 37% от събираните и извозвани отпадъци през 2015 г. се генерират в 

селата на общината, а около 63% в град Велики Преслав и квартал Кирково. Налага 

се извода, че градските територии, обитавани от 58% от населението на общината 

генерират 2/3 от битовите отпадъци през анализирания период. 
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Източник: Общинска администрация  Велики Преслав 

 

Таблица 3:  Количества събрани и извозени битови отпадъци от община Велики 

Преслав, спрямо мястото им  на образуване: град и села за 2014 и 2015 г.  (кг) 

 2014 г. 2015 г. 

месец 

 

Град 

 

Села 
Общо за 

общината 

 

Град 

 

Села 
Общо за 

общината 

Януари - - 201 900 152 718 84 230 236 948 

Февруари - - 232 920 118 761 87 560 206 321 

Март - - 264 380 185 030 95 460 280 490 

Април - - 323 653 210 832 112 320 323 152 

Май 191 859 130 060 321 919 186 080 119 880 305 960 

Юни 211 080 121 640 332 720 178 438 118 593 297 031 

Юли 210 830 110 760 321 590 224 497 98 843 323 340 

Август 225 662 125 100 350 762 213 225 123 436 336 661 

Септември 299 804 89 300 389 104 217 094 128 610 345 704 

Октомври 232 283 132 080 364 363 219 242 133 250 352 492 

Ноември 223 369 93 750 317 119 198 690 116 470 315 160 

Декември 171 445 86 160 257 605 157 660 110 080  267 740 

Общо за 

годината 
1 766 332 888 850 3 678 035 2 262 267 1 328 732 3 590 999 

Източник: Общинска администрация  Велики Преслав и „БКС” ЕООД  гр. Велики Преслав 
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ИЗВОДИ:  

Въпреки намаляващия брой на населението в община Велики Преслав битовите отпадъци 

се увеличават. Това се дължи на различни сезонни характеристики, на променящите се 

потребителски навици и начин на живот на домакинствата и на дейността на 

промишлените предприятия, търговски обекти и заведения. За редуциране обема на 

депонираните количества е препоръчително цялостно подобряване на системата за 

сметосъбиране и сметоизвозване в общината, увеличаване дела на разделно събраните 

рециклируеми отпадъци, разширяване на фамилното компостиране на зелените и био-

разградими отпадъци, осигуряване на възможности за отделно събиране и извозване на 

отпадъците от твърдо гориво през отоплителния сезон, на строителните отпадъци при 

текущи и основни ремонти  и други мерки.  
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Таблица 4:  Морфологичен състав на смесените битови отпадъци на община Велики Преслав за четири сезона в кг  

Сезон 
Поредност на 

пробонабирането 

Морфологичен състав на отпадъците 

хранителни хартия картон пластмаса текстил гума кожа градински дървесни стъкло метали инертни опасни други 
общо 

тегло 

кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг 

Зима 

I-во 4,01 4,49 4,50 13,48 5,59 0,00 0,21 0,25 0,00 10,21 0,00 0,15 0,26 81,85 125,00 

II-ро 4,25 2,84 6,66 13,73 9,38 0,91 0,00 0,00 0,00 7,97 0,00 1,81 0,19 72,25 120,00 

III-то 5,01 3,83 5,11 11,15 11,13 2,42 0,00 0,00 0,00 10,44 0,00 0,51 0,27 72,13 122,00 

осреднено 4,42 3,72 5,42 12,78 8,70 1,11 0,07 0,08 0,00 9,54 0,00 0,82 0,24 75,41 122,33 

Пролет 

I-во 9,86 8,26 5,35 9,45 9,37 1,46 0,42 0,98 0,62 10,16 0,00 0,54 0,00 53,54 110,00 

II-ро 11,58 11,84 12,46 13,09 10,48 0,65 0,67 1,42 0,00 14,20 0,01 1,23 0,27 49,10 127,00 

III-то 9,28 10,18 8,38 22,70 9,08 0,24 0,85 1,16 0,32 14,53 0,00 0,70 0,22 42,36 120,00 

осреднено 10,24 10,09 8,73 15,08 9,64 0,78 0,65 1,19 0,31 12,96 0,00 0,82 0,16 48,33 119,00 

Лято 

I-во 13,84 6,62 6,79 19,67 8,35 0,36 2,13 7,38 1,27 14,69 0,52 0,75 0,12 28,52 111,00 

II-ро 11,96 10,94 11,90 25,36 10,01 0,20 0,00 7,06 0,00 15,07 0,41 0,89 1,37 24,83 120,00 

III-то 20,55 9,86 10,33 27,97 5,26 0,61 1,10 14,14 0,27 18,30 0,66 0,93 0,15 16,89 127,00 

Контролно 

замерване 
17,42 9,29 8,40 25,13 6,19 0,80 0,00 16,72 0,00 12,24 0,55 1,25 0,28 14,73 113,00 

осреднено 15,94 9,18 9,36 24,53 7,45 0,49 0,81 11,32 0,38 15,07 0,54 0,95 0,48 21,24 117,75 

Есен 

I-во 20,48 8,72 9,11 27,19 5,72 2,4 0 18,84 0,68 8,16 0,66 1,86 0,26 22,92 127,00 

II-ро 19,53 6,98 6,34 25,48 9,28 3,23 0,52 21,32 0,00 12,27 2,10 2,30 0,13 16,52 126,00 

III-то 23,24 7,77 7,56 28,72 8,78 3,58 0 20,86 0,52 15,33 1,42 1,12 0,33 8,77 128,00 

осреднено 21,08 7,82 7,67 27,13 7,93 3,07 0,17 20,34 0,40 11,92 1,39 1,76 0,24 16,07 127,00 

Осреднено за целия период 12,92 7,70 7,79 19,88 8,43 1,36 0,43 8,23 0,27 12,38 0,48 1,09 0,28 40,26 121,52 

Източник: Морфологичен анализ и оценка на състава на отпадъците на регионално депо за битови отпадъци - Шумен, генерирани на територията на община 

Велики Преслав  
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Таблица 5: Морфологичен състав на смесените битови отпадъци на община Велики Преслав за четири сезона в % 

Сезон 
Поредност на 

пробонабирането 

Морфологичен състав на отпадъците 

хранителни хартия картон пластмаса текстил гума кожа градински дървесни стъкло метали инертни опасни други 

% % % % % % % % % % % % % % 

Зима 

I-во 3,21 3,59 3,6 10,78 4,47 0 0,17 0,2 0 8,17 0 0,12 0,21 65,48 

II-ро 3,54 2,37 5,55 11,44 7,82 0,76 0 0 0 6,64 0 1,51 0,16 60,21 

III-то 4,11 3,14 4,19 9,14 9,12 1,98 0 0 0 8,56 0 0,42 0,22 59,12 

осреднено 3,62  3,03 4,45 10,45 7,14 0,91 0,06 0,07 0,00 7,79 0,00 0,68 0,20 61,60 

Пролет 

I-во 8,96 7,51 4,86 8,59 8,52 1,33 0,38 0,89 0,56 9,24 0,00 0,49 0,00 48,67 

II-ро 9,12 9,32 9,81 10,31 8,25 0,51 0,53 1,12 0,00 11,18 0,01 0,97 0,21 38,66 

III-то 7,73 8,48 6,98 18,92 7,57 0,2 0,71 0,97 0,27 12,11 0,00 0,58 0,18 35,3 

осреднено 8,60 8,44 7,22 12,61 8,11 0,68 0,54 0,99 0,28 10,84 0,00 0,68 0,13 40,88 

Лято 

I-во 12,47 5,96 6,12 17,72 7,52 0,32 1,92 6,65 1,14 13,23 0,47 0,68 0,11 25,69 

II-ро 9,97 9,12 9,92 21,13 8,34 0,17 0,00 5,88 0,00 12,56 0,34 0,74 1,14 20,69 

III-то 16,18 7,76 8,13 22,02 4,14 0,48 0,87 11,13 0,21 14,41 0,52 0,73 0,12 13,3 

Контролно 

замерване 
15,42 8,22 7,43 22,24 5,48 0,71 0,00 14,80 0,00 10,83 0,49 1,11 0,25 13,04 

осреднено 13,51 7,77 7,90 20,78 6,37 0,42 0,70 9,61 0,34 12,76 0,45 0,81 0,40 18,18 

Есен 

I-во 16,13 6,87 7,17 21,41 4,50 1,89 0,00 14,83 0,54 6,43 0,52 1,46 0,20 18,05 

II-ро 15,50 5,54 5,03 20,22 7,37 2,56 0,41 16,92 0,00 9,74 1,67 1,83 0,10 13,11 

III-то 18,16 6,07 5,91 22,44 6,86 2,80 0,00 16,30 0,41 11,98 1,11 0,88 0,26 6,85 

осреднено 16,59 6,16 6,04 21,36 6,24 2,42 0,14 16,02 0,31 9,38 1,10 1,39 0,19 12,67 

Осреднено за целия период 10,58 6,35 6,40 16,30 6,97 1,11 0,36 6,67 0,23 10,19 0,39 0,89 0,23 33,33 

Източник: Морфологичен анализ и оценка на състава на отпадъците на регионално депо за битови отпадъци - Шумен, генерирани на територията на община 

Велики Преслав   
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Морфологичен анализ на битовите отпадъци на община Велики Преслав е направен в 

рамките на възложените, съгласно сключен Договор №25-01-48/18.02.2013 г. между 

Община Шумен и „Асоциация на научно - приложни изследвания“ гр. Шумен дейности за 

изготвяне на „Морфологичен анализ  и оценка на състава на отпадъците на регионално 

депо за битови отпадъци град Шумен“. Данните от морфологичния анализ за състава на 

събраните, извозени и депонираните от територията на община Велики Преслав на 

Регионално депо - Шумен смесени битови отпадъци са представени в Таблици 4,5 и Фиг.4 

 

 

Източник: Морфологичен анализ и оценка на състава на отпадъците на регионално депо за битови 

отпадъци  Шумен, генерирани на територията на община Велики Преслав
1
 

Морфологичният състав е характеристика, изразяваща количеството на отделните 

фракции (хартия, хранителни отпадъци, пластмаси, текстил, стъкло, метали и др.), 

изразено в процент, спрямо общото количество на отпадъците.  

Таблица 6: Референтни стойности на морфологичния състав на отпадъците,  

съгласно Методиката от НПУО 2014-2020г. 

 

Видове отпадъци 
Населени места от 3 до25 

хиляди жители 

Хранителни  23.20% 

Хартия  8.50% 

Картон  5.50% 

Пластмаса  10.10% 

Текстил  3.70% 

Гума  0.90% 

Кожа  0.90% 

Градински  21.70% 

Дървесни  2.00% 

                                                 
1
 Окончателен доклад от изготвения през 2013 г. четири сезонен морфологичен анализ на битовите 

отпадъци, генерирани на територията на община Велики Преслав е включен като Приложение №2 към 

настоящата Програма. 
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Стъкло  6.10% 

Метали  2.00% 

Инертни  14.80% 

Опасни  0.60% 

Общо  100.00% 

                                          Източник: НПУО 2014-2020 г. 

Приблизителният състав на генерираните в община Велики Преслав отпадъци през 2013 г. 

в тегловни проценти е: хранителни - 10,58%; хартия – 6,35 %; картон - 6,40%; пластмаса – 

16,30%; текстил – 6,97%; гума - 1,11%; кожа - 0,36%; градински - 6,67%; стъкло – 10,19%; 

метали – 0,39 %; инертни - 0,89%; опасни отпадъци - 0,23% и други - 33,33%.  

Сравнявайки състава на генерираните отпадъци във Велики Преслав с референтните 

стойности можем да направим следните изводи: Отпадъците от пластмаса в общината 

надвишават референтните стойности с около 60%, от стъкло със 70% и от текстил със 

100%. Градинските отпадъци са със 70% по-малко от референтните стойности, а 

хранителните с 50% по-малко. Фракция „други“ не фигурира в Таблица 6 и вероятно 

генерираните отпадъци от пръст, пепел и сгрурия са включени в т.нар. „инертни“ 

отпадъци. По този показател отпадъците във Велики Преслав надвишават два пъти и 

половина референтните количества. Останалите видове фракции отпадъци в 

морфологичния състав са в стойности близки до референтните. 

Във връзка с изчисленията, които общините ще правят и ще трябва да доказват пред 

МОСВ за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, 

те са задължени на определена периодичност да извършват морфологичен анализ на 

битовите си отпадъци, като използват Методиката, утвърдена през 2012 г. Това ще даде 

възможност за съпоставимост на данните и проследяване на тенденциите за промените в 

морфологията на битовите отпадъци. 

ИЗВОДИ: 

 Хранителните, пластмасови и отпадъците от стъкло, хартия и картон са с най-голям 

относителен дял в морфологичния състав на генерираните в община Велики 

Преслав отпадъци;  

 Най-висок е процента на „другите“ отпадъци  – 33,33 %,  което показва, че в 

контейнерите за битова смет се изхвърлят значителни количества пръст, пепел, 

сгурия, които допринасят за „омърсяване и омокряне“ на пробите и довеждат до 

невъзможност да се идентифицира произхода на отпадъка; 

 Правят впечатление сезонните разлики в количествата на хранителните, градински 

и „други“ отпадъци. Най-висок относителен дял на градински и хранителни 

отпадъци има през сезон „есен“. Значителен ръст бележи фракция „други“ през 

зимния сезон, заради отпадъците от отопление с твърдо гориво; 

 В общината има изградена система за разделно събиране, но не всички граждани 

използват по предназначение цветните контейнери за хартия, стъкло и пластмаса. 

Това води до висок относителен дял на депонираните на регионалното депо 

рециклируеми отпадъци.  

 

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. През периода 2005-2014 г. образуваните битови отпадъци на човек от 

населението в България варират в границите между 475 и 442 кг./жител/година.  
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За община Велики Преслав нормата на натрупване в периода 2011-2014 г. варира от 245 

до 286 кг./жител/годишно, което е по-ниско от средната норма за страната. Образуваните 

битови отпадъци на човек от населението в Шуменска област, по данни на НСИ за 2011 г. 

са 348 кг./година/човек, като за страната този показател е 434 кг./година/човек. По същия 

показател за община Велики Преслав изчислената норма на натрупване (при население 

13 276 души) показва стойност от 245 кг./год./човек.   

Таблица 7: Норма на натрупване на отпадъците за община Велики Преслав  

2011-2014 г. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Депониран 

отпадък 

(тон) 

3 256 3 537 3 660 3 678 

Население 

бр. жители 
13 276 13 138 13 060 12 868 

Норма на 

натрупване 

кг./год./човек 

245 269 280 286 

             Източник: Общинска администрация  Велики Преслав 

При население 12 868 души към 31.12.2014 г. - средната норма на натрупване на 

отпадъците за един човек в общината е 286 кг./год./човек. За същата 2014 г. средната 

норма на човек от населението за страната е 442 кг./год./човек, а за област Шумен - 388 

кг./год./човек.  
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Съгласно референтната норма на натрупване на отпадъци за населени места от 3 000 до 25 

000 жители, определена с Методиката за определяне на морфологичния състав на 

битовите отпадъци на МОСВ от 2012 г., препоръчителната средногодишна норма за човек 

от населението е 295,5 кг.     

ИЗВОДИ: 

Нормата на натрупване на отпадъци на човек от населението в община Велики Преслав 

през последните години е в допустимите референтни стойности и под средните нива за 

област Шумен и за страната. Въпреки, че за периода 2010-2014 г. населението на 

общината намалява с 15,6%, нормата на натрупване на отпадъци на човек се увеличава с 

16,7% годишно. 

Количества повторно използвани, рециклирани, оползотворени и обезвредени битови 

отпадъци 

Важна част от анализа на битовите отпадъци е да се изследват количествата повторно 

използвани, рециклирани, оползотворени и обезвредени битови отпадъци в община 

Велики Преслав за  последните години, тъй като достоверността на информацията 

особено за разделно събраните, рециклираните и оползотворените отпадъци в този период 

е на сравнително добро равнище.  

 Необходимо е да се идентифицират: 

 количествата разделно събрани и рециклирани отпадъци от хартия и картон, 

пластмаса, стъкло и метали чрез системите за разделно събиране; 

 количества рециклируеми отпадъци от сепариращите инсталации от смесения 

битов отпадък -  тъй като към РСУО Шумен такава инсталация започна да 

фупкционира от началото на 2016 г., Община Велики Преслав все още не 

разполага с такива данни; 

 количествата депонирани биоразградими битови отпадъци; 

 количествата разделно събирани и оползотворени битови биоотпадъци. 

 

Отпадъци от опаковки 

С разделното събиране на отпадъци с цел рециклиране, както и други форми на 

оползотворяване може да се постигне значително намаляване на количеството на 

депонираните отпадъци, което ще доведе до удължаване на полезния живот на 

регионалното депо за отпадъци и до съкращаване на разходите за събиране и 

обезвреждане  на отпадъците. Освен това, през последните години със синхронизиране на 

националното законодателство с европейското законодателство все повече се засилват 

законодателния и обществения натиск за въвеждане на системи за разделно събиране с 

нормативно регламентирани количества отпадъци, които трябва да бъдат рециклирани и 

оползотворени. 

За част от тези отпадъци националното законодателство изисква прилагането на 

принципът „замърсителят плаща”, при който разходите се поемат от производителите на 

продукта, от който се образуват отпадъците, но за останалата част липсват нормативно 

установени механизми на финансиране. За редица отпадъци съществуват забрани за 

депониране, което налага тяхното отделяне от общия отпадъчен поток и намиране на 

алтернатива за оползотворяването или обезвреждането им.  
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През 2010 г., за първи път Община Велики Преслав е сключила договор за сътрудничество 

с „Екоколект” АД гр. София за организиране на система за разделно събиране на 

отпадъци. Системата обхваща всички видове опаковки образувани от домакинствата, 

обществените и административните учреждения, училищата, търговските, промишлените 

и туристическите обекти намиращи се на територията на общината. Обособени са 46 

точки, от които 35 в града и 11 в селата, но системата е имала минимален и краткотраен 

ефект.  

„Екоколект” АД изпълнява ангажиментите си, свързани с обслужване на системата за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки почти 3 години, като в края на 2013 г. 

организацията,  уведомява Общинска администрация  Велики Преслав, че поради 

затруднения в работата им в региона и липсата на подходяща площадка и съоръжения за 

предварително третиране с доказан капацитет, желаят да прекратят договора си с 

Общината.  

През 2014 г. е сключен нов договор с „Булекопак“ АД. По предварително оповестен 

график, организацията извършва обслужване на 38 броя жълти контейнери тип „Бобър“ за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаса и метал и 38 

броя зелени контейнер тип „Иглу“ - за стъклени отпадъци,  всеки един от тях с 

вместимост от 1100 л.  Съдовете са разположени на територията на град Велики Преслав в 

38 броя точки, като една точка се състои от два съда -  жълт и зелен с общ обем 2 200 л.  

Броят, видът и обемът на съдовете за разделно събиране на територията на общината е 

определен, съгласно изискванията на  на Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки. 

В приетата „Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията 

на община Велики Преслав” на организацията е заложено  системата за разделно събиране 

да се обслужва по график: 

 Жълти контейнери -  три  пъти месечно, през месеците от ноември до март 

включително и четири пъти месечно през месеците от април до октомври; 

 Зелени контейнери -  веднъж на два месеца. 

 

За периода  от месец април - до декември 2014 г., количеството на разделно събрани 

отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло е 4 тона. През 2015 г. получените 

отпадъци от опаковки, подлежащи на рециклиране са 18, 722 тона. 

Таблица 8: Количества разделно събрани отпадъци в община Велики Преслав 

Отпадъци от опаковки 

от домакинствата, 

администрации и от 

търговските  обекти 

Събрани количества 

отпадъци за 2015 г. 

в тона 

Събрани количества 

отпадъци за 2015 г. 

в % 

Пластмаси 7,269 38,83 

Стъкло 3,187 17,00 

Хартия 7,896 42,17 

Метали 0,370 2,00 

Общо: 18,722 100 

Източник: Община Велики Преслав 
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Данните в Таблица 8 показват, че от разделно събраните общо 18,722 т. за 2015 г., най-

голям относителен дял имат отпадъците от пластмаса и хартия - средно по 39%. 

Незначително е количествато на разделно събраните метали. 

До края на 2015 г. смесеният битов отпадък на община Велики Преслав не преминава  

през  сепарираща инсталация и голяма част от рециклируемите отпадъци се депонират на 

Регионалното депо. Такава инсталация за предварително третиране (сортиране) на 

смесени битови отпадъци е изградена и функционира от началото на 2016 г. за общините 

Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и Смядово към РСУО - Шумен. Към 

момента на изготвяне на настоящата Програма няма налични данни от дейността на 

сепариращата инсталация.  

Биоразградими отпадъци 

В съответствие с  Националния стратегически план общината следва да предвиди 

конкретни мерки за третиране на биоразградимите отпадъци, с оглед намаляване 

количествата за депониране. Управлението на биоразградимите отпадъци включва 

събиране (разделно или със смесените битови отпадъци), анаеробно разлагане и 

компостиране, изгаряне и депониране. Екологичните и икономически ползи от различните 

методи на обработване зависят съществено от местните условия, като гъстота на 

населението, инфраструктура и климат, както и от наличието на пазари за свързаните с 

този процес продукти (енергия и компост). Изискванията за събиране и третиране на 

биоразградими отпадъци са регламентирани в Наредбата за разделно събиране на 

биоотпадъците и Наредбата за третиране на биоотпадъците. 

 

Източници на растителни отпадъци са имотите със земеделско ползване извън регулация, 

дворните пространства на жилищните имоти, паркове и зелени площи. Задължение на 

всеки производител на земеделска продукция е да организира оползотворяването на 

растителните отпадъци. До настоящия момент не са изградени съоръжения и инсталации 

за биологично третиране на растителните отпадъци на територията на общината. 

Съществува практика за биоразграждане на място в почвата, където попадат растителните 

отпадъци вследствие на обработка на земеделската земя. Често се прилага и изгаряне на 

изсъхнали растителни отпадъци от земеделието, срещу което се води борба - дейността 

противоречи на добрите земеделски практики, при които се използват различни методи за 

оползотворяване на органичните отпадъци.  

 

Анализът показва, че в община Велики Преслав има добри предпоставки за въвеждане на 

разделно събиране на отпадъци с биологичен произход и съответното им 

оползотворяване, напр. чрез компостиране - храна, хартия, картон, дърво и градински 

съставляват общо 30,23% от битовите отпадъци в община Велики Преслав. Ако към тях се 

добавят органичните материали от категория „други“ този процент може да достигне 35-

40% от отпадъците в общината и да се определи като най-голямата по количество фракция 

от  твърдите битови отпадъци. 

Количеството на растителните отпадъци, образувани от растениевъдството и в дворните 

пространства на жилищните имоти е около една четвърт от общото количество битов 

отпадък, отделян от домакинствата. Този отпадък понастоящем е основната съставка, 

замърсяваща териториите в покрайнините на населенте места или попада в съдовете за 

битови отпадъци. Не е популярна практиката за оползотворяване на растителни отпадъци 

в самите дворните места. В процеса на компостиране растителните отпадъци се явяват 

суровина. При прилагането му  се ограничава постоянното изнасяне на органични 

вещества от почвата и едновременно се постига ограничаване употребата на органични 

торове за сметка на много добрите хранителни съставки в компоста. В съответствие с  
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европейското и националното законодателство общините следва да предприемат мерки за 

поетапното намаляване на количеството на депонираните биоразградими отпадъци.  

Поради големия дял на биоразградимите отпадъци, подходящи за компостиране от 
общото количество на битовите отпадъци прилагането на ефективна система за 
разделното им събиране ще доведе до съществено намаляване на разходите за 
транспортиране и обезвреждането на смесените битови отпадъци на регионалното депо.  

Като начин за намаляване на естествените органични отпадъци от домакинствата и 
въвеждане на разделно събиране на битови отпадъци в община Велики Преслав е 
реализиран пилотен проект за „Фамилно компостиране на растителни и животински 
отпадъци в домакинствата”. В него през 2006 и 2007 г. са включени 265 домакинства от 
гр. Велики Преслав, кв. Кирково, с. Осмар и с. Драгоево. Третираните отпадъци не се 
отразяват като количества в отчетни книги, поради което няма отчетни данни за ефекта от 
проекта. 

За събирането на отпадъците от малките населени места на общината за сега не се 
предвижда въвеждането на система за събиране и извозване до съоръжение за 
компостиране. По-ефективно е да се разшири поетапно фамилното компостиране.  

Съгласно Националната програма за прилагане на Директива 99/31/ЕС:  

•100% биоразградими са хранителните, хартиените, картонените, дървесните и 

градинските отпадъци;  

• 20% от текстилните отпадъци;  

• 25% от отпадъците от кожи.  

В съответствие със Закона за управление на отпадъците чл. 31 ал. 1 т. 2 - целта е най-

късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими 

битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в 

Република България през 1995 г. 

Таблица 9: Цели на национално ниво за ограничаване количествата на депонирани 

биоразградими отпадъци 

Години 
Допустими минимални 

стандарти на ББО - % 

Допустими минимални стандарти 

на ББО за жител на година /базова 

стойност 268 кг/ж/г./ 

2010 г. 75 224 

2013 г. 50 152 

2020 г. 35 109 

Източник: Ръководство за управление на био-отпадъците в България, МОСВ, 2011 

Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците изисква да се осигури съвместното 

постигане на следните регионални цели за разделното събиране и оползотворяване на 

ТБО:  

• до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци, образувани през 2014 г.  

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

биоотпадъци, образувани през 2014 г.  

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

биоотпадъци, образувани през 2014 г. 
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Таблица 10: Сезонно разпределение на дела на биоразградимите отпадъци в община 

Велики Преслав 

 

Сезони 
Градински отпадъци  

% 

Хранителни отпадъци 

% 

Дървесни отпадъци 

% 

Зима 0,07 3,62 0,00 

Пролет 0,99 8,60 0,28 

Лято 9,61 13,51 0,34 

Есен 16,02 16,59 0,31 

Средно за 

годината 
6,67 10,58 0,23 

    Източник: Морфологичен анализ и оценка на състава на отпадъците на регионално депо за битови 

отпадъци - Шумен, генерирани на територията на община Велики Преслав   

Данните от извършения четирисезонен морфологичен анализ на отпадъците в община 

Велики Преслав показват, че относителният дял на биоразградимите отпадъци, в т.ч. 

(растителни/градински, хранителни и дрвесни) е 17,48% от общото количество ТБО. 

Съществува ясно изразена сезонна зависимост на генерираните и депонирани количества 

биоразградими отпадъци. Най-висок е процента им през сезони лято, есен и най-нисък 

през зимата. 

 

 

 ИЗВОДИ: 

На база анализираната информация може да се направи извод, че количествата на БО, 

които постъпват за депониране от територията на община Велики Преслав, могат 

значително да се намалят: 

 чрез отделяне на количествата рециклируеми компоненти от отпадъчния поток, 

които се предават за оползотворяване; 
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 чрез отделяне на органичната фракция, която да се оползотворява чрез инсталации 

за компостиране или други методи за оползотворяване. 

 

Строителни отпадъци  

С Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, приета с ПМС № 277/05.12.2012 г. се регламентира 

предотвратяване и ограничаване на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и 

ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и 

транспортирането на строителните отпадъци. 

 Целта е: 

- Да се предотврати и минимизира образуването на строителни отпадъци (СО); 

- Да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО; 

- Да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали; 

- Да се намали количеството за депониране на СО. 

Строителните отпадъци са получени вследствие на строително-монтажни работи и 

премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, изолационни 

материали, дърво, азбест и други опасни отпадъци, и др. съответстващи на кодовете на 

отпадъци от група 17 на Приложение 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците. 

Минералните отпадъци се образуват в резултат на строителство или събаряне на сгради и 

съоръжения, които основно се състоят от минерални материали като тухли, бетон, 

строителни разтвори, естествен камък, пясък, керамични строителни материали, бетонови 

блокчета и/или газобетонови блокчета и др. 

„Строително-монтажни” са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, 

реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват, а „Премахване” е дейността 

по отстраняване на строежите чрез селективно отделяне на оползотворимите отпадъци в 

процеса на премахването. 

Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или 

обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на СО се извършват 

от лица, притежаващи документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. 

Кметът на общината отговаря за предаването на отделените строителни отпадъци по 

време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за 

влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите 

за извършване на дейностите по транспортиране и третиране. Разходите за извършване на 

дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци, получени в резултат 

на принудително премахване на строеж, са за сметка на извършителя на незаконния 

строеж или на собственика на сградата или съоръжението. Въз основа на влязла в сила 

заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи за дейностите по 

транспортиране и оползотворяване на отпадъците, кметът на общината подава заявление 

за издаване на заповед за незабавно изпълнение на събиране на вземането от задължените 

лица по реда на чл.417, т.2 от Гражданския процесуален кодекс. 

В случаите, когато Кметът на общината е възложител на строителни и монтажни работи, с 

изключение на текущи ремонти, и възложител на премахване на строежи, следва да 

изготви план за управление на строителните отпадъци. Съдържанието и изискванията към 

плана се определят в Наредбата за управление на строителните отпадъци.  

Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност се отделят регулярно при 

текущи и основни ремонти в домакинствата, но конкретни данни за количествата и 
състава им няма. Прилага се процедура, при която строителните фирми и гражданите да 
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се обръщат към съответната Община за посочване на място и условия за депонирането на 

строителните отпадъци.  

Основните проблеми, свързани със строителните отпадъци са неконтролираното 

изхвърляне на строителни отпадъци от гражданите и фирмите, което води до 

формирането на нерегламентирани сметища. Въпреки наличието на определени места за 

извозване и депониране, често населението неконтролирано изхвърля строителни 

отпадъци на незаконни сметища главно на входовете и изходите на населените места, 

както и замърсява зелените площи в самите населени места. За строителните отпадъци, от 

обичайните ремонти на жилищата, няма форма, по която да бъдат контролирани. 

Друг проблем е изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за твърди битови 

отпадъци, което води до тяхното повреждане, а от тежината им се повреждат и 

повдигащите механизми на сметосъбиращите специализирани автомобили. 

Със ЗУО  от 2012 г. се направиха значителни промени в ангажиментите на общините, 

относно строителните отпадъци. Общината има пряк ангажимент към строителните 

отпадъци в малки количества, генерирани от ремонтните дейности на домакинствата. В 

този смисъл анализът  и прогнозите се фокусират главно върху този поток строителни 

отпадъци. 

В община Велики Преслав извозването и депонирането на строителни отпадъци и 

земни маси става на отреден за насипване нарушен общински терен, след издаване на 

разрешително от Кмета на общината.   

Данни за количеството на строителните отпадъци могат да бъдат получени само от  

подадените в Общинска администрация заявления за депониране, на база обема на 

ремаркето на превозното средство с което са извозени - товарно или автомобилно 

ремарке. Така отчетени, данните са неточни и не дават реална информация за 

количествата строителни отпадъци, генерирани на територията на общината. Не 

обхванати остават и количествата строителни отпадъци  изхвърлени на нерегламентирани 

места.  

Пазарът за рециклирани строителни отпадъци в България все още не е достатъчно развит 

и използването на рециклирани строителни материали в строителството е слабо 

разпространено. Не се прилагат административни и икономически стимули за 

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

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

наблюдават в страната.  

Правилното регулиране на дейностите, свързани със строителните отпадъци и контрола 

върху тях са регламентирани със Закона за управление на отпадъците, Наредбата за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали, съответно с общинска наредба за управление на отпадъците. В бъдеще 

Общината ще може да получава надеждни данни в случаите, когато извършва 

процедурите за одобрение на плановете за управление на строителните отпадъци и 

инвестиционните проекти, както и при проверката на документите с които възложителите 

на строителството доказват изпълнението на целите за рециклиране на строителни 

отпадъци. 

ИЗВОДИ: 

Отчитайки факта, че голяма част от сградният фонд в общината е амортизиран, пътната и 

улични мрежи се нуждаят от ремонти, можем да предположим, че новото строителство и 

обновяването ще продължи, като това неминуемо ще доведе до генериране на по-големи 

количества земни маси и строителни отпадъци.  
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Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване селективното разделяне на 

строителните отпадъци на мястото на образуването им и осигуряване на система за 

раздробяване с цел повторната им употреба и влагане в различни дейности. 

Производствени  отпадъци  

Производствени отпадъци са отпадъците, образувани в резултат на производствената 

дейност на физическите и юридическите лица (§1, т. 32 от Допълнителните разпоредби на 

ЗУО, Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012г.). Управлението на производствените отпадъци е 

задължение на съответните предприятия, при чиято дейност се образуват. 

Опасни отпадъци са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, 

посочени в приложение № 3 към ЗУО. Този вид отпадъци се образуват най-вече в 

промишлените предприятия, но също така и в някои заведения от здравната сфера, а 

частично и в битовия сектор. Към тях спадат отработени масла и нефтопродукти, негодни 

за употреба батерии и акумулатори, медицински отпадъци, бои и лакове, детергенти, 

пестициди, луминесцентни лампи и др. 

Изискванията за третиране и транспортиране на опасни отпадъци са регламентирани в 

Наредбата, приета с ПМС №53/1999 г. /ДВ, бр. 29 от 1999 г. и в наредбите за масово 

разпространените отпадъци. 

Количествата на образуваните опасни отпадъци по групи, съгласно Класификация на 

отпадъците по Наредба №2/23.07.2014 г, се водят на отчет в Изпълнителна агенция по 

околна среда (ИАОС). 

Лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране, съхраняване 

(оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към §1, т. 13 от 

допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на 

приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО), оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/ или 

обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на 

опасни отпадъци, водят отчетни книги и представят годишни отчети. Опасните отпадъци 

от фирмите се събират и съхраняват разделно в закрити складове и се предават за 

третиране на физически или юридически лица притежаващи съответното разрешение по 

ЗУО или Комплексно разрешително, въз основа на писмен договор. 

Потокът опасни отпадъци се контролира от действащата нормативна уредба. С цел 

проследяване на превозите на опасните отпадъци товародателите са длъжни да изготвят 

идентификационен документ, който се попълва за всеки отпадък последователно от 

товародателя, превозвача и товарополучателя.  

Необходими са мерки за информиране на населението за опасностите за околната среда и 

повишаване на обществената заинтересованост за по широко участие в организираните 

мероприятия за предаване на опасни отпадъци от домакинствата. Разделното събиране на 

опасните битови отпадъци все още не е системно, а кампанийно. Поради това голяма част 

от тях все още се изхвърлят в контейнерите съвместно с неопасните битови и се извозват 

с тях за последващо третиране.  

Производствените и опасните отпадъци, които предимно са ангажимент на причинителя 

се събират, съхраняват транспортират и обработват от фирми и организации, имащи право 

за това, като се спазва съответния разрешителен режим. 

Съгласно ЗУО, всички производствени отпадъци се водят на отчет пред ИАОС.  

РИОСВ - Шумен контролира изпълнението на задълженията на предприятията по ЗУО. 

Докладите от извършени през последните години проверки показват, че повечето фирми 

на територията на община Велики Преслав спазват нормативните изисквания за 

управление на производствените отпадъци, а някой от тях имат сключени договори с 

оползотворяващи организации, с цел рециклиране и повторна употреба на отпадъците. 
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Справка в Изпълнителна агенция по околна среда  от  Регистъра на лицата, притежаващи 

документи (Разрешително по ЗУО) за извършване на дейности с отпадъци на територията 

на общината (Данните са от информационната система за докладване по Европейски 

регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)) показва, че към момента на 

изготвяне на настоящата Програма на територията на общината с разрешителен документ 

са седем юридически лица както следва: „Дибо“ АД, „Санита пласт“ ООД, „Роял-

Варна”ООД, ЕТ „Димчо Атанасов“, „БКС“ ЕООД, ЕТ „Юри Иванов - ЮГИ“ и 

„Дурмалар“ ООД. 

Справка в Изпълнителна агенция по околна среда от Регистъра на лицата с издадено 

комплексно разрешително съгл. чл.129, ал.1 от ЗООС показва, че  на територията на 

Община Велики Преслав има едно лице  „ЕКОМАКС“ ООД - площадка гр. Велики 

Преслав. 

По данни от РИОСВ - Шумен, на територията на община Велики Преслав в с. Хан Крум 

има 34 броя Б-Б кубове за съхранение на пестициди, препарати за растителна защита  с 

изтекъл срок на годност и други химикали с общ обем 55630 кг / 10800 л. 

ИЗВОДИ: 

В община Велики Преслав в голяма степен са решени проблемите с управлението на 

производствените и опасни отпадъци. РИОСВ - Шумен извършва системни проверки за 

спазване изискванията на ЗУО за управление на производствените и опасни отпадъци. 

Необходима е добра комуникация с контролните органи при необходимост за 

предотвратяване рисковете за човешкото здраве и околната среда. 

 

 Специфични потоци отпадъци 

Отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, 

излезли от употреба гуми 

Управлението на отпадъците от батерии и акумулатори има две главни цели: 

 Екологична -  защита на въздуха, водата, почвата и здравето на хората чрез 

предотвратяване на изхвърлянето на вредни и опасни вещества в околната среда; 

 Икономическа - оползотворяване материалите, заложени в конструкцията на 

отпадъците от батерии и акумулатори.  

,,Негодна за употреба батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, която не може 

да бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или обезвреждане.  

За ефективно функциониране на системата за събиране на отпадъците от негодни батерии 

и акумулатори е необходимо предприемане на следните действия: 

 редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с тяхното 

неконтролирано обезвреждане. Необходимо е хората да бъдат запознати със 

значението на символите, използвани за маркиране, изискванията при отделяне на 

батериите от уредите, където те са вградени и възможностите за участие в 

системите за събиране. 

 прилагането на задължително обратно приемане в местата за продажба; 

 осигуряване и поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба портативни 

батерии и акумулатори, като се спазва нормативните изисквания  

 предаване на отпадъците от батерии и акумулатори на фирма, притежаваща 

разрешително, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците.   
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Отработени масла 

Задълженията на общината в това отношение се определят от Наредба за отработените 

масла и отпадъчни нефтопродукти, приета с ПМС №352/27.12.2012 г., ДВ 

бр.2/08.01.2013 г. 

Съгласно чл.39 ал.1 от Наредбата, кметът на общината съдейства за извършване на 

дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за 

оползотворяване и обезвреждане, като определя местата за смяна на отработени моторни 

масла на територията на общината и информира обществеността за местоположението и 

условията за приемане на отработените масла. 

Възможно в рамките на периода на прилагане на настоящата програма, организацията по 

оползотворяване да не прояви интерес, тъй като количеството масла за чието 

оползотворяване е отговорна, нараства незначително и е твърде вероятно целите заложени 

в Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти да бъдат постигнати чрез събиране на отработени масла от 

източници различни от бита или общини с по-голяма гъстота на населението. 

Независимо дали ще се сключи договор с организация по оползотворяване, следва да 

бъдат предприети следните мерки за осигуряване прилагането на законодателството за 

управление на отработени масла: 

 идентифициране на обектите, в които се извършва смяна на отработени масла и 

обектите, в които се изкупуват отработени масла;  

 определяне на разрешените места за смяна на отработени моторни масла и 

информиране на обществеността за това; 

 въвеждане на санкции и упражняване на контрол над изхвърлянето на отработени 

масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните води и в канализационните 

системи. 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

Задълженията на общината са регламентирани в Наредба за излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС №355/28.12.2012 г., ДВ 

бр.2/08.01.2013 г. Съгласно чл.25, ал.1 от Наредбата, кметът на общината оказва 

съдействие на организациите по оползотворяване, като определя местата за разполагане 

на необходимите елементи на системата за разделно събиране и предаване на ИУЕЕО. 

Изпълнение на задълженията за участие в системите за разделно събиране се осъществява, 

като се сключат договори с организации по оползотворяване на ИУЕЕО, лица, които 

изпълняват задълженията си индивидуално или други лица, притежаващи документи по 

чл.35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране или 

оползотворяване на отпадъци на територията на общината.  

Информацията за управлението на отпадъците от излезли от употреба моторни превозни 

средства (ИУМПС), отработени масла, негодни за употреба батерии и акумулатори 

(НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се набира 

чрез допълнителни годишни отчети, регламентирани в съответните наредби за управление 

на специфичните отпадъчни потоци.  

В община Велики Преслав няма данни за количествата на разделно събирани други 

масово разпространени отпадъци - отработени моторни масла, както и за излезли от 

употреба автомобилни гуми.  

Във връзка със задълженията на Кмета на общината да организира дейности по 

разделно събиране на опасни отпадъци от общия поток битови отпадъци, Община 

Велики Преслав има сключен договор с „Нуба рециклиране” АД - гр. София за 

организиране и прилагане на система за разделно събиране, временно съхраняване и 
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транспортиране на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори 

(НУБА), образувани на територията на общината и с „Бал Бок инженеринг“ АД - гр. 

София за предаване и приемане за третиране на излезли от употреба луминесцентни 

и други живаксъдържащи лампи (ИУЖЛ). Чрез сключен договор с „Екомакс“ ООД, 

Общината е предоставила възможност на гражданите да предават своите 

отпадъци от излезли от употреба МПС (ИУМПС) и излязлото от употреба 

електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).  

ИЗВОДИ: 

Община Велики Преслав е сключила договори с лицензирани фирми за организиране на 

дейностите по управление на специфичните потоци отпадъци и отделянето им от общия 

поток битови отпадъци. В това направление е необходима допълнителна работа с 

местните общности за повишаване на тяхната екологична култура и съзнание за 

изхвърляне на специфичните отпадъци на регламентираните за целта площадки и места. 

Утайки от ПСОВ 

На територията на община Велики Преслав има пречиствателна станция за отпадъчни 

води (ПСОВ), която е въведена в експлоатация през месец април 2015 г. Същата е 

оразмерена за 16 000 е.ж. в края на експлоатационния период 2032 г. 

Основен отпадък от дейността на всяка пречиствателна станция за отпадъчни води са 

утайките (отпадъци с код 19 08). За ПСОВ - Велики Преслав е разработена Програма за 

управление на утайките, съвместима с общите цели и принципи на Национален план за 

управление на отпадъците за периода 2014-2020 г., Националният стратегически план за 

управление на утайките от ГПСОВ на територията на Република България за периода 

2014-2020г.  

Въз основа на направения анализ за прогнозното качество и количество на генерираната 

утайка от ПСОВ - Велики Преслав  се предлагат три сценария за нейното 

оползотворяване:  

 Сценарий 1: Оползотворяване за рекултивация на нарушени терени (земеделски 

нужди, горско стопанство, кариери и др.). 

 Сценарий 2: Оползотворяване в селското стопанство като торно средство, в 

цветарството, за паркоизграждане  и поддържане на тревни площи. 

 Сценарий 3: Аварийно депониране на утайки, при условие, че не отговарят на 

изисквания за използване по сценарий 1 и 2- на регионално депо в  специално изградена 

клетка.  

В програмата всеки сценарий е анализиран подробно, като са разгледани предпоставките, 

очакваните резултати и законодателните и технологични изисквания  за прилагането му. 

Направен е и подробен план за действие, обвързан с конкретни срокове и финансова 

рамка. 
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Таблица 11: Проектни количества на излишната активна утайка от ПСОВ Велики 

Преслав 

Утайки 
Дневно количество Годишно количество 

t/d m
3
/d t/а m

3
/а 

Реални начален етап 0.33 1.33 120.45 485.45 

Проектни „Винекс” и 

кв.Кирково 
1.4 5.6 511 2044 

Източник: Община Велики Преслав 

Месечните количества излишна активна утайка от ПСОВ  са 9,95 t, като тези количества 

подлежат на доказване след  въвеждането на пречиствателната станция в експлоатация до 

достигане параметрите на индивидуалните емисионните показатели. 

Предвид реалното генериране на утайките, което е почти четири пъти по-малко от 

проектните количества,  постигане на максималните количества утайка ще става 

постепенно и то, при прогресивно развитие на града по отношение на промишлеността и 

наличие на положителен демографски прираст. Отчитането на отпадъците ще става по 

реда на Наредба №1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците  по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, 

чрез попълване и представяне на изискващите се  документи от  „ВиК - Шумен“ ООД гр. 

Шумен - оператор на ПСОВ. 

 

ИЗВОДИ: 

Разработената Програма за управление на утайките от ПСОВ - Велики Преслав, 

съвместима с общите цели и принципи на Национален план за управление на отпадъците 

за периода 2014-2020 г. на практика решава всички въпроси с този вид отпадъци на 

територията на общината и не са необходими допълнителни специални мерки и 

инициативи. 

 

 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 Количеството на депонираните битови отпадъци в община Велики Преслав за 

периода 2011-2015 г. е 3 550 тона средно на година. За последните пет години 

общият битов отпадък в общината се увеличава с 10%, въпреки, че за същия период 

населението намалява с почти 3%. Градските територии, обитавани от 58% от 

населението на общината генерират 2/3 от битовите отпадъци; 

 Основен източник на битови отпадъци са домакинствата и предприятията. 

Системите за организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци 

обхващат 100% от населението, като на територията на общината няма 

необслужвани населени места; 
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 Депонирането като метод за обезвреждане на отпадъците е с най-голям относителен 

дял в третирането на битовите отпадъци в общината, следван от разделното 

събиране на отпадъци. Поради липсата на съоръжения за оползотворване в т.ч. 

рециклиране на  биоразградими битови отпадъци се наблюдава изоставане по 

показателя  компостиране; 

 Хранителните, пластмасови и отпадъците от стъкло, хартия и картон са с най-голям 

относителен дял (над 60% общо) в морфологичния състав на генерираните 

отпадъци;  

 Средната норма на натрупване на отпадъци за един човек в общината за 2014 г. е 

286 кг./год./човек, което е в допустимите реферетни стойности и под средната 

норма за област Шумен и за страната. Въпреки, че за периода 2010-2014 г. 

населението на общината намалява с 15,6%, нормата на натрупване на отпадъци на 

човек се увеличава с 16,7% годишно; 

 Необходимо е системно проучване на морфологичния състав на отпадъците, което 

да позволи идентифициране на съществуващите тенденции и избиране на 

специфичен подход за общината, свързан с разделното събиране и други дейности 

по управление на отпадъците; 

 Необходимо е масово въвеждане на разделното събиране на отпадъците от хартия, 

картон, пластмаса, метал и стъкло (включително от опаковки), в административни 

сгради и търговските обекти; 

 Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване на селективно разделяне на 

отпадъците на мястото на образуване и изграждането и функционирането на 

съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци, с цел тяхното 

оползотворяване; 

 Разширяване на информационните кампании за обществеността и бизнеса относно 

ползите от разделното събиране на отпадъци, координирани с информационните 

кампании на организациите по оползотворяване, ще допринесе за подобряване на 

ефективността на системата; 

 Икономически инструмент, който би могъл да доведе до разширяване на 

разделното събиране, е въвеждане на стимули/отстъпки от такса битови отпадъци 

за граждани и фирми, които се включват в системите за разделно събиране на 

отпадъците, в т.ч. от опаковки от хартия и картон, пластмаса и стъкло; 

 Анализът на възможностите за оползотворяване на утайките от ПСОВ показва, че 

има възможност голяма част от утайките от ПСОВ да бъдат оползотворени в 

земеделието и при рекултивацията на нарушени терени.  

 

 

 

 3. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците 

 

Съществуващи практики и обхват на системата на събиране, транспортиране и 

депониране на битови отпадъци 

Управлението на отпадъците е сложен и многообхватен 

процес, изискващ интегрираност на подходите, внедряване на 

нови технологии, създаване на подходяща икономическа 

среда и нормативна база, и не на последно място висока 

обществена отговорност. 

Основните компоненти на инфраструктурата за управление на 

битовите отпадъци са два: 

1. Съдове и техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци. 
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2. Площадки, съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци. 

В община Велики Преслав има добре изградена система за събиране, транспортиране и 

депониране на отпадъците. Събираните битови отпадъци не се преработват и/или третират 

преди депонирането им. На територията на общината няма пертоварна станция и 

сепарираща площадка.  

Основният поток отпадък, генериран на териорията на общината е смесения битов 

отпадък с код 20.03.01. Ежегодно, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.2 от 

Закон за местните данъци и такси, Приложение № 1 т.2 /2/ от  Наредба за реда за 

определяне и събиране на местните такси, цени  на услуги и права в Община Велики 

Преслав  и чл.19 от Закон за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр.53/13.07.2012 г., 

посл.изм. ДВ, бр.66/26.07.2013 г.), kметът на общината издава заповед с която определя 

границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от Закон за местните 

данъци и такси и честота на сметосъбиране и  сметоизвозване. 

Сметосъбирането и извозването на битовите отпадъци за всички населени места в 

общината се извършва организирано, съгласно сключен договор между Община Велики 

Преслав и „БКС“ ЕООД гр. Велики Преслав, за изпълнение на услуга с предмет: 

“Организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци от територията на 

Община Велики Преслав, поддържане чистотата на площите за обществено ползване в 

общината”.  

Дейността се извършва съгласно утвърден между страните график, при спазване на 

минимална повторяемост на обслужване на съдовете за битови отпадъци при 

сметосъбиране и сметоизвозване, определени  съгласно заповедта на кмета на общината,  

издадена на основание чл.63, ал.2 от Закон за местните данъци и такси. 

В системата по сметосъбиране и сметоизвозване е обхванато 100% от населението на 

община Велики Преслав.  

Повторяемостта на обслужване на съдовете за битови отпадъци през последните години се 

запазва както следва: гр. Велики Преслав и кв. Кирково - ежеседмично; село Хан Крум и 

село Драгоево -  три пъти месечно; останалите села от общината -  два пъти месечно. 

Липсата на достатъчен финансов ресурс на този етап не позволява да се работи със 

сезонен график в селата и увеличаване на повторяемостта на обслужване на съдовете. 

За събиране и транспортиране на битовите отпадъци, „БКС“ ЕООД  гр. Велики Преслав 

разполага със специализирана техника, cъс следните технически характеристики:   

 

 

 

Таблица 12: Техника за извършване на сметосъбиране и сметоизвозване на „БКС“ 

ЕООД гр. Велики Преслав      

 
 Година на регистрация Обща товароносимост 

Сметосъбиращ автомобил Ман  1бр. 

тип вариопреса 
1997 г. 25,6 т. 

Сметосъбиращ автомобил Ман  1бр. 

тип вариопреса 
1998 г. 18 т. 

Шкода сметосъбирач - тип 

вариопреса 
- 16 т. 

Източник: Общинска администрация  Велики Преслав 
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При почистване на площите за обществено ползване  и на нерегламентирани 

замърсявания се ангажират: 

 Мотометачка Шмит 

 Специализирана машина Фадрома 200 с вместимост 1,8 куб.м. 

 Колесен трактор -  самоходно шаси - 1тон 

 Тракторно ремарке - 1бр. 

 Автомобил Фолксфаген Транспортер  

 

Системата за събиране и транспортиране на битови отпадъци е организирана с  

контейнери тип „Бобър” с вместимост 1,1 куб.м. и с единични кофи тип „Карнобатска“ с 

вместимост 110 л. Съдовете са собственост на Община Велики Преслав и на „БКС” 

ЕООД. Контейнерният парк на Община Велики Преслав, периодичността на 

обслужването и разпределението му по населени места в началото на 2016 г. са показани в 

Таблица 13. 

 

Таблица 13: Налични съдове за събиране на битови отпадъци на територията на 

община Велики Преслав 

Населено място 

Брой съдове  Повторяемост на 

обслужване на 

съдовете тип „Бобър” 
тип „Кофа 

Карнобатска” 

гр. Велики Преслав и кв. Кирково 424 184 1 /един/ път седмично 

с. Хан Крум 28 - 3/три/ пъти месечно 

с. Троица 30 - 2/два/ пъти месечно 

с. Осмар 26 - 2/два/ пъти месечно 

с. Кочово 46 - 2/два/ пъти месечно 

с. Мостич - 100 2/два/ пъти месечно 

с. Имренчево 18 - 2/два/ пъти месечно 

с. Драгоево 65 - 3/три/ пъти месечно 

с. Златар 47 - 2/два/ пъти месечно 

с. Миланово 22 - 2/два/ пъти месечно 

с. Мокреш 13 - 2/два/ пъти месечно 

с. Суха река - 70 2/два/ пъти месечно 

Общо 719 354  

Източник: Общинска администрация  Велики Преслав 

 

 

Таблица 14: Разстояние от населените места до Регионално депо гр. Шумен 

Населено място 
Разстояние в км.  до  

Регионално депо - гр. Шумен 

гр. Велики Преслав 15 

с. Имренчево 24 

с. Мостич 23 

с. Кочово 19 

с. Осмар 10 

с. Троица 9 
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с. Хан Крум 4 

с. Миланово 16 

с. Мокреш 21 

с.Златар 29 

с. Драгоево 21 

с. Суха река 34 

Източник: Общинска администрация  Велики Преслав 

За събиране и транспортиране на отпадъци се използват 719 съда с вместимост 1,1 куб.м. 

тип „Бобър“ и 354 единични кофи с вместимост 0,1куб.м., като по-голяма част са 

собственост на Общината. Малка част са собственост на „БКС” ЕООД,  но са закупувани 

преди повече от 10 години и са напълно амортизирани.  

От неотложна подмяна се нуждаят около 50 съда тип „Бобър“ в гр. Велики Преслав в 

района на т.нар. „Парна махала“, „Мандрата“ „Гробищата“, както и  всички единични 

кофи. С най-остра нужда от подмяна на съдове са селата Миланово и  Мокреш - бобри, 

Суха река и Мостич - кофи.  

За обезпечаване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, както към момента на 

анализа, така и за целия период на настоящата Програма са необходими инвестиции в 

закупуването на нови съдове за отпадъци  и обезпечаване на необходимата 

инфраструктура за всички населени места, включително и закупуване на нов 

сметосъбиращ автомобил, тъй като сега използваните са технически   изхабени  от  

продължителната им употреба над 15 г.    

До края на 2015 г. битовите отпадъци се транспортират до Регионално депо  гр. 

Шумен. Депото отговаря изцяло на изискванията на Наредба № 6 за условията и 

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

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 

13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.). Собственик на Регионалното депо е Община 

Шумен. 

От началото на 2016 г. събраните отпадъци се извозват до площадка в кв.Тракия - гр. 

Шумен, където се намира сепариращата инсталация за предварително третиране 

(сортиране) на  битовите отпадъци. Това увеличава транспортните разстояния с 10 км. 

в едната посока, за всички населени места на територията на община Велики Преслав. 

  

Претоварни станции и инсталации за предварително третиране/сепариране, 

сортиране и други за битови отпадъци  

Съгласно изискванията на чл.38, ал.1 от Наредба №6/27.08.2013 г. отпадъците 

предназначени за обезвреждане, чрез депониране следва да се подлагат на предварително 

третиране преди депонирането им. 

По смисъла на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 

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

обезвреждане на отпадъци  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.  

Съгласно дефиницията за „предварително третиране” (в наредбата и в директивата) 

изпълнението на поне една от целите на изискването за промяна на характеристиките на 
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отпадъците е достатъчно за да се счита, че операцията представлява предварително 

третиране.  

Съществуващата система за управление на отпадъците на територията на общината не 

разполага с технически съоръжения за осъществяване на изискването за предварително 

третиране на цитираната по-горе Наредба. В известна степен може да се приеме, че се 

осъществява предварително третиране на битови отпадъци в процеса на събирането им от 

специализираните автомобили при което следствие на пресиращите механизми на 

автомобилите се намалява от 1 до 5 пъти /в зависимост от състава на събрания отпадък/ 

обема на отпадъка предназначен за обезвреждане, чрез депониране.  

Предварителното третиране на битовите отпадъци, следва да бъде разглеждано 

едновременно с прилагането на изискванията за поетапно намаляване на количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране.  

Като основни методи за предварително третиране на смесените битови отпадъци могат да 

се разглеждат:  

 разделно събиране при източника на образуване;  

 сепариране (разделяне) по фракции на битовите отпадъци;  

 биологични методи за третиране на биоразградимата фракция от общия 

поток на битовите отпадъци;  

 смесени методи на механично и биологично третиране на битовите 

отпадъци.  

На територията на община Велики Преслав няма претоварна станция и площадка за 

временно съхранение на битови отпадъци, с цел предварително третиране, сепариране, и 

последващо рециклиране, оползотворяване или обезвреждане. 

За въвеждане на предварително третиране на отпадъците в общината, през 2007 г. е било 

предприето инвестиционно намерение съвместно с Община Смядово за изграждане на 

претоварна станция за отделяне на рециклируемите отпадъци и отпадъците, подлежащи на 

оползотворяване преди постъпването им на регионалното депо. В Приложение: Мерки за 

управление на отпадъците в регионите, определени в НПУДО от приетата на 09.01.2009 г. 

от Министерски съвет - Национална програма за управлене на отпадъците за периода 

2009-2013 г., за регион Шумен е посочено, че претоварна станция може да бъде изградена 

(респ. финансирана от ОП „Околна среда 2007-2013г.“) в община Нови пазар с цел 

оптимизиране на транспортните разходи на общините до регионалното депо. При липса на 

целево финансиране, изграждането на  претоварна станция е станало нецелесъобразно за 

Община Велики Преслав и Община Смядово.  

За изпълнение на целите на общините Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и 

Смядово, по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО, в съответствие с действащата нормативна уредба, 

след решение на РСУО Шумен, през 2014 г. е обявена процедура за избор на изпълнител, 

а през  месец май 2015г.  сключен договор с „Евро импекс“ ЕООД гр. София  за „ 

Предоставяне на услуги на общините Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан и 

Смядово, по предварително третиране на смесени битови отпадъци“ с код 20 03 01 от 

Наредба 3/2004 г. за класификация на отпадъците. Дейностите включват предварително 

третиране (сортиране) на 35 000 тона/ годишно отпадъци, чрез сепариране на отпадъците 

на инсталация - собственост  на изпълнителя, проектирана и изградена на наета от него 

площадка на територията на община Шумен, транспортиране и/или предаване на 

отсортираните при сепарирането отпадъци за последващо оползотворяване, както и 

транспортиране и предаване за обезвреждане на  останалите след сепарирането негодни за 

оползотворяване отпадъци за срок от 5 години. В края на 2015 г. инсталацията е напълно 
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изградена, получила е всички необходими за дейността разрешителни документи  и е 

започнала да функционира със срок до края на 2020 г. 

Системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците 

Система за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки 

На територията на община Велики Преслав няма населени места с над 10 000 жители и 

няма изградени площадки за предаване на разделно събрани битови отпадъци. 

С цел да се осигури екологосъобразното управление на отпадъците Община Велики 

Преслав е сключила договор за сътрудничество с фирма „Булекопак“ АД гр. София – 

организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.  

Въведената система за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки и 

на други битови отпадъци от хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло обхваща само град 

Велики Преслав и кв. Кирково. Съгласно сключения договор с „Булекопак“ АД,  

организацията извършва  обслужване на 38 броя контейнери тип „Бобър“ - жълт  за 

разделно събиране на  отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаса и метал и 38 

броя контейнер тип „Иглу“ - зелен за стъклени отпадъци,  всеки един от тях с вместимост 

от 1100 л.  Съдовете са разположени на територията на града и кв. Кирково в 38 броя 

точки, като всяка една точка се състоиот два съда -  жълт и зелен с общ обем 2200 л.  

Броят, видът и обемът на съдовете за разделно събиране на територията на общината е 

определен съгласно изискванията на  на Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки. 

В приетата „Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията 

на Община Велики Преслав” на организацията е заложено системата за разделно събиране 

да се обслужва по следния график: 

 Жълти контейнери  -  три  пъти месечно, през месеците от ноември до март 

включително и четири пъти месечно през месеците от април до октомври; 

 Зелени контейнери -  веднъж на два месеца. 

 Оползотворяващата организация има следните ангажименти: 

 Грижи се за поддържане доброто състояние на цветните контейнери; 

 Възстановява  във времето счупените или изгорели контейнери; 

 Извършва периодични проверки и следи за спазване на предоставените  писмени 

инструкции за работа по  дейността  за разделното събиране и качеството на 

изпълнение на поетите ангажименти от фирмите подизпълнители; 

 Следи през годината за качеството и вида на събраните отпадъци от контейнерите, 

изготвя справки и информира периодично Общината; 

 Обработва информацията и предоставя на Общината  годишни данни за 

количествата разделно събрани, сортирани и предадени на крайни преработватели 

отпадъци от опаковки; 

 Контролира транспортирането на  разделно събраните отпадъци от контейнерите 

по утвърдения график. 

През 2015 год. в община Велики Преслав са събрани над 18 т. годни за повторна употреба 

отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло и метал. Въпреки създадената организация, 

наблюденията показват, че са необходими  допълнителни усилия и мерки за 

популяризиране на използването на тази инфраструктура  предвид ангажиментите, които 

стоят пред общината за постигане на целите за разделно събиране и рециклиране на 

битовите отпадъци от хартия и метал, пластмаса и стъкло, в т.ч. и от опаковки.  

На територията на общината разрешителни за дейности с битови отпадъци от хартия, 

картон, метал, пластмаса и стъкло имат лицензираните фирми: ЕТ „Астра  - Йорданка 
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Атанасова” гр.Велики Преслав с лиценз за търговска дейност с хартиени  отпадъци, 

картони  и  хартиени отпадъци от опаковки и  „Екомакс” ООД - база Велики Преслав с 

лиценз за търговска дейност с отпадъци. И двете фирми към настоящия момент не 

извършват дейност свързана с изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, метал, 

пластмаса и стъкло. 

Система за разделно събиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци  

Масово разпространени отпадъци (МРО) са отпадъците от батерии и акумулатори, 

отпадъци от електрическо и електронно оборудване, отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти, отпадъци от моторни превозни средства  и излезли от употреба МПС, 

излезли от употреба гуми, както и отпадъци от опаковки. Масово разпространените 

отпадъци също трябва да се събират разделно и да не се изхвърлят в съдовете за битови 

отпадъци.     

Всички търговски обекти на територията на община Велики Преслав, където се предлагат  

МРО са и места за събиране на употребявани и излезли от употреба МРО, като лицата, 

които стопанисват обектите са задължени да предвидят места за поставяне на 

специализирани съдове за събирането им и да осигурят достъп до тях. Лицата, които 

извършват продажба на масово разпространени отпадъци на крайните потребители, са 

задължени: 

1. Да приемат без заплащане от страна на крайните потребители масово 

разпространени отпадъци от същия вид, който продават, в рамките на  работното 

време на обекта; 

2. Да поставят съдове за разделно събиране на масово разпространени отпадъци на 

територията на обекта, където извършват продажбата; 

3. Да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация 

за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на масово 

разпространени отпадъци. 

Масово разпространените отпадъци се събират и на места определени от кмета на 

Общината и/или във всички търговски обекти  на територията на общината, където те се 

предлагат и продават. Този вид инфраструктура не се осигурява от общината, а е изцяло 

бизнес инициатива по схемата „разширена отговорност на производителя“. Тъй като този 

вид отпадъци са част от битовите отпадъци е важно да се поддържа информация за тези 

места  и площадки, за да се отчете приноса им за намаляване на депонираните отпадъци  и 

за разделното събиране и предаване за рециклиране  на тези видове битови отпадъци, 

както и приносът на тази инфраструктура за намаляване на опасните битови отпадъци. 

На територията на общината, комплексно разрешително  №486-Н0/2014г. за дейности с 

отпадъци има издадено само на фирма „Екомакс“ ООД  гр. Шумен, която е собственик на 

площадка с местонахождение в землището на гр. Велики Преслав, намираща се в м. 

Блатото, представляваща поземлен имот с площ 6,921 дка, с номер на имота: 000691, 

заедно с построени два броя сгради. 

В изпълнение на сключения с „Екомакс“ ООД  договор за съвместна работа, фирмата е 

предоставила за безвъзмездно ползване на Община Велики Преслав терен, намиращ се на 

територията на притежаваната от нея лицензирана площадка. На площадката са 

разположени специализирани съдове за временно събиране и съхранение на отпадъци от 

излезли от употреба МПС и от електрическо и електронно оборудване - бяла и черна 

техника, като всеки жител на общината може да предава посочените видове отпадъци на 

площадката безвъзмездно. 

Освен „Екомакс“ ООД, за територията на общината разрешително за дейност с излезли от 

употреба МПС притежава и ЕТ  „Димчо Атанасов – 1“ с Разрешение № 15-РД-00000331-

02 от 21.03.2015 г. с площадка в гр. Велики Преслав, ул. „Камчия” №24  за дейности по 
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транспортираане на ИУМПС, черни метали, цветни метали,отработени катализатори, 

съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина, отработени 

катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните метали, мед, 

бронз, месинг, желязо и стомана. 

До момента в община Велики Преслав  не се е налагало да се събират и предават за по-

нататъшно третиране изоставени върху държавна и общинска собственост автомобили. В 

случай, че това се наложи в бъдеще ще се следва процедурата, разписана в Общинска 

наредба за управление на отпадъците на територията на общината.  

Съдове и транспортни средства за събиране на отпадъци от сгурия и пепел 

Генерирането на този вид отпадък през зимния сезон от отоплението на домакинствата с 

твърдо гориво има съществен принос към нарастващото количество на депонираните БО 

от територията на община Велики Преслав. При извършения морфологичен анализ на 

отпадъците на общината е установено, че 33,33% от общия битов отпадък попада във 

фракция „Други“, в т.ч. „пепел и сгурия“. В община Велики Преслав все още няма добре 

изградена цялостна система за управление на отпадъците от твърди горива през зимния 

сезон. През 2015 г. в кварталите с по-голяма гъстота на домакинствата са разположени 4-

кубикови контейнери за разделно събиране и отделяне на отпадъците от пепел и сгурия от 

общия поток на битовите отпадъци. Необходимо е разширяване на системата за разделно 

събиране на този специфичен поток отпадъци. 

Инсталации за биоразградими и за биоотпадъци  

Съгласно чл.19, ал.3, т.10 от ЗУО, Кметът на общината има задължение да осигури 

разделното събиране и съхранение на битови биоразградими отпадъци, като най-късно до 

31.12.2020 г. трябва да се постигне ограничаване на количеството депонирани 

биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, депонирани  

в Република България през 1995 г. Начините и реда за изпълнение на изискванията са 

разписани в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, в сила от 01.01.2014 г.  

Нормативният документ се отнася  и до зелените и градинските отпадъци от публични 

паркове и места за обществено ползване. 

Ежегодно на територията на община Велики Преслав се образуват значителни количества 

зелени и градински отпадъци, транспортирането на които се извършва трудно, поради 

техния обем.  

На този етап както в общината, така и на територията на РСУО - Шумен  няма изградена 

инсталация и съоръжения за оползотворяване на биоотпадъците, които изискват 

отпадъците да се събират разделно при източника на образуване. На основата на 

направените предпроектни проучвания и при изграждането на инсталация ще трябва да се 

изпълнят предвидените действия за обезпечаване с такава инфраструктура, както и 

съответните съдове за разделно събиране при генераторите. 

Общинска администрация Велики Преслав, със средства от натрупаните отчисления по 

чл.64 от ЗУО  закупи един брой мобилна дробилка, с която се извършва  събиране и 

третиране на зелените и градинските отпадъци от територията на населените места в 

общината. Със съоръжението  могат да се нарязват храсти и клони, които не могат да се 

ползват, като дърва за отопление. Материалът, който се получава след преминаване през 

дробилката е във вид на дървен чипс, който е пригоден както за отопление, а също така и 

за различни форми на компостиране. С помощта на мобилното съоръжение се третира  и 

оползотворява събрания „зелен“ отпадък, с което Община Велики Преслав изпълнява 

изискванията по чл.31, ал.1, т.2 от ЗУО, както и Наредбата за разделно събиране на 

биоотпадъците и Наредбата за третиране на биоотпадъци. 

Чрез сключен договор № 319/01.09.2015 г. с „БКС“ ЕООД  гр. Велики Преслав, общината 

е  предоставила за възмездно ползване съоръжението - дробилка за оползотворяване на 
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биоразградими отпадъци. Същата се използва при активното почистване на дворове и 

градини, грижи по растителността, почистване на паркови  и междужилищни 

пространства,  зелени площи, както и за обслужване на образувани около съдовете за смет 

купове зелени и градински отпадъци. 

 Приблизително две трети от отпадъците, генерирани в домовете и офисите се състоят от 

„органични” или естествени материали. Тези материали след време се разграждат 

(„биоразградими”) по естествен път.  

Биоразградимите отпадъци се генерират при селскостопанската дейност в 

растениевъдството, животновъдството и от дейността на домакинствата. Имат предимно 

органичен състав и е необходимо да се третират в зависимост от условията на 

генерирането им по подходящ начин. Често срещани практики в общините е третирането 

на биоразградимите отпадъци да се осъществява по следните начини:  

 използване на кухненски и градински остатъци за храна на животни;  

 закопаване на хранителни и растителни отпадъци в почвата (задния двор или 

градината без последващо използване);  

 натрупване на смесени купчини с оборска тор, растителни и хранителни отпадъци в 

полето (купчините не се обръщат, но след около три години са годни (вече 

компостирани) за използване като подобрител на почвата);  

 натрупване на смесени купчини с оборска тор (купчините не се обръщат след това, 

но след две- три години компостираната оборска тор се използва като подобрител 

на почвата);  

 изгаряне на градински отпадъци и листа.  

В Националната стратегия за намаляване на количествата депонирани биоразградими 

отпадъци са заложени конкретни мерки, които трябва да се предприемат по отношение на 

този вид отпадък. Предвид специфичния характер на отпадъците, образувани на 

територията на  община Велики Преслав и значителното участие на зелени отпадъци, 

образувани от домакинствата в определени периоди, следва да се предприемат действия в 

две посоки:  

 за въвеждане на фамилно компостиране с последващо използване на компоста в 

личните стопанства;  

 за изграждане на инсталации за компостиране /анаеробно разграждане към  РСУО 

Шумен. 

Съдове за фамилно компостиране на градински отпадъци 

Като начин за намаляване на естествените органични отпадъци от домакинствата и 

въвеждане на разделно събиране на битови отпадъци, като алтернатива за отстраняване на 

отрицателното въздействие върху околната среда и естетизиране на градската среда в 

периода 2006-2007 г., общината реализира проект за „Фамилно компостиране на 

растителни и животински отпадъци в домакинствата”. В него са включени 265 

домакинства от гр. Велики Преслав, кв. Кирково, с. Осмар и с. Драгоево. Желанието на 

общината е да предприеме стъпки за разширяване на обхвата на включените към 

системата домакинства, като  се започне с проучване и подготовка за разработване и 

търсене на източник за финансиране на нов проект.  С наличните компостери  и с  

бъдещите  нови,  ще се  цели  предотвратяване на образуването и намаляване на 

количествата  депонирани  градински отпадъци. 

Обхващането на все по-голям брой семейства в системи за домашно компостиране е 

възможно, чрез постоянно информиране на населението за възможностите за 

оползотворяване на биоразградимите отпадъци и предоставяне на контейнери за 

компостиране на семействата, които желаят да компостират биоразградимите си 

отпадъци. За отчитане на ефекта от тази мярка е необходимо предоставянето на 
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компостери на отделните домакинства да бъде обвързано с изискване за своевременно 

представяне на информация от общините за постигнатите нива на намаление на 

биоразградимите отпадъци, постъпващи за депониране. 

Инфраструктура за разделно събиране на опасни отпадъци от бита 

Населените места от общината разполагат с възможността домакинствата да предават 

разделно събраните опасни отпадъци от бита в инфраструктура, която  включва мобилни 

пунктове (специализирани автомобили по заявка на Общината), осигурени съдове на  

площадка за предаване на такива отпадъци на „Екомакс“ ООД, осигурени места и съдове 

от организации за оползотворяване на ИУЕЕО, НУБА и др. 

Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване 

В нормативната уредба поставените цели за оползотворяване и рециклиране на 

строителни отпадъци и от разрушаване на сгради са на национално ниво и няма поставени 

цели пред общините. ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на строителни рециклирани материали поставят изисквания към Възложителите 

на обществени поръчки за строителни дейности и за разрушаване на сгради, в т.ч когато 

общините са възложители на строителни дейности и на дейности по разрушаване на 

сгради: 

 строителната документация да съдържа план за управление на строителните 

отпадъци; 

 да контролират практическото изпълнението на този план; 

 да контролират изпълнението на плана за управление на строителните отпадъци 

при въвеждане в експлоатация на обектите и в случаите, когато възложител на 

строителните дейности и за разрушаване на сгради не е общината, но тя е 

компетентна за приемане на строежите; 

 да изискват влагане на рециклирани строителни материали в определени 

количества, когато общината е възложител на обществени поръчки, които са 

различни за различните строежи (пътища, сгради и др.); 

 Възложителят на строителни и монтажни работи, с изключение на текущи ремонти 

и възложителят на премахване на строежи изготвят план за управление на 

строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени в Наредбата за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали.  

Изискването не се прилага при: 

 разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. м; 

 реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с 

РЗП, по-малка от 500 кв.м;  

 строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м; 

 разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, 

когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган. 

Общините имат задължения за управление на строителни отпадъци от ремонтни дейности 

на домакинствата, когато са в малки количества. С приетия през 2012 г. ЗУО отпадна 

задължението на общините да осигуряват депа за строителни отпадъци. 

От гледна точка на описаните по-горе основни ангажименти на общините,  следва да се 

посочи, че на територията на Община Велики Преслав няма съществуващи депа и 

инсталации за третиране на строителни отпадъци. Към РСУО,  също на този етап не се 

осигурява такава инфраструктура. На територията на общината се идентифицира 

необходимост от регулиране на процедурите за депониране на строителните отпадаци, 



 

           50 стр.     

затова се препоръчва да се осигури такава инфраструктура  (към РСУО или като частна 

инициатива). 

Инсталации и съоръжения за третиране на утайките от ПСОВ 

На територията на общината от месец април 2015г.  е въведена в експлоатация ГПСОВ за 

пречистване на отпадъчните води на град Велики Преслав и кв.Кирково. 

За да бъде възможно прогнозирането на вида, произхода, свойствата и количествата на 

утайките от ГПСОВ Велики Преслав, преди да бъде въведена в експлоатация е 

проведена анкета сред по значимите  предприятия  на  територията  на  града.  Целта  на  

проведеното проучване е ,  въпросникът представляващ анкетния лист да даде 

информация относно: 

 Промишлени предприятия - вид, дейност, отпадъчни водни количества; 

 Настоящи и прогнозни товари по биологично потребен кислород (БПК5); 

 Настоящи и прогнозни товари по суспендирани вещества; 

 Прогноза за качествените характеристики на утайката; 

 Технологични изисквания към качеството на утайките. 

Проектните количества на излишната активна утайка от ПСОВ Велики Преслав са 

посочени в Таблица 11. 

Излишната активна утайката, обезводнена след шнековата преса е с влажност 75%.   

Месечните количества  излишна активна утайка от ПСОВ  са 9.95 t , като тези количества 

подлежат на доказване след въвеждането на пречиствателната станция в експлоатация до 

достигане параметрите на индивидуалните емисионните показатели.Предвид реалното 

генериране на утайките, което е почти четири пъти по-малко от проектните количества,  

постигане на максималните количества утайка ще става постепенно и то, при прогресивно 

развитие на града по отношение на промишлеността и наличие на положителен 

демографски прираст. 

Хранително вкусовата промишленост заема основен дял от индустриалната 

инфраструктура на града. Отпадъчните води от хранително вкусовата промишленост 

формират основно органични замърсявания (БПК5) и увеличени концентрации на 

суспендирани вещества (СВ). Това са биоразградими и отстраними замърсявания, които  

не създават потенциален риск за качеството на утайката от ПСОВ с оглед нейното по 

нататъшно оползотворяване.Тежката промишленост - машиностроене има малък дял и не 

създава опасност от системно замърсяване на градските канализационни отпадъчни води с 

бионеразградими вещества.  

Потенциални индустриални емитери на тежки метали в отпадъчната вода от градската 

канализация не се очакват. Качеството на отпадъчните води на предприятията ще се следи 

периодично от „ВиК - Шумен“ ООД в съответствие с договорите и изискванията на 

индивидуалните разрешителни за заустване. Количеството и качеството на утайката ще 

бъдат  следени и ако нивата на съдържание на тежки метали са високи,  ще се прилагат 

строги мерки за контрол на замърсяването при индустриалния източник и ограничаване 

изпускането на отпадъчните води, носители на тежки метали в канализационната система. 

Анализът на индустриалните източници  показва, че не се очакват замърсявания на 

утайките от ПСОВ Велики Преслав с тежки метали и други вещества от индустриален 

произход. Следователно, оползотворяването на утайките като органичен резерв в селското 

стопанство или за рекултивация на терени е подходящ метод за тяхното третиране. Това 

ще компенсира недостига на органични източници и нарушения баланс на органично 

вещество в почвите в района. 

След преминаване на ПСОВ в стабилен режим на експлоатация ще се извърши 
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мониторинг на получаваната утайка и ако тя отговаря на изискванията  за неопасен 

отпадък, ще се  оползотвори като естествен тор или като материал за възстановяване 

на терени. 

Таблица 15: Прогнозни количества отпадъци от ПСОВ - Велики Преслав 

Параметри 
Начален 

етап 

Краен експлоатационен период  

2020 г. 
Характеристика на отпадъка 

извън 

кампания 

на Винекс 

в 

кампания 

на Винекс 

в кампания 

на Винекс и 

кв. Кирково 

средна 

плътнос

т  

кг/м3 

влажнос

т %/ 

пясък в 

пулп  % 

коеф. на 

часова 

неравно-

мерност 

Количество на 

задържани 

материали ГР                       

м3/ден 

0.05 0.17 0.18 0.18 750 80 2 

Количество на 

задържани 

материали ФР                  

м3/ден 

0.5 1.71 1.82 1.9 750 80 2 

Количество на 

задържан пясък 

ПЗ                      

м3/ден    

0.35 1.21 1.29 1.33  
60  

 90-95 
 

Q на 

обезводнени У 

от ПР                      

м3/ден 

1.33 5.01 5.39 5.6  75  

Източник: Програма за управление на утайките от ПСОВ Велики Преслав 2014-2020 г. 

Има основание да се приеме, че утайките няма да съдържат вредности, надвишаващи 

нормите относно допустимо съдържание на вредни вещества в почвата съгласно Наредба 

за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчните води чрез 

употребата им в земеделието. 

Характерът на производствата в град Велики  Преслав не е свързан с отделяне на тежки 

метали и други замърсители, който могат да превърнат утайките в опасен отпадък. 

Изключения са възможни само при форс - мажорни обстоятелства - аварии и природни 

бедствия  с разрушаване на канализационната мрежа и попадане на опасни вещества в нея 

или при изпускане на замърсени производствени води  от предприятия  и фирми в 

градската канализация.  

Съгласно изискванията на Директива  на ЕС 91/271 ЕЕС  е забранено изхвърлянето на 

утайки в  повърхностни води. Утайката следва да се оползотворява, ако е възможно, или 

обезврежда. Националният план за управление на утайките от отпадъчни води в България 

идентифицира достатъчно възможности за обезвреждане и оползотворяване на утайките 

от ПСОВ  до 2020 г. Анализът на възможностите за оползотворяване на утайките от 

ПСОВ в земеделието показва, че има възможност 100% от утайките от ПСОВ да бъдат 

оползотворени в земеделието. Друга възможност за значително оползотворяване на 

утайките е в рекултивацията на нарушени терени (50%).  
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Таблица 16: Краткосрочна прогноза за управление на утайките от ПСОВ Велики 

Преслав 

Година от 

въвеждане на 

ПСОВ в 

експлоатация 

Прогнозно процентно разпределение на утайките по начина на третиране 

Сценарий 1 

Оползотворяване в 

земеделието/ 

горското стопанство 

% 

Сценарий 2 

 Оползотворяване за 

рекултивация % 

Сценарий 3 

Оползотворяване  

с депониране % 

Сценарий 4 

Авариен план 

опасни утайки % 

1 92 5 2 1 

2 88 10 1 1 

3 83 15 1 1 

Източник Програма за управление на утайките от ПСОВ Велики Преслав 2014-2020 г. 

Към настоящия момент  Националнният план за управление на отпадъците 2014-2020г. 

посочва следните основни възможни варианти за оползотворяване или обезвреждане на 

утайките:   

 Депониране; 

 Използване  на утайките в селското стопанство за земеделски цели; 

 Използване на утайките за възстановяване и рекултивация на  терени. 

 

Други инсталации и съоръжения за третиране на отпадъци 

Като има предвид токсикологичните характеристики на отделните класове пестициди, 

Община Велики Преслав в грижата си за опазване на околната среда и здравето на 

населението от вредното въздействие на тези силноотровни вещества е осигурила 

дълговременно безопасно съхраняване на негодните за употреба пестициди в контейнери 

"Б-Б куб". Те се съхраняват в 34 бр. “Б-Б” кубове (55 630 кг., 10 800л.) на терен намиращ 

се в Комплексна опитна станция в с. Хан Крум. Събирането, запълването и съхраняването  

им е осъществено по технологията на „Бал Бок инжeнеринг”АД гр. София за постоянно 

съхраняване в контейнери на негодните за употреба пестициди. Технологията се състои в 

запълване на доведени до твърдо агрегатно състояние негодни пестициди в 

стоманобетонови контенери “Б-Б куб”, които са затворени херметично и са разположени 

на определена и предварително подготвена за целта специална площадка.  

Задължително се извършва периодичен оглед на площадката и на контейнерите. 

Отговорност за този оглед носи Община Велики Преслав и РИОСВ. 

 

Обезвреждане на отпадъци 

Прилаганият метод за обезвреждане на отпадъците в община Велики Преслав е чрез 

депониране на битовите отпадъци на Регионално депо - Шумен, като това е най-често 

използвания метод при обезвреждане на отпадъци в цялата страна.  

Обезвреждането на неопасните отпадъци (включително и на тези, които са останали след 

като смесения битов отпадък е преминал през сепариращата инсталация) генерирани на 

територията на Община Велики Преслав  се извършва в изграденото Регионално депо за 

неопасни отпадъци, разположено югозападно на територията на кв. Дивдядово, гр. 

Шумен. Депото отговаря на изискванията на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и 

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

за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, има издадено комплексно разрешително 

и подлежи на ежегоден контрол по изпълнение на условията. Собственик на депото е  
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Община Шумен, като въз основа на Анекс № 25-01-177/15.03.2010г. към Договор за 

концесия № 25-01-177/23.07.2001г. се стопанисва от оператора на инсталацията  „Титан 

БКС” ООД гр. Шумен.Регионално депо Шумен е определено да обслужва общините 

Шумен, Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Нови пазар, Каолиново, Хитрино и Венец.  

Регионално депо за неопасни отпадъци е насипно инженерно съоръжение, изпълнено от 

твърди битови отпадъци и други неопасни отпадъци, в процеса на тяхното складиране. 

Площадката е разделена на три работни клетки, завършени  и въведени в експлоатация. На 

този етап депонирането се извършва в Клетка №1.1, Клетка №1.2,  Клетка №2.1 и Клетка 

№2.2.  В Клетка № 3 не се депонира отпадък. Технологията на складиране, представлява 

насипване, разстилане с булдозер и уплътняване с компактор на разрешените за 

депониране неопасни отпадъци на пластове, след което всеки пласт се покрива със слой 

земни маси. Производственият  капацитет на инсталацията, попадаща в обхвата на 

Приложение 4 на ЗООС, е определен с Условие 4.1. от комплексното разрешително: 

Таблица 17: Производствен капацитет на Регионално депо за неопасни отпадъци - 

Шумен 

Инсталация 

Позиция на 

дейността 

по 

Приложение 

№ 4 на ЗООС 

Капаците

т 

(т/24ч.) 

Капацитет 

( тон) 

Количество 

депонирани 

отпадъци за 

2014 г. 

(тон) 

Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Шумен, Смядово, Велики 

Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, 

Венец, Нови пазар, включващо: 

- клетка 1 

- клетка 2 

- клетка 3 

           

 

             5.4 

 

 

115.370 

 

 

905 365 

470 230 

235 115 

200 020 

      

       

45360,320 

 

Източник: Общинска администрация Велики Преслав 

На основание направения преглед на състоянието на инфраструктурата за третиране на 

битовите отпадъци, може да се направи извода, че Община Велики Преслав е осигурена с 

депо за битови отпадъци, което разполага с необходимия капацитет, осигуряващ приемане 

на цялото количество подлежащи на депониране битови отпадъци в региона, като на този 

етап не се идентифицира нужда от изграждане на ново депо. 

Предотвратяване на риска от стари замърсявания 

Въпреки, че системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване е обхванала 

всички населени места в община Велики Преслав, все още в покрайнините на почти 

всички населени места се формират нерегламентирани замърсявания, които периодично 

се почистват. Тези замърсявания са с битови, градински, селскостопански и строителни 

отпадъци. Обикновено отпадъците се изхвърлят от граждани или фирми, живеещи в 

близост до терени, които вече са замърсени. Поради високата цена на транспортните 

услуги у нас, видовете отпадъци като тези от строително-ремонтна дейност, от 

растениевъдна дейност и други, които гражданите са задължени нормативно сами да 

извозват на регламентирани депа или площадки, след заплащане на съответната такса, 

обикновено се изхвърлят някъде в околоселищните райони. Нерегламентираните 

замърсявания нарушават ландшафта, замърсяват почвите, повърхностните и подземните 

води и представляват източник на зарази и неприятни миризми.  

Нерегламентирани струпвания на отпадъци се образуват най-често в покрайнините на 

населените места и в деретата. Общинската администрация провежда регулярен контрол и 



 

           54 стр.     

критични струпвания на отпадъци не се допускат. Образуваните нерегламентирани 

сметища се почистват периодично. 

 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Състоянието на инфраструктурата за управление на отпадъците, в това число всички 

съществуващи системи за събиране и транспортиране, включително разделното им 

събиране може да бъде обобщено, както следва: 

 Системата за събиране и транспортиране на отпадъците обхваща 100% от 

населението на община Велики Преслав; 

 Събирането и транспортирането на отпадъците се извършва организирано от 

общинско търговско дружество „БКС” ЕООД гр. Велики Преслав; 

 Състоянието на контейнерния парк е добро, но има остра нужда от закупуване на 

нови съдове, включително и на нов сметосъбиращ автомобил. Необходимо е 

оборудване за измиване и обеззаразяване на съдовете за битови отпадъци, като част 

от цялостната програма за предоставяне на услугата; 

 Общината има сключени договори с организации за оползотворяване на отпадъци 

от опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба 

батерии и акумулатори и за излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване; 

 Необходимо е разширяване на системите и осигуряване на подходяща 

инфраструктура и оборудване за разделно събиране на опасни отпадъци от бита, 

биоразградими отпадъци, строителни отпадъци и отпадъци от твърди горива; 

 Съществуващите проблеми, свързани със системите за събиране и транспортиране 

на някой видове отпадъци създават предпоставки за неконтролирано изхвърляне и 

за възникване на локални замърсявания и нерегламентирани сметища; 

 С реализирането на Проект „Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците” на РСУО - Шумен, Община Велики Преслав ще получи достъп до  

съоръжения, включващи: регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за 

сепариране и инсталация за компостиране. 

 

4.Анализ на институционалния капацитет 

 

Планирането, регулирането и налагането на законодателството по 

управление на отпадъците зависи от наличните човешки ресурси в 

общината. За да се подпомогне изпълнението на 

законодателството, компетентните органи на национално, 

регионално и общинско ниво се нуждаят от достатъчен и добре 

обучен персонал, ангажиран със:  

 

 разработване и прилагане на законодателството, технически стандарти и 

ръководства за дейностите по управление на отпадъците;  

 разработване на политиката за управление на отпадъците, планиране и 

прилагане на местно ниво;  

 съгласуване на разрешения за дейности с отпадъци и за изграждане и 

експлоатация на инсталации за оползотворяване и обезвреждане;  
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 упражняване на контрол, извършване на проверки и мониторинг на дейностите 

и инсталациите, образуващи и/или третиращи отпадъци;  

 иницииране и налагане на мерките по прилагане на законодателството;  

 събиране, обработка, анализиране и докладване на данни;  

 подготовка, разработване, оценка, прилагане и надзор на проекти за изграждане 

на общинската инфраструктура за отпадъци.  

Изпълнението на настоящата Програма за управление на отпадъците в община Велики 

Преслав до 2020 г., изисква подобряване на институционалния капацитет и засилване на 

контролните функции на местно ниво.  

Планирането и установяването на финансово обезпечени и поносими за населението 

системи за събиране (включително разделно) и транспортиране на отпадъците, 

изграждането и експлоатацията на съоръжения и инсталации, е предизвикателство за 

голяма част от по-малките общини. Това налага приемането на мерки за насърчаване на 

кооперирането между общините, с цел изпълнение на техните отговорности и ще 

подпомогне усъвършенстването на системите за управление на отпадъците в общините и 

чрез регионалните инициативи ще бъде осигурен достъп до необходимото ноу-хау и 

техническа инфраструктура за обезвреждане на приемлива за населението цена.  

Дейностите по управление на отпадъците на местно ниво в община Велики Преслав се 

осъществяват чрез: 

 изпълнение на Общинската програмата за управление на отпадъците и 

 спазване на Наредбите, приети от Общински съвет Велики Преслав, имащи 

отношение към темата с отпадъците. 

В общината управлението на отпадъците се извършва от Кмет  - ресорен Заместник кмет - 

Кметове на населени места и служител „Екология и проекти“.  

Съгласно приетата с решение на Общински съвет Велики Преслав №38/24.01.2012 г. изм. 

с решение № 140/24.07.2012 г.  структура на общинската администрация, отговорното 

звено за дейностите по опазване на околната среда и в частност по управление на 

отпадъците  е Дирекция „Специализирана администрация”, в състава на която влиза 

направление „Устройство на територията, общински проекти и екология“. В това 

направление  има назначен един специалист по „Екология и проекти”, които освен всички 

дейностите свързани с опазването на околната среда, поддържането на чистотата на 

населените места, сметосъбирането и сметоизвозването, състоянието на депата, 

поддържането на зелените площи, изпълнение на предписания и указания от РИОСВ, 

МОСВ, БДУВ и други, активно участва в разработването, кандидатстването и 

изпълнението на общински проекти в областта на околната среда, финансирани от 

различни източници. Служителят, назначен да отговаря за проблемите по управление на 

отпадъците притежава необходимото образование, професионална  компетентност и опит 

за заемане на длъжността. Според длъжностната му характеристика той трябва:  

 Да контролира дейността на фирмите, изпълняващи договори с общината за 

сметосъбиране, сметоизвозване, депониране на битовите отпадъци, почистване на 

териториите за обществено ползване, както и фирмите извършващи поддържане на 

зелените площи;  

 Да упражнява пряк контрол върху физическите и юридическите лица по изълнение 

на нормативните изисквания в областта на околната среда и Наредба №1;  

 Да съставя актове за констатирани нарушения, да санкционира нарушителите и т.н. 

Прилагане на нормативната уредба свързана с управлението на отпадъците  се извършва 

само от старши специалист „Екология и проекти“ и един специалист контрол по Наредба 

№1, което е крайно недостатъчно. По населени места контролни правомощия имат и 
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кметовете на села. С Решение № 43 от 19.01.2016 г. Общински съвет - Велики Преслав е 

утвърдил нова структура на общинска администрация, съгласно която отговорното звено 

за дейностите по опазване на околната среда и в частност по управление на отпадъците 

отново е в Дирекция „Специализирана администрация” и попада в направление 

„Устройство на територията. Екология“. Съгласно решението, щатното разписание на 

длъжностите в администрацията ще бъде приведено в  съответствие с  новата структура до 

01.03.2016 г. 

В съгласуваност със ЗМСМА, към Общински съвет - Велики Преслав действа Комисия по          

„ТСУ и общинска собственост”. На своите заседания комисията разглежда представените 

материали, докладни записки и излиза със становища, които се предоставят на 

заседанията на Общинският съвет, за обсъждане и вземане на решение.  

В областта на дейностите с отпадъци общината има разработени програмни и нармативни 

документи, актуални спрямо приетите документи на национално ниво. Контролната 

дейност, свързана с налагането на санкции се извършва от длъжностни лица в общинска 

администрация и инспекторите от РИОСВ. Упълномощените със заповед на кмета 

длъжностни лица са специалист „Контрол по Наредба №1“, кметове на населени места и 

ст.специалист „Екология и проекти“.  

През последните три години за установени нарушения свързани с чистота на населените 

места и нерегламентирани дейности с отпадъци са съставени 18 броя актове с наложени 

глоби на нарушителите (2013 г.- 0бр.; 2014 г. - 5бр.; 2015 г. - 13бр.).  Не са издавани 

наказателни постановления. Има практика при констатиране на нарушения да се 

определят срокове и даване на предписания на нарушителите за предприемане на мерки за 

отстраняване на нарушението.  

 Контролната дейност  може да бъде подобрена чрез:  

 Подобряване на координацията между контролните органи на различно 

подчинение;  

 Създаване на адекватен контролен инспекторат в общината, увеличаване на броя на 

служителите в него;  

 Осигуряване на автомобил за контролната дейност; 

 Провеждане на обучения по Закона за управление на отпадъците  за контролната 

дейност на общината; 

 Провеждане на обучение по изискванията за съставяне на констативни протоколи  

и наказателни постановления; 

 Максимално използване на възможностите на НПО да участват и да подпомагат 

контролната дейност на инспекторте за подобряване на уменията и подходите за 

налагане на глоби и санкции, както и за популяризиране на непрекъснато 

променящото се законодателство.  

 

Задълженията на Кмета на общината по отношение управление на отпадъците са 

разписани в Глава I на ЗУО, Раздел III Задължения на органите на местното 

самоуправление и местната администрация. Кметът на община е отговорен за: 

 осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци; 

 събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения; 

 почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 

 избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата 

за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения; 
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 организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 

отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата; 

 разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за 

следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло; 

 организирането на разделно събиране на опасните и биоразградими битови 

отпадъци. 

Анализът на институционалния капацитет за управление на отпадъците в общината 

показва, че възложените с нормативната уредба правомощия и задължения на Кмета на 

общината са обезпечени, чрез функциите на административните звена в общинската 

администрация.  

В Община Велики Преслав се изпълняват в пълен обхват правомощията и отговорностите 

на кмета и общинската администрация, съгласно законовите разпоредби за управление на 

отпадъците. Създадена е позиция по опазване на околната среда (еколог), която се 

изпълнява от правоспособен и опитен общински служител. Нивото на работа е много 

добро, предвид ограничените човешки ресурси и предоставения технически капацитет, но 

с  разпределението на функциите в общинската администрация е натоварен само един 

специалист. Натовареността на служителя не му позволява да изпълнява контролна 

дейност, а тя се покрива само от служителя контрол по Наредба №1. Кметовете на 

населени места също не изпълняват ефективно възложените им контролни функции, а 

разчитат  на тези упражнени от Наредба №1. 

Прегледът на функциите за управление на отпадъците в общината показва, че:   

 По отношение на политиката за отпадъците, в общината са изготвени  планови и 

нормативни документи в областта на управлението на отпадъците; 

 Дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, 

съхраняване, транспортиране, третиране на отпадъци са организирани; 

 Ежегодно се разработва и приема годишна план - сметка за дейности с отпадъците, 

като те се обезпечават финансово, чрез определяне на годишните такси за 

свързаните с отпадъци услуги и други;  

 Дейности по наблюдение и контрол - извършване на контрол, в т.ч. превантивен, 

текущ и последващ контрол и координация с други органи, налагане на санкции са 

недостатъчни; 

 Необходимо е да се подобрят дейностите  за информиране и привличане на 

обществеността - обществени консултации и привличане на обществеността, 

информационно-разяснителни дейности и кампании. 

По отношение на състоянието на човешките ресурси с възложени функции за отпадъци, 

прегледът показва, че: 

 Персоналът, натоварен с функции за управление на отпадъците притежава 

необходимите качествени характеристики и професионална квалификация, но 

следва да се предвидят мерки за повишаване на квалификацията, тяхното 

задържане и професионално развитие във връзка с повишаване на експертизата в 

сферата на отпадъците; 

 По отношение на количествената характеристика се установи недостатъчност на 

служители, които пряко и единствено да са отговорни за управление на 

отпадъците. Налице  е  нужда от поне още един специалист, който да изпълнява 

функции по управление на отпадъците; 

 Общината разполага с необходимата материално-техническата и информационна 

обезпеченост на персонала за изпълнение на функциите - осигурени помещения, офис 

оборудване, но няма специализиран автомобил за осъществяване на контролната 

дейност и други. 
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ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ 
 

 Община Велики Преслав има натрупан опит и изграден капацитет в разработване 

на нормативни актове и програмни документи в областта на управление на 

отпадъците;  

 Въпреки, че в общината функционира добре изградена система за събиране на 

отпадъците, ефективността на контролните функции за спазване на нормативните 

разпоредби е незадоволителна; 

 Необходимо е обезпечаване на щат за един служител, който пряко и в пълен обхват 

да отговаря за дейностите свързани с управление на отпадъците;  

 Необходимо е допълнително повишаване на квалификацията, професионалното 

развитие във връзка с повишаване на експертизата в сферата на отпадъците на 

отговорните служители; 

 Необходимо е осигуряване на специализиран автомобил за осъществяване на 

контролната дейност по управление на отпадъците; 

 Необходимо е създаване на регистри на обекти, които подлежат на контрол, 

изготвяне на годишни планове и отчети за контролната дейност и други, които да 

се одобряват от Кмета на общината, като резултатите от контролната дейност по 

управление на отпадъците се публикуват на интернет -страницата за осведомяване 

на обществеността; 

 Общината има осигурен „зелен телефон” за подаване на сигнали от граждани.  

 

 

5.Анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и 

осъществени мерки за тяхното възстановяване 

Старите замърсявания с отпадъци са ползвани площадки с 

изменения в качеството на компонентите на околната среда  

(почва, повърхностни и подземни води, флора и фауна) до степен, 

водеща до риск за човешкото здраве.  

На територията на община Велики Преслав старите замърсявания 

са в резултат от локални /изоставени незаконни/неорганизирани 

сметища (струпване на всякакъв вид отпадъци, най-вече битови и 

строителни) около населените места. Образуват се периодично и 

своевременно се почистват. Една от причините за тяхното образуване е недостатъчната 

екокултура и липсата на отговорно отношение на недобросъвестни жители от общината. 

От 16.07.2009г. битовите отпадъци от територията на общината се депонират на 

Регионално депо кв. Дивдядово, гр.Шумен. От тази дата със заповед на Директора на 

РИОСВ Шумен е спряно от експлоатация и съществувалото от около 1975г. общинско 

депо за ТБО на гр. Велики Преслав, местност „Каралъч”. 

Депото не отговаря на съвременните изисквания за екологосъобразно обезвреждане на 

отпадъците и подлежи на закриване и рекултивация. Общината е предприела 

необходимите мерки за изработване на работен проект, с който е кандидатствала пред 

ПУДООС и е одобрена за финансране на дейностите по закриване и рекултивация на 

депото.  

На 25.09.2014 г. между Община Велики Преслав и ПУДООС е сключен Договор №9951 за 

изпълнение на „Работен проект за закриване на съществуващо общинско депо за твърди 

битови отпадъци в землището на град Велики Преслав“ на стойност 1 294 252 лв. 
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Рекултивацията се ситуира в три имота общинска собственост с идентификатори 

58222.700.4; 58222.700.5 и 58222.700.6.  Общата площ за рекултивация  с включени: 

охранителни канавки, ограждащи диги и др. е 25,55дка. Към момента на изготвяне на 

настоящата  Програма е приключен  и приет от контролните органи етап „техническа 

рекултивация“ на депото и се изпълнява  етап „биологична рекултивция“, който ще 

приключи в края на 2018 година.   

През 2008 г. всички селски сметища на територията на общината бяха ликвидирани и 

запръстени по проект  финансиран от Национален доверителен екофонд „Ликвидиране на 

неорганизирани сметища на територията на Община Велики Преслав”  за общата сума от 

67 056лв. Поставиха се обозначителни табели за забрана за изхвърляне на отпадъци на 

вече почистените терени. С цел предприемане на мерки за недопускане на повторно 

замърсяване на терените беше издадена заповед на кмета на общината, с която кметовете 

и кметските наместници са отговорни да упражняват контрол. Общо площта на 

ликвидираните  селски сметища е 45,6 дка. 

Въпреки предприетите и изпълнени от общината ключови мерки за рекултивация и 

ликвидиране на старите сметища по селата и депото на град Велики Преслав, 

съществуващите проблеми, свързани със системите за събиране и транспортиране на 

отпадъците, слабостите в контролната дейност и не на последно място ниското 

екологично възпитание на гражданите, спомагат за неконтролираното изхвърляне на 

отпадъци и за възникването на локални замърсявания и нерегламентирани сметища около 

дерета на реки, покрайнини на населени места, зони за крайградски отдих, 

селскостопански пътища и др. Най-често на неразрешени места се изхвърлят смесени  

битови отпадъци ( покъщнина, отпадъци от различен характер, вкл. и опасни), както и 

отпадъци от строителни и ремонтни дейности, животински отпадъци, разкомплектовани  

моторни превозни средства и др. 

Общинска администрация и кметствата в общината ежегодно почистват замърсени зони с 

нерегламентирано изхвърлени  отпадъци. 

 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ЗАМЪРСЕНИ В 

МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ 

 С рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци и с ликвидирането и 

закриването на старите селски сметища, на територията на общината няма 

действащи депа за отпадъци; 

 Съществува проблем с въвеждането на действен контрол за предотвратяване 

използването на закритите сметища, както и възникването на нови;  

 Общинското депо, за което към момента се изпълнява етап „биологична 

рекултивация“ има техническа и финансова осигуреност за приключване на 

рекултивационните дейности. Задължение на Община Велики Преслав, съгласно 

изготвения план за контрол и мониторинг на  депото  са организационните, 

финансови и технически  след експлоатационни грижи, които не са  финансово  

осигурени; 

 В плана за действие към програмата на общината за управление на отпадъците, 

следва да се включат мерки за осигуряване на финансиране и осигуряване на 

оператор/общинска структура, който да осъществява следексплоатационните 

грижи  и мониторинг на рекултивираните депа, съгласно нормативните изисквания;  

 Община Велики Преслав, като община ползваща регионално депо за неопасни 

отпадъци  в кв. Дивдядово, гр. Шумен, ежегодно в план-сметката на дейностите с 

отпадъци планира нужното съфинансиране на проекта за рекултивация на общото 

депо, след изчерпване на капацитета му. 
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6.Анализ на организационните схеми и форми за управление на отпадъците; 

планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите 

Организационните схеми, правата и задълженията на гражданите, 

юридическите лица и едноличните търговци, както и на 

Общинската администрация във връзка с осъществяването на 

дейностите по управление (събиране, обезвреждане и 

оползотворяване) на битовите и строителни отпадъци, включително 

биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени 

отпадъци, на основание чл.22 и във връзка с чл.19 от Закона за 

управление на отпадъците са регламентирани в общинска Наредба 

за управление на отпадъците на територията на община Велики Преслав, приета с 

Решение № 594 на Общински съвет Велики Преслав по протокол № 50/18.11.2014 г. 

Регламентиран е и контролът и санкциите за нарушаване разпоредбите на цитираната 

Наредба. 

С  Наредба се определя и размера и реда за плащане на такси за битови отпадъци, 

съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). 

Общината осигурява средства, необходими за извършване на дейността по събиране, 

извозване и обезвреждане на битовите отпадъци основно от такси смет, определени 

съгласно ЗМДТ, от таксите за ползване на депата от причинителите на подобни на 

битовите и строителни отпадъци от домакинствата и от други източници. Таксата за 

битови отпадъци се заплаща за услугите: събиране, извозване и обезвреждане в депата или 

други съоръжения за битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места.  

  

Анализ на съществуващите схеми за събиране на отпадъци и прилагане на принципите 

„Разширена отговорност на производителя“ и „Замърсителят плаща“  

При анализ на  схемата  „Отговорност на причинителя и притежателя за образуваните 

отпадъци при производството на стоки и услуги - за производствени отпадъци, вкл. 

производствени опасни отпадъци, болнични отпадъци, утайки от ПСОВ, отпадъци от 

строителството и от разрушаване на сгради“, в Националния план за управление на 

отпадъците 2014-2020 г. са направени  следните изводи: 

 От гледна точка на йерархията на управление на отпадъците основно 

предизвикателство на схемата (с изключение на строителните отпадъци) е 

липсата на задължителни цели за рециклиране и друго оползотворяване на 

отпадъците;  

 Липсата на познания от страна на бизнеса на философията, законодателството и 

предимствата на политиките относно ефективно използване на ресурсите, 

включително прилагането на йерархията на управление на отпадъците и липсата на 

задължителни цели, не позволява вземане на най-добри решения от гледна точка на 

йерархията на управление на отпадъците;  

 В настоящия момент не може да се оцени ефективността на схемата за 

строителните отпадъци. Наличието на задължителни цели и изискванията за 

изготвяне на планове за управление на строителните отпадъци е голямо 

предизвикателство пред всички участници в процеса.  

За да се подобри прилагането на схемата е целесъобразно:  

-  Разработване на най-ранен етап на критериите и изискванията към проекти, с 

които бизнесът да кандидатства по Оперативна програма „Иновации и 
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конкурентоспособност 2014-2020г.” по приоритетна ос „Енергийна и ресурсна 

ефективност“, инвестиционен приоритет „Ресурсна ефективност“.  

- Предоставяне при процедурите за конкурентен подбор на най-голямо предимство 

на проекти, които предвиждат предотвратяване на образуването на отпадъци;  

- Разработване на детайлни правила за финансиране по приоритетна ос 

„Технологично развитие и иновации“ на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност 2014-2020 г.", като с висок приоритет да са проекти за 

разработване на нов дизайн на продукти и на технологии, изискващи по-малко 

естествени суровини, съдържащи по-малко опасни вещества, генериращи по-малко 

отпадъци след употребата на продуктите, включително опасни отпадъци или 

отпадъци, съдържащи по-малко опасни вещества; разработване на нов дизайн на 

продукти и технологии, позволяващи улесняване на разглобяването на продуктите 

след тяхната употреба с оглед улесняване на рециклирането и оползотворяването 

им като отпадъци;  

- Подкрепа на проекти от ОПОС 2014-2020 г. или от Оперативна програма „Добро 

управление 2014-2020 г.“ на проекти на браншови/работодателски организации за 

разработване на методически и обучителни материали/информационни интернет-

портали и провеждане на широкомащабни обучителни програми за бизнеса 

относно европейските и националните политики и програми за ефективно 

използване на ресурсите;  

- Подкрепа на проекти на държавна администрация и сдружения на общини за 

подобряване на административния капацитет на възложителите на обществени 

поръчки относно подготовката на тръжна документация, в която се залагат 

„зелени“ условия, като например изисквания за селективното разделяне и 

материално оползотворяване на определени видове отпадъци; влагане в строежите 

на рециклирани строителни материали и други. 

За Схема „Разширена отговорност на производителя относно 6 групи МРО - отпадъци 

от опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъчни масла, НУБА“ в НПУО са изведени следните 

изводи: 

 През 2012 г. задължените лица по схемата, които изпълняват задълженията си чрез 

колективните системи за МРО са приблизително 10000, а задължените лица в 

схемата, които изпълняват индивидуално отговорностите си за шестте вида МРО, 

са 19;  

 Продуктовата такса, която следва да се внася в ПУДООС е значително по-висока от 

реалните разходи за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

МРО. При тази ситуация задължените по схемата лица не предпочитат тази 

възможност, което води до нарастване на участниците в колективните схеми за 

изпълнение на целите;  

 В комбинация с въведения икономически инструмент - продуктова такса за МРО и 

възможни механизми за контрол и одит, схемата за разширена отговорност на 

производителя показва добри постижения от гледна точка на йерархията на 

отпадъците;  

 Идентифицирането на всички задължени лица в схемата е проблем, който може да 

бъде решен чрез изграждане на информационна система, която осигурява достъп 

на РИОСВ до необходимата информация;  

 Необходими са задълбочени проучвания за възможността за въвеждане на схемите 

за МРО за различни видове продукти.  

Мерки, които биха могли да допринесат до подобряване ефективността на схемата, са:  
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 Подкрепа на проекти за разработване на нов дизайн на продукти, които след 

употреба се превръщат в МРО; разработване на нов дизайн на продуктите и 

технологии, удължаващи полезния живот на продуктите - например чрез лесна и 

евтина подмяна на бързо износващи се елементи;  

 Подкрепа на проекти за провеждане на акредитационните и други процедури за 

удостоверяване на „край на отпадъка“, съгласно РДО за МРО;  

 Подкрепа на проекти на браншови/работодателски организации за разработване на 

национални критерии за „край на отпадъка“ по смисъла на РДО, за МРО, за които 

не са приети и не се разработват европейски регламенти;  

 Подкрепа на проекти на организациите за оползотворяване за разработване на 

методически и обучителни материали и информационни интернет портали и 

провеждане на широкомащабни обучителни програми и информационни кампании.  

 Подобряване на системите за разделно събиране и третиране на ИУМПС, ИУЕЕО, 

НУБА, излезли от употреба гуми, отработени масла, гарантиращи изпълнение на 

целите по съответните наредбите за МРО. 

Схема за отговорност на домакинствата и  лица, които генерират битови отпадъци: 

На територията на Община Велики Преслав видовете предоставяни услуги на гражданите и 

бизнеса относно  битовите отпадъци, финансовите потоци и формите на възлагане на 

услугите са: 

 Услуги по събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци до депа и 

съоръжения и инсталации за отпадъци - възлагане на услугата, чрез договор на 

общинско предприятие ЕООД „БКС“ гр. Велики Преслав; 

 Услуга по разделно събиране и транспортиране на хранителни и кухненски 

биоотпадъци от търговски обекти, детски градини и др.подобни - няма въведена 

система; 

 Услуги по разделно събиране и транспортиране на „зелени” биоотпадъци  - възлагане 

на услугата, чрез договор на общинско предприятие „БКС“ ЕООД  - гр. Велики 

Преслав; 

 Услуги по разделно събиране, транспортиране и екологосъобразно обезвреждане на 

опасните битови отпадъци - по договори с организации; 

 Услуги по разделно събиране и транспортиране на други битови отпадъци (напр. 

рециклируеми отпадъци; строителни отпадъци от ремонтни дейност на домакинствата 

в малки количества, пепел и сгурия, текстилни и др. потоци битови отпадъци) - само за 

строителните отпадъци от ремонтни дейности на домакинствата в малки количества, 

генераторите/домакинствата/ заплащат такса за изхвърлянето им на терен, общинска 

собственост. Услугите по разделно събиране и транспортиране на сгурия и пепел от 

битовото отполение се изпълняват от „БКС“ ЕООД; 

 Услуги по предварително третиране - сортиране/сепариране на оползотворимите 

битови отпадъци от събраните смесени битови отпадъци преди обезвреждането им - 

възлагане на услугата, чрез договор с оператор на сепарираща инсталация „Евро 

импекс“ ЕООД гр. София; 

 Осъществяване на мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи на 

съоръженията за третиране и обезвреждане на битови отпадъци  - ангажиментът е поет 

от общината. 

Услуги, чрез прилагане на схемата за  „Разширена отговорност на производителя”  

Община Велики Преслав има сключени договори  с организации за оползотворяване на 

следните видове отпадъчни потоци: 
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 Отпадъци от опаковки -  сключен договор № 115/01.04.2014г. с „Булекопак“ АД  за 

организиране за сметка на организацията на Общинска система за разделно 

събиране, транспортиране, временно съхраняване, сортиране, рециклиране, и 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци  от опаковки в град Велики 

Преслав и кв. Кирково. Срок на договора до 31.12.2018г.; 

 Отпадъци от ИУМПС и от ИУЕЕО - сключен договор № 171/23.06.2014г. с 

„Екомакс“ ООД гр. Шумен за предоставяне на терен за безвъзмездно ползване с 

площ до 100кв.м. намиращ се на територията на площадка на „Екомакс“ ООД за 

временно съхраняване на отпадъци в гр.Велики Преслав. На площадката 

гражданите на общината могат да предават безвъзмездно своите ИУМПС  и 

ИУЕЕО;  

 Отпадъци от БА - сключен договор от 12.05.2011г. с „Нуба рециклиране“ АД гр. 

София за безвъзмездно организиране и прилагане на система за разделно събиране, 

временно съхраняване и транспортиране на отпадъци от НУБА образувани на 

територията на общината. Договорът се подновява автоматично всяка година.  

Трите договора са съвместими с общинските системи за разделно събиране и 

транспортиране на битовите отпадъци. Чрез тях се допринася за постигане на целите на 

общината за рециклиране и оползотворяване на отпадъците и намаляване на депонираните 

отпадъци.  

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

ГПСОВ, в резултат на отвеждането и пречистването на битови отпадъчни води 

Проектът на Национален план за управление на утайките от отпадъчни води в България 

включва цял набор от мерки за обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ до 

2020г. Съществува известна колизия между проектите за управление на утайките при 

изграждането и модернизацията на ПСОВ и предложенията в Националния план за 

управление на утайките, като в първите е включена възможността за депониране, докато в 

 

Националния план този способ не се насърчава, а  има възможност голяма част от 

утайките от ПСОВ да бъдат оползотворени в земеделието и при рекултивацията на 

нарушени терени. ПСОВ Велики Преслав е въведена в експлоатация през месец април 

2015 г. Същата е предоставена за стопанисване и експлоатация на „ВиК - Шумен“ ООД. 

Възможните сценарии, които ще се прилагат за отпадъците - утайки, генерирани в 

резултат от отвеждането и пречистването на битови отпадъчни води от домакинствата и 

от други източници - юридически лица са подробно описани в Програма за управление на 

утайките от ПСОВ. На този етап няма пълна яснота по отношение на финансирането на 

схемата, определянето на таксите за потребителите, както и определяне на степента на 

съответствие с принципа „Замърсителят лаща“. 

 Анализ на икономическите инструменти, стимули и финансиране в сектор 

„Управление на отпадъците“ на територията на общината. 

 

 

 

 

 

 

 



 

           64 стр.     

Таблица 18: Размер на такса „битови отпадъци” в община Велики Преслав  

2011 - 2015 г. 

 
Източник: Общинска администрация  Велики Преслав 

 

Към 2016 г.  размерът на такса „Битови отпадъци“ за физически лица  и жилищни имоти 

на юридически лица в гр.Велики Преслав и кв.Кирково е 3,8 промила, а за останалите 

населени места 9,0 промила върху данъчната оценка на имотите. Такса „Битови отпадъци“ 

за нежилищни имоти на юридически лица е 10 промила върху по-високата стойност 

между отчетната стойност на активите  и данъчната оценка на имотите. 

За изпълнение на настоящата Програма и дейностите по управление на отпадъците на 

територията на общината основни източници на финансиране са: такса „битови 

отпадъци”, „Оперативна програма „Околна среда”,  ПУДООС, Национален доверителен 

еко-фонд (НДЕФ), държавен бюджет, общински бюджет и др. 

Основният финансов механизъм за акумулиране на средства за финансиране на 

дейностите по управление на битовите отпадъци, следващ принципа „замърсителят 

плаща” е регламентиран със Закона за местните данъци и такси, Глава трета “Местни 

такси”, Раздел I „Такса за битови отпадъци”.  

 

Населено 

място 

Такса „Битови отпадъци“ за физически 

лица  и жилищни имоти на юридически 

лица в промил върху данъчната оценка на 

имота  

Такса „Битови отпадъци“ за нежилищни 

омоти на юридически лица в промил върху 

по-високата стойност между отчетната 

стойност на активите  и данъчната 

оценка на имота 

Общо 

Сметосъбиране 

и 

сметоизвозване 

Поддържа

не 

чистотат

а на 

обществен

и места 

Депо и 

отчисления 

по ЗУО 

Общо 

Сметосъбиране 

и 

сметоизвозване 

Поддържане 

чистотата 

на 

обществени 

места 

Депо и 

отчисления 

по ЗУО 

гр. Велики 

Преслав и кв. 

Кирково 

3,8 3,0 0,3 0,5 10 7,5 2,0 0,5 

с. Хан Крум 9,0 7,3 0,3 1,4 10 7,5 2,0 0,5 

с. Троица 9,0 7,3 0,3 1,4 10 7,5 2,0 0,5 

с. Осмар 9,0 7,3 0,3 1,4 10 7,5 2,0 0,5 

с. Кочово 9,0 7,3 0,3 1,4 10 7,5 2,0 0,5 

с. Мостич 9,0 7,3 0,3 1,4 10 7,5 2,0 0,5 

с. Имренчево 9,0 7,3 0,3 1,4 10 7,5 2,0 0,5 

с. Драгоево 9,0 7,3 0,3 1,4 10 7,5 2,0 0,5 

с. Златар 9,0 7,3 0,3 1,4 10 7,5 2,0 0,5 

с. Миланово 9,0 7,3 0,3 1,4 10 7,5 2,0 0,5 

с. Мокреш 9,0 7,3 0,3 1,4 10 7,5 2,0 0,5 

с. Суха река 9,0 7,3 0,3 1,4 10 7,5 2,0 0,5 
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Съгласно закона, “такса битови отпадъци” се заплаща за услугите по събирането, 

извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения за битовите отпадъци, както и 

за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.  

 

На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, таксата за битови 

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

съвет, въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите 

разходи за:  

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 

и други;  

2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им 

до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;  

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения 

за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;  

 4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване.                                                  

 

Постъпленията в бюджета на общината от такса за битови отпадъци и изразходвани 

средства за управление на битовите отпадъци за периода 2010-2015 г. са показани в 

следващите таблици. Данните са от приетите план-сметки за съответните години. 

 

Таблица 19: Приходи от такса битови отпадъци по групи потребители 2010-2015 г.   

                                                                                                                                                                   

Година 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общо приходи от такса 

битови отпадъци (лева) 
398 560 364 735 361 568 446 757 363 224 

 

353 770 

 

В това число от:  

Домакинствата 234 076 232 397 240 915 253 241 251 460 243 771 

Юридически лица  164 484 132 338 120 653 193 516 111 764 109 999 

Източник: Общинска администрация  Велики Преслав 

 

Анализът на данните показва, че през последните шест години приходите от такса 

„Битови отпадъци” са средно с около 30% по-малко от разходите за управление на 

отпадъците. За периода 2010-2015 г. Община Велики Преслав е дофинансирала 

дейностите по управление на отпадъците общо с  989 382,30 лева. 
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Таблица 20: Разходи за управление на отпадъците 2010-2015 г.                                                                                                                                                                               

 

Година 

 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

Общо разходи за управление на 

отпадъците (хил. лв.) 

 

635 372 

 

603 285 

 

603 285 

 

462 999 

 

492 000 

 

501 000 

В това число за:  

Закупуване на съдове за битови отпадъци 119 387 5 000 8 500 0 0 0 

Сметосъбиране и сметоизвозване на 

битови отпадъци 
299 131 293 110 293 110 279 628 266 411 246 827 

Проучване, проектиране, изграждане, 

поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторнг на депа за битови отпадъци 

94 284 105 198 125 198 127 920 146 043  171 627 

Зимно и лятно почистване на уличните 

платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване  

39 876 56 032 61 032 55 451 79 546 82 546 

За изпълнение на дейности  и мерки от 

Програма за управление на отпадъците  
82 694 143 945 115 445 0 0 0 

Източник: Общинска администрация   Велики Преслав 

 

 

Съгласно чл.60 и чл.64, Раздел ІV Финансиране на обезвреждането на отпадъци чрез 

депониране от ЗУО и 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, общините предоставят обезпечения, под формата на отчисления, превеждани по 

банкова сметка за чужди средства на РИОСВ.  

Съгласно разпоредбите, обезпеченията ще покриват разходи по закриване на депата и 

следексплоатационни грижи, както и за обезвреждане на отпадъци на регионално или 

общинско депо. През посочения период община Велики Преслав няма просрочени 

задължения и дължимите суми са превеждани в срок.  
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Отчисленията се заделят от такса „Битови отпадъци”, съгласно Закона за управление на 

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

размера на обезпеченията и отчисленията, като се предвиждат в План-сметката за 

разходите по управление на отпадъците за съответната година и се гласуват от Общинския 

съвет. Като цяло обаче, такса битови отпадъци не може да покрие всички инвестиции, 

които се предвиждат като ангажимент на общините.  

 

 

Таблица 21: Натрупани отчисления от такса битови отпадъци (ТБО) 

Битов 

отпадък 

депониран на 

регионално 

депо 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отчисления 

1 2 3 4 5 ( 1+2+3+4+5) 

3 256 т. 3 537 т. 3 660 т. 3 678 т. 3 591 т. 

 

 

 

Такса по ПМС 

207/16.09.2010 г. 

по 3,00лв./ тон 

9 769,26лв. 

Такса по  ПМС 

207/16.09.2010 г. 

по 9,00лв./тон 

31 836,60лв. 

Такса по ПМС 

207/16.09.2010 г.  

по 15,00лв./ тон 

54 902,70лв. 

Отчисления  по 

чл.20, ал.1 от 

Наредба №7 от 

19.12.2013г.  по 

22,00лв./ тон 

80 916,77лв. 
 

Отчисления  по 

чл.20, ал.1 от 

Наредба №7 от 

19.12.2013г.  по 

28,00лв./ тон 

100 547,97лв. 

 

277 973,30 

- 40 000*
2
 

         дробилка 

- 10 000* 

ПУО 

- 10 000* 

морфологичен 

анализ 

Отчисления 

по Наредба 

№14/15.11.2010г. 

по 2,37лв. на тон 

7 717,71лв. 

Отчисления 

по Наредба 

№14/15.11.2010г. 

 по 2.37лв. на тон 

8 383,64лв. 

Отчисления  

по Наредба 

№14/15.11.2010г.  

по 2.37лв. на тон 

8 674,63лв. 

Отчисления  

по чл.3, ал.3 от   

Наредба №7 от 

19.12.2013г. по 

1.52лв. на тон 

5 590,61лв. 

Отчисления  по 

чл.3, ал.3 от   

Наредба №7 от 

19.12.2013г. по 

1.52лв. на тон 

5 458,32лв. 

 

 

 

35 824,91 лв. 

Източник: Общинска администрация  Велики Преслав 

 

Поради очаквания нисък прогнозен бюджет от ОПОС 2014-2020г. за приоритетната ос 

свързана с управлението на отпадъци е необходимо да бъдат обмислени различни 

възможности за осигуряване на финансиране на инвестиционната програма, предвид 

невъзможността за осигуряване на финансиране на всички дейности по линия на такса 

битови отпадъци. Възможни източници за финансиране на част от инвестициите биха 

могли да бъдат осигурени по линия на бизнеса и ОП "Иновации и конкурентоспособност 

2014 - 2020”.  

В друг смисъл отчисленията по чл.60 и чл.64 съгласно Наредба №7 от 19.12.2013г. могат 

да се използват от общините за закриване и рекултивация на старите депа, за собствения 

принос по  ОПОС за изграждане на депата, за модернизация и доизграждане на 

регионалните депа и т.н., след доказване на необходимата готовност и представяне на 

съответната документация. 

                                                 
2
 Със знак „*“ са посочени  суми по Решения на Общински съвет - Велики Преслав за разходване на 

средства от натрупаните отчисления. 
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Средният процент събираемост на  такса битови отпадъци  и относителен дял на таксата в 

собствените приходи в общинския бюджет за последните 5 години (при един и същ 

размер на промила) са посочени в Таблица 22. 

Таблица 22: Среден  процент събираемост и относителен дял на ТБО в собствените 

приходи в общинския бюджет 

Година 
Среден процент 

събираемост на ТБО 

Относителен дял на таксата в 

собствените приходи в общинския 

бюджет 

2011 53% 27,1% 

2012 51% 24,6% 

2013 60% 26,2% 

2014 55% 23,6% 

2015 57%                          21,2% 

Източник: Общинска администрация Велики Преслав 

Фиг. 8: Среден процент събираемост и относителен дял на ТБО в собствените приходи в 

общинския бюджет
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Наблюдава се тенденция за събираемост в границата на 51-60 %, основната причина за 

което са ниските доходи на населението. При едно бъдещо, по-нататъшно увеличение на 

такса битови отпадъци,  най-вероятно това ще доведе до намаляване на събираемостта, 

респ. няма да доведе до събиране на значително повече средства в общинския бюджет.  

Както се вижда от таблиците по-горе събраните приходи не покриват необходимите 

разходи за дейността по управление на отпадъците. За осигуряване на изпълнението на 

план-сметката,  общинска администрация доосигурява средства, чрез дофинансиране на 

дейностите със средства от  собствени приходи.  

Ред за заплащане на таксата е определен с Наредба за реда за определяне и събиране на 

местните такси, цени на услуги и права в Община Велики Преслав. Таксата включва 

пълните разходи за посочените в закона дейности, в рамките на услугите, които общината 

предоставя за всяко населено място поотделно.  

Съгласно действащите нормативни изисквания към момента, размерът на ТБО се 

определя според количеството на отпадъците, като по изключение, когато не може да се 

установи количеството на битовите отпадъци, може да се определя по друг начин или 

база, определена от общинския съвет. Методиката за изготвяне на план-сметката  и на 

видовете основи, които да служат за определяне на таксата все още не е приета. На 

национално ниво продължава интензивната работа по изготвянето на проект на закон за 

изменение и допълнение на ЗМДТ, който да регламентира прилагането от 01.01.2017 г. на 
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различни видове основи за определяне на таксата в случаите, когато точното количество 

не може да бъде измерено по обективни причини.   

 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ 

СХЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 В общината има добре изградени схеми за управление на различните потоци 

отпадъци. Въпреки това, анализът на данните показва, че приходите от такса 

„Битови отпадъци” в Община Велики Преслав са средногодишно с около 30% по-

малко от разходите за управлението им. За периода 2010-2015 г. Общината е 

дофинансирала дейностите по управление на отпадъците общо с около 900 хил. 

лева. 

 За усъвършенстване на системата за разделно събиране и оползотворяване на 

растителни, хранителни и други биоотпадъци е необходимо задълбочено проучване 

и съставяне на пълен списък на обектите, които генерират най-големи количества 

биоотпадъци;  

 Разработване и внедряване на информационна система за докладване на 

информацията за управление на битовите отпадъци в общината;  

 Разработване на алтернативни методи за определяне на такса „Битови отпадъци” на 

база изхвърляно количество отпадъци;  

 Публикуване на интернет страницата на общината на детайлните план-сметки за 

разходите, на основата, на които се определя такса „Битови отпадъци”, по елементи 

на разходите и видове дейности и услуги.  

 

 

7. Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на 

отпадъците 

 

Достъпът до информация, повишаването на съзнанието и еко-

културата на обществото, участието му при вземане на 

решения и привличането му като партньор в процеса на 

управление на отпадъците е ключов момент, предопределящ до 

голяма степен успешната реализация на настоящата програма. 

Община Велики Преслав поддържа редовна връзка със 

заинтересованите лица към дейностите за управление на 

отпадъците на нейна територия, като: 

 

 Населението и производствените предприятия, генератори на отпадъци; 

 Доставчиците на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, подготовка за 

рециклиране и обезвреждане на отпадъците. 

Общината участва неизменно и активно с позиция в заседанията на Регионалното 

сдружение за управление на отпадъците на регион Шумен. Провежда се периодична 

комуникация за компетентните органи по дейността - МОСВ, РИОСВ и др. 

Действията на Общинска администрация Велики Преслав в областта на управление на 

отпадъците достигат до гражданите на общината чрез публикации в медиите (местно 

радио, местни вестници), чрез сесиите на Общински съвет, чрез публични прояви и 

събития, публикации в сайта на общината, брошури, рекламни материали и др. 

Информирането на населението цели повишаване на екологичната култура за намаляване 

на количеството на отпадъците и тяхното екологосъобразно събиране и обезвреждане. 
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Необходима е по-широка гласност както за възникнали проблеми пред Общината, така и 

за търсене на решението им и привличане на обществеността в изпълнение на 

предприетите мерки. 

Общината полага усилия за работа с обществеността и бизнеса по въпросите, свързани с 

образуване и управление на отпадъците. Информирането на обществеността и бизнеса за 

необходимостта и ползите от намаляване на количеството генерирани отпадъци и 

оползотворяване на отпадъците има ключово значение за успеха и добрите резултати на 

системите за управление на отпадъците съобразно йерархията за тяхното управление.  

Разяснителни и образователни дейности и привличане на обществеността 

През последните 5 години информационно - разяснителни и образователни дейности и  

кампании, общината е реализирала в партньорство с организациите за оползатворяване на 

отпадъци от опаковки с които е имала сключени договори.  

Като най-широко рекламирана и с най-голям брой участници (деца и възрастни), през 

последните години е националната инициатива „Да изчистим България за един ден”. В 

дните на кампанията редица институции, организации, училища, детски градини, хора от 

града  и селата се включват в почистване на районите, около които живеят или работят. 

Други се грижат за чистотата на градския парк и крайградски зони.  

Ежегодно, общината се включва във финансираната от ПУДООС Национална кампания  

„За чиста околна среда”.  

През 2014 г. са одобрени и финансирани проекти за: 

 „ Изграждане на парк за отдих и игри в  село Троица”; 

 „ Био лаборатория  - как да съхраним биоразнообразието си“ в ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ гр. Велики Преслав“; 

 Проект на Професионална гимназия по селско стопанство гр. Велики Преслав. 

 

 За  2015 г. в рамките на същата кампания е реализиран  проект за: 

 „Изграждане на площадка за спорт и развлечения в село Драгоево“. 

 

Проведените кампании дават своя резултат сред целевите групи, които се включват в тях, 

като включените в тях информационни и разяснителни дейности спомагат за 

възприемането на йерархията за управление на отпадъците: 

 Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци 

 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 

 Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и 

транспортиране на отпадъци 

 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци 

 

Необходимо е обаче, информационно - разяснителната политика на общината в областта 

на управление на отпадъците да обхваща всички основни потоци отпадъци и да се 

реализира системно,  чрез подходящи методи и средства съобразно целевите групи. 

 

Начини за предоставяне на информация, относно общинските услуги в областта на 

управление на отпадъците 

В изпълнение на своите задължения Общината осигурява на населението достатъчно  

информация за услугите за отпадъци, които предоставя и за съответните задължения на 

гражданите и фирмите. На интернет страницата на общината www.velikipreslav.bg  в 

http://www.velikipreslav.bg/
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секции: „Актуални новини“, „Околна среда“, „Документи“ и други текущо се публикува 

информация свързана с дейностите по управление на отпадъците:  

 стратегии, програми, общинската наредба за управление на дейностите по 

отпадъците и други местни документи, свързани с управлението на отпадъците; 

 услугите по събиране и извозване на отпадъците, вкл. граници на обслужвани 

райони; 

 график и места за разделно събиране на МРО; 

 списък на местата, в които гражданите могат да предават излезли от употреба гуми;   

 реда и начина за изхвърляне на строителни отпадъци, образувани в резултат от 

строително-ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски обекти, 

административни сгради и др.; 

 списък на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, с които 

общината е сключила договори;  

 постъпили уведомления за инвестиционни предложения, решения на директора на 

РИОСВ за преценки необходимостта от извършване на ОВОС и други. 

 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ИНФОРМИРАНЕТО 

НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

 Община Велики Преслав провежда ежегодни доброволчески акции за почистване 

на околната среда от отпадъци. Общината участва всяка година в кампанията „За 

чиста околна среда” за малки екологични проекти, финансирани от ПУДООС;  

 За информиране на обществеността се провеждат регулярни информационни 

кампании, организирани и финансирани от организациите по оползотворяване, 

които работят на територията на общината; 

 За подобряване на резултатите при управление на отпадъците са необходими мерки 

за повишаване на информираността и мотивацията на различните социални групи 

граждани и на бизнеса; 

 Препоръчва се отделяне на бюджет за провеждане на общинска информационна- 

разяснителна политика за опазване на околната среда, в частност управление на 

отпадъците. Възможните действия включват: 

- Системно информиране на общественоста чрез местните медии за всички 

предстоящи действия, програми и проекти, касаещи управлението на 

отпадъците; 

- Издаване и разпространение на информационни материали за популяризиране 

на предприетите действия; 

- Обучение на ученици, служители и членове на НПО; 

- Организиране на посещения на обекти, съоръжения и инсталации свързани с 

третирането на отпадъците от ученици и членове на младежки клубове; 

- Подготовка и разпространение на материали, насърчаващи минимизирането, 

рециклирането и оползотворяването на отпадъците и повторната употреба на 

опаковките; 

- Организиране на акции за пролетно и есенно почистване и озеленяване на 

районите в и около училищата и детските градини; 

- Провеждане на обществено обсъждане на програмата за управление на 

отпадъците; 

- Създаване на обстановка на партньорство между бизнеса, обществеността и 

общинската администрация за по-ефективно решаване на проблемите; 
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- Подобряване на работата между общинската администрация и 

неправителствените организации в областта на управление на отпадъците. 

 

8.Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с 

отпадъците 

 

Основните национални документи, регламентиращи събирането на 

информация за отпадъците са ЗУО и Наредба №1 от 4 юни 2014г. 

за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри. Общините като задължени лица по Наредбата следва да 

предоставят информация чрез документите, определени в нея, 

както и в наредбите по чл. 43, ал.3, 4, 5 и 6 от ЗУО. Общините 

също така имат задължения за събиране на информация от 

организациите, извършващи дейности с отпадъци. По отношение на създадената в 

общината организация за събиране, обработване и предоставяне на информация за 

дейностите с отпадъци, информационното обезпечаване покрива основните направления 

на дейностите по управление на отпадъците, които могат да се групират по следния 

начин: 

• Предварително планиране; 

• Последващо планиране;  

• Договори и управление на договорите; 

• Събиране и транспортиране на отпадъци; 

• Поддържане на чистотата на територията на общината; 

• Третиране и обезвреждане на отпадъци; 

• Разделно събиране на масово разпространени отпадъци; 

• Контрол по изпълнение на дейности; 

• Проучване, проектиране и изграждане на нови съоръжения; 

• Рекултивация на депа. 

В Общинска администрация Велики Преслав няма приета специална 

вътрешноведомствена уредба за информационното обезпечаване на управлението на 

отпадъците, в която ясно да са разписани задълженията на структурните звена за 

събиране, обработка и предоставяне на информация в информационната система на 

общината, както и сроковете съобразно специфичните нормативни и оперативни 

изисквания.   

Основна функция в общината за: 

 Събиране, систематизиране и анализ на информация, свързана с дейности по 

отпадъци 

 Обработка и обобщаване на данните, свързани с изпълнението на 

договорите с фирми, извършващи дейности с отпадъци 

 Събиране и отчитане на данни от контролната и санкционната дейност 

 Изготвяне на информационни справки, доклади, становища и др., свързани с 

финансовото изпълнение на проектите има служителят в длъжностната 

характеристика на който са вписани задължения, свързани с изпълнение на 

договорите с фирмите, извършващи дейности с отпадъци.  

В общината няма единна информационна система за управление на отпадъците, която да 

обхваща и стандартизира целия процес по управление на отпадъците и на база на 

първичната информация да осигурява контрол и отчетност на всички етапи от процесите, 
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да служи за изготвяне на качествени анализи въз основа на достоверна информация, за 

планиране и вземане на управленски решения.    

Звената, които изпълняват функции, свързани с управление на отпадъците поддържат 

самостоятелно различни информационни бази данни, съобразно необходимата им за 

изпълнение и управление на конкретните функции, които са му възложени. Наличната 

информация в различните звена позволява да се прави сравнителен анализ на данните в 

различни разбивки. Обменът на информацията  се осъществява на базата на 

документооборот, на хартиен носител или по електронен път. В общината няма 

разработена система за набиране на качествена информация за управление на отпадъците 

чрез мониторинг на процесите - например с ежегодни проучвания на мненията. 

В общината има създадена добра организация за съхраняване, обмен и достъп до основни 

групи документи, като например: 

• Програмни и планови документи -  Програма за опазване на околната среда, 

Програма за управление на отпадъците, оперативни планове,  план-сметки и др.; 

• Документи във връзка с определяне цена на услугата и заплащане на ТБО; 

• Заповеди  на кмета на общината; 

• Решения на общинския съвет; 

• Договори, сключени от общината с фирми за изпълнение на дейности за 

управление на отпадъци; 

• Отчети - на изпълнителите на договорите, годишен отчет на общината за 

управление на отпадъците във връзка с докладване на целите съгласно Наредба № 

1 от 4 юни 2014 г. и др.; 

• Протоколи - констативни протоколи за контрол на дейностите по управление на 

отпадъците от фирмите изпълнители, протоколи от проверки, за почистване на 

речни корита и др.; 

• Регистри - на обекти, договори, фирми оператори, лица с разрешителни и т.н.; 

• Регистри за изпълнение на контролната дейност и др.; 

• Заявки- за възлагане и извършване на дейности; 

• Кантарни бележки за количествата постъпили отпадъци по съоръжения за 

третиране; 

• Справки - за постъпили, преработени и предадени количества отпадъци, за 

изплатени средства. 

 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ИНФОРМАЦИОННОТО 
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ  

 Наредбата по чл. 48, ал 1 от ЗУО относно реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните 

регистри определя Общините като задължени лица, които следва да предоставят 

информация, свързана с управление на отпадъците; 

 Общината изготвя годишен отчет по изпълнението на Общинската програма по 

управление на дейностите по отпадъците през първото тримесечие на следващата 

година, като екземпляр от отчета се изпраща в РИОСВ Шумен; 

 На национално ниво много на брой институции събират информация, касаеща 

управлението на отпадъците, като все още няма изградена интегрирана 

информационна система;  

 Информацията, събрана от една институция, не винаги е достъпна за ползване от 

звена от друга институция, което възпрепятства ефективното управление на 

отпадъците и осъществяването на контрол на протичащите процеси;  
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 Част от събираната информация, която е публична по своя характер, не е налична 

онлайн или в друг подходящ за аналитични цели вид;  

 Необходимо е да се увеличи обемът на информацията, която се събира, например в 

общината да бъде събирана информация за обектите, които генерират големи 

количества хранителни биоотпадъци, както и за зелените площи в населените места 

и кварталите, от които се генерират зелени отпадъци и т.н.;  

 Получаваната информация в различните звена на отговорните институциите не е 

достъпна за лицата, които впоследствие ще я използват за изпълняване на 

възложените им функции.  

 

 

 

 

9. Прогнози за образуваните отпадъци 

Основата на изготвянето на всяка прогноза е анализът на 

съществуващото положение  и получените базови данни, както и 

изготвянето на базови хипотези, на които почиват прогнозите. 

Основните базови показатели със съществено значение са: 

прогноза на населението, норма на натрупване,  количества 

образувани отпадъци. 

За целите на изготвянето на общинска програма за управление 

на отпадъците, важно значение има  прогнозата на населението 

през периода на програмата: 2016-2020 г. 

При проследяване динамиката  на населението на Община Велики Преслав за периода 

2003-2014г. по статистически данни се наблюдава тенденция на спад, което като цяло 

отразява  и общата за страната  тенденция за намаляване броя на населението (доказано и 

от данните след последното преброяване). В демографското развитие на региона през 

последното десетилетие се наблюдават неблагоприятни тенденции за намаляване 

числеността, обусловена от неблагоприятната динамика  на раждаемостта, смъртността и 

миграционните процеси. 

Прогнозата на населението  и домакинствата в периода на  действие на програмата до 

2020г. е за постепенно и слабо намаляване на броя на населението в общината в рамките 

на 0,2% на година.  

 

Таблица 23: Прогноза на населението  на община Велики Преслав 2016-2020г. 

Година 
Мерна 

единица 
2016 2017 2018 2019 2020 

Население на 

общината 
Брой 12842 12816 12790 12764 12738 

Източник: Общинска администрация Велики Преслав 

Естественият и механичният прираст са отрицателни. Бъдещите тенденции за броя на 

населението в общината ще зависят силно от механичното движение на населението и 

задълбочаващата се демографска криза.  

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. През десетгодишния период 2002-2012 г. по данни на НСИ образуваните 

битови отпадъци на човек от населението в България намаляват значително от  601 до 446 

кг/жител/година. По отношение на нормата на натрупване на битови отпадъци на жител 
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спрямо средните стойности за ЕС-27, България е с по-благоприятни стойности през 

последната отчетна 2012 г. и тенденциите в динамиката на показателя за периода. За 

същия десетгодишен период образуваните битови отпадъци на жител средно за ЕС-27 са 

съответно за 2002 г. – 527 кг./жител, а за 2012 г.  - 492кг/ж. Данните на Евростат през 2011 

г. показват съществени различия в страните-членки на ЕС, като нормата на натрупване 

варира от 298 кг/жител/година в Естония и 315-320 кг/жител/година в Полша и Чехия до 

719 кг/жител/година в Дания.  

Ако не бъдат предприети целенасочени мерки за предотвратяване на образуването на 

битови отпадъци, може да се очаква, че количеството на образуваните битови отпадъци в 

България ще нараства в резултат на икономически растеж, повишаване на доходите и 

потреблението в домакинствата. В резултат на разработването обаче на Националната 

програма за предотвратяване на образуването на отпадъците 2014-2020 г. и прилагане на 

мерките, предвидени в нея, може да бъде прогнозирано стабилизиране на количеството 

образувани битови отпадъци, като България продължи да е с един от най-благоприятните 

показатели „образувани битови отпадъци на жител/година”. Тенденциите в този показател 

са точен измерител за предотвратяването на образуването на отпадъци като най-високо 

ниво в йерархията на управление на отпадъците. Много по-неблагоприятен е показателят 

депонирани битови отпадъци на жител за България спрямо средното ниво на показателя за 

ЕС. В България количеството на депонирани отпадъци намалява с по-бързи темпове от 

средното за ЕС, но в България се депонират почти два пъти повече битови отпадъци на 

жител от средноевропейското ниво.  

С цел осигуряване на единен и аргументиран подход при осъществяването на прогнозите 

за битови отпадъци през  2012 г.  МОСВ утвърди Методиката за определяне на 

морфологичния състав на битовите отпадъци. 

Община Велики Преслав има изготвен морфологичен анализ на битовите си отпадъци, 

който е извършен през 2013 г. В момента на изготвяне на настоящата Програма за 

управление на отпадъците, е възложен актуален четирисезонен морфологичен анализ, 

който ще приключи през 2017 г. 

Таблица 24: Норма на натрупване на отпадъците (кг./жител/год.) 

Групи населени 

места 

над 150 

хил. 
50-150 хил. 25-50 хил. 3-25 хил. под 3 хил. 

Норма на 

натрупване 
410.3 349.6 334.9 295.5 241.7 

Източник: МОСВ, НПУО 2014-2020г. 

В методиката за определяне на морфологичния състав на БО като норма на натрупване се 

извеждат 5 групи населени места, като за община Велики Преслав тя варира между 295,5 

и 241,7 кг/ж/ година. На базата на проведените анализи и с помоща на наличните 

методики на МОСВ и примерни норми за натрупване на битови отпадъци е направена 

прогноза за количеството на отпадъците до 2020 г. 

Таблица 25: Прогноза за количеството на отпадъците в община Велики Преслав 

2016-2020 г. 

    2016 2017 2018 2019 2020 

Общо количество 

отпадъци   3561 3454 3316 3150 2961 

Прогнозен темп на 

изменение на 

нормата на 

натрупване на 

 

1,44 1,52 1,60 1,75 1,78 
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отпадъците 

Прогнозна норма на 

натрупване на 

отпадъци 

кг/чов/г 

286 282 277 273 268 

Прогнозен брой на 

населението 
брой 

12714 12561 12410 12261 12114 

Прогнозно 

количество на 

отпадъците - общо 

тонове/г 

3587 3536 3483 3428 3369 

в т.ч.:            

Количества 

разделно събрани 

отпадъци от 

системи за разделно 

събиране (полезна 

фракция) 

 18909 18913 19855 20264 21658 

Прогнозен темп на 

изменение на 

нормата на 

натрупване - Хартия 

 

3,15 4,07 5,01 5,91 6,73 

Прогнозен темп на 

изменение на 

нормата на 

натрупване - 

Пластмаса 

 

3,14 4,06 5,00 5,92 6,95 

Прогнозен темп на 

изменение на 

нормата на 

натрупване - Стъкло 

 

3,13 4,09 4,99 5,91 6,87 

Прогнозен темп на 

изменение на 

нормата на 

натрупване - Метали 

 

3,28 4,22 4,83 6,05 7,28 

Норма на натрупване 

- Хартия 

кг/1 

жит./год 0,634902 0,65552 0,683305 0,719333 0,764519 

Норма на натрупване 

- Пластмаса 

кг/1 

жит./год 0,584508 0,603465 0,629068 0,662209 0,703852 

Норма на натрупване 

- Стъкло 

кг/1 

жит./год 0,256269 0,264545 0,275834 0,290325 0,308599 

Норма на натрупване 

- Метали 

кг/1 

жит./год 0,029695 0,030701 0,032053 0,03368 0,035849 

Хартия тонове/год 7,97496 8,134459 8,378493 8,713633 9,149314 

Пластмаса тонове/год 7,34169 7,488524 7,71318 8,021707 8,422792 

Стъкло тонове/год 3,21887 3,283247 3,381745 3,517015 3,692865 

Метали тонове/год 0,3737 0,381174 0,392609 0,408314 0,428729 
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III. SWOT АНАЛИЗ 

SWOT анализът е метод за стратегически анализ при подготовка на документи на 

публичната политика.Обектът на стратегическия анализ се разглежда откъм неговите 

 
 силни страни (Strengths) 

 слаби страни (Weаknesses) 

 възможности (Opportunities)  

 заплахи (Threats) 

 

 

Методът цели да установи: 

 Кои са най-важните силни и слаби страни в дадена организация, политика, 

сектор, т.е. характеристиките на вътрешната структура; 

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

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

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

възможностите и заплахите, от друга страна; 

 Кой са лостовете на развитие и каква е основата на стратегиите за бъдещо 

развитие. 

 

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

общината в сравнение с други сходни общини, средното за страната, други общини в 

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

са сравнителните предимства на общината.  

Слаби страни. Представляват ограниченията или недостигът на ресурси, умения и 

способности, които сериозно възпрепятстват развитието. Те характеризират изоставането 

на разглежданата община спрямо други общности, с които се правят сравненията, или 

спрямо поставени изисквания.  

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

проблемната сфера или организацията. Важно правило е, че възможностите са 

неизползвани ресурси на средата.   

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

област. Те поставят най-големите бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) 

състояние. По принцип заплахите са елементи на средата, върху които трудно се влияе.  

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

които се подреждат и визуално представят основните характеристики на управлението на 

отпадъците. Попълването на четирите квадранта обобщава резултатите от аналитичната 

част на стратегическия документ и изводите и препоръките, направени в края на всеки 

анализ. При извършване на SWOT анализа могат да се разкрият множество силни и слаби 

страни, възможности и заплахи. За предпочитане е обаче да се подберат само най-важните 

от тях, които да попаднат в съответните квадранти на матрицата. 
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ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

 Добре изградена система за 

организирано сметосъбиране във 

всички населени места на общината. 

 Наличие на система за разделно 

събиране, рециклиране и 

оползотворяване на отпадъците от 

хартия, картон, пластмаса, метали и 

стъкло. 

 Рекултивирани стари депа за битови 

отпадъци. 

 Приета нормативна уредба за 

управление на отпадъците на местно 

ниво.  

 Самостоятелно организирани услуги 

по управление на отпадъците с 

общинско предприятие и завишен 

контрол. 

 Разработени програми и планове, 

които се фокусират върху бъдещи 

действия с цел решаване на 

съществуващите проблеми по 

управление на отпадъците.  

 Усъвършенстване на системите и 

контрола по събирането на отпадъците. 

 Пълноценно използване на финансовите 

инструменти на европейският съюз, 

национални фондове и програми в 

областта на управлението на отпадъците 

 Внедряване на нови ефективни 

технологии, позволяващи рециклиране и 

оползотворяване на отпадъците. 

 Промяна на обществените нагласи за 

ефективно управление на отпадъците. 

 Осигуряване на прозрачност при 

определяне на такса битови отпадъци за 

граждани и бизнес. 

 Включване на частния сектор и 

реализиране на ПЧП за реализиране на 

дейности по управление на отпадъците. 

 Механизми за включване на 

обществеността при вземане на решения, 

свързани с управление на отпадъците – 

публични обсъждания, информация чрез 

медии и интернет.  

СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 

 Увеличаване на количествата 

депонирани отпадъци и нарастване 

нормата на натрупване на отпадъци 

на човек от населението. 

 Периодично образуване на 

нерегламентирани замърсявания. 

 Липса на ефективна система за 

разделно събиране и оползотворяване 

на биоразградимите отпадъци и 

отпадъците от твърдо гориво. 

 Недостатъчна ангажираност на 

жителите за разделно събиране на 

отпадъци и спазване на изискванията 

за изхвърляне на отпадъци. 

 Недостатъчни приходи от такса 

битови отпадъци, непокриващи 

действително извършения разход. 

 Ниска социална поносимост към 

увеличаване на таксите за отпадъци. 

 Липсва мониторингова система, която 

да отчита удовлетвореността на 

обществеността от услугите по 

управление на отпадъците. 

 Неефективна система за контрол и 

санкциониране на нарушители. 

 Увеличаващи се раходи за дейностите за 

сметосъбиране и депониране на 

отпадъците. 

 Недостатъчна държавна подкрепа към 

местната власт за изпълнение на 

законовите задължения в сферата на 

отпадъците. 

 Трудност на нискодоходните групи да 

отделят допълнителни средства за услуги 

и дейности, свързани с управлението на 

отпадъците. 

 Налагане на санкции при неспазване 

изискванията на нормативната уредба. 

 Преминаване към нови схеми за 

определяне на такса битови отпадъци, 

съобразно промени в законодателството 

на ЕС и значително повишаване на такса 

битови отпадъци за населението. 
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IV.ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

 

Основна цел на програмата е да се определят необходимите мерки за 

изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в 

общината, като елемент на интегрирана Регионална система за 

управление на отпадъците на общините в Област Шумен, чрез която да 

се постигне намаляване на въздействията върху околната среда, 

причинени от образуваните отпадъци, подобряване на ефективността на използване на 

ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите 

в областта на управление на отпадъците.  

 

Опорна точка при определяне на стратегическите цели на Програмата за управление на 

отпадъците на Община Велики Преслав за периода 2016-2020г. са направените изводи от 

анализа на състоянието на управлението 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, респ. предвижданията на Националния 

план за управление на отпадъците 2014-2020г. 

 

В съответствие с това са идентифицирани генерална и четири стратегически цели на 

общинската програма: 

 

 Генерална (дългосрочна) цел: 

 Ефективна и устойчива система за управление на отпадъците, предлагаща 

икономически достъпни и качествени услуги, в съответствие с екологичното 

законодателство, националната политика и стратегията за развитие на община 

Велики Преслав за ограничаване на вредното въздействие на отпадъци върху 

околната среда и човешкото здраве. 

 

Стратегическите цели, чието постигане през периода на Програмата ще допринесе за  

изпълнението на генералната цел, са: 

 

 Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, 

чрез предотвратяване образуването им  и насърчаване на повторното им 

използване; 

 

 Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и 

оползотворени  отпадъци,  което да намали риска за населението и околната 

среда от депонирането им; 

 

 Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и 

безопасна околна среда; 

 

 Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при 

прилагане йерархията на управление на отпадъците.  
 

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

2014-2020г. 

При определяне на стратегическите цели са използвани следните принципи:  
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 Релевантност - целите трябва да стимулират общината да изпълнява своята мисия;  

 Реалистичност - целите трябва да бъдат реалистични;  

 Мотивираност - целите трябва да стимулират изпълнението на заложените 

дейности;  

 Прозрачност/разбираемост - целите трябва да бъдат определени просто и ясно;  

 Ангажираност/задължителност - целите трябва да предопределят задълженията;  

 Хармонизираност - целите в областта на политиката и звената вътре в общината 

трябва да бъдат в тясна взаимна връзка.  

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

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

разлика от стратегическите цели, оперативните могат да бъдат краткосрочни и 

средносрочни. И при формулиране на оперативните цели са приложени общите правила за 

определяне на цели, а именно, целите трябва да са: 

 

 Специфични - да са възможно най-точни и конкретни; 

 Измерими - да са формулирани по начин, които да дава възможност за оценка дали 

са постигнати; 

 Реалистични -да е възможно да бъдат изпълнени; 

 Времево обвързани - да е определен срок за изпълнение.  

Някои от оперативните цели са предварително заложени в националното законодателство 

и в националните програмни документи, например целите за рециклиране на битовите 

отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло; целите за биоразградимите отпадъци и 

т.н. За онези потоци отпадъци или компоненти на системата за управление на отпадъците, 

за които няма определени национални цели, общината сама е определила оперативни 

цели.  

 

Изборът на конкретни целенасочени мерки и тяхната комбинация във времето 

представляват различните алтернативи за достигане на набелязаните цели.  

 

За да идентифицира конкретните мерки, общината е работила по две алтернативи за 

постигане на целите: 

1) чрез децентрализиран подход в управлението на отпадъците; 

2) чрез централизиран подход в управлението на отпадъците.  

 

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

програмата, е заложено да се изпълни определен набор от дейности, които са обособени в 

подпрограми. Достигането на всяка стратегическа цел може да се осъществи, чрез 

изпълнението на една или няколко подпрограми.  

 

ЗУО изисква общинските програми за управление на отпадъците да се разработват в 

съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за 

управление на отпадъците. Като се имат предвид стратегическите цели и програмите с 

мерки за тяхното достигане от Националния план за управление на отпадъците 2014-

2020г., общинската програма за управление на отпадъците на Община Велики Преслав, 

включва следните стратегически цели и подпрограми за достигане на всяка от тези цели:  
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Стратегически цели Подпрограма 

Стратегическа цел 1: Намаляване на 

вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и 

насърчаване на повторното им използване 

 Подпрограма за предотвратяване образуването на 

отпадъци 

Стратегическа цел 2: Увеличаване на 

количествата рециклирани и  оползотворени 

отпадъци което да намали риска за 

населението и околната среда от 

депонирането им 

 Подпрограма за разделно събиране и изпълнение 

на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на  битовите отпадъци най-малко от  

хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло 

 Подпрограма за разделно събиране и постигане на 

целите за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. 

за биоотпадъците 

 Подпрограма за изпълнение на изискванията и 

целите за рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци  

 Подпрограма за предотвратяване и намаляване на 

риска от депонирани отпадъци 

Стратегическа  цел 3: Управление на 

отпадъците, което гарантира чиста и 

безопасна околна среда 

 Подпрограма за информационно осигуряване, 

запазване и подобряване на административния 

капацитет на общината по управление на 

отпадъците 

Стратегическа цел 4: Превръщане на 

обществеността в ключов фактор при 

прилагане на йерархията на управление на 

отпадъците  

 Подпрограма за прилагане на разяснителни 

кампании и информиране на обществеността по 

въпросите на управление на отпадъците 

В началото на всяка подпрограма, преди представянето в табличен формат на мерките/ 

дейностите, резултатите от тях и т.н., е  направено кратко представяне на подпрограмата, 

в което са изложени: какви са националните цели и посока на развитие в разглежданата 

област; най-важните резултати, които общината е постигнала до момента и които ще 

надгражда; най-важните изводи и препоръки от анализите, съотносими към 

подпрограмата; ключовите резултати, които се очакват от изпълнението на подпрограмата 

и ще спомогнат за достигането на съответната стратегическа цел на програмата за 

управление на отпадъците; наличието на други дейности и мерки, включени в други 

подпрограми на общинската програма за управление на отпадъците, които допълват и 

подпомагат изпълнението на оперативната цел на подпрограмата. 

Подпрограмите съдържат както инвестиционни мерки, така и неинвестиционни мерки. 

Инвестиционните мерки 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; закупуване и инсталиране на компостери за 

домашно компостиране; закупуване на съдове и транспортни средства за разделно 

събиране и транспортиране на биоотпадъци и др. Инвестиционните проекти и 

възможностите на финансиране на определените стратегически цели в програмата и 

мерките в плана за действие са представени в тази глава. За изготвяне на 

Инвестиционната програма сe вземат в предвид възможностите на общината за 

финансиране на дейностите по управление на отпадъците. Финансирането на дейностите 

по събиране, транспортиране и депониране на битовите отпадъци, почистване на 
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обществени места, почистване на незаконни сметища се поема от общинския бюджет чрез 

приходите от такса „битови отпадъци”. Осигуряването на финансови средства за големи 

инвестиционни проекти в областта на управлението на отпадъците ще се търсят чрез 

външно финансиране от структурните и кохезионни фондове на ЕС, чрез Оперативните 

програми или други финансиращи организации. Инвестиции, свързани с проекти, като 

например за въвеждане на фамилно компостиране и други малки проекти с образователна 

цел биха могли да се финансират от ПУДООС. През плановия период ще се търсят 

възможности за привличане на инвестиции от частния сектор под формата на Публично-

частно партьорство по отношение изграждане на инфраструктура за събиране и 

оползотворяване на строителни и биоразградими отпадъци, както и за изграждане на 

инсталации за сепариране. Инвестициите, които попадат в меката част на програмата, за 

разпространение на информационни материали, провеждане на кампании, обучения или 

инструктиране на притежателите на отпадъци се финансират от общинския бюджет или 

могат да бъдат финансирани от организациите по оползотворяване на отпадъците и други 

външни донори от частният сектор. Някои от дейностите в плана за действие не изискват 

наличен финансов ресурс, като въвеждане на нормативни изисквания чрез изменения и 

допълнения на местната нормативна уредба, което ще се осъществи чрез наличния 

административен капацитет. 

Неинвестиционните мерки включват дейности в т.ч.: нормативни промени; назначаване на 

служители; обучение на служители; подготовка на проекти; разработване на методики, 

инструкции и др.административни актове; изпълнение на контролни дейности; 

провеждане на информационни кампании; разработване и внедряване на информационни 

системи и др. 

Приблизителната стойност на остойностените по този подход подпрограми е представена 

в следващата таблица. 

 
Подпрограма Стойност ( хил. лв.) 

Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци 7 400 

Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка 

за повторна употреба и за рециклиране на  битовите отпадъци най-малко 

от  хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло 
1 000 500 

Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за 

биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците 1 605 000 

Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци 40 000 

Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани 

отпадъци 430 000 

Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на 

административния капацитет на общината по управление на отпадъците 
25 000 

Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите на управление на отпадъците 
10 000 

Общо: 3 117 900 
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V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  

ВКЛЮЧВАЩ  ПОДПРОГРАМИ С МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 

 

Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез 

предотвратяване образуването им  и насърчаване на повторното им използване 

 

Подпрограма  за предотвратяване образуването на отпадъци 

Рамковата директива за отпадъците задължава страните членки да разработят програми за 

предотвратяване на образуването на отпадъци. Това изискване е транспонирано в ЗУО, 

приет през 2012 г. Съгласно чл.50 на ЗУО, министърът на околната среда и водите 

разработва и внася в Министерския съвет програма за предотвратяване образуването на 

отпадъци, като неразделна част от Националния план за управление на отпадъците. За 

първи път в България такава програма е разработена в рамките на изготвения НПУО 2014-

2020 г. Мотото на Националната програма за предотвратяване на образуването на 

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

В съответствие с изискванията на ЗУО, структурата и съдържанието на Националната 

програма за предотвратяване на образуването на отпадъци 2014-2020г., Община Велики 

Преслав разработи настоящата „Подпрограма за предотвратяване образуването на 

отпадъци”(ППОО), като неразделна част от Програма за управление на отпадъците 2016-

2020г. ППОО включва: 

 Въведение и основни положения;  

 Определяне на мястото на предотвратяването на отпадъците в йерархията на 

управление на отпадъците; 

 Цел на Програмата; 

 Индикатори за оценка на изпълнение на мерките за предотвратяване образуването 

на отпадъци; 

 Мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци;  

 План за действие, в който са посочени конкретни мерки и дейности за ПОО. 

 

Въведение и основни положения  

Ресурсите на Земята са ограничени, а това ограничава и възможностите за развитие на 

постоянно нарастващото световно население. Отпадъците от една страна се образуват от 

използването на ресурси или продукти, а от друга-те имат негативни ефекти върху 

околната среда в резултат от тяхното преработване или обезвреждане. Прекъсването на 

връзката между икономическия растеж и нарастващото използване на ресурсите, което 

води до негативно влияние върху човека и природата е основна цел в областта на 

политиката по околна среда. Този ръководен принцип за устойчиво развитие представлява 

не само ориентир за държавни действия, но е и мерило за решенията на икономиката и 

обществото. Съгласно чл. 29 т.1 на РДО всяка страна членка на ЕС трябва да разработи 

Програма за предотвратяване на образуването на отпадъци. Предвидените в нея цели и 

мерки трябва да доведат до прекъсване на споменатата връзка между икономическия 

растеж и въздействието върху околната среда.  

Според РДО (чл. 3, т.1), както и според българския ЗУО (§1, т. 17 от ДР), "Отпадък" е 

всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да 

се освободи, или е длъжен да се освободи”. Особено важно е да се подчертае, че 

предотвратяването на отпадъци (ПО) има най-висок приоритет в йерархията на 

управление на отпадъците. Най-големите натоварвания на околната среда възникват при  
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производството на един продукт и именно поради това тези натоварвания се намаляват, 

чрез мерки за ПО.  

„Предотвратяване на образуването на отпадъци” означава да не възникват отпадъци, да 

не се произвеждат продукти, които после да трябва да бъдат рециклирани или 

обезвреждани. Различните възможности за третиране на отпадъците винаги са свързани с 

трудности и натоварвания за околната среда. Отпадъкът не изчезва просто така, а чрез 

депонирането и изгарянето, дори чрез рециклирането, само се променя като вещество. 

Всяко депониране е намеса в природата, като при това не могат на 100% да се изключат 

вредни въздействия върху околната среда. В най-добрия случай отпадъците се 

оползотворяват, но дори и в този случай възникват натоварвания поради употребата на 

енергия и вода. Поради това, най-адекватното противодействие на проблемите с 

отпадъците са действията преди образуването на отпадъци, а именно предотвратяването 

на образуването на отпадъци.  

Необходимо е  също да има доброволни и самоограничителни мерки от страна на всички 

участници в обществения живот, като тези мерки трябва да се разясняват, да се помага за 

тяхното създаване и провеждане, да се дават съвети на бизнеса и домакинствата.  

Участници в дейностите по предотвратяване на образуването на отпадъци 

Основни участници в разработването и реализацията на политиките по ПОО са: 

Държава. Тя създава ефективни предпоставки и регулации за подпомагане на 

участниците в дейностите по предотвратяване образуването на отпадъци, за да изпълни 

задължението си съгласно РДО и ЗУО. За целта държавата може да предвиди в 

съответните нормативни актове, например, различни данъци и/или такси, които 

стимулират производства или потребление с по-малко отпадъци. Държавата може също 

така да регламентира, чрез нормативен акт дори забрани за дадени продукти, ако това не 

противоречи на европейските норми, както и определянето на задължения, като например 

задължително обратно изкупуване, ограничения в разпространението, регламентиране на 

транспортирането, складирането и третирането на отпадъците и др. Освен това по силата 

на чл. 49 и чл. 50 от ЗУО държавата е длъжна да прилага мерки за планиране като изготвя 

и план за управление на отпадъците, както и програма за предотвратяване на образуването 

на отпадъци. Въвеждането на разрешителни и регистрационни режими също е задължение 

на държавата, регламентирано в ЗУО. 

Общини.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. В общинските програми и наредби за 

управление на отпадъците могат да се включат и съвсем конкретни мерки за ПО, като 

например ограничаване на ползването на прибори за еднократна употреба при обществени 

мероприятия.  

Икономически и научни субекти, неправителствени организации.За предотвратяване 

на образуването на отпадъци икономическите субекти, подпомагани от научните среди, 

могат да разработят продукти и производствени процеси, които са екологосъобразни и 

бедни на отпадъци и да оптимизират съществуващи процеси и продукти. Предлаганите на 

пазара продукти трябва да бъдат с по-дълъг живот, да са лесни за поправяне и да са 

произведени и търгувани без излишни опаковки. Тоест икономическите субекти, 

подпомагани от научни организации, могат да предприемат мерки, с които се отказват от  

производството на неекологосъобразни продукти. Засега този отказ е по-скоро доброволен 

и продиктуван от маркетингови или други съображения, но той може да стане и 

задължителен при разработване и влизане в сила на съответни закони, наредби и 

стандарти. Неправителствени организации, които подкрепят идеите  за общество, 
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стремящо се към нулеви отпадъци, могат  да създадат платформи и доброволни мрежи за 

всички субекти, които имат желание да допринесат за реализация на тези политики. 

Домакинства. Въпреки, че основните количества отпадъци не се генерират от 

домакинствата, респективно от крайните купувачи, мерките за предотвратяване на 

отпадъци са насочени в най-голямата си част към тях. Всеки потребител може да ограничи 

купуването на стоки, които водят до образуване на много отпадъци и по този начин да 

принуди производителите да спрат или поне да намалят производството на такива стоки. 

На сегашния етап това означава потребителят да има такова съзнание, че дори да е готов 

да понесе ограничения в своите „удобства”, респективно да вложи повече усилия и време. 

Поради това реално и действащо предотвратяване на отпадъци сред потребителите може 

да се очаква, когато на пазара се предлагат достатъчно стоки и услуги, които са ефективни 

от екологична гледна точка. 

Определяне на мястото на предотвратяването на отпадъците в йерархията на 

управление на отпадъците 

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

респективно в §1, точка 28 от ДР на ЗУО, като: “Мерките, взети преди веществото, 

материалът или продуктът да стане отпадък, с което се намалява:  

- количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или 

удължаването на жизнения им цикъл;  

- вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото 

здраве; или  

- съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите”. 

С цел по-доброто изясняване на цитираното определение неговите отделни компоненти 

могат да бъдат обяснени чрез термините: количествено и качествено предотвратяване. 

Докато намаляването на количествата отпадъци се нарича количествено предотвратяване 

на отпадъци, то намаляването на съдържанието на вредни вещества в материалите и 

продуктите се нарича качествено предотвратяване на отпадъците. Двата аспекта са тясно 

свързани и не трябва да се разглеждат като независими, а по-скоро като взаимно 

допълващи се. Само в случай, че даден продукт не бъде произведен, то той не би се 

превърнал в отпадък, т.е. в случая на 100% количествено предотвратяване няма да има 

нужда и от качествено предотвратяване.  

Предотвратяването е хоризонтална мярка, която обхваща всички фази на потока на 

материали - добив, производство, разпространение и потребление. Предотвратяването на 

отпадъка не е само в една от тези фази. Колкото по-рано се реализират мерките по 

предотвратяване, толкова по-ефективни ще бъдат.  

Йерархия на отпадъците. Общи положения. 

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. 

 

Цел на Програмата 

За ограничаване на количеството отпадъци, генерирани на територията на Община Велики 

Преслав, от съществено значение са мерките за предотвратяване и/или минимизиране на 

образуването на отпадъци.За подобряване на текущото състояние, относно генерираните 

количества отпадъци и в съответствие с йерархията  за управление на отпадъците, един от 

основните приоритети на ПУО е провеждането на целенасочена политика  за ПО, 

синтезиран в стратегическата цел на настоящата ППОО. 
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Стратегическа цел: „Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез 

предотвратяване образуването им” 

 

Оперативната цел е количествено ориентирана и е формулирана по следния начин: 

 

 „Нормата на натрупване на битовите отпадъци нараства със значително по-бавни 

темпове от нарастването на минималната работна заплата”  

 

През 2020г. ръстът на нормата на натрупване на битовите отпадъци да е по-нисък от ръста 

на минималната работна заплата, спрямо 2016г. 

Оперативната цел е в синхрон с основната цел на европейската и национална политика в 

областта на околната среда „Прекъсването на връзката между икономическия растеж и 

нарастващото използване на ресурсите, което води до негативно влияние върху човека и 

природата”. 

 

Индикатори за оценка на изпълнение на мерките за предотвратяване образуването 

на отпадъци 
Определянето на индикатори за успеха на предотвратяване на образуването на отпадъци е 

изключително труден процес. Трябва да се определят „специфични качествени или 

количествени контролни показатели” (индикатори), чрез които да може да се оценява и 

наблюдава напредъкът на изпълнението на мерките за ПО.  

В нашата програма индикаторите за изпълнение на оперативната цел са: 

Специфичен количествен текущ показател за наблюдение на напредъка е стойността на 

нормата на натрупване в общината  и на минималната работна заплата за съответната 

година от програмния период.  

Целевият индикатор е през 2020г. ръстът на нормата на натрупване на битовите отпадъци 

да е по-нисък от ръста на минималната работна заплата спрямо 2016г. 

 

За постигане на стратегическата и оперативна цел на ППОО с общия принос на всички 

граждани, Община Велики Преслав се ангажира да: 

• Стимулира  - като осигурява финансова подкрепа за граждански инициативи и 

икономически стимули за дейности, водещи до повторна употреба; 

• Мотивира - като провежда информационни кампании, показващи ползите от 

промяна в консуматорските навици на хората; 

• Дава пример - като въвежда мерки за предотвратяване на отпадъците в ежедневната 

практика и дейността на общинска администрация, чрез зелени обществени 

поръчки, предоставяне на електронни услуги, намаляване на използването на 

хартия и др. 

  

Мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци   
В Приложение №4 към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУО са изброени 16 примерни мерки за ПО, 

обособени в три групи: 

 

 мерки, които могат да засегнат рамковите условия, свързани с образуването на 

отпадъци; 

 мерки, които могат да засегнат фазата на проектиране, производство и 

разпространение; 

 мерки, които могат да засегнат фазата на потребление и употреба. 
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Анализът на приложимостта на примерните мерки показва, че относими към 

компетенциите на местните власти и подходящи за прилагане в Община Велики Преслав 

са посочените по-долу мерки от Приложение № 4. За всяка мярка са представени нейната 

същност, досегашно прилагане и планирани действия в настоящата подпрограма по всяка 

мярка. 

Мярка: Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти за 

насърчаване на ефикасното използване на ресурсите 

Съдържанието на тази мярка може да се раздели на две групи дейности: 

• Разработване на общински програми за предотвратяване образуването на отпадъци 

- съгласно българското законодателство,  кметът на общината разработва Програма 

за управление на отпадъците и Подпрограма за предотвратяване образуването 

на отпадъци, която е част от нея. Кметовете на няколко общини, ако те са 

включени в регионално сдружение, могат да разработят и Програма за съответния 

регион.  

• Прилагане на икономически мерки 

С въвеждането на допълнителни плащания (екотакси, данъци, концесионни 

възнаграждения и пр.) за ползване на природни ресурси се цели намаляване на 

количеството на използваните ресурси в производството и по този начин и намаляване на 

количеството на отпадъците, които биха възникнали. 

Въпреки, че вече са разработвани и приети различни програми, както в областта на  

околната среда като цяло, така и специално в областта на управление на отпадъците, не са 

предвиждани конкретни взаимообвързани мерки за предотвратяване на отпадъците. 

Настоящата подпрограма е първата такава програма и в нея за  първи път се предвиждат 

конкретни мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци в общината. Сама по 

себе си изготвената програма е мярка за планиране на ефективното използване на 

ресурсите. Въвеждането на „електронна община”, освен преките положителни ефекти за 

гражданите и бизнеса, има съществен принос към политиката за ПО и ефективно 

използване на ресурсите. Реализирането на мерки в това направление ще доведе до 

намаляване на употребата на офис хартия и консумативи, което е равнозначно на 

предотвратени тонове отпадъци в общината. Подобряването на обслужването на граждани 

в периода на програмата ще се фокусира и върху разширяване на предлаганите 

електронни услуги и тяхното популяризиране сред гражданите и фирмите. Въвеждането 

на услугите може да стане чрез ОП „Добро управление” 2014-2020г., а информационната 

кампания за популяризиране ще се извършва в рамките на информационните кампании на 

общината за предотвратяване на отпадъците, като част от цялостната информационна 

дейност на общината по управление на отпадъците. 

Наред с това, общината може да насърчава екологосъобразно поведение на гражданите и 

юридическите лица, чрез подходящи икономически стимули. Например въвеждане на по- 

ниски ставки на годишния патентен данък по ЗМДТ за еднолични търговци и 

предприемачи, чиято дейност води до повторна употреба на дадени продукти  (услуги за 

ремонт на дрехи, обувки, мебели, велосипеди,електрическо и електронно оборудване).  

Целта е да се стимулират собствениците на занаятчийски работилници и ателиета за 

поправка да разширяват и модернизират своята дейност и използване на тези услуги от 

по-широк кръг потребители.  

Тъй като трудно може да се измери точният ефект на количественото и качественото 

предотвратяване на отпадъци, постигнато в резултат на прилагането на тази мярка, 

подходящ индикатор за нейния успех може да бъдат стойностни показатели като 

например: брой разработени програми за ПО, брой изпълнени мерки от общинската 

програма за ПО, брой и/или стойност на въведените допълнителни екоплащания или 

икономически стимули. 
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Мярка: Използване на разяснителни кампании и предоставяне на информация, 

насочена към широката общественост като цяло или към специфични групи от 

потребители 

Тази мярка може условно да бъде разделена на информационни кампании и на 

мероприятия за обучение. Популяризирането на различни практически действия, водещи 

до предотвратяване на отпадъци, може да се извършва чрез съответни кампании в 

средствата за масова информация, рекламни брошури и пр. Целта на тези кампании е 

потребителят да е в състояние да взема информирано решение, относно предотвратяване 

на отпадъци при пазаруване или при извършване на ежедневните дейности в 

домакинството с оглед ПО и намаляване на тяхното количество.  

Съществуват много добри примери за проведени информационни кампании относно ПО 

от местните власти. Например, за намаляване на количеството отпадъчна хартия, 

образувано от разпространението на рекламни материали в това число и на безплатни 

вестници, в редица европейски страни съществува практика за поставяне на стикери 

„против нежелана поща” на разположение на всеки, който желае да участва. От друга 

страна  растящото място на информационните и комуникационни  технологии в дома 

отваря пътя за нови подходи, позволяващи „всички хартии” да бъдат избегнати, като се 

дава приоритет на електронния носител, независимо дали става въпрос за битови сметки 

или за друга информация, предоставена на хартиен носител. В България също има добри 

примери за проведени информационни кампании за ПО, например  кампанията „Зелена 

идея”, провеждана в различни радия и финансирана по ОПОС 2007-2013г. 

Организирането на обучение на преподаватели може да бъде засилено, като съвместно с 

Министерството на образованието и науката се намери и подходящ начин (например в 

часовете на класния ръководител) за включване на преподаването на придобитите знания 

в учебната програма.  

Досега на територията на Община Велики Преслав информационни кампании са 

провеждани главно от ООООп за разделно събиране на отпадъци от опаковки, но не са 

провеждани такива, които са конкретно и целенасочено за предотвратяване на отпадъци. 

През периода на програмата се залага да бъдат проведени такива, на които ще се 

разяснява и предостави информация за ползите от предотвратяването на отпадъците и 

съвети за действия в тази посока. Основният резултат на тази мярка е повишаване на 

общественото съзнание. Специална целева група ще са децата и учениците в детските и 

учебни заведения, които много бързо се приобщават към „зелените” идеи. 

Информационните кампании ще се фокусират приоритетно към намаляването на 

образуването на отпадъци от опаковки от хартия, картон, стъкло и пластмаса и 

биоразградими отпадъци.  

Въпреки, че непосредствените резултати от тази мярка не могат да се измерят 

количествено, тя има много голямо значение за формиране на съзнание в потребителското 

общество, което се стреми да избягва образуването на отпадъци. 

Индикатори: Брой проведени информационни кампании и обучения. 

 

Мярка: Зелени обществени поръчки  
Както европейското, така и българското законодателство и свързаните с него документи 

позволяват залагането на екологични критерии при обществените поръчки. Пример за 

това са директивите за възлагане на обществени поръчки (2004/17/EО и 2004/18/EО), 

хармонизираният с тях български ЗОП, Националният план за действие за насърчаване на 

зелените обществени поръчки 2012-2014г. и Наръчникът за екологичен характер на 

обществените поръчки на българската АОП и не на последно място Наръчникът за 

екологичните обществени поръчки, публикуван от Комисията на 29 октомври 2004г. 

България е сред европейските страни с най-малък дял на зелените обществени поръчки. За 

това положение съществуват редица причини от икономически и най-вече конюнктурен 
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характер, поради които при възлагане на обществени поръчки най-често се прилага 

критерият „най-ниска цена” или „икономически най-изгодна оферта”. Това означава, че в 

повечето случаи екологичните критерии не се вземат предвид. Дори обаче и да се 

използва само критерият най-ниска цена, има достатъчно възможности за прилагане на 

мярката, напр. при поръчки на стоки и услуги, които попадат в групата на стоките и 

услугите, за които има разработени критерии от ЕК например рециклирана хартия, офис и 

IT оборудване, осветление, почистващи продукти и услуги и др.  

В Германия чрез закон е предвидено, че при възлагане на обществени поръчки трябва да 

се предвиди използване на такива продукти, които се характеризират с по-дълъг жизнен 

цикъл и са удобни за поправки и за повторна употреба. Чрез „повишаване на капацитета 

на общината за възлагане на зелени обществени поръчки” или „разширяване на обхвата на 

зелени обществени поръчки”, или чрез прилагане на екологични критерии при избор на 

изпълнители общините могат да въздействат косвено върху образуването на отпадъци. 

Индикатори: Брой и/или стойност на „зелени” обществени поръчки, брой обучени 

служители  
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 

 

Стратегическа цел: 1 
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване образуването им  и насърчаване на повторното 

им използване 

Оперативна цел: 
През 2020 г. ръстът на нормата на натрупване на битовите отпадъци да е по-нисък от ръста на минималната работна 

заплата, спрямо 2016 г. 

Базови стойности на 

целевия индикатор 

Минимална работна заплата: 420 лв. 

Норма на натрупване в Община Велики Преслав към 31.12.2015г.: 279 кг./жител/година 

 

Мярка 
Дейности 

/мерки/ 

Бюджет 

(лв) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща  Партньор 

1.Използване на мерки 

за планиране или други 

икономически 

инструменти за 

насърчаване на 

ефикасното използване 

на ресурсите 

1.1. Разработване 

на програма  за 

управление на 

отпадъците  с 

включени цели и 

мерки за ПО 

 5 400 Отчисления по 

чл.64 от ЗУО 

2016 Одобрена от 

общински  съвет 

Програма за 

управление на 

отпадъците 

Етапи на 

изготвяне на 

Програма  за 

управление на 

отпадъците с 

включени мерки 

за ПО 

Разработена и 

приета Програма 

за управление на 

отпадъците с 

включени мерки 

за ПО 

Община 

 

Обществеността 

и други 

заинтересовани 

страни, които 

участват в 

обществените 

консултации при 

разработването 

на програмата 

1.2. Извършване 

на мониторинг на 

изпълнение на 

мерките за ПОО 

заложени в 

програмата 

- - 2016-2020 Намаляване на 

вредното 

въздействие на 

отпадъците 

Ежегодно - брой 

изпълнени/ в 

процес на 

изпълнение 

мерки 

Всички мерки, 

включени в 

ППОО са 

изпълнени до 

края на 2020 г.  

Еколог  

1.3. Пилотно 

въвеждане на 

намален размер на 

такса „Битови 

отпадъци” за 

домакинствата, 

които прилагат 

домашно 

компостиране  

- - 2017-2020 Осигурен 

данъчен стимул 

за домакинствата 

Подготовка на 

промени в 

размера на такса 

„Битови 

отпадъци” към 

Наредба за реда 

за определяне и 

събиране на 

местните такси, 

цени на услуги 

и права в 

В приложението 

към Наредбата 

са определени 

по-ниски ставки 

на такса „Битови 

отпадъци” за 

домакинсства с 

домашно 

компостиране 

Общински 

съвет  

Община 
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Община Велики 

Преслав 

1.4. Определяне на 

ниски ставки на 

патентния данък 

по ЗМДТ за 

данъчно 

задължени лица, 

чиято дейност 

пряко води до 

повторна употреба 

на продукти 

- - 2017-2020 Осигурени 

стимули за 

лицата, 

предоставящи 

услуги, водещи 

до 

предотвратяване 

на отпадъци 

Подготовка на 

промени в 

размера на 

патентния данък 

към Наредба за 

реда за 

определяне и 

събиране на 

местните такси, 

цени на услуги 

и права в 

Община Велики 

Преслав  

В приложението 

към Наредбата 

са определени 

ниски ставки на 

патентния данък 

зауслуги,отнася

щи се до 

повторна 

употреба на 

продукти  

Общински 

съвет 

Община 

1.5.Съставяне на 

регистър на 

всички 

производствени 

фирми на 

територията на 

общината и 

създаване на база 

данни за 

отделяните 

производствени 

отпадъци от тях 

- - 2016-2020 Осигуряване на 

актуална база 

данни 

Етапи на 

събиране на 

информацията и 

бр. обхванати 

фирми 

Съставен 

регистър 

Община  Фирми и 

предприятия 

2.Използване на 

разяснителни кампании 

и предоставяне на 

информация, насочена 

към широката 

общественост като цяло 

или към специфични 

групи от потребители 

 

2.1.Изготвяне на 

годишен план за 

действие, относно 

информация и 

кампании за 

предотвратяване 

на отпадъците 

- - 2016-2020 Гражданите и 

фирмите са 

запознати с 

ползите от ПО 

Изготвени 

годишни 

планове 

До 2020г. 

изготвени 3 

годишни 

планове за 

действие 

Еколог  

2.2.Провеждане на 

кампании за 

разясняване и 

предоставяне на 

информация за 

политиките по 

В 

рамките 

на 

ежегодн

ия 

бюджет 

Общински 

бюджет 

Отчисления по 

чл.64 от ЗУО, 

Оперативни 

програми 

2016-2020 Гражданите и 

фирмите са 

запознати с 

ползите от ПО 

Брой 

реализирани 

дейности от 

годишния план 

за действие 

До 2020г. 

проведени 

минимум 3 

информационни 

кампании 

Ресорен 

заместник 

кмет 
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предотвратяване 

на отпадъците  

за 

информ

ационни 

кампани

и по 

управле

ние на 

отпадъц

ите 

3.Зелени обществени 

поръчки 

Обучение, 

относно „зелени 

обществени 

поръчки” на 

служител/и от 

общинската 

администрация с 

функции за 

възлагане на 

обществени 

поръчки  

2 000 Общински 

бюджет 

2016-2020 Служител/и на 

Общината са 

преминали 

обучения по 

темата за зелени 

обществени 

поръчки  

Брой обучени 

служители 

Към края на 

2020г. 5% от 

обществените 

поръчки са 

„зелени” 

Кмет  
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Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 

отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда от депонирането 

им 

 

Най - добрата политика е образуването на отпадъци да бъде предотвратено. За България и 

българските общини тази политика е в начален стадий и постигането на резултати ще 

изисква упорита работа и по-продължително време. Ето защо в краткосрочна перспектива 

управлението на отпадъците в Община Велики Преслав  ще се подобрява, чрез дейности, 

свързани с повторно използване, рециклиране и оползотворяване на отпадъците. В 

съответствие с националните цели за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване 

на отпадъците, както и стремежът за изпълнение на общинските цели за рециклиране, 

оползотворяване и намаляване на депонираните отпадъци, доведоха до поставянето  на  

 

Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и  оползотворени 

отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда от депонирането им” 

в Програмата за управление на отпадъците, за която са разработени мерки, тематично 

разделени в четири подпрограми: 

 

 Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране на  битовите отпадъци най-малко от  хартия и 

картон, метали, пластмаса и стъкло 

 Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите 

битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците 

 Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци  

 Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци 

 

Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране на  битовите отпадъци най-малко от  хартия и 

картон, метали, пластмаса и стъкло 

 

Законът за управление на отпадъците в сила от юли 2012г., поставя  изисквания пред 

българските общини да достигнат поетапно до 2020г. рециклиране на битовите отпадъци 

от  хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло (в които потоци 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 достигне целта самостоятелно или 

заедно с други общини, в зависимост от решението на Общото събрание на съответното 

РСУО и наличната инфраструктура за третиране на отпадъците в общината и региона. 

Системите за разделно събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки от хартия и 

картон, метали, пластмаса и стъкло, НУБА и ИУЕЕО, които се осъществяват и 

финансират основно от организациите по оползотворяване, чрез схемите за „разширена  
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отговорност на производителя” се отчитат и допринасят  в голяма степен за постигане от 

общините на целите за рециклиране на битовите отпадъци. 

 

Имайки предвид добрите практики община Велики Преслав, чрез сключване на договор с 

ООООп „ Булекопак” АД  е предприела действия и организира разделното събиране на 

отпадъците от опаковки от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло. В резултат от 

предприетите мерки се очаква количеството на разделно събраните битови  отпадъци от 

опаковки в общината да нарасне и да достигне до необходимото за изпълнение на целите 

на общината за рециклиране на тези потоци отпадъци. Поради това, общината ще 

предприеме допълнителни действия в следните направления: 

• Разширяване и оптимизиране на системата за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки и редовно спазване графика за извозването им при строг контрол на 

разделно събрания отпадък; 

• Предоставяне на информация за количествата разделно събрани и предадени за 

рециклиране  битови отпадъци от всички юридически лица на територията на 

общината; 

• Мерки, свързани с осъществяване на контрол за изпълнение на изискванията за 

разделно събиране и предаване на рециклируеми битови отпадъци; 

• Въвеждане на стимули за гражданите и юридическите лица за активно участие в 

организираните от общината системи за разделно събиране на отпадъците. 

 

В тази подпрограма не са включени  част от мерките, които имат пряка връзка с 

постигането на специфичните цели, но са тематично отнесени в други подпрограми  в 

рамките на настоящата Програма за управление на отпадъците 2016-2020г., тъй като имат 

хоризонтален характер и допринасят за постигането на няколко стратегически и 

оперативни цели на програмата. Пряко отношение към постигане на  оперативната цел на 

настоящата подпрограма  са мерките от други подпрограми, свързани например с: 

• Осъществяване на информационни кампании за ползите от разделното събиране на 

отпадъци; 

• След въвеждане на методиката на  национално ниво  и влизане в сила на  

националните нормативни изисквания за определяне на ТБО, където е възможно 

определянето и да е пряко свързано с количествата изхвърлени отпадъци; 

• Внедряване на електронна информационна система за управление на отпадъците в 

общината, чрез която ще се събират данни за отпадъците, вкл. модул за разделно 

събраните и предадени за рециклиране, за проследяване на степента на постигане на 

целите  и вземане на съответните управленски решения; 

• Обучителни програми за поддържане и подобряване капацитета на 

администрацията и контролиращите служители на общината; 

• Общи събрания на РСУО, обвързани с вземане на решения за подхода за 

изпълнение на целите на общините в РСУО и решения по други въпроси. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

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,което да намали риска за населението и 

околната среда  от депонирането им 

Оперативна цел: Достигане на целите за рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло 

Текущи индикатори 

2016 г. -  минимум 25% от общото тегло на отпадъците от  хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло  са 

подготвени за повторна употреба и рециклиране; 

2018 г. -  минимум 40% от общото тегло на отпадъците от  хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло  са 

подготвени за повторна употреба и рециклиране. 

Целеви индикатори 
2020 г. -  минимум 50% от общото тегло на отпадъците от  хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло  са 

подготвени за повторна употреба и рециклиране. 

 

Мярка 
Дейности 

/мерки/ 

Бюджет 

(лв) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща  Партньор 

1. Достигане на 

целите за 

подготовка за 

повторна употреба 

и за рециклиране 

на битовите 

отпадъци от 

хартия, метали, 

пластмаса и стъкло 

1.1.Изграждане на 

инсталация за 

предварително третиране 

на битови отпадъци с цел 

оползотворяване на 

битовите отпадъци и 

предотвратяване на 

емисиите на парникови 

газове  към  РСУО 

Шумен 

1 000 000 

/ След 

изготвяне 

на 

инвестици

онен 

проект 

бюджетът 

ще бъде 

уточнен/ 

ОП „Околна 

среда 

2014-2020 г.“ 

Отчисления по 

чл.64 от ЗУО 

2020 Изградена 

инсталация за 

предварителн

о третиране 

на битови 

отпадъци с 

цел 

оползотворяв

ане на 

битовите 

отпадъци  

Етапи на 

възлагане и 

изпълнение 

на 

поръчките 

Достигнати 

цели за 

подготовка за 

повторна 

употреба и за 

рециклиране 

на битови 

отпадъци от 

хартия, 

метали, 

пластмаса и 

стъкло 

Общините 

партньори в 

РСУО 

УО на ОП 

„Околна 

среда 

2014-2020 

г.“ 
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1.2.Разширяване и 

оптимизиране на 

системата за разделно 

събиране на отпадъци от 

опаковки и редовно 

спазване графика за 

извозването им при строг 

контрол на разделно 

събрания отпадък 

- Организация по 

оползотворяване 

на отпадъци от 

опаковки 

(ООООп) 

2016-2020 Оптимизиран

а система за 

разделно 

събиране на 

отпадъци от 

опаковки 

Спазване 

графика за 

извозването 

Разширена и  

оптимизирана 

система 

Организаци

я по 

оползотвор

яване на 

отпадъци от 

опаковки 

Община 

Велики 

Преслав 

1.3.Усъвършенстване на 

системата за разделно 

събиране на хартиени, 

картонени, найлонови и 

пластмасови отпадъци в 

административните, 

държавни и обществени 

сгради 

- Организация по 

оползотворяване 

на отпадъци от 

опаковки 

2016-2020 Усъвършенст

ване на 

системата 

Брой 

обхванати 

сгради в 

системата 

Всички 

администрати

вни, държавни 

и обществени 

сгради са 

обхванати в 

системата 

Общинска 

администра

ция   

ООООп 

Държавни 

администра

ции 

1.4. Публикуване на 

интернет страницата  на 

общината  и широко 

оповестяване на точните 

местонахождения на 

площадките за 

безвъзмездно предаване 

на разделно събрани 

отпадъци, какви 

отпадъци и в какви 

количества могат да се 

оставят на тези 

площадки и т.н. 

- - постоянен Общественос

тта е 

информирана  

Подготовка 

на 

информаци

я за   

публикуван

е на 

интернет 

страницата 

на 

общината   

Общината е  

публикувала 

на интернет 

страницата си  

информация  

Еколог  

1.5. Ежегодно планиране 

и осъществяване на 

тематични проверки за 

изпълнение на 

изискванията за разделно 

събиране и изхвърляне 

на отпадъците в 

организираната от 

- - ежегодно Изготвен 

доклад до 

кмета за 

резултатите 

от 

осъществения 

контрол 

Брой 

осъществен

и 

тематични 

проверки 

Осъществени 

ежегодни 

проверки  

Еколог  
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общината система за 

разделно събиране на 

отпадъците 

1.6.Ежегодно събиране и 

обработка на 

информация от ООп / 

фирми  и др. юридически 

лица за разделно събрани  

и предадени за 

рециклиране отпадъци в 

електронна 

информационна система 

за отпадъците на 

общината 

- - ежегодно Общината да 

разполага с 

информация 

за 

количествата 

разделно 

събрани 

отпадъци на 

територията 

на общината 

Брой на 

ООп/ 

фирми и 

юридическ

и лица, 

които са 

представил

и 

навременна  

и пълна 

информаци

я  

Всички ООп/ 

фирми и 

юридически 

лица 

представят 

навременна и 

пълна 

информация  

Ресорен 

зам.кмет  

 

1.7. Въвеждане на 

годишни награди  за 

граждани/ фирми за 

активно участие в 

системата за разделно 

събиране на битовите 

отпадъци 

500 Общински 

бюджет ( в 

рамките на 

бюджета за 

ежегодните 

информационни 

кампании) 

2016-2020 Стимулиране 

на 

гражданите и 

юридическит

е лица за 

активно 

участие в 

системите за 

разделно 

събиране на 

отпадъците  

Брой 

организира

ни събития 

за връчване 

на награди 

на 

граждани и 

юридическ

и лица 

Най-малко 3 

организирани 

събития за 

връчване на 

годишни 

награди  

Звеното в 

общината 

отговорно 

за 

информаци

онните 

кампании и 

връзки с 

обществено

стта  

 

1.8.Усъвършенстване на 

системите за разделно 

събиране на отпадъци от 

специфичните отпадъчни 

потоци и на масово 

разпространени опасни 

отпадъци от 

домакинствата 

/луминисцентни лампи, 

батерии, акумулатори и 

отработени масла, 

електрически и 

- Общински 

бюджет 

2016 -2020 Общината 

разполага с 

допълнителн

и 

възможности 

за разделно 

събиране и 

отчитане на 

рециклируем

и отпадъци 

Предварите

лни 

дейности, 

проучване 

на 

организаци

ите и 

сключване 

на договор  

Сключени 

договор с 

организации 

по 

оползотворява

не 

Ресорен 

зам.кмет 
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електронни уреди и др./ 

1.9.Иницииране на общо 

събрание на РСУО 

Шумен с оглед вземане 

на решение за начина на 

постигане на целите за 

рециклиране и 

оползотворяване на 

битовите отпадъци  и 

други свързани въпроси 

- - 2016 -2020 Общината 

разполага с 

необходимата 

информация 

за подхода на 

общините от 

РСУО 

Шумен за 

изпълнение 

на целите за 

битови 

отпадъци  

Осигуряван

е на 

представит

ел на 

общината в 

заседанията 

на РСУО 

Протокол от 

проведени 

Общи 

събрания  на 

РСУО с взети  

решения 

Кмет  
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Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови 

отпадъци в т.ч. за биоотпадъците 

„Биоразградими“ са всички битови отпадъци, които имат способността да се разграждат 

анаеробно или аеробно, като хранителни  и растителни отпадъци, хартия, картон и други. 

„Биоотпадъците“ са част от биоразградимите битови отпадъци и по-конкретно отпадъците 

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.  

По-голямата част от битовите отпадъци от домакинствата и други организации са 

биоразградими отпадъци. Ето защо българското законодателство въведе конкретни 

количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на битови 

биоотпадъци, както и цели за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата.  

Разпоредбите на ЗУО изискват до 31 декември 2020г. ограничаване на количеството 

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

същите отпадъци, образувани в Република България през 1995г.  

Амбициозни национални цели за оползотворяване на битовите биоотпадъци са поставени  

и в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, приета през месец декември 2013г. 

Наредбата задължава кметовете на общини във всеки от регионите за управление на 

отпадъци да постигат следните регионални цели за разделно събиране и оползотворяване 

на битови биоотпадъци: 

 

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

биоотпадъци образувани в региона през 2014г.; 

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

биоотпадъци образувани в региона през 2014г.; 

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

биоотпадъци образувани в региона през 2014г. 

 

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

взето от Общото събрание на съответната РСУО. Целите се считат за изпълнени, при 

условие, че биоотпадъците са събрани разделно при източника на образуване, 

транспортирани и предадени за оползотворяване. Наредбата изисква кметовете на общини 

да осигурят цялото количество образувани биоотпадъци от поддържането на обществени 

площи, паркове и градини на територията на общината да се събират разделно и 

оползотворяват. 

 

Биоотпадъците, преработени чрез домашно компостиране, се считат от законодателството 

за предотвратени отпадъци и не се отчитат за изпълнение на целите  за биоотпадъците. 

 

В съответствие с националните политики и изисквания, община Велики Преслав си 

поставя следните цели, относно управлението на биоразградимите отпадъци  и 

биоотпадъците до 2020г.: 

 

• Ежегодно до 2019 г. вкл., ограничаване на  количеството депонирани 

биоразградими битови отпадъци до 50 на сто от общото количество на същите 

отпадъци, образувани в общината през 1995 г., а до края на 2020 г. ограничаване на 

количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото 

количество на същите отпадъци, образувани в общината през 1995 г.  
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• Разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци в следните 

количества: 

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

битовите биоотпадъци образувани в общината през 2014г.;  

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

битовите биоотпадъци образувани в общината през 2014г. 

 

Към момента общината изпълнява целите за намаляване на депонираните биоразградими 

битови отпадъци, но трябва да се положат допълнителни усилия за изпълнение на целите 

за битовите биоотпадъци, тъй като все още няма изградена инсталация за оползотворяване 

на зелените отпадъци. За да се изпълняват целите за намаляване на биоразградимите 

битови отпадъци е необходимо в най-кратки срокове да бъдат взети мерки за изграждане 

на компостираща инсталация за зелените отпадъци към РСУО. 

Сравнително малко е количеството на генерираните хранителни отпадъци, както и малък е 

броят  на обществените  генератори на такива отпадъци -  детски градини, учебни 

заведения, ресторанти и др., от които да се събират разделно. Може да се направи извод, 

че тяхното разделно събиране на настоящия етап  и за периода на действие на програмата 

е необосновано. Ситуацията е аналогична в по-голяма част от общините в страната. Това 

означава, че за да изпълни целите за биоотпадъците, общината трябва да преработва от 

2016 г. до 2019 г. половината от градинските отпадъци, а от 2020г. - почти 100% от 

генерираните на територията на общината градински отпадъци, за да компенсира липсата 

на технически възможности за оползотворяване на хранителните отпадъци. При 

прогнозираните количества и морфология на битовите отпадъци, общината може да 

изпълни целта за отклоняване на биоразградимите битови отпадъци за 2020г., като 

рециклира поне 50% от отпадъците от хартия  и картон и около 50% от градинските 

отпадъци. Необходимо е в общинската наредба за управление на отпадъците  да бъдат 

включени специални разпоредби и изисквания за разделно събиране и оползотворяване на 

зелените биоотпадъци, които да влязат в сила след създаване на съответната система, 

включително и биоотпадъците от пазарите, които също подлежат на компостиране.   

 

В подпрограмата за достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци са 

предвидени мерки, които условно могат да бъда класифицирани като инвестиционни 

мерки и „меки“ мерки. 

 

Инвестиционните мерки в програмата са свързани с  ОПОС 2014-2020г., както и от други 

източници на финансиране. Новите  инвестиции са свързани главно с: 

 Изграждане на инсталация за компостиране и анаеробно разграждане към РСУО; 

 Закупуване и предоставяне на домакинствата на компостери за домашно 

компостиране; 

 Закупуване на съдове за разделно събиране на биоотпадъци и транспортни средства 

за превоз на разделно събрани биоотпадъци. 

 

Наборът от „меки“ мерки за постигане на набелязаните цели включва внедряване на 

информационна система за отчитане на домашното компостиране, като модул от 

бъдещата интегрирана информационна система.  

В настоящата  подпрограма не са включени част от „меките“ мерки, които имат пряка 

връзка с постигане на набелязаните цели на програмата, но са описани в други 

подпрограми, тъй като имат хоризонтален характер и допринасят за постигането на 

няколко цели и подцели на плана. Пряко отношение към постигане на набелязаната цел на 

настоящата програмата са мерките от другите програми на плана, свързани с: 
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 осъществяване на информационните кампании за насърчаване на населението да 

събира разделно отпадъците и за активно предоставяне на информация за битовите 

отпадъци; 

  продължаване прилагането на икономически инструменти, които чрез стимули и 

санкции да доведат до постигане на набелязаните цели /отчисленията за 

депониране, редукция на ТБО за участващите в системите за разделно събиране/;  

 включването в общинската наредба на специални разпоредби и изисквания за 

разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците; 

 периодично извършване от общината на проучвания за морфологичния състав на 

битовите отпадъци; 

  определяне на ТБО, възможно най-пряко свързано с количествата изхвърлени 

отпадъци; 

 обучение и подобряване административния капацитет за инспекции по управление 

на отпадъците на общинско ниво; 

 мерките за разработване и внедряване в общината на електронна информационна 

система за отчитане изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на 

битовите отпадъци; 

 мерките, свързани с подобряване на оползотворяването и на рециклирането на 

битовите отпадъци от хартия и картон, включително и опаковки от същия 

материал, тъй като те са едновременно и биоразградими отпадъци. 

 

Реализацията на мерките от настоящата подпрограма гарантира поетапното намаляване на 

количествата депонирани биоразградими отпадъци и 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.  

Осъществяването на програмата има значителен принос за изпълнение и на целите за 

намаляване на парниковите газове в съответствие с Третия национален план по изменение 

на климата до 2020 г., тъй като изпълнението на мерките за биоразградимите отпадъци са 

едновременно и мерки за намаляване и предотвратяване на емисиите на метан от депата за 

битови отпадъци. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 



ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА БИОРАЗГРАДИМИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В 

Т.Ч. ЗА БИООТПАДЪЦИТЕ 

Стратегическа цел: 2 
Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, което да намали риска за 

населението и околната среда от депонирането им 

Оперативна цел: Достигане на целите и изискванията за биоразградимите, в т.ч. за биоотпадъците 

Текущи индикатори 

Ежегодно до 2020г. количеството  на депонираните биоразградими битови отпадъци е под 50% от общото 

количество на същите отпадъци, образувани в общината  през 1995г.; 

2016г. - мин. 25% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в общината  през 2014г. са 

разделно събрани и оползотворени 

Целеви индикатори 

2020г. - количеството  на депонираните биоразградими битови отпадъци е до 35% от общото количество на 

същите отпадъци, образувани в общината  през 1995г.;  

2020г. - мин. 50% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в общината  през 2014г. са 

разделно събрани и оползотворени  

 

Мярка 
Дейности 

(мерки) 
Бюджет   

Източници 

на финансиране 

 

Срок за 

реализация  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

1. Достигане на 

целите и 

изискванията за 

биоразградимите, 

в т.ч. за 

биоотпадъците 

1.1.Осигуряване 

на подходяща 

площадка на 

територията на 

общината, във 

връзка с бъдещите 

дейности по 

компостиране на 

зелените отпадъци 

10 000 

Общински 

бюджет 

ЕООД „БКС” 

2020 

Осигурена 

площадка във 

връзка с 

дейности по 

компостиране 

Технически, 

финансови и 

административни 

процедури по 

осигуряване на 

площадката 

Площадка с 

предназначение 

отговарящо на 

изискванията 

Ресорен 

зам.кмет  
ЕООД „БКС” 
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Мярка 
Дейности 

(мерки) 
Бюджет   

Източници 

на финансиране 

 

Срок за 

реализация  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

1.2. Подготовка и 

реализация на 

проект на РСУО 

Шумен  за 

изграждане на 

инсталация за 

компостиране на 

зелените отпадъци 

1 000 000 

/ След 

изготвяне 

на 

инвестиц

ионен 

проект 

бюджетъ

т ще бъде 

уточнен/ 

ОПОС 2014-2020 

Отчисления по 

чл.64 от ЗУО 

Общински 

бюджет 

 

2020 Изградена 

инсталация за 

компостиране 

на зелените 

отпадъци, с 

която се 

намаляват 

депонираните 

биоразградими 

отпадъци 

Етапи на 

подготовка и 

изпълнение на 

проекта в 

съответствие с 

одобрения за 

финансиране 

проект 

Въведена в 

експлоатация 

инсталация 

 

Общини от 

РСУО 

УО на 

„ОПОС 

2014-2020 г.“ 

1.3. Включване в 

общинската 

наредба за 

управление на 

отпадъците на 

изисквания за 

разделно събиране 

на зелените 

отпадъци, след 

осигуряване на 

системата за 

разделното  им 

събиране. 

- - 2020 Нормативно са 

определени 

изискванията 

за разделно 

събиране на 

зелените 

отпадъци 

Подготвени 

изменения в 

Наредбата за 

управление на 

отпадъците на 

територията на 

Община Велики 

Преслав 

Приети 

изменения в 

Наредбата за 

управление на 

отпадъците на 

територията на 

Община Велики 

Преслав 

Общински 

съвет 

Община 
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Мярка 
Дейности 

(мерки) 
Бюджет   

Източници 

на финансиране 

 

Срок за 

реализация  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

1.4. Закупуване  

на  компостери за 

домашно 

компостиране и 

реализиране на 

пилотни проекти 

по населени места 

с увеличаване на 

броя на 

обхванатите 

домакинства във 

фамилно 

компостиране 

300 000 

/ След 

изготвяне 

на 

инвестиц

ионен 

проект 

бюджетъ

т ще бъде 

уточнен/ 

ОПОС  

2014-2020 

 

Отчисления по 

чл.64 от ЗУО 

 

Общински 

бюджет 

2017-2020 Закупени  

компостери 

Етапи на 

възлагане и 

изпълнение на 

поръчките 

Успешно 

изпълнен проект 

Община Общини от 

РСУО УО на 

„ОПОС 

2014-2020 г.“ 

1.5.Закупуване на 

транспортни 

средства за превоз 

на разделно 

събрани 

биоотпадъци 

300 000 ОПОС  

2014-2020,  

ПУДООС/ДБ/ 

 

Отчисления по 

чл.64 от ЗУО 

 

Общински 

бюджети 

2017-2020 Закупени 

превозни 

средства за 

транспортиран

е на разделно 

събирани 

биоотпадъци 

Брой закупени 

транспортни 

средства 

Изградена 

инсталация за 

компостиране/ 

анаеробно 

разграждане и  

закупени  

транспортни 

средства за 

превоз на 

биоотпадъците 

Община Общини от 

РСУО 

1.6. Разработване 

и внедряване на 

модула от 

информационната  

система за 

битовите 

отпадъци на 

общината,  

отчитащ битовите 

биоразградими, в 

т.ч. и  

биоотпадъците 

5 000 ОП „Добро 

управление”  

2014-2020 

2020 Работещ  

модул за 

биоразградими

те и 

биоотпадъците 

като част от 

информационн

а система за 

битовите 

отпадъци на 

общината 

Етапи на 

възлагане и 

изпълнение на 

поръчката 

Общината 

отчита 

изпълнението на 

целите за 

биоразградимит

е и 

биоотпадъците в 

съответствие с 

изискванията на 

Наредбата за 

разделно 

събиране на 

биоотпадъците 

Община Всички 

оператори  и 

организации, 

които 

подават 

информация 

в 

информацио

нната 

система 
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Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци 

 

Отпадъците от строителството и разрушаването във висока степен подлежат на 

рециклиране и повторна употреба. Така от проблем за околната среда, те могат да се 

превърнат в ресурс. Това е основен подход в устойчивото управление на отпадъците, 

наложен от активната политика на ЕС в това направление. Според РДО 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, като се изключват незамърсени почви, земни и скални маси от 

изкопи в естествено състояние. Същите амбициозни цели са заложени и  в националното 

законодателство, което определи поетапно по години целите за рециклиране и друго 

оползотворяване, за да се достигне крайната цел през 2020 г.: 

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

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

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

 

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

национално ниво до момента, а именно: 

 за първи път е разработен и одобрен Национален стратегически план за управление 

на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Република 

България за периода 2011-2020г.; 

 одобрени са нормативни разпоредби в ЗУО и в Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. В тях 

са разграничени ясно отговорностите на общинските, регионалните и централните 

институции. 

Община Велики Преслав, както и другите общини в страната имат следните отговорности, 

произтичащи от ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали: 

 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 е 

длъжна: 

- Да разработи План за управление на строителните отпадъци, като задължителна 

част от строителната документация за инвестиционния проект за издаване на 

разрешение за строеж; 

- Да изпълни реално Плана за управление на строителните отпадъци; 

- Да влага в строежите определен процент материали от рециклирани строителни 

отпадъци или материално оползотворяване в обратни насипи;  

- Да осигури селективното разделяне и материално оползотворяване на 

определени видове отпадъци в минимални количества. 

Изискването за разработване на План за управление на строителните отпадъци не се 

прилага за: 

• разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. м; 

• реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с 

РЗП, по-малка от 500 кв.м;  
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• строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв.м; 

• разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, 

когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган. 

 

Планът за управление на строителните отпадъци се включва в обхвата на 

инвестиционните проекти по Глава 8 от ЗУТ, а за обектите за които не се изисква одобрен 

инвестиционен проект по ЗУТ, се изготвя като самостоятелен план. Изпълнението на 

плана за управление на отпадъците се установява: 

- за строежите, за които се упражнява строителен надзор  - с окончателния доклад по 

чл.168 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителния надзор, в който се описва 

изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци 

и целите за влагане на рециклирани строителни материали  при изпълнение на 

проекта; 

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

общината по образец съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци 

и за влагане на рециклирани строителни материали. 

Докладите и отчетите се представят на органа, одобрил инвестиционния проект или плана 

за управление на строителните отпадъци, както и на РИОСВ. При строителство, 

разрушаване  на законни строежи и при доброволно  премахване на незаконни строежи  

или на негодни за ползване или застрашаващи  сигурността строежи, възложителят на 

строителните дейности носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с 

оползотворяване на материали от строителни отпадъци. 

 

Анализите на строителните отпадъци и на инфраструктурата за строителните отпадъци ни 

показват, че община Велики Преслав, както преобладаващата част от общините, а и 

фирмите в страната, депонират строителните си отпадъци нерегламентирано. На 

територията на общината, както и в региона все още няма инсталация за рециклиране на 

строителните отпадъци. За това е необходимо общината да направи проучване за 

възможностите за рециклиране на строителните отпадъци  в териториално близки райони, 

както и за оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи, рекултивация на 

нарушени терени и стари депа и други подобни и информиране на гражданите и 

организациите, чрез публикации на интернет страницата си. 

 

В Наредбата за управление на отпадъците на територията на общината, подробно са  

разписани изискванията на ЗУО и Наредбата за  управление на строителните отпадъци и 

за влагане на рециклирани строителни материали. В законодателството е регламентирано, 

че разходите за управление на отпадъците от строителство и разрушаване, следва да се 

поемат от притежателите на отпадъците. В тази връзка доставянето на отпадъците до 

съоръженията за третиране и заплащането на цената за приемането им е задължение на 

съответния притежател. В условията на общината е възможно приемането на отпадъци да 

става срещу заплащане на услуги по разполагане на контейнери на мястото на 

образуването и извозването им до площадки за временно съхранение или директно до 

съоръжения. Размерът на заплащането ще зависи от транспортните разстояния и ще бъде 

по-висок за малките населени места. Следователно необходимо е да бъдат предприети 

мерки за предотвратяване възникването на нерегламентирани сметища. Препоръчва се 

тези мерки да са насочени към предотвратяване на тези практики във възможно най-ранен 

етап, например чрез изискване на договор за предаване на отпадъци преди издаване на 

разрешението за строеж или със плана за управление на отпадъците при разрушаване на 

сгради.  
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В подпрограмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради са предвидени мерки, които условно могат 

да бъдат разграничени  като инвестиционни мерки и „меки“ мерки. 

Инвестиционните мерки са свързани главно с изпълнението на съоръжения и инсталации 

за селективно разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни 

отпадъци и за производство на рециклирани строителни материали. Необходимостта от 

изграждането на такива съоръжения, местоположението и капацитета им са дефинирани в 

Националния стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 

разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020г.  Те могат да 

бъдат изградени чрез публично - частно партньорство между бизнеса и общините, 

включително чрез предоставяне на подходящи общински терени за изграждане на 

съоръжения. 

В подпрограмата  не са включени част от „меките“ мерки, които имат пряка връзка с 

постигане на набелязаните цели на програмата, тъй като са описани в други подпрограми. 

Пряко отношение към постигане на набелязаната цел на настоящата програма са мерките 

от другите програми на плана, свързани с: 

 

• Програми за обучение на  служители за целите на изпълнение на изискванията за 

селективно разрушаване на сгради и за разделяне на строителните отпадъци в 

процеса на строителството; 

• Осъществяване на информационните кампании за насърчаване на населението и 

бизнеса да събира разделно отпадъците и за активно предоставяне на информация 

за отпадъците; 

• Разработване и внедряване на интегрирана общинска информационна система за 

отчитане на отпадъците, включително  изпълнението на целите за рециклиране и 

оползотворяване на отпадъци с подсистема за строителните отпадъци. 

 

България има много малко практически опит в разглежданата област, поради което са 

необходими постоянни и координирани усилия на централните, регионалните и местни 

власти както и на бизнеса от строителния бранш и на неговите браншови организации.  

При планиране на осъществяване на мерките, отнасящи се до строителните отпадъци е 

взето под внимание, че за депонирането на тези отпадъци  се заплащат отчисления за 

депониране за всеки тон депониран отпадък, аналогично на отчисленията за депониране 

на битови отпадъци. Размерът на отчисленията нараства от 36лв./тон през 2016г. до  

95лв./тон през 2020г. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 


ПОДПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

Стратегическа цел: 2 
Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, което да намали риска за населението 

и околната среда  от депонирането им 

Оперативна цел: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци от строителните дейности 

Текущи индикатори 

Ежегодно до 2020 г. в строежите с възложител община Велики Преслав се влагат рециклирани строителни 

материали в количества, съгласно изискванията на Наредбата за  управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали. 

Брой  одобрени инвестиционни проекти с  включен План за управление на строителните отпадъци 

Целеви индикатори 

През 2020 г. в строежите с възложител община Велики Преслав се влагат рециклирани строителни 

материали в количества, съгласно изискванията на Наредбата за  управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали  за 2020г. 

Всички инвестиционни проекти, одобрени от общината включват  План за управление на строителните 

отпадъци, който се изпълнява 

 

Мярка Дейности (мерки) Бюджет 

Източници 

на финансиране 

 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

1.Увеличаване на 

количествата 

рециклирани и 

оползотворени 

отпадъци от 

строителните 

дейности на община 

Велики Преслав 

1.1.Прилагане на 

контрол за 

изпълнение 

изискванията на 

ЗУО относно 

строителните 

отпадъци  и 

Наредбата за 

строителните 

отпадъци 

- - 2016-2020 Осъществен 

контрол за 

изпълнение 

изискванията на 

ЗУО относно 

строителните 

отпадъци и 

Наредбата за 

строителните 

отпадъци 

В годишните 

планове за 

извършване на 

контролна 

дейност  са 

включени 

тематични 

проверки 

относно 

спазване на 

изискванията 

за строителни 

отпадъци, 

Спазени са 

всички 

изисквания на 

ЗУО относно 

строителните 

отпадъци и 

Наредбата за 

строителни 

отпадъци 

Община Възложители 

на 

инвестицион

ни проекти 
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Мярка Дейности (мерки) Бюджет 

Източници 

на финансиране 

 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

брой 

извършени 

проверки; 

брой наложени 

санкции; брой 

съставени 

предписания 

1.2.Стимулиране 

изграждането на 

мощности за 

рециклиране или 

система за 

раздробяване на 

строителните 

отпадъци  

- ПЧП, 

частни 

инвестиции 

постоянен Изградена 

инсталация за 

оползотворяване 

или система за 

раздробяване на 

строителни 

отпадъци  

 Брой 

инсталации 

Община Частен 

бизнес 

1.3. Отреждане е 

предоставяне на 

временна 

площадка на която 

гражданите и 

други организации 

да могат да 

оставят / срещу 

заплащане/ 

разделно събрани 

строителни 

отпадъци от малки 

ремонтни 

дейности до 

определени 

количества  

40 000 Общински 

бюджет 

2016 - 2020 Гражданите и 

други 

организации 

не изхвърлят 

строителните 

отпадъци в 

контейнерите за 

битови отпадъци  

 Осигурена 

временна 

площадка за 

строителни 

отпадъци от 

малки ремонти 

Ресорен зам. 

кмет 
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Мярка Дейности (мерки) Бюджет 

Източници 

на финансиране 

 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

1.4. Проучване за 

възможностите за 

рециклиране на 

строителните 

отпадъци  в 

териториално 

близки райони, 

както и за 

оползотворяване 

на строителни 

отпадъци в 

обратни насипи, 

рекултивация на 

нарушени терени и 

стари депа и други 

подобни терени. 

 

- Общински 

бюджет 

2016-2020 Осигурена  

възможност за 

рециклиране на 

строителните 

отпадъци  в 

териториално 

близки райони, 

както и за 

оползотворяване 

на строителни 

отпадъци в 

обратни насипи, 

рекултивация на 

нарушени терени 

и стари депа и 

други подобни 

терени. 

 Направено 

проучване  

Еколог  
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Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци 

Депонирането на отпадъците стои на най - ниското ниво в йерархията на управлението на 

отпадъците, въведена с европейското и националното законодателство. Все още дори и 

най-напредналите държави не могат да предотвратят напълно депонирането на отпадъци. 

Ето защо, част от усилията  за подобряване на управлението на отпадъците  са насочени 

към управление и предотвратяване  на  риска от депонираните отпадъци, което може да се 

постигне чрез няколко групи мерки:    

 

 Ползване на депа, които отговарят на екологичните нормативни изисквания  и 

минимализират рисковете за околната среда; 

 Чрез намаляване на количествата депонирани отпадъци, посредством увеличаване  

дела на рециклираните и оползотворени отпадъци; 

 Закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци с прекратена 

експлоатация, които предвиждат оползотворяване на полезните компоненти при 

осъществяването на  рекултивационните дейности; 

 Последващи  грижи след рекултивацията на депата и мониторинг на закритите 

депа; 

 Предотвратяване на депонирането на опасни битови отпадъци, чраз разделното им 

събиране и предаване за обезвреждане. 

 

В подпрограмата са включени  някой мерки, свързани със закупуване на  нови съдове за 

отпадъци, необходими за обезпечаване на дейността в общината. Като инструмент за 

финансиране може да бъде използван ПУДООС, като средствата се  отпускат като 

безлихвен заем  за петгодишен срок с двегодишен  гратисен период или отчисления по 

чл.64 от ЗУО. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 



ПОДПРОГРАМА ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИ ОТПАДЪЦИ 

 

Стратегическа цел: 2 
Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, което да намали риска за населението и околната 

среда  от депонирането им 

Оперативна цел: 
Обезвреждане на остатъчните количества битови отпадъци, съгласно нормативните изисквания през целия период на 

действие на програмата 

Текущи индикатори Етапи на изпълнение на технически, финансови и административни процедури  

Целеви индикатори 
100% от битовите отпадъци генерирани на територията на Община Велики Преслав предназначени за депониране се 

обезвреждат в депа, отговарящи на нормативните изисквания 

 

Мярка Дейности (мерки) Бюджет  

Източници 

на 

финансиране 

 

Срок за 

реализация  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение 
Отговорни 

институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

1.Остатъчните 

количества 

битови отпадъци 

се обезвреждат, 

съгласно 

нормативните 

изисквания през 

целия период на 

програмата 

1.1. Изпълнение на   етап 

„биологична рекултивция“ 

от проекта за закриване и 

рекултивация на старото 

депо на гр. Велики Преслав 

Осигурен е в 

рамките на 

проекта 

ПУДООС 2018 Рекултивирано 

общинско депо, 

съгласно 

нормативните 

изисквания 

 Изпълнен  етап 

„биологична 

рекултивция“ 

Община  ПУДООС 

1.2. Определяне на  

отговорно звено за 

осъществяване на 

последващия контрол и 

мониторинг на параметрите 

на околната среда в района 

на закритото сметище 

10 000 Общински 

бюджет 

постоянен Отговорността  за 

осъществяване на 

последващия 

контрол и 

мониторинг на 

параметрите на 

околната среда в 

 Одобрен с акт на 

общината документ, 

определящ  

отговорността  за 

последващия 

мониторинг на 

закритото сметище 

Кмет  
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Мярка Дейности (мерки) Бюджет  

Източници 

на 

финансиране 

 

Срок за 

реализация  

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение 
Отговорни 

институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

района на 

закритото сметище 

е адресирана 

Одобрен с акт на 

общината документ, 

определящ  

отговорността  за 

последващия 

мониторинг на 

закритото сметище 

1.3.Периодично почистване 

на локални натрупвания на 

отпадъци  на 

нерегламентирани места 

20 000 Общински 

бюджет 

постоянен Чиста околна среда Брой 

почистени 

локални 

замърсявания 

Вкрая на периода на 

програмата няма 

локални 

замърсявания 

Община, 

кметства 

НПО 

училища 

институци

и 

1.4. Подновяване на 

амортизираните съдове за 

смет /закупуване на нови/, 

закупуване на нови 

транспортни средства за 

извозване на отпадъци  

400 000 ПУДООС 

Отчисления по 

чл.64 от ЗУО 

 

Общински 

бюджет 

2016 - 2020 Ефективна и 

обезпечена с 

необходимия брой 

съдове и 

транспортна 

техника  система за  

събиране и 

извозване на 

смесените битови 

отпадъци 

Етапи на 

подготовката 

на 

необходимите 

документи за 

закупуване на 

съдовете и 

транспортните 

средства 

Доставени 

контейнери и кофи,  

транспортни 

средства 

Ресорен 

зам. кмет  
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Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна 

околна среда 

 

Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на 

административния капацитет на общината по управление на отпадъците 

За ефективното управление на отпадъците от ключово значение е наличието на 

административен капацитет в общината за изпълнение на функциите, произтичащи от 

нормативната уредба  и поставените общински цели във връзка с общинската политика  за 

управление на отпадъците. Новите и все по-растящи изисквания  на националното 

законодателство за отпадъците налагат  непрекъснато развитие и повишаване на 

административния капацитет на общините, което да гарантира, че те разполагат с ключови 

служители за  компетентно  управление на отпадъците на територията си. 

Ключовите харакреристики на административния капацитет, определят и оперативните цели 

на настоящата подпрограма, около които са обединени включените в подпрограмата мерки, 

както следва:  

 

 Мерки за нормативна и програмна осигуреност на дейностите по управление на 

отпадъците  

За изпълнение на тази мярка е предвидено непрекъснато следене и развитието на 

националната правна рамка в сектор отпадъци, с цел навременно отразяване на 

нормативните промени в местната нормативна уредба, както и промени в  нормативните 

документи на общината, съобразно местните условия и възникващи потребности. 

Разработването на ясни вътрешни правила за наблюдение, отчет и оценка на изпълнението 

на Програмата също е от основно значение за проследяване на напредъка в изпълнението и 

предприемане на коригиращи действия в случай на възникнали проблеми.    

 Постоянно повишаване на квалификацията на служителите  

За запазване и повишаване на квалификацията на служителите, които имат отговорности по 

управление на отпадъците, са предвидени редица обучителни дейности.  

 Подобряване на информационното осигуряване на дейностите за управление на 

отпадъците 

Основните мерки са насочени към подобряване на информационната база за управление на 

отпадъците. Необходимо е всички дейности и процеси в областта на отпадъците да бъдат 

информационно обезпечени, чрез изграждане на единна информационна система, която да 

осигурява възможност за събиране, съхранение и обработка на данните в интегриран вид. 

Единната информационна система за отпадъците ще гарантира изготвянето на качествени 

анализи и отчети и проследяване на напредъка по заложените в Програмата за управление на 

отпадъците на Община Велики Преслав цели до 2020г. 

 

В съответствие с развитието на националното законодателство  в сектор отпадъци и с 

националните политики за непрекъснато повишаване на квалификацията и за учене през 

целия живот, в подпрограмата са предвидени дейности за развитие на компетентността, 

знанията и уменията на служителите от администрацията и от дейност „Чистота” с функции 

свързани с отпадъците и за тяхното ресурсно обезпечаване. 

 

Включените в подпрограмата мерки имат хоризонтален характер и тяхното изпълнение ще 

подпомогне постигането на всички стратегически цели на Програмата за управление на 

отпадъците на Община Велики Преслав 2016-2020 г.   
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 



ПОДПРОГРАМА ЗА  

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА 

ОБЩИНАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

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

Оперативна цел: 
Подобряване на нормативната и  програмна осигуреност, информационното осигуряване  на дейностите по 

управление на отпадъците и постоянно повишаване на квалификацията на служителите 

Текущи индикатори Брой изпълнени мерки от плана  

Целеви индикатори Подобрена  нормативна  и  програмна осигуреност  и повишен капацитет на служителите 

 

Мярка 
Дейности 

(мерки) 
Бюджет 

Източници 

на 

финансиране 

 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

1.Нормативна 

и програмна 

осигуреност на 

дейностите по 

управление на 

отпадъците  

 

1.1.Прилагане от 

общината на подход за 

определяне на такса 

битови отпадъци, 

основаващ се възможно 

по-близо до 

количествата 

изхвърляни битови 

отпадъци от 

домакинствата и за 

юридическите лица на 

основата на одобрената 

от Министерски съвет 

методика 

- - 2017г. 

 и ежегодно  

след това 

Одобрена от 

общински съвет 

такса битови 

отпадъци, 

основаваща се 

възможно най-

близо до 

количествата 

изхвърляни 

битови 

отпадъци 

Общината е  

приложила 

метод за 

определяне на 

такса битови 

отпадъци 

възможно най-

близко до 

количествата 

изхвърляни 

отпадъци 

Домакинствата и 

юридическите лица 

имат икономически 

стимул за намаляване 

на количествата 

изхвърляни общи 

битови отпадъци 

Общински 

съвет 

Община 
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Мярка 
Дейности 

(мерки) 
Бюджет 

Източници 

на 

финансиране 

 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

1.2. Приемане на 

промени в общинската 

нормативна уредба 

съобразно развитието и 

изискванията на 

националното 

законодателство  и 

местните политики за 

отпадъци 

- - постоянен Нормативна 

осигуреност 

Брой приети/ 

допълнени 

документи 

Приети промени в 

общински 

нормативни 

документи при 

установена 

необходимост 

Ресорен зам. 

кмет  

Общински 

съвет 

1.3.Изготвяне на 

годишен отчет пред 

ОбС Велики Преслав и 

РИОСВ – Шумен по 

изпълнение на 

дейностите заложени в 

Програмата за 

управление на 

отпадъците в община 

Велики Преслав  

- - ежегодно Изготвен 

годишен отчет 

 Проследяване на 

напредъка по 

изпълнение на 

мерките в 

Програмата за 

управление на 

отпадъците на 

община Велики 

Преслав 2016-2020г. 

 

Ресорен зам. 

кмет 

 

2.Постоянно 

повишаване 

на 

квалификация

та на 

служителите  

2.1. Обучения на 

служители в ОА  и 

други общински звена 

по теми за управление 

на отпадъците 

5 000 Общински 

бюджет 

ОП ”Добро 

управление 

2014-2020“ 

МОСВ 

постоянен Повишена 

квалификация и 

умения на 

служителите 

Брой проведени 

обучения 

Брой обучени 

служители 

Община МОСВ 

РИОСВ 

НСОРБ 

3.Подобряване 

на 

информацион

ното 

осигуряване 

на дейностите 

за управление 

на отпадъците 

3.1.Изграждане на 

единна информационна 

система за управление 

на отпадъците, която да 

осигурява възможност 

за събиране, 

съхранение и 

обработка на данните 

20 000 ОП ”Добро 

управление 

2014-2020“ 

Общински 

бюджет 

2017-2020 Общината 

разполага с 

достоверна 

информация в 

реално време за 

постъпващите 

отпадъци на 

техните 

Етапи  на 

въвеждане в 

действие на 

информационна

та  система за 

управление на 

отпадъците 

Внедрена  и 

функционираща 

информационна 

система 

Община 

НСОРБ 

АСЕКОБ 

РИОСВ 

ИАОС 
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Мярка 
Дейности 

(мерки) 
Бюджет 

Източници 

на 

финансиране 

 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

 съоръжения и 

инсталации за 

отпадъци 

3.2.Създаване и 

поддържане  от 

общината на 

електронни регистри за 

обектите, които 

подлежат на контрол 

по управление на 

отпадъците  

- - постоянен Създадени 

регистри на 

обектите, които 

подлежат на 

контрол по 

управление на 

отпадъците от 

общината 

Общината е 

създала 

нормативно 

задължение за 

създаване и 

поддържане на 

регистри на 

обектите, които 

подлежат на 

контрол 

Общината има 

информация за 

обхвата на обектите, 

които подлежат на 

контрол по 

нормативната уредба 

за управление на 

отпадъците 

Община  

3.3.Изготвяне на 

годишни планове и 

годишни отчети за 

осъществяване на 

контрол от общината 

по управление на 

отпадъците 

- - 2016-2020 Одобрени 

годишни 

планове и 

годишни отчети 

за контрол по 

нормативната 

уредба за 

управление на 

отпадъците 

Брой одобрени 

общински 

годишни 

планове и 

годишни отчети 

за контрол по 

нормативната 

уредба за 

управление на 

отпадъците 

Общината 

осъществява 

контролна  дейност 

по управление на 

отпадъците на 

основата на детайлно 

разработен план и 

отчита изпълнението 

на годишните цели за 

контролната дейност  

Община  

3.4.Създаване в 

общината на 

електронен 

регистър/актова книга 

за резултатите от 

осъществените 

проверки по 

управление на 

отпадъците, за 

дадените предписания, 

наложените глоби и 

- - 2016-2020 Създаден в 

общината 

електронен 

регистър/актови 

книги относно 

резултатите от 

осъществения 

контрол по 

управление на 

отпадъците 

Брой създадени 

регистри/актови 

книги за 

резултатите от 

осъществените 

проверки 

Общината има 

създадени условия за 

проследяване на 

резултатите от 

осъществената 

контролна дейност по 

нормативната уредба 

по управление на 

отпадъците 

Община  
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Мярка 
Дейности 

(мерки) 
Бюджет 

Източници 

на 

финансиране 

 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

санкции, резултатите 

от изпълнението на 

дадените предписания 

от общинските 

контролни органи по 

управление на 

отпадъците 
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Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане 

на йерархията на управление на отпадъците  

 

Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 

обществеността 

по въпросите на управление на отпадъците 

 

Информирането и участието на обществеността е основен компонент на 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 изключителна важност е 

населението и бизнесът да бъде запознато с йерархията  при управление на отпадъците, да 

са запознати с приоритетността в реда на справянето 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.   

Включените в подпрограмата мерки целят повишаване на информираността и 

мотивацията на различните социални групи и на бизнес организациите, което е от 

критична важност  за подобряване на резултатите  при управлението на отпадъците, като 

се залага на разширяване на обхвата на информационните дейности за обществеността и 

бизнеса, дейности, които традиционно се подценяват. 

Важна предпоставка за постигане на заложената цел са и част от предприетите до момента  

от общината мерки, като участие  в провежданите ежегодни национални кампании за 

почистване от отпадъци чрез доброволци, ежегодния конкурс за общини „За чиста околна 

среда”, информационни кампании на организациите по оползотворяване.  

Предлаганата подпрограма от мерки има за цел да подпомогне взаимната връзка  между 

отделните дейности, така че да се извлече максимален ефект и подобряване на общата 

ефективност от тях. Затова, част от мерките са насочени към осигуряване на устойчивост 

и допълняемост  не само на общинско ниво, но и на национално. 

Освен мерките насочени пряко в двете основни направления - информиране и включване 

на обществеността при вземане на управленски решения в областта на управление на 

отпадъците, в подпрограма са включени и мерки, които имат по-конкретна насоченост и 

произтичат от откритите празноти в управлението на отпадъците и тяхното преодоляване, 

чрез провеждането на тематични информационни и доброволчески кампании и др. 

Подпрограмата за подобряване информираността и участието на населението и бизнеса 

относно дейностите по управление на отпадъците има изключително значение за общото 

подобряване на управлението на отпадъците и на практика подпомага всички останали 

подпрограми от Програмата за управление на отпадъците на Община Велики Преслав 

2016-2020 г. Същевременно други мерки, включени в други подпрограми от Програмата 

за управление на отпадъците  също допринасят за постигането на целта за превръщане на 

обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците. 

Мерки в подпрограмата за „Подобряване информираността и участието на населението и 

бизнеса относно дейностите по управление на отпадъците“: публикуване на интернет 

страницата на общината на информация за местоположението, вида и условията за 

предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата и юридическите лица,  

публикуване и разпространение на актуална информация и провеждане на разяснителни 

кампании за задължения на гражданите и бизнеса и за действията, които трябва да 

предприемат при управление на генерираните от тях отпадъци и др. Специално внимание 

се обръща на работата с децата в детските градини и училищата на територията на 

общината за създаване на нагласи и правилно отношение към отпадъците. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 



ПОДПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО 

ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

Стратегическа цел: 4 Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане йерархията на управление на отпадъците 

Оперативна цел: 
Подобряване информираността и участието на населението и бизнеса, относно дейностите по управление 

на отпадъците 

Текущи индикатори 

Ежегодно нарастване на броя на домакинствата, които участват в разделното събиране на отпадъците; 

Ежегодно нарастване на броя на търговските обекти, производствени, стопански и административни 

сгради, които участват в системите за разделно събиране на отпадъци. 

Целеви индикатори 

През 2020г. : 

-над 70% от домакинствата, живеещи на територии с въведени системи за разделно събиране на 

отпадъците, участват в тези системи; 

-над 90%  от търговските обекти, производствени, стопански и административни сгради участват в 

системите за разделно събиране на отпадъци. 

 

Мярка 
Дейности 

(мерки) 
Бюджет 

Източници 

на финансиране 

 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение 
Отговорни 

институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

1.Подобряване 

информираността 

и участието на 

населението и 

бизнеса, относно 

дейностите по 

управление на 

отпадъците 

1.1. Провеждане от 

общината на консултации с 

обществеността и други 

заинтересовани страни в 

процеса на разработване на 

общинската програма за 

управление на отпадъците 

- - 2016 Всички 

заинтересовани 

страни са 

включени в 

процеса на 

разработване на 

общинската 

програма за 

управление на 

отпадъците 

В момента се 

изпълнява 

Общината е  

провела 

обществени 

консултации 

при 

разработване 

на 

общинската 

програма за 

управление на 

Община Граждани 

и другите 

заинтерес

овани 

страни 
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Мярка 
Дейности 

(мерки) 
Бюджет 

Източници 

на финансиране 

 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение 
Отговорни 

институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

отпадъците 

1.2. Публикуване на обяви 

за консултации, срещи, 

обществени обсъждания и 

други в процеса на вземане 

на решения по общински 

нормативни актове  и 

документи в областта на 

отпадъците 

- Общински 

бюджет 

постоянен Осигурени 

предпоставки за 

участие на 

обществеността 

в процеса на 

вземане на 

решения относно 

общинските  

политики  в 

областта на 

отпадъците 

Брой 

проведени 

обществени 

консултации/ 

обсъждания 

Брой 

проведени 

обществени 

консултации/ 

обсъждания 

Кмет  

1.3. Провеждане  на 

информационни  и 

разяснителни кампании за 

разделно събиране и 

подобряване на 

управлението на битовите 

отпадъци като ресурси в 

съответствие с мерките, 

предвидени в общинската 

програма за управление на 

отпадъците за различни 

възрастови  и социални 

групи  

2 500 Отчиаления по 

чл.64 от ЗУО 

 

Общински 

бюджет 

Ежегодно Гражданите и 

фирмите са 

информирани за 

реда, начина и 

ползите  от 

разделното 

събиране и 

оползотворяване 

на битовите 

отпадъци 

Брой 

проведени  

информацион

ни кампании 

за разделно 

събиране и 

подобряване 

управлението 

на битовите 

отпадъци 

Минимум 

3броя 

проведени  

информацион

ни кампании 

за разделно 

събиране и 

подобряване 

управлението 

на битовите 

отпадъци 

Община  

1.4. Провеждане на 

анкетно проучване за 

отчитане на мнението на 

населението по различни 

аспекти на политиката по 

управление на отпадъците 

и предоставяните услуги 

- - Ежегодно Събрана 

информация за 

мнението на 

обществеността 

с цел 

подпомагане 

вземането на 

управленски 

решения  

Възложени и 

изпълнени 

анкетни 

проучвания 

Проведени 

минимум 3  

анкетни 

проучвания 

Еколог  
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Мярка 
Дейности 

(мерки) 
Бюджет 

Източници 

на финансиране 

 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение 
Отговорни 

институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

1.5. Публикуване на 

годишните отчети по 

изпълнение на ПУО до 

2020г. 

- - Ежегодно до 31 

март 

Осигурена 

прозрачност при 

изпълнение на 

общинските 

политики за 

отпадъците 

Публикувани 

годишни 

отчети 

Публикувани 

5 бр. годишни 

отчети 

Ресорен 

зам. 

кмет 

 

1.6. Публикуване на 

актуална информация за 

отпадъците и управлението 

им на интернет страницата 

на общината 

- - постоянен Осигурен достъп 

на населението 

до информация 

за отпадъците и 

управлението им 

в общината 

Брой 

публикувани 

информации 

Публикувана 

актуална 

информация 

за услугите 

предоставяни 

от общината 

свързани с 

отпадъците и 

управлението 

им  

Еколог  

1.7.Провеждане на 

кампании по почистване 

1 500 Общински бюджет 

Дарения на чували 

и ръкавици 

Ежегодно 

2016-2020 

Повишено 

участие на 

населението и 

бизнеса, 

почистени 

нереглсментиран

и замърсявания 

Брой 

участници 

количества 

събрани и 

извозени 

отпадъци 

брой 

почистени 

нерегламенти

рани сметища 

В края на 

2020г.  10% 

увеличение на 

броя на 

участниците 

спрямо 2016г. 

Еколог Дейност 

„Чистота” 

1.8. Провеждане на прояви 

в рамките на Европейската 

седмица за намаляване на 

отпадъците, участие в 

местни, национални и 

международни кампании 

свързани с дейности с 

отпадъците, издаване на 

5 000 Отчиаления по 

чл.64 от ЗУО 

 

Общински 

бюджет 

Ежегодно 

 

Повишено 

участие на 

населението и 

бизнеса в 

дейности по 

намаляване на 

отпадъците 

 Брой прояви Ресорен 

зам. 

кмет  

Еколог 

Дейност 

„Чистота” 
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Мярка 
Дейности 

(мерки) 
Бюджет 

Източници 

на финансиране 

 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение 
Отговорни 

институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

информационни материали 

 

1.9. Организиране на 

конкурси на екологична 

тематика за деца и ученици 

1 000 Общински 

бюджет 

Ежегодно Развиване на 

екологично 

мислене и 

отношение към 

опазването на 

природата сред  

подрастващите  

Брой 

участници  

Училища, 

детски 

градини 

В края на 

2020г.  10 % 

увеличение на 

броя на 

участниците 

спрямо 2016г. 

Община Регионале

н 

инспектор

ат на 

МОН 
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VI. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ОБЩИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И 

ПРОГРАМИ 

За ефективното използване на процеса на стратегическото планиране на общинско ниво, 

съществено значение има връзката между отделните стратегически документи. Това 

обвързване допринася да бъде проследена съвместимостта на целите в отделните 

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

местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет определя 

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

свързани с общинското имущество и предприятия, общинските финанси, данъци и такси, 

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

ползване на природните ресурси, образованието, здравеопазването, културата, социалните 

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

общината, които отразяват и националните и европейски политики на местните общности.  

Общинската Програма за управление на отпадъците е също елемент от цялостната 

система за планиране на развитието на общината, региона и страната, поради което в тази 

част на програмата се представя взаимовръзката на Програмата за управление на 

отпадъците на територията на община Велики Преслав 2016-2020г.  с други програмни 

документи и необходимостта от координацията и съвместяването им, с цел постигане на 

съвместен ефект от изпълнението им.  

Програмата за управление на отпадъците на община Велики Преслав 2016-2020г.  е 

разработена в координация с програмните документи в сектор отпадъци  на национално 

ниво и с общинските програмни документи за развитието на общината. 

При разработването на Програмата са взети предвид основните  постановки на 

националните програмни документи , в т.ч.: 

 Национален план за управление на отпадъците  2014-2020г. и Национална програма 

за предотвратяване на отпадъците, като част от него; 

 Национален стратегически план за поетапно намаляване количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране  до 2020г.  

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и 

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

 Национален план за  управление на утайките от ПСОВ до 2020г. 

 Трети национален план за изменение на климата 2013-2020г.   и по-конкретно в 

частта, отнасяща се до емисии на парникови газове от сектор „Отпадъци“  

С изпълнението на заложените мерки  в  Програмата се очаква да  бъде допринесено  за 

изпълнение на целите на посочените национални програмни документи, тъй като 

поставените общински цели са в пълен синхрон с националните цели, приоритети и мерки 

в областта на управлението на отпадъците. 

Като елемент от системата за планиране на развитието на общината за периода до 2020г., 

Програмата за управление на отпадъците на община Велики Преслав е синхронизирана и 

съобразена с  ключови общински програмни документи: 

Общински план за развитие на Община Велики Преслав за периода 2014-2020г. Той 

определя рамката за развитие на общината до 2020г., като интегрира икономическите, 

социалните, екологичните и инфраструктурните аспекти  на желания устойчив и 

балансиран  растеж на територията на общината, като дефинира стратегически и 

специфични цели, приоритети и мерки. Програмата за управление на отпадъците 2016-

2020 г. е в подкрепа на изпълнение на Стратегическа цел 4: Постигане на балансирано и 

устойчиво териториално развитие, Приоритет 2:  Опазване на  околна среда, 

Специфична цел  4.5. Опазване и подобряване на околната среда и превенция на 

екологичните рискове. 
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Разработена в съответствие с националната законодателна рамка, Програмата за 

управление на отпадъците на Община Велики Преслав 2016-2020г. включва цели и 

мерки, които  допринасят за постигане на националните и регионалните цели за развитие 

и в частност за управление на отпадъците. 

 

VII. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

Наблюдението и оценката на изпълнението на програмата 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. 

 

Член 52 от ЗУО поставя рамкови изисквания към разработването на програми за 

управление на отпадъците от общините, като поставя и  следните най-общи изисквания по 

отношение на наблюдението, отчета и контрола на програмата: 

 

 Програмата се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните 

условия; 

 Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за 

изпълнението на програмата през предходната календарна година.  

Наблюдението на изпълнението на Програма за управление на отпадъците на община 

Велики Преслав 2016-2020г. е  процес на системно събиране и анализ на информация, 

относно хода на изпълнение на включените в програмата мерки. За всяка мярка или група 

от мерки в отделните подпрограми към програмата са посочени очаквани резултати от 

изпълнението й, както и индикатори за текущо изпълнение и целеви индикатори. Именно 

за посочените резултати и конкретно определени индикатори ще се събира необходимата 

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

изпълнението на текущите и целевите индикатори, за всяка мярка се наблюдава и 

спазването на предвидения график и степента на изразходване на ресурсите. 

Наблюдението на изпълнението на програмата за управление на отпадъците включва 

няколко важни аспекта.  

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинската програма 

за управление на отпадъците. Той  определя звеното в структурата на общинската 

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

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

изпълнение на програмата.  

Вторият аспект се отнася до събиране на информация за проследяване на напредъка на 

изпълнението на програмните цели. Осигуряването на достатъчно и надеждни данни в 

единен формат за образуване, състав, събиране, оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъците е от съществено значение за проследяване на напредъка към постигане на 

целите и осъществяване на контрол по изпълнение на мерките. Изключително важно е 

общината да разработи и прилага единна информационна система за отпадъците. С оглед 

на това, че за някои мерки ще се налага измерване на информираността, развитието на 

социалните нагласи и участието на населението и бизнеса при изпълнение на мерките за 

отпадъците, целесъобразно е общината  да  проведежда  проучвания или анкетни 

допитвания. Сроковете за събиране и систематизиране на данните трябва да са съобразени 

с нормативно изискваните срокове за отчети и доклади, с цел постигане на ефективност и 

ефикасност на процеса. ЗУО изисква кметът на общината да представя годишен отчет за 
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изпълнение на програмата за управление на отпадъците за предходната година до 31 март, 

а регионалните сдружения за управление на отпадъците да представят годишни отчети за 

изпълнение на целите по чл. 31 от ЗУО до 10 март на следващата година.  

На трето място, системата за наблюдение, отчет и контрол на изпълнението на програмата 

включва действия, които  осигуряват 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 за актуализация при 

необходимост. Като административен подход следва кметът на общината да издаде 

заповед, в която подробно да са описани отговорностите на всички структурни звена в 

общината за набиране на съответната информация със съответните срокове, както и за 

обобщаването й и подготовката на Отчет пред общинския съвет за изпълнението на 

общинската програма за управление на отпадъците. 

Орган за контрол по изпълнение на програмата е общинският съвет. Кметът на общината 

информира ежегодно общинския съвет и обществеността за изпълнението на програмата 

през предходната календарна година. За целта той изготвя Отчет за изпълнение на 

Програмата за управление на отпадъците през съответната година, който  се  представя в 

срок до 31 март, като копие от отчета се изпраща на РИОСВ. Целта на отчета за 

изпълнение на програмата през предходната календарна година е да се проследи 

напредъкът при изпълнението и да се идентифицират необходимите промени или 

адаптиране на програмата за текущата година. Отчетът се изготвя на достъпен език и стил 

и включва графики, фигури, таблици, които да илюстрират напредъка по изпълнение на 

мерките и целите. Това е необходимо за по-добро разбиране на съдържанието от страна на 

неспециалисти в областта на отпадъците - както общински съветници, така и широката 

общественост. 

Член 52, ал.3, т.2 от ЗУО поставя най-общи изисквания по отношение на актуализацията 

на разработените от общините програми за управление на отпадъците - програмата се 

актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия. 

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 програмата стратегически и специфични цели и в 

съответните програмни мерки; 

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

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

целевите индикатори въпреки изпълнението на програмните мерки, което налага 

прилагането на допълнителни мерки към вече приетите или замяна на някои от 

приетите мерки, които не дават очаквания предварително резултат.  

С оглед значението на изпълнението на целите в общинските програми за управление на 

отпадъците за изпълнение на националните цели, които страната докладва на ЕК, 

общината следва да предвиди междинна оценка на програмата след тригодишен срок на 

изпълнение, която ще посочи тенденциите и степента на изпълнение на програмните цели.  

В съответствие с изводите от оценката следва да се извърши актуализация на програмата, 

ако се налага. Ако обаче в резултат на промени в обстоятелствата се налага да се направи 

актуализация в друг времеви период, то тя може да се извърши по всяко време от 

изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците. 

Процедурата за актуализация на общинската програма за управление на отпадъците 

следва процедурата за разработване и одобрение на програмата. Актуализацията на 

програмата също трябва да премине през обществени консултации и да се приложи 

законодателството за екологична оценка на планове и програми, след което да се одобри 

от общинския съвет и да се публикува за информация на обществеността.  
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