
 

 

  

         ТК-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД       

 

Община Велики Преслав 

 

 

 

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД  
 

 

ДОГОВОР: “ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ НА МОРФОЛОГИЧНИЯ СЪСТАВ НА 

БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, В ЧАСТНОСТ НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ 

ОБРАЗУВАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД по договор: „Изготвяне на анализ на морфологичния 

състав на битовите отпадъци, в частност на биоразградимите отпадъци образувани 

на територията на Община Велики Преслав“ 

 

 ТК-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД         

2 2 

СЪДЪРЖАНИЕ 
I. ВЪВЕДЕНИЕ ............................................................................................................... 5 

II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНАТА ............................................................ 5 

2.1. Дефиниране на отпадъчните потоци в община Велики Преслав ...................... 7 

2.2. Системи за събиране на смесени битови отпадъци и разделно събиране на 

масово разпространени отпадъци ................................................................................. 11 

2.3. Съществуващи системи и инсталации за третиране на отпадъците .......... 12 

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЦИ ......... 14 

3.1. Отчетни данни от депото за неопасни отпадъци ................................................. 14 

3.2. Отчетни данни от лицата, извършващи дейности по разделно събиране на 

отпадъците от опаковки.................................................................................................. 16 

3.3. Отчетни данни за разделно събрани битови отпадъци от операторите на 

площадки за изкупуване или безвъзмездно предаване на територията на 

Община Велики Преслав ................................................................................................ 18 

3.4. Отчетни данни за директно предадените отпадъци за рециклиране от 

предприятия, функциониращи на територията на Община Велики Преслав .... 19 

3.5. Данни за биоотпадъци, които се образуват на територията на Община 

Велики Преслав ................................................................................................................ 19 

3.6. Сумиране на образуваните количества битови отпадъци и разделно 

събраните отпадъци по фракции .................................................................................. 20 

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА МОРФОЛОГИЧНИЯ 

СЪСТАВ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ......................... 23 

4.1. Определяне на групите генератори и зони за изследване на 

морфологичния анализ на отпадъците на Община Велики Преслав .................... 23 

4.2. Определяне на зони на изследване и необходим брой проби ........................ 24 

4.3. Технически средства, обезпечаващи провеждането на изследването ........ 24 

4.4.  Пробонабиране и обработване на пробите ....................................................... 24 

4.5. Обхват на изследването на морфологичния състав на отпадъците състав 

на отпадъците съгласно Методика за определяне на морфологичния състав на 

битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012г. на министъра 

на околната среда и водите ............................................................................................ 25 

4.5.1. Морфологичен състав. Разширяване на обхвата на изследването. ............ 26 

4.5.2. Фракционен състав ............................................................................................... 28 

4.5.3. Обемно тегло .......................................................................................................... 28 

V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА 

МОРФОЛОГИЧНИЯ АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИКИ 

ПРЕСЛАВ ПРЕЗ ЧЕТИРИТЕ ГОДИШНИ СЕЗОНА .................................................. 28 

5.1. Времеви период на провеждане на изследването на морфологичния анализ 

на отпадъците на Община Велики Преслав ............................................................... 28 

5.2. Резултати от сезон „есен“ ........................................................................................ 29 



ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД по договор: „Изготвяне на анализ на морфологичния 

състав на битовите отпадъци, в частност на биоразградимите отпадъци образувани 

на територията на Община Велики Преслав“ 

 

 ТК-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД         

3 3 

5.3. Обобщени резултати от изследването на обемно тегло на отпадъците в 

община Велики Преслав за четирите сезона .............................................................. 29 

5.3.1. Резултати за обемното тегло на битовите отпадъци на община Велики 

Преслав.............................................................................................................................. 29 

5.3.2. Средно претеглен резултат за обемното тегло на битовите отпадъци на 

община Велики Преслав ................................................................................................ 30 

5.4. Обобщени резултати от изследването за фракционен състав на битовите 

отпадъци в община Велики Преслав ............................................................................ 32 

5.4.1 Средно аритметичен резултат от изследването за фракционен състав на 

битовите отпадъци в община Велики Преслав от двете изследвани зони ............ 32 

5.4.2. Средно претеглен резултат за фракционния състав на битовите отпадъци 

за община Велики Преслав ........................................................................................... 33 

5.5. Обобщени резултати от изследването за морфологичен състав на 

отпадъците в община Велики Преслав за четирите сезона ..................................... 35 

5.5.1. Резултати за морфологичния състав на битовите отпадъци на Община 

Велики Преслав за четирите сезона и средно аритметичен резултат за двете 

обследвани зони ............................................................................................................... 35 

5.5.2. Средно претеглен морфологичен състав на отпадъците за община Велики 

Преслав през четирите сезона ....................................................................................... 40 

5.5.3. Морфологичен състав на битовите отпадъци на Община Велики Преслав 

след преизчисляване на фракция „други“ ................................................................. 41 

VI. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА СМЕСЕНИ 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ФРАКЦИИ В ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ........... 44 

VII. СУМИРАНЕ НА ОБРАЗУВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА СМЕСЕНИ БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ И РАЗДЕЛНО СЪБРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ ПО ФРАКЦИИ .............. 45 

VIII. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МОРФОЛОГИЧНИЯ СЪСТАВ НА ВСИЧКИ 

ОБРАЗУВАНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ......... 46 

8.1. Морфологичен състав на образуваните битови отпадъци на Община Велики 

Преслав. Норма на натрупване на отпадъците. ......................................................... 46 

8.2. Изводи .......................................................................................................................... 47 

IX. ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ЗА 

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО НА 

ДЕПОНИРАНИТЕ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ ................................................ 48 

9.1. Постигане на целите по чл.31, ал.1, т.1 от Закона за управление на 

отпадъците ......................................................................................................................... 49 

9.2. Постигане на целите по чл.31, ал.1, т.2 от Закона за управление на 

отпадъците ......................................................................................................................... 49 

ПРИЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯ И РЕЗУЛТАТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО ПРЕЗ 

СЕЗОН “ЕСЕН“ НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ................................................... 51 

А. ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕСЕННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ В 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ................................................................................... 51 



ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД по договор: „Изготвяне на анализ на морфологичния 

състав на битовите отпадъци, в частност на биоразградимите отпадъци образувани 

на територията на Община Велики Преслав“ 

 

 ТК-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД         

4 4 

А.1. Резултати от обемното тегло за битовите отпадъци за община Велики 

Преслав през сезон „есен“ ............................................................................................... 51 

A.2. Резултати от фракционен анализ на битовите отпадъци на община Велики 

Преслав през сезон „есен“ ............................................................................................... 52 

A.3. Резултати от морфологичния анализ на отпадъците на община Велики 

Преслав през сезон „есен“ ............................................................................................... 53 

A.3.1 Резултати от анализа на  Зона № 1 - Район от гр. Велики Преслав, 

включващ централна градска част, търговски обекти и жилищна част със 

средно и ниско строителство .......................................................................................... 53 

A.3.2. Резултати от анализ за Зона № 2, район на Община Велики Преслав, 

обхващащ жилищен квартал  със смесено строителство - еднофамилни къщи 

(ниско строителство) и многофамилни къщи (средно строителство) ................... 56 

А.3.3 Обобщен среден резултат за морфологичния състав на отпадъците на 

Община Велики Преслав през сезон „есен“, изготвен въз основа на резултатите 

от анализите в двете обследвани зони. ........................................................................ 58 

B. ПОДРОБЕН МОРФОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ХАРТИЕНИТЕ, 

ПЛАСТМАСОВИТЕ, СТЪКЛЕНИТЕ И МЕТАЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ В 

СМЕСЕНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ..... 58 

B.1. Морфологичен състав на хартиени отпадъци на Община Велики Преслав  

за сезон „есен“ ................................................................................................................... 58 

B.2. Морфологичен състав на пластмасовите отпадъци на Община Велики 

Преслав за сезон „есен“ ................................................................................................... 60 

B.3. Морфологичен състав на металните отпадъци на Община Велики Преслав 

за сезон „есен“ ................................................................................................................... 62 

B.4. Морфологичен състав на стъклените отпадъци на Община Велики Преслав 

за сезон „есен“ ................................................................................................................... 63 

C.СНИМКОВ МАТЕРИАЛ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АНАЛИЗИ НА 

МОРФОЛОГИЧНИЯ СЪСТАВ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ 

ПРЕСЛАВ ЗА СЕЗОН „ЕСЕН“ ..................................................................................... 64 

  

 

  



ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД по договор: „Изготвяне на анализ на морфологичния 

състав на битовите отпадъци, в частност на биоразградимите отпадъци образувани 

на територията на Община Велики Преслав“ 

 

 ТК-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД         

5 5 

I. ВЪВЕДЕНИЕ  

Окончателният доклад се изготвя в изпълнение на договор № 80 от 10.02.2016 г. между 

Община  Велики Преслав и „ТК -Инжeнеринг“ ЕООД за „Изготвяне на анализ на 

морфологичния състав на битовите отпадъци, в частност на биоразградимите 

отпадъци образувани на територията на Община Велики Преслав“. 

Обхватът на предложените дейностите по изпълнение на договора с Община Велики 

Преслав е съобразен с конкретните нужди на Възложителя, с цел да се получат по-

конкретни данни за състава на смесените битови отпадъци за общината, във връзка с 

изискванията на чл.8, ал.6 и § 4 от ПЗР на Наредба за разделно събиране на биотпадъците 

(Постановление №275 от 6 декември 2013 г.), както и изискванията за разделно събиране 

на битовите отпадъци на територията на общината съгласно чл.19, ал. 3 т.6 от ЗУО.  

В настоящият доклад е извършено обобщение и анализ на получените данни от 

обследването на морфологичния състав на Община Велики Преслав за четирите годишни 

сезона, като същевременно в приложение към доклада са представени резултатите от 

изследването на морфологичния състав за последния сезон (сезон „есен“).    

Анализът на морфологичния състав и на количеството на битовите отпадъци, образувани 

на територията на община Велики Преслав се извършва съгласно Методиката за 

определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № 

РД-744/ 29.09.2012г. на министъра на околната среда и водите.   

Наличието на актуални данни за морфологичният състав на битовите отпадъци на 

Община Велики Преслав:   

1) е задължително изискване при кандидатстване за финансиране по ОП „Околна среда 

2014-2020“ и необходимо условие за рационално планиране на инфраструктурата за 

управление на отпадъците – напр. инсталации за компостиране, инсталации за 

предварително третиране.   

2) ще послужат за извършване на необходимите изчисления по Наредбата за разделното 

събиране на биоотпадъците, одобр. с ПМС №275/06.12.2013г. (обн. ДВ 107/2013г.), 

отнасящи се до образуваните през годината на докладване на:  

− количества на битовите биоразградими отпадъци;  

− количества на битовите биоотпадъци; 

− количества на рециклируеми битови отпадъци.  

3) са основа за отчитане на изпълнението на разпоредбите на:  

− чл.31, ал.1, т.1 на ЗУО, отнасящи се до постигане на не по- късно от 1 януари 2020 

г. на целта за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, 

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

подобни отпадъци от други източници не по-малко от 50 на сто от общото 

тегло на тези отпадъци; 

− чл. 31, ал.1, т.2 на ЗУО, определящи че най- късно до 31 декември, 2020г. трябва 

да се ограничи количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци 

до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани през 1995г. 

II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНАТА  

Община Велики Преслав е разположена в Североизточна България, на границата между 

Дунавска равнина  и Стара планина в югозападната част на област Шумен, на запад и 

северозапад  граничи с община Търговище, на изток и североизток с община Шумен, на 

юг и югозапад с община Смядово, на югозапад с община Върбица. 
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Фигура №1 Карта на Община Велики Преслав, Шуменска област 

Територия: Община Велики Преслав има площ 277,6 кв.км., което съставлява 8,19 % 

(седмата по големина) от територията на Шуменска област. Общината обединява 12 

населени места, от които 1 град - общинският център град Велики Преслав и 11 села, сред 

които по-големите – с. Златар, с. Драгоево, с. Троица и др. 

Транспортна инфраструктура: През общината преминават два участъка от 

Железопътната мрежа на България с обща дължина 21,0 км. 

В северната част на общината, от северозапад на югоизток, на протежение от 14,1 км. – 

участък от трасето на жп линията София – Мездра – Горна Оряховица – Шумен – 

Каспичан – Варна. 

На протежение от 6,9 км. – цялото трасе на жп линията от село Хан Крум до град Велики 

Преслав. 

През общината преминават частично 3 пътя от Републиканската пътна мрежа на България 

с обща дължина 45,7 км.: 

− участък от 17,5 км. от Републикански път I-7 (от км. 129,9 до км. 147,4); 

− началният участък от 9,7 км. от Републикански път II-74 (от км. 0,0 до км. 9,7); 

− последният участък от 18,5 км. от Републикански път III-7302 (от км. 6,7 до км. 

25,2). 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_I-7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_II-74
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-7302
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Населени места: Общината включва дванадесет населени места, от които общинският 

център град Велики Преслав и единадесет села: с. Драгоево, с. Златар, с. Имренчево, с. 

Кочово, с. Миланово, с. Мокреш, с. Мостич, с. Осмар, с. Суха река, с. Троица и с. Хан 

Крум.  

Население: Демографската характеристика на община Велики Преслав е следствие от 

множество вътрешни фактори, като например социално-икономически и културно-

исторически фактори, които оказват влияние върху динамиката на населението, неговата 

структура и прираст. Демографските тенденции в общината следват тези на национално 

ниво, като задълбочаващата се демографска криза и застаряване на населението са 

характерни и за община Велики Преслав. Динамиката в броя населението разкрива 

тенденция на продължително, постоянно и задълбочаващо се намаляване, дължащо се на 

нарушена възрастова структура, намаляване на репродуктивната способност на 

населението, емиграция. 

Съгласно данни от последното преброяване на НСИ през 2011г. в Община Велики 

Преслав живеят 13 276 жители, от които 7 655 жители в гр. Велики Преслав и 5 621 

жители в селата. Следвайки описаните по-горе тенденции към 31.12.2012 година в община 

Велики Преслав живеят 13 138 души (гр. Велики Преслав – 7 593, селата на общината – 5 

545),  към 31.12.2013г. – 13 060 (гр. Велики Преслав – 7 555, селата на общината – 5 505), а 

към 31.12.2014г. – 12 868 (гр. Велики Преслав – 7 460, селата на общината – 5 408)  и към 

31.12.2015г. съответно 12 713 (гр. Велики Преслав – 7 345, селата на общината – 5 368). 

Данните за 2015г. са използвани като базови при изчисляване на средно претегления 

резултат за фракционния състав, обемното тегло и морфологичния състав на 

битовите отпадъци на Община Велики Преслав. Разпределението на населението в 

Община Велики Преслав през 2015г. е 57,78 % градско население и 42,22 % - в 

селата.  

Средна гъстота на населението: По Номенклатурата за статистически териториални 

единици (NUTS) на ЕС Община Велики Преслав е статистическа териториална единица с 

код BG333. В нея живеят 12 713 души или 7,23 % от населението на областта, а гъстотата 

на населението е 45,9 човека/ кв. км. 

Ниво на безработица: Населението в трудоспособна възраст е съсредоточено в 

общинския център, където се предлагат по-добри възможности за намиране на работа и 

реализация. Въпреки това процентът на безработица бележи непрекъснато увеличаващ се 

ръст и се равнява на над половината от общия брой безработни лица в района. Съгласно 

данни на Агенцията по заетостта равнището на безработица в област Шумен за 2014 г. е 

18,2 % при средно за страната 11,2 %, а за община Велики Преслав е 15,97 %. През 2015 г. 

средното равнище на безработица в страната е 10,1 % като в област Шумен е 16,8 %, а за 

община Велики Преслав е 14,35 %. 

2.1. Дефиниране на отпадъчните потоци в община Велики Преслав 

Съгласно т.4 от ДР на ЗУО "Битови отпадъци" са "отпадъци от домакинствата" и 

"подобни на отпадъците от домакинствата". Към тях се приравняват и отпадъци от 

почистване на обществените места, търговски обекти, офиси и съпътстващи 

производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат 

характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да 

попречи на третирането им съвместно с битовите отпадъци. 

Освен битовите отпадъци, на територията на Община Велики Преслав се генерират също 

производствени отпадъци, строителни отпадъци и др. 
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На територията на Община Велики Преслав развиват дейност предприятия от различни 

отрасли на икономиката. Структурата на икономиката в рамките на община Велики 

Преслав е представена предимно от микро- и малки предприятия с относително 

балансирано териториално разпределение.  

Промишленост 

На територията на община Велики Преслав сектор „Индустрия” е с дългогодишна 

традиция. Основните икономически субекти в общината са разположили своята 

производствена инфраструктура в гр.Велики Преслав и с. Хан Крум.  Отрасловата 

структура на преработващата промишленост в община Велики Преслав показва, че водещ 

е традиционният отрасъл „Производство на храни, напитки и тютюневи изделия”. 

Същият е представен от няколко търговски дружества по-значими, от които са: 

− “Винекс Преслав” АД - специализирано предприятие за производство на 

висококачествени бели вина и винено бренди; 

− Винарска изба „ Хан Крум” - с. Хан Крум - производство и бутилиране на бели и 

червени вина; 

− Винарска изба „Осмар” - с. Осмар „Осмар” ООД - производство на пелин и вино, 

предимно Шардоне, Каберне совиньон и Мерло; 

− Цех за сладкарски изделия - “Цитрон”ООД; 

− „Плиска Ойл” ЕООД; 

− ЕТ „Анатолий Чернев - ЦИОН ” с. Хан Крум; 

− Кланници за месни заготовки; 

− „Екселанс” ООД - с. Осмар за производство на млечни артикули. 

Втори водещ промишлен отрасъл в общинския индустриален комплекс е „Преработка на 

дървен материал и изделия от него”. Производствената номенклатура на разглеждания 

отрасъл включва производство на паркет („Дурмалар” ООД, „Диш” ООД), производство 

на мебели (представено от дейността на няколко еднолични търговски дружества) и 

„Дибо” АД. 

Отрасъл „Производство на машини и оборудване”, познат като отрасъл 

„Машиностроене” е представен от „Преслав АН” АД (надстройки на автомобили, 

сметосъбиращи коли, ремонт на автобуси) и ремонтен завод на вагони и жп техника в с. 

Хан Крум. 

Отрасъл „Производство на химикали и химични вещества” е свързан с дейността на 

няколко „микро-” и „малки” предприятия, разположени в няколко населени места. Такива 

са “Санита пласт” ООД в с. Драгоево (пластмасови изделия за бита) и няколко еднолични 

търговски дружества, произвеждащи пластмасови изделия, антифриз, белина и др. 

Проблемите в този отрасъл са свързани с изхабеността на материалните активи, с 

използването на остарели технологии, с несигурния пазар на произведената продукция и 

др. 

През последните 1-2 десетилетия в общинската икономика се разви и отрасъл 

„Производство на текстил и облекла”. Същият е представен от фирмите “Ню фешън 

интернешънъл” ООД, “Бору стил” ЕООД, „Интертекс България-2009“ ООД и др.с цехове 

за конфекция. 

Основните производствени мощности на промишлените предприятия на територията на 

гр. Велики Преслав са разположени в специално формирана производствена зона в 

североизточната част на града. Тук са разположени „Винекс Преслав” АД, „Преслав АН” 

АД, „ДИБО” АД, „Плиска ойл” ЕООД, „Мелничен комплекс” - МИГ ЕООД, 

„Санитапласт” ЕООД, „Ривакомерс” ЕООД, „Кланица Динев” и др. Наличието на 
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промишлена (производствена) зона в гр. Велики Преслав дава възможности да се 

провеждат редица мероприятия с устройствено-планировъчен характер, редица 

инвестиционни дейности по разширяването и поддържането на довеждащата инженерна 

инфраструктура (В и К, енергийна, транспортна и др.). 

Село Хан Крум е вторият локализационен център на по-значими производствени 

мощности на добивната и преработващата промишленост и на структура за научно 

обслужване в аграрния сектор. Тук са разположени вагоноремонтният завод „Хан Крум” 

АД и предприятието „Строителни изделия” АД. 

В останалите населени места производствените структури са представени от малки 

предприятия (в преобладаващата си част „микропредприятия” с брой на заетите лица до 

10 д.). 

Селско стопанство 

Разнообразният релеф на територията на община Велики Преслав предлага благоприятни 

условия за развитие на интензивно селско стопанство. Поземлените ресурси, чиито размер 

и качества са функция от релефните и почвените характеристики, са основен фактор за 

развитието на земеделието на територията на общината. Очаква се развитието на селското 

стопанство в общината да продължи да бъде стимулирано чрез инвестиии и подкрепа от 

страна на местната власт и Държавата. Ще се насочат действия към модернизация и 

технологично обновване на стопанствата и инфраструктурата в отрасъла и региона, 

възстановяване и изграждане на хидромелиоративна инфраструктура, която да осигури 

ефективно използване на водата, земеделските площи, лозовите и овощни масиви, както и 

насърчаване на сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във 

веригата за предлагане на земеделски продукти и храни. 

Земеделие 

Селскостопанският фонд заема 174 665 дка и представлява 63% от общата площ. 

Общината е с добре развито зърнопроизводство - зърнените култури заемат 48%, а 

фуражните - 12% от обработваемата земя и напълно покриват зърнения и фуражния 

баланс по изхранването на населението и животните в общината. От техническите 

култури основно се отглежда слънчоглед, който заема 21% от посевната площ. 

Приоритет в развитието на земеделието остават трайните насаждения, които заемат 16% 

от обработваемата земя. Главна задача е възстановяването на старите и засаждането на 

нови лозови масиви, които са основният дял на трайните насаждения. На територията на 

общината са разположени най-големите лозови масиви в Шуменска област. 

Значително са се увеличили и площите, засадени с дългогодишни култури -малини, касис, 

лавандула. 

Като цяло територията на община Велики Преслав се характеризира с висок 

агроекологичен потенциал. Това позволява отглеждането на почти всички типични за тази 

част на страната земеделски култури и постигането на високи производствени резултати. 

Високият агроекологичен потенциал е важен фактор за специализацията на общината в 

аграрния сектор и за развитието на съвременно диверсифицирано земеделско 

производство. Допълнителен благоприятен фактор са и богатите традиции на 

земеделските стопани в община Велики Преслав в зърнопроизводството и лозарството, 

които са водещи подотрасли в повечето землища в общината. Всичко това определя 

високата степен на земеделска усвоеност на територията, което личи от факта, че над 60 % 

от площта й е заета със земеделски земи, от които обработваеми са над 80%. 

Наличният агроекологичен потенциал на територията на общината може да се оцени като 
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благоприятен за специализация в производството на зърнени култури (пшеница, ечемик, 

царевица), технически култури (слънчоглед, етерично-маслени култури), за развитие на 

лозарство, зеленчукопроизводство, овощарство и за отглеждане на фуражни култури 

(предимно за млечно животновъдство). Високи добиви от по-голямата част от 

отглежданите култури обаче са възможни само при поливни условия. 

Основно усилията се насочват към засаждането на пшеница - 18,65% от земеделските 

земи, царевица за зърно - 6,87% от обработваемите земи, слънчоглед - 12,98% от 

земеделските земи. Поради благоприятните климатични условия много добре развити са 

трайните насаждения - винени лозя, малини, череши, а от останалите култури - пшеница, 

царевица за зърно и маслодаен слънчоглед. 

Животновъдство 

Основен дял в животновъдството заема говедовъдството, от което 74% е съсредоточено в 

личния сектор и 26% - в земеделските кооперации. В личния сектор се отглеждат овце, 

кози, свине и птици. 

Горско стопанство 

Горските площи, които са държавна публична собственост са 16406 ha, като общата площ 

на горския фонд на общината е 442,20 ha. От тях 8711,6 ha се стопанисват от ДП „ДГС” В. 

Преслав (в която се включва и горският фонд на община Върбица) и 48,4 ha горски фонд в 

поддържаните резервати “Патлейна” и “Дервиша” се стопанисват и управляват от МОСВ. 

Горските площи, които са собственост на физически лица се равняват на 261 ha, а тези, 

собственост на юридически лица - 37 ha. 

Значителни площи от горския фонд са разположени в землището на гр. Велики Преслав - 

29,0% от горския фонд на общината с. Драгоево - 20,0%, и с. Имренчево - 11,5%. 

Залесената площ общо за района на лесничейството е 95% от общата площ на горския 

фонд, а горските пътища - 1%. 

От територията на горския фонд около 34% са гори и земи с основно 

дървопроизводителни и средообразуващи функции и 66% са защитни и рекреационни 

гори и земи (противоерозионни, мелиоративни, курортни гори, зелени зони, 

семепроизводствени насаждения, буферни зони на резерватите “Патлейна” и “Дервиша”) 

и защитени територии (природния парк “Шуменско плато” с площ в територията на 

общината 819,3 ha). 

В горския фонд преобладават широколистните гори - 82,2%, при 16,6% за иглолистните. 

Основните дървесни видове са церът, габърът, зимният дъб и др. При залесяванията са 

използвани черен и бял бор, сребролистна липа, акация и др. Основната горскостопанска 

дейност е добив на широколистен и иглолистен дървен материал, както и дърва за огрев. 

Общият запас от дървесина (без клони) е 2 048 200 куб.м., в това число широколистна - 1 

572 695 куб.м. , и иглолистна - 475 505 куб.м. 

Туризъм 

Туристическата функция на община Велики Преслав е резултат от провежданата политика 

за използване на разнообразните туристически ресурси, разположени на общинската 

територия. В това отношение са налице слабо използване на възможностите за развитие на 

ефективна туристическа дейност на територията на общината. 

Ситуирането на община Велики Преслав в мрежата от значими туристически локализации 

на територията на Шуменска област - Плиска, Шумен, Мадарския конник и др., близостта 

на общината до големите черноморски туристически локализации в Североизточния 
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район за планиране - Златни пясъци, Св. Константин, Албена и др., също са предпоставка 

за допълване и разнообразяване на морския туризъм с културно- познавателен. 

2.2. Системи за събиране на смесени битови отпадъци и разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци 

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

Велики Преслав разполага със специализирана техника - таблица №1.   

Таблица №1 Техника за извършване на сметосъбиране и сметоизвозване на „БКС“ 

ЕООД гр. Велики Преслав   

№ 
Техника 

Година на 

регистрация 

Обща 

товароносимост 

1.  Сметосъбиращ автомобил марка 

„МАН“  с надстройка тип 

„Вариопреса“ 

1997 г. 25,6 т. 

2.  Сметосъбиращ автомобил марка 

„МАН“ с надстройка тип 

„Вариопреса“ 

1998 г. 18 т. 

3.  Сметосъбиращ автомобил марка 

Шкода с надстройка тип 

„Вариопреса“  

- 16 т. 

Източник: Общинска администрация  Велики Преслав 

При почистване на площите за обществено ползване и на нерегламентирани замърсявания 

се ангажират: 

− Мотометачка марка „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 обем 1,1 м
3
 и с контейнери тип „Карнобатски“ с обем 0,1 м

3
. 

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 №2. 

Таблица №2 Съдове за събиране на битовите отпадъци, използвани на територията на 

община Велики Преслав и периодичност на обслужването им 

Населено място 

Брой съдове  
Периодичност 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 
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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  

 

Община Велики Преслав е сключила договор за сътрудничество с организация по 

оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак“ АД.  Въведената система за 

разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки обхваща само гр. 

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

организацията извършва  обслужване на 38 броя контейнери тип „Бобър“ (с обем 1,1 м
3
) – 

жълт цвят,  за разделно събиране на  отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаса 

и метал и 38 броя контейнери тип „Иглу“ (с обем 1,1 м
3
) – зелен цвят, за стъклени 

отпадъци. Съдовете са разположени на територията на града и кв. Кирково в 38 броя 

точки, като всяка една точка се състои от двата контейнера.Въпреки развитата система за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки в смесените битови отпадъци има количества 

отпадъци от опаковки, които са рециклируеми и ако бъдат събрани и предадени за 

рециклиране, те ще носят финансови средства на общината.  

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 транспортиране на 

отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), образувани на 

територията на общината и с „БалБок 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).  

2.3. Съществуващи системи и инсталации за третиране на отпадъците  

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  м. май 2015г.  е 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 № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 

08.08.2014 г. ). 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;  
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− транспортиране и/или предаване на отсортираните при сепарирането отпадъци за 

последващо оползотворяване; 

− транспортиране и предаване за обезвреждане на  останалите след сепарирането 

негодни за оползотворяване отпадъци до Регионалното депо за неопасни 

отпадъци, кв. Дивдядово, гр.Шумен.  

Срокът на договора е 5 години. В края на 2015 г. инсталацията е напълно изградена, 

получила е всички необходими за дейността разрешителни документи. От м.януари, 

2016г. събраните от територията на община Велики Преслав смесени битови отпадъци се 

транспортират до Инсталация за предварително третиране на смесени битови 

отпадъци – гр.Шумен.  

Община Велики Преслав попада в Регион за управление на отпадъците Шумен, в който 

са включени също общини Смядово, Каспичан, Нови Пазар, Каолиново, Венец и Хитрино. 

В Националния план за управление на отпадъците (2014-2020г.) е предвидена 

комплексна инфраструктура за третиране на отпадъците за Регион Шумен, с която да се 

осигури изпълнението на целите по чл.31, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУО: 

− инсталация за компостиране (по т.5, Приложение №4 на НПУО 2014-2020); 

− сепарираща инсталация (по т.19, Приложение №3 на НПУО 2014-2020 ). 

В НПУО 2014-2020г - Таблица 9 Предвидена за изграждане инфраструктура по сценарии 

2 и 3 за всички РСУО, Глава X. Варианти/сценарии за бъдещото развитие на политиката 

по управление на отпадъците в следващия програмен период. Финансова оценка на 

сценариите, е представена планираната инфраструктура за управление на отпадъците в 

Регион Шумен (табл. №3 от настоящия доклад). 

Таблица №3  Планирана инфраструктура за управление на отпадъците за Регион 

Шумен за периода 2014-2020г. 

51 Шумен  2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г. 

  

Инсталации за 

компостиране/анаеробно 

разграждане - капацитет 

(тона/год) 

0 0 0 0 0 17 000 0 

  
Сепарираща инсталация 

- капацитет (тона/год) 
0 0 46 000 0 0 0 0 

  
Депо - капацитет 

(тона/год) 
0 0 0 0 0 0 0 

  Компостери (бр.)             11 027 

Важен стимул за планирането и въвеждането в експлоатация на комплексна 

инфраструктура за третиране на отпадъците е, че размерът на отчисленията за 

депониране на отпадъците по чл.64 за ЗУО се намалява, когато целите в съответния 

регион са изпълнени от общините в съответствие с решението на общото събрание на 

регионалното сдружение за разпределението на задълженията между общините за 

изпълнение на целите, както следва: 

− с 50 на сто за целите за повторна употреба и рециклиране;  

− с 50 на сто за целите за ограничаване на количествата депонирани битови 

биоразградими отпадъци.  

Данните за морфологичния състав на отпадъците на Община Велики Преслав могат да 

бъдат използвани при планирането на новите съоръжения, предвидени в НПУО 2014-

2020г.  
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III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ГЕНЕРИРАНИ 

ОТПАДЪЦИ  

3.1. Отчетни данни от депото за неопасни отпадъци 

В таблица №4 е представена информация за количествата на образуваните смесени 

битовите отпадъци от Община Велики Преслав. 
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Таблица №4 Обобщена информация за количеството на образуваните отпадъци на територията на Община Велики Преслав за периода 

м.ноември, 2015 г. – м. октомври, 2016г. 

  

Битови отпадъци, 

доставени на вход 

на Инсталацията за 

предварително 

третиране на 

смесени битови 

отпадъци – 

гр.Шумен 

Битови 

отпадъци, 

доставени 

директно  за 

депониране на 

регионалното 

депо за 

неопасни 

отпадъци -  

гр.Шумен  

Количество 

събрани 

отпадъци от 

контейнерите 

за разделно 

събиране на 

БУЛЕКОПАК, 

бруто  

Разделно 

събрани 

битови 

отпадъци от 

площадки, 

разположени 

на територията 

на Община 

Велики 

Преслав (по 

данни на 

ИАОС за 

2015г.) 

Директно 

предадени за 

рециклиране от 

предприятия, 

извършващи 

дейност на 

територията на 

Община Велики 

Преслав (по 

данни на ИАОС 

за 2015г.) 

Биоотпадъци от 

поддържането на 

обществени 

площи, паркове и 

градини в 

Община Велики 

Преслав 

ОБЩО 

КОЛИЧЕ-

СТВО НА 

ОБРАЗУ-

ВАНИТЕ 

ОТПАДЪЦИ 

ЗА ОБЩИНА 

ВЕЛИКИ 

ПРЕСЛАВ 

(тона)   (тона) (тона) (тона) (тона) (тона) 

м. ноември, 2015 0,00 313 3,88     9,04 325,76 

м. декември, 2015 0,00 267 3,98     0,00 270,56 

м. януари, 2016 104,94 58,90 4,52     0,00 168,36 

м. февруари, 2016 255,98 0,00 3,93     0,00 259,91 

м. март, 2016 272,84 0,00 3,98     0,00 276,82 

м. април, 2016 315,94 0,00 4,61     0,00 320,55 

м. май, 2016 308,22 0,00 7,63     16,80 332,65 

м. юни, 2016 296,30 0,00 7,87     25,84 330,01 

м. юли, 2016 293,04 0,00 6,43     25,84 325,31 

м.август, 2016 348,44 0,00 7,2     25,84 381,51 

м.септември, 2016 345,16 0,00 11,92     16,80 373,88 

м.октомври, 2016 321,86 0,00 6,14     9,04  337,04 

ОБЩО 2 862,72 638,32 72,12 95,90 79,16 129,20 3 877,42 
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3.2. Отчетни данни от лицата, извършващи дейности по разделно събиране на 

отпадъците от опаковки 

Информация за количествата на събраните и сепарирани отпадъци от опаковки от 

БУЛЕКОПАК АД е представена в Таблица №5. 

Таблица №5 Събрани и сепарирани отпадъци от опаковки от системата за разделно 

събиране на БУЛЕКОПАК АД в община Велики Преслав за периода м.ноември, 2015 г. – м. 

октомври, 2016г. 

Месец 

КОНТЕЙНЕРИ 

ЗА РАЗДЕЛНО 

СЪБИРАНЕ 

НА 

ОТПАДЪЦИ 

ОТ 

ОПАКОВКИ 

Количество 

събрани 

отпадъци от 

контейнерите 

за разделно 

събиране 

Количество 

отсортирани 

отпадъци от 

опаковки – 

видове 

материали  

Количество 

отсортирани 

отпадъци от 

опаковки  

Отпадъци за 

депониране 

от 

разделното 

събраните 

отпадъци от 

опаковки от 

контейнерите  

бруто    Код 19 12 12 

(тона) (тона) (тона) 

м. ноември, 

2015г. 

Жълт контейнер 3,880 

хартия 0,776 

2,328 
метал 0,038 

пластмаси 0,738 

Зелен контейнер   стъкло 0,000 

общо за м. 

ноември, 2015г. 
  3,880   1,552 2,328 

м. декември, 

2015г. 

Жълт контейнер 3,980 

хартия 0,796 

2,388 
метал 0,039 

пластмаси 0,757 

Зелен контейнер 0,000 стъкло 0,000 

общо за м. 

декември, 2015г. 
  3,980   1,592 2,388 

м. януари, 

2016г. 

Жълт контейнер 4,520 

хартия 0,804 

2,912 
метал 0,040 

пластмаси 0,764 

Зелен контейнер 0,000 стъкло 0,000 

общо за м. 

януари, 2016 г. 
  4,520   1,608 2,912 

м. февруари, 2016 

г. 

Жълт контейнер 3,930 

хартия 0,786 

2,358 
метал 0,036 

пластмаси 0,750 

Зелен контейнер 0,000 стъкло 0,000 

общо за м. 

февруари, 2016 

г. 

  3,930   1,572 2,358 

м. март, 2016 г. Жълт контейнер 3,980 
хартия 0,796 

2,388 
метал 0,039 
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пластмаси 0,757 

Зелен контейнер 0,000 стъкло 0,000 

общо за м. март, 

2016 г. 
  3,980   1,592 2,388 

м. април, 2016 г. 
Жълт контейнер 4,610 

хартия 0,782 

3,046 
метал 0,034 

пластмаси 0,748 

Зелен контейнер 0,000 стъкло 0,000 

общо за м. 

април, 2016 г. 
  4,610   1,564 3,046 

м. май, 2016 г. 
Жълт контейнер 7,630 

хартия 0,810 

6,010 
метал 0,041 

пластмаси 0,769 

Зелен контейнер 0,000 стъкло 0,000 

общо за м. май, 

2016 г. 
  7,630   1,620 6,010 

м. юни, 2016 г. 
Жълт контейнер 7,870 

хартия 0,836 

6,198 
метал 0,044 

пластмаси 0,792 

Зелен контейнер 0,000 стъкло 0,000 

общо за м. юни, 

2016 г. 
  7,870   1,672 6,198 

м. юли, 2016 г. 
Жълт контейнер 6,430 

хартия 0,572 

5,286 
метал 0,032 

пластмаси 0,540 

Зелен контейнер 0,000 стъкло 0,000 

общо за м. юли, 

2016 г. 
  6,430   1,144 5,286 

м. август, 2016 

г. 

Жълт контейнер 7,230 

хартия 0,850 

5,530 
метал 0,043 

пластмаси 0,807 

Зелен контейнер 0,000 стъкло 0,000 

общо за м. 

август, 2016 г. 
  7,230   1,700 5,530 

м. септември, 

2016 г. 

Жълт контейнер 6,080 

хартия 0,425 

5,820 
метал 0,008 

пластмаси 0,417 

Зелен контейнер 5,840 стъкло 5,250 

общо за м. 

септември, 2016 

г. 

  11,920   6,100 5,820 

м. октомври, 2016 

г. 
Жълт контейнер 6,140 

хартия 0,429 

5,282 метал 0,008 

пластмаси 0,421 
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Зелен контейнер 0,000 стъкло 0,000 

общо за м. 

октомври, 

2016г. 

  6,140   0,858 5,282 

 

Таблица №6 Сепарирани отпадъци от опаковки (по видове) от системата за разделно 

събиране на БУЛЕКОПАК  АД в община Велики Преслав за периода м.ноември, 2015 г. – 

м. октомври, 2016г. 

Рециклируеми 

отпадъци от 

опаковки т. 

хартия и картон 8,662 

пластмаси 8,260 

стъкло 5,250 

метали 0,402 

ОБЩО 

 
22,57 

 

3.3. Отчетни данни за разделно събрани битови отпадъци от операторите на 

площадки за изкупуване или безвъзмездно предаване на територията на Община 

Велики Преслав 

Данните за разделно събрани битови отпадъци от операторите на площадки за изкупуване 

или безвъзмездно предаване на територията на Община Велики Преслав са посочени в 

таблица №7 въз основа на Решение № 108/20.09.2016г. за предоставяне на достъп до 

обществена информация на ИАОС. 

Таблица №7 Разделно събрани битови отпадъци от операторите на площадки за 

изкупуване или безвъзмездно предаване на територията на Община Велики Преслав през 

2014 г. 

в
и

д
 м

а
т
ер

и
а
л

 

Количество разделно събрани 

битови отпадъци от операторите 

на площадки за изкупуване или 

безвъзмездно предаване на 

територията на Община Велики 

Преслав 

 

(тона) 

Хартия  14,26 

Пластмаса 14,26 

Стъкло 3,47 

Метали 63,91 

Дърво 0 

ОБЩО 95,90 
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Количествата на разделно събрани битови отпадъци от операторите на площадки, 

функциониращи на територията на Община Велики Преслав са обобщени съгласно 

постъпилите в ИАОС годишни отчети, по реда, условията и образците на Наредба № 1 

от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите 

по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 

г.). Годишните отчети са структурирани на база дейностите с отпадъци и в тази връзка за 

обобщаване на данните са включени всички такива, които са подали информация и имат 

съответното разрешително за дейности с отпадъци.  

3.4. Отчетни данни за директно предадените отпадъци за рециклиране от 

предприятия, функциониращи на територията на Община Велики Преслав 

Въз основа на Решение № 108/20.09.2016г. за предоставяне на достъп до обществена 

информация на ИАОС в таблица №8 е предоставена информация за директно предадените 

отпадъци за рециклиране от предприятия, функциониращи на територията на Община 

Велики Преслав. 

Таблица №8 Количества отпадъци директно предадени за рециклиране от предприятия 

на територията на Община Велики Преслав през 2014 г. 

в
и

д
 м

а
т
ер

и
а
л

 

Количества отпадъци директно 

предадени за рециклиране от 

предприятия на територията на 

Община Велики Преслав 

 

(тона) 

Хартия  31,92 

Пластмаса 4,40 

Стъкло 42,84 

Метали 0 

Дърво 0 

ОБЩО 79,16 

 

3.5. Данни за биоотпадъци, които се образуват на територията на Община Велики 

Преслав 

Вземайки предвид периода, за който е изготвен морфологичния анализ на отпадъците 

може да се констатира че Община Велики Преслав не извършва поддържане на всички 

зелени площи на нейна територия. Предвид разпоредбите на чл.34, ал.1 от Закона за 

управление на отпадъците съгласно който „биоотпадъците от поддържане на 

обществени площи, паркове и градини се събират разделно“ в таблица №9 е изчислено 

общото количество на тези отпадъци за Община Велики Преслав. При изчислението са 

спазени указанията за норма на образувани отпадъци съгласно Инструкциите за 

прилагане на нормативните изисквания, свързани с управлението на биоотпадъците 

(насоки за прилагане на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС 

№ 275 от 06.12.2013 г. Обн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.), одобрени с Заповед № РД-

687/05.09.2014 г. на Министъра на околната среда и водите. Приетата норма е 2 

кг./м
2
/година окосена трева, листа, клони от резитба на дървета и храсти и др.  

 

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1
http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1
http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1
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Таблица №9 Оценка на количества биоотпадъците от поддържане на обществени 

площи, паркове и градини в Община Велики Преслав 

Населено 

място 

Площ 

 

О
б

щ
о

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 н
а 

о
б

р
аз

у
в
ан

и
те

 р
ас

ти
те

л
н

и
 

о
тп

ад
ъ

ц
и

 з
а 

п
ер

и
о

д
а 

н
а 

п
р

о
в
еж

д
ан

е 
н

а 

м
о

р
ф

о
л
о

ги
ч

н
и

я
 а

н
ал

и
з 

 

м
.н

о
ем

в
р

и
, 

2
0

1
5

 

м
.д

ек
ем

в
р

и
, 

2
0

1
5

 

м
.я

н
у

ар
и

, 
2

0
1

6
 

м
. 

ф
ев

р
у

ар
и

, 
2
0

1
6

 

м
.м

ар
т,

 2
0

1
6

 

м
. 

ап
р

и
л
, 

2
0

1
6

 

м
. 

м
ай

, 
2

0
1

6
 

м
.ю

н
и

, 
2

0
1

6
 

м
. 

ю
л
и

, 
2

0
1

6
 

м
. 

ав
гу

ст
, 

2
0

1
6

 

м
. 

се
п

те
м

в
р

и
, 

2
0

1
6

 

м
. 

о
к
то

м
в
р

и
, 

2
0

1
6

 

м
2
 т./г. т./м. т./м. т./м. т./м. т./м. т./м. т./м. т./м. т./м. т./м. т./м. т./м. 

гр.Велики 

Преслав  
57 500 115,00 8,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,95 23,00 23,00 23,00 14,95 8,05 

с. Имренчево 500 1,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,20 0,20 0,20 0,13 0,07 

с. Мостич 200 0,40 0,028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,08 0,08 0,08 0,05 0,03 

с. Кочово 500 1,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,20 0,20 0,20 0,13 0,07 

с. Осмар 500 1,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,20 0,20 0,20 0,13 0,07 

с. Троица 1 000 2,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,40 0,40 0,40 0,26 0,14 

с. Хан Крум 1 000 2,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,40 0,40 0,40 0,26 0,14 

с. Миланово 500 1,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,20 0,20 0,20 0,13 0,07 

с. Мокреш  200 0,40 0,028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,08 0,08 0,08 0,05 0,03 

с. Златар 1 000 2,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,40 0,40 0,40 0,26 0,14 

с. Драгоево 1 500 3,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,60 0,60 0,60 0,39 0,21 

с. Суха река  200 0,40 0,028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,08 0,08 0,08 0,05 0,03 

ОБЩО 64 600 129,20 9,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,8 25,84 25,84 25,84 16,80 9,04 

 

Информацията може да послужи при планиране на количествата биоотпадъци, които 

Община Велики Преслав може да бъдеща инсталация за компостиране в Регион Шумен.  

3.6. Сумиране на образуваните количества битови отпадъци и разделно събраните 

отпадъци по фракции 

При спазване на Методиката са изчислени общите количества на образуваните битови 

отпадъци на територията на Община Велики Преслав, като е отчетена информацията за 

количествата на: 

− битови отпадъци, доставени на вход на Инсталацията за предварително третиране 

на смесени битови отпадъци – гр.Шумен/ битови отпадъци, доставени директно  за 

депониране на регионалното депо за неопасни отпадъци -  гр.Шумен (само за 3 

месеца, до въвеждане в експлоатация на инсталацията); 

− разделно събрани битови отпадъци от операторите на площадки за изкупуване или 

безвъзмездно предаване на територията на Община Велики Преслав; 

− отпадъци директно предадени за рециклиране от предприятия на територията на 

Община Велики Преслав; 

− разделно събрани отпадъци от опаковки чрез системата на БУЛЕКОПАК АД; 

− биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини в Община 

Велики Преслав. 
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Таблица №10 Образувани битови отпадъци, в т.ч. информация за разделно събраните 

отпадъци на територията на Община Велики Преслав за периода м.ноември, 2015 г. – м. 

октомври, 2016г.   

Видове отпадъци 

гр. Велики Преслав 

Район, обхващащ 

смесено строителство – 

еднофамилни къщи 

(ниско строителство) и 

многофамилни къщи 

(средно строителство), 

Община Велики Преслав 

ОБЩО 

тона тона тона 

Битови отпадъци, 

доставени на вход на 

инсталацията за 

предварително 

третиране - гр. Шумен                496,11 2 366,61 2 862,7 

Битови отпадъци, 

доставени директно  за 

депониране на 

регионалното депо за 

неопасни отпадъци -  

Шумен  110,62 527,70 638,3 

Количество 

нерециклируеми 

отпадъци от 

контейнерите за 

разделно събиране на 

БУЛЕКОПАК, 

доставени до депо 49,55 0,00 49,5 

общо смесени битови 

отпадъци 656,28 2 894,31 3 550,59 

Разделно събрани 

битови отпадъци в 

контейнерите за 

разделно събиране на 

отпадъци от опаковки,  

БУЛЕКОПАК АД 22,57 0,00 22,57 

Разделно събрани 

битови отпадъци от 

операторите на 

площадки за 

изкупуване или 

безвъзмездно 

предаване 95,90 0,00 95,90 

Директно предадени за 

рециклиране от 

предприятия 79,16 0,00 79,16 

Биоотпадъци от 

поддържането на 

обществени площи, 

паркове и градини 115,00 14,20 129,20 

ОБЩО ОТПАДЪЦИ 968,91 2 908,51 3 877,42 



ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД по договор: „Изготвяне на анализ на морфологичния 

състав на битовите отпадъци, в частност на биоразградимите отпадъци образувани 

на територията на Община Велики Преслав“ 

 

 ТК-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД        

22 

 

Таблица №11 Количества на разделно събрани битови отпадъци от инсталацията за 

предварително третиране на смесени отпадъци, контейнери за разделно събиране, 

площадки/ изкупвателни пунктове и отпадъци,  директно предадени за рециклиране от 

предприятия на територията на Община Велики Преслав 

  

Контейнери 

за разделно 

събиране на 

отпадъци            

Разделно 

събрани 

битови 

отпадъци 

от 

площадки 

Директно 

предаден

и за 

рецикли-

ране от 

пред-

приятия 

Сепарирани 

битови 

отпадъци от 

гр.Велики 

Преслав за 

рециклиране и 

оползотво-

ряване 

(чл.31,ал.1,т.1)  

Сепарирани 

битови 

отпадъци от 

села на 

Община 

Велики 

Преслав за 

рециклиране и 

оползотво-

ряване 

(чл.31,ал.1,т.1)  

ОБЩО 

(тона) (тона) (тона) (тона) (тона) (тона) 

Хартия и 

картон 
8,66 14,26 31,92 5,41 25,79 86,04 

Пластмаси 8,26 14,26 4,40 9,73 46,43 83,08 

Стъкло 5,25 3,47 42,84 2,24 10,67 64,46 

Метали 0,40 63,91 0,00 0,49 2,35 67,16 

Дърво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо 22,57 95,90 79,16 17,87 85,24 300,74 
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IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА 

МОРФОЛОГИЧНИЯ СЪСТАВ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

4.1. Определяне на групите генератори и зони за изследване на морфологичния 

анализ на отпадъците на Община Велики Преслав 

Определянето на групите генератори за целите на изследването е съобразено с цитираната 

по-горе Методика, при отчитане на специфичните условия за общината и съгласувано с 

ръководството на община Велики Преслав. По данни на ГРАО и НСИ Община Велики 

Преслав се състои от един град – гр. Велики Преслав и 11 села. Съгласно Методиката, 

типовете генератори на отпадъци в населените места могат да бъдат определени в 

четирите основни групи:  

 Генератори по тип на застрояване: 

− Средно високо строителство – многофамилни къщи ; 

− Ниско строителство - еднофамилни сгради; 

− Смесено застрояване – многофамилни и еднофамилни къщи; 

− Смесено застрояване – еднофамилни къщи и средно високо застрояване. 

 Генератори по тип на обитаване: 

− Жилищни зони; 

− Смесени зони с търговски обекти и жилища (център); 

− Смесени зони с индустриални обекти и средно високи  жилища. 

 Генератори по социален статус 

− Урбанизирани зони с работещо население; 

− Зони обитавани от малцинствени групи без постоянни доходи (махали). 

 Генератори по вид на отопление: 

− С централно отопление (към този тип може да се отнесат газифицираните райони); 

− С отопление на твърдо гориво. 

Въз основа на горецитираната информация, както и отчитайки: 

1) Информация от Община Велики Преслав за годишно количество на образуваните 

отпадъци; 

2) Информация на НСИ за броя на населението, живеещо в общината и факта, че 

общината попада в категория населени места с 3-25 хиляди жители (норма от 

295,5 кг./ж./г. съгл. Методиката); 

3) Генераторите, които допринасят в най-голяма степен за количествата на 

образуваните отпадъци; 

4) т. 2.3 Съставяне на план за пробонабиране от Методика за определяне на 

морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 

29.09.2012г. на министъра на околната среда и водите  

бяха определени две зони за изследване на морфологичния състав на отпадъците в 

Община Велики Преслав. Обследваните зони са както следва: 

− 1 - ва Зона – район от град Велики Преслав, обхващаш централна градска част, 

търговски обекти, ресторанти, училища; 

− 2 - ра Зона – район, обхващащ смесено строителство – еднофамилни къщи ( ниско 

строителство) и многофамилни къщи (средно строителство), Община Велики 

Преслав. 
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Като най-типичен представител за община Велики Преслав по вид застрояване е избрано  

смесеното строителство – ниско и средно застрояване.  

Отчитайки социалния статус на населението са избрани само зони с работещо население. 

По отношение на тип на обитаване са избрани две зони – Зона № 1 обхаващата 

централна градска част с търговки обекти, ресторанти, училища и Зона №2 обхващата 

жилищна част със смесено строителство – еднофамилни къщи ( ниско строителство) и 

многофамилни къщи (средно строителство)  

Съобразно типа на отопление са избрани две зони със смесено отопление на твърдо 

гориво и на ток. 

4.2. Определяне на зони на изследване и необходим брой проби  

По данни на Община Велики Преслав, количествата отпадъци предадени за обезвреждане 

през 2014г. са 3 678, 035 т., а през 2015г. – 3 590,999 т. 

Определяне на необходимия брой проби е извършено при отчитане на: 

− минималния брой проби, които следва да се извършат по Методиката за 

определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци ( табл.2.1.); 

−  информацията от Община Велики Преслав за годишно количество на 

образуваните отпадъци; 

− сключения договор, 

са определени 2 (два) броя проби, които следва да се наберат за един сезон или 8 (осем) 

броя общо за четирите сезона – есен, зима, пролет и лято. 

4.3. Технически средства, обезпечаващи провеждането на изследването 

На площадката определена от Възложителя за извършване на анализа  се определяше 

морфологичния състав, обемната маса и фракционния състав на отпадъците, бяха 

осигурени: 

− 2 броя сита за разделяне на постъпващите материали по фракции (с размер на 

отворите 150 мм х 150 мм; ø65 мм); 

− пластмасов контейнер с обем 120 л. за определяне на обемното тегло на 

отпадъците; 

− Електронна платформена везна (модел ЕЕП 300-2-1-NL-X) с акумулаторна батерия 

и възможност за измерване с точност 0,01 кг.; 

− полиетиленови чували за събиране и претегляне на отделните компоненти на 

отпадъците, при определяне на морфологичния им състав;  

− полиетиленово покритие за разстилане и хомогенизиране на пробата; 

− лопати – 2 броя, гребла – 2 –броя; 

− лични предпазни средства – работно облекло, ръкавици, маски. 

4.4.  Пробонабиране и обработване на пробите 

Пробонабирането се извършва за определените генератори по Зони - от 1-ва и 2-ра зона. 

За провеждане на анализите, община Велики Преслав, осигури  ползването на 

оторизирана площадка на фирма „Евро Импекс“ООД, находяща се на територията на град 

Шумен и притежава разрешение за дейности с отпадъци № 15 – 00000362/02.10.2015г. 

Отпадъците се доставят от автомобили на Общинско Предприятие „БКС“ ЕООД, гр. 

Велики Преслав, тип „Вариопреса“ по график и предварително определен маршрут за 

всяка от двете зони. За целите на изследването бе предоставен един камион с 

регистрационен номер Н 25 45 ВВ, с който бяха доставени по график проби от двете зони. 
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При вземане на пробите бяха отчетени за всяка зона начина на събиране на отпадъците и 

маршрута на сметосъбиращата техника.  

Още през първия сезон бяха определени генераторите за  всяка зона.  За провеждане на 

изследванията бяха определени конкретни точки (адрес, квартал на общината на който са 

разположени контейнерите), от които се извърши извозването на отпадъците до 

площадката за провеждане на морфологичния анализ -  от 12 до 14  броя контейнери с 

обем 1100 л. за всяка обследвана зона. Доставените отпадъци се разстилат, отделят се 

едрогабаритните отпадъци с размери по-големи 50/50 см и се разкъсват торбичките и 

чувалите с отпадъци. Отпадъчната маса се разбърква старателно и се оформя в квадратна 

форма, на слой с височина около 30 cm. В случаите когато пробата бе под 1000 кг., 

старателно разбъркания и разстлан отпадък се разделяше на две части като едната се 

събираше в контейнер, а другата се разстилаше върху площадката за “квартуване”. 

Разделянето на четири равни части (“квартуване”), продължаваше до тогава, докато се 

получи т.н. средна проба по „метода на квартуването" (фиг.2).   

 

Фигура №2  Схема на „метод на квартуване“ 

Средните проби следва да се взимат по начин гарантиращ представителност, достоверност 

и точност на резултатите за изследваните отпадъци от отделните групи генератори на 

отпадъци. За целите на изследването на морфологичния състав на отпадъците на Община 

Велики Преслав бяха взети следните видове средни проби: 

− средна проба за определяне на фракционен състав – за провеждане на това 

изследване предвидихме средната проба да бъде с обем от 500 л. 

− средна проба за определяне на морфологичния състав, предвидихме 

количеството на отпадъците да бъде в рамките на 120-150 кг. /средно 125 кг./ 

предварително смесени и хомогенизирани отпадъци.  

Практиката и използваната Методика доказват, че анализирането на проби с такъв 

обем не се различава съществено от анализ на проби от по 1000 кг.  Следователно, 

пробата от 125 кг. е приета за минималната представителна за събраните за анализ 

количества. Съгласно Методиката,  „пробите, които са по-големи в количествено 

отношение изискват повече време и усилия при характеризирането им, без това да 

допринася за точността на резултата“. 

− средна проба за определяне обемното тегло на отпадъците – провеждаме 

определянето като използваме съд с обем 120 л. 

4.5. Обхват на изследването на морфологичния състав на отпадъците състав на 

отпадъците съгласно Методика за определяне на морфологичния състав на битовите 

отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012г. на министъра на околната 

среда и водите 

В изпълнение на задачата в рамките на всеки сезон се извърши: 

A. Пробонабирания от двете зони за изследване – събиране и транспортиране на 

отпадъците от всяка от зоните; 

B. Определяне на морфологичен състав; 

C. Определяне на фракционен състав; 

D. Определяне на обемно тегло; 
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E. Събиране и обработка на информация; 

F. Изпращане на информацията под форма на междинни доклади за всеки сезон на 

хартиен и електронен носител в Община Велики Преслав. 

4.5.1. Морфологичен състав. Разширяване на обхвата на изследването. 

Морфологичният състав се определя за всеки годишен сезон, като се извършва ръчно 

сортиране и определяне на количествата и процентното съдържание на отпадъците в 

пробата. 

Обхватът на морфологичния анализ е съобразен с изискванията на Методиката за 

определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № 

РД-744/ 29.09.2012г. на министъра на околната среда и водите, съгласно която 

задължително трябва да бъдат обследвани следните основни компоненти на отпадъците: 

■ Хранителни отпадъци;  

■ Хартия; 

■ Картон; 

■ Пластмаси; 

■ Текстил; 

■ Гуми - всички видови продукти от гума, с изключение на автомобилни гуми; 

■ Кожи; 

■ Градински отпадъци; 

■ Дървесни отпадъци; 

■ Инертни отпадъци; 

■ Стъкло; 

■ Метали; 

■ Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; 

■ Опасни отпадъци от бита, в т.ч. - батерии и акумулатори; абразивни прахове, аерозоли, 

препарати за почистване на стъкло, белина, препарат за отпушване на тръби, лекарства с 

изтекъл срок, шампоани, продукти от автомобили / антифриз, спирачна течност, бензини и 

др./, разтворители, пестициди, препарати против насекоми, хербициди, торове и др.; 

■ Други - неопределими. 

В изпълнение на договор  № 80 от 10.02.2016 г. между Община  Велики Преслав и „ТК -

Инжeнеринг“ ЕООД за „Изготвяне на анализ на морфологичния състав на битовите 

отпадъци, в частност на биоразградимите отпадъци образувани на територията на 

Община Велики Преслав“, беше разширен обхвата на проучването на морфологичния 

състав. Изпълнен беше анализ на задължителните компоненти съгласно Методиката, като 

в допълнение се извърши и анализ на съдържанието на събраните хартиени, пластмасови, 

стъклени и метални отпадъци, като ги разделихме на отпадъци от опаковки и други 

отпадъци по видове. Освен това хранителните отпадъци бяха разделени на:  

− хранителни отпадъци от плодове, зеленчуци, и др.; 

− хранителни отпадъци от месо, риба, животински продукти, кости. 
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Това се извършва с цел да се определи процента на хранителните отпадъци, които могат 

да бъдат подлагани на компостиране съвместно със зелените отпадъци. Пълният обхват на 

изследване за всяка проба отпадъци е както следва:  

■ Хранителни отпадъци в т.ч.: 

− хранителни отпадъци от плодове, зеленчуци, и др.; 

− хранителни отпадъци от месо, риба, животински продукти, кости. 

■ Хартия в т.ч.: 

− Хартия друга -  ( стари книги, списания, вестници, брошури, офисна хартия, 

тетрадки в това число санитарна хартия и памперси); 

− Опаковки от Вълнообразен картон ( велпапе);  

− Хартия от опаковки – Картонени (сив и бял) – кутии от обувки, бонбони, кафе, 

шоколадови вафли, цигари,  прах за пране и други хартиени опаковки 

− Тетрапак опаковки. 

■ Пластмаси в т.ч.:  

− Пластмасови опаковки: 

 PET бутилки- от всички цветове- бял, син, зелен, кафяв; 

 Твърда пластмаса -HDPE + РР+ PS - омекотители, шампоани, кремове и 

лосиони за лице, ръце и тяло, вилици, лъжици, туби от кетчуп и майонеза каси, 

бидони, туби, кофи, столове, маси, чаши и чинии за еднократна употреба); 

 Фолия (HDPE , РР , LDPE)-  стреч фолио, торбички, бъркалки, опаковки от 

солети, вафли, хляб, чипс и пликове за еднократно съхраняване на храна и 

хранителни продукти. 

− Пластмаси неопаковки  
 друга пластмаса ( детски играчки, касети, саксии за цветя,  касети, тръби, 

конзоли и други с неясен произход за вид); 

 PVC – балатум и мушама. 

■ Текстил - стари дрехи, парцали, вата, въжета, и др. ; 

■ Гуми - всички видови продукти от гума, с изключение на автомобилни гуми; 

■ Кожи - обувки, дрехи, чанти, колани, ремъци, парчета от тапицерии и др. ; 

■ Градински отпадъци - растителни (отпадъци ) остатъци от градински растения, цветя, 

листа, трева и др.; 

■  Дърво - парчета от дъски, летви, талаш, стърготини, клони и др./; 

■ Стъкло в т.ч.: 

− Стъклени опаковки - бутилки и буркани; 

− Стъкло- прозоречно стъкло,  керамично стъкло, йена стъкло от домакински 

съдове, порцеланови чаши, чинии, натрошено стъкло и др.  

■ Метали в т.ч.: 

− Метални опаковки - консервни кутии, кенове от напитки (Fe, А1) 

− Метали - (съдове, прибори за хранене, парчета ламарина, винкели, арматурно 

желязо, домакински уреди, ВИК - тръби, водомери и др.) 

■ Инертни отпадъци (отпадъци от строителство, от домашен ремонт): камъни, тухли, 

бетон, гипс; 
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■ Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; 

■ Опасни отпадъци от бита - батерии и акумулатори;  химически препарати и 

козметика, туби от боя за коса, абразивни прахове, аерозоли, препарати за почистване на 

стъкло, белина, препарат за отпушване на тръби, лекарства с изтекъл срок, шампоани, 

продукти от автомобили / антифриз, спирачна течност, бензини и др./, разтворители, 

пестициди, препарати против насекоми, хербициди, торове и др.; 

■ Други отпадъци, трудни за класифициране - пръст, сгурия, фасове от цигари, 

раздробени хранителни и хартиени отпадъци размери, които трудно се идентифицират; 

■ Едрогабаритни отпадъци (ЕГО) - в случай че има - дюшеци, санитария -казанчета, 

мивки, автомобилни гуми и др. Те се отделят настрана и не се включват в изследвана 

проба. 

4.5.2. Фракционен състав 

Размерът и разпределението на компонентите на отпадъците представляват важен момент 

за определяне на конструктивните параметри на машините и оборудването (сита, 

трошачки) при проектирането на преработвателни и сортировъчни инсталации или 

използването на съществуващи такива. Тези параметри основно имат значение при 

механично сортиране. Зърнометричният състав може да се определи по един от следните 

начини: 

− дължина; 

− средна стойност на дължина и широчина; 

− средна стойност на дължина, широчина и височина; 

− корен квадратен от продукта на дължина и ширина; 

− корен кубичен на продукта на дължина, ширина и височина. 

За настоящото изследване е използван първият начин - определяне по дължина на 

отделните отпадъци чрез пресяване със сита, като отпадъка се разделя на следните 

фракции: 

− над 150 мм; 

− от 65 до 150 мм; 

− от 0 до 65 мм. 

4.5.3. Обемно тегло  

Обемното тегло за всеки годишен сезон се определя като теглото на материала за единица 

обем (kg/m
3
). Този показател е необходим при определянето броя на съдовете за събиране 

на отпадъците, броя на машините за извозването им и технологичното оразмеряване на 

съоръженията за обезвреждането им. За определянето беше извършено претегляне на 

запълнен съд с обем 120 л. 

V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА 

МОРФОЛОГИЧНИЯ АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ПРЕЗ ЧЕТИРИТЕ ГОДИШНИ СЕЗОНА 

5.1. Времеви период на провеждане на изследването на морфологичния анализ на 

отпадъците на Община Велики Преслав 

За всяка от 2 –те (двете) зони са проведени изследвания на морфологичния състав на 

битовите отпадъци през всеки от различните годишни сезони, като информацията е 

предоставена в Таблица № 12. 



ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД по договор: „Изготвяне на анализ на морфологичния 

състав на битовите отпадъци, в частност на биоразградимите отпадъци образувани 

на територията на Община Велики Преслав“ 

 

 ТК-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД        

29 

Таблица №12 Период на провеждане на изследването на морфологичния състав на 

отпадъците на Община Велики Преслав 

 Зона №1 Зона№ 2 

Сезон  - Зима 25.02.2016 25.02.2016 

Сезон  - Пролет 12.05.2016 12.05.2016 

Сезон  - Лято 14.07.2016 14.07.2016 

Сезон  - Есен  11.10.2016 11.10.2016 

 

5.2. Резултати от сезон „есен“ 

Пробонабирането и обработката на пробите за сезон „лято“ от 2-те (двете) зони бяха 

извършени на 11 октомври, 2016г. За всяка от пробите бяха определени: 

− Обемно тегло на отпадъците; 

− Фракционен анализ; 

− Морфологичен анализ. 

РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА СЕЗОН „ЕСЕН“ СА ПРЕДСТАВЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 

НАСТОЯЩИЯ ДОКЛАД, както следва: 

А. Представяне на резултатите от сезон „есен“ в Община Велики Преслав 

B. Подробен морфологичен анализ на хартиените, пластмасовите, стъклените и 

металните  отпадъци в смесените битови отпадъци  на Община Велики Преслав  

C. Снимков материал от проведените анализи на морфологичния състав на отпадъците 

на Община Велики Преслав за сезон „есен“  

5.3. Обобщени резултати от изследването на обемно тегло на отпадъците в община 

Велики Преслав за четирите сезона 

5.3.1. Резултати за обемното тегло на битовите отпадъци на община Велики Преслав 

В Таблица № 13 са представени резултатите за обемното тегло на смесените битови 

отпадъци от двете изследвани зони на община Велики Преслав. 

Таблица №13 Резултати от обемното тегло за зони №1-2, на община Велики Преслав за 

4-те сезона  

  

 Средно аритметичен 

резултат за  Зона № 1 

- град Велики 

Преслав 

Средно артиметичен 

резултат от Зона №2 - 

район, обхващащ смесено 

строителство – 

еднофамилни къщи ( 

ниско строителство) и 

многофамилни къщи 

(средно строителство), 

Община Велики Преслав 

Средно 

аритметичен 

резултат (кг/ м
3
) за 

община Велики 

Преслав по сезони  

се
зо

н
и

 сезон "зима" 210,5 202,6 206,5 

сезон "пролет" 202,8 222,5 212,6 

сезон "лято"  196,5 236,6 216,6 

сезон "есен" 270,0 212,7 241,3 
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Средно 

аритметичен 

годишен резултат за 

изследваните Зона 

№1 и Зона № 2 

220,0 218,6 219,3 

 

 

 

Фигура №3  Резултати за обемното тегло на смесените битови отпадъци за 4-те 

сезона на община Велики Преслав (Зони №1-2)  

5.3.2. Средно претеглен резултат за обемното тегло на битовите отпадъци на община 

Велики Преслав 

В таблица №14 са показани резултатите за обемно тегло – средно аритметичен за всеки 

сезон и средно претеглен резултат за общината, които са графично изобразени на фиг.№4. 

В проведеното изследване са определени два типа генератори, които имат различен 

принос към количеството и състава на отпадъците.  

Съгласно данни на НСИ към 31.12. 2015г. в Община Велики Преслав живеят 12 713 

жители, като 7 345 жители в гр.Велики Преслав и 5 368 жители в селата на общината. 

Данните за 2015г. са използвани като базови при изчисляване на средно претегления 

резултат за фракционния състав, обемното тегло и морфологичния състав на битовите 

отпадъци на Община Велики Преслав. Жителите са разпределени между двете изследвани 

зони, както следва: 1-ва зона – централна градска част, търговски обекти, ресторанти, 

210,5 
202,8 196,5 

270,0 

220,0 

202,6 222,5 236,6 

212,7 218,6 

206,5 212,6 216,6 

241,3 

219,3 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

сезон "зима" сезон "пролет" сезон "лято"  сезон "есен" Средно 

аритметичен   

резултат за 

четирите сезона за 

Община Велики 

Преслав 

 Средноаритметичен резултат за  Зона № 1 - град Велики Преслав 

Средноартиметичен резултат от Зона №2 - район, обхващащ смесено 

строителство – еднофамилни къщи ( ниско строителство) и 

многофамилни къщи (средно строителство), Община Велики Преслав 
Средноаритметичен резултат (кг/ м3) за община Велики Преслав по 

сезони  

Средно аритметичен годишен резултат от обемното тегло на смесените 

битови отпадъци за община Велики Преслав в кг/ м3 
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училища от гр. Велики Преслав – 2 203 жители и 2-ра зона - ниско и средно строителство, 

гр. Велики Преслав и села на Община Велики Преслав – 10 510 жители. Селата на 

Община Велики Преслав са приравнени към Зона №2, поради факта че там също има 

ниско и средно строителство и респ. отпадъците са с подобен състав. 

 

Фигура №4 Средно претеглен резултат за обемното тегло на смесените битови 

отпадъци за община Велики Преслав по сезони и годишен резултат 

Таблица №14 Средно претеглен резултат за обемното тегло на смесените битови 

отпадъци за община Велики Преслав 

  

 Средно 

аритметичен 

резултат за  Зона № 

1 - град Велики 

Преслав 

Средно артиметичен 

резултат от Зона №2 - 

район, обхващащ смесено 

строителство – 

еднофамилни къщи ( ниско 

строителство) и 

многофамилни къщи 

(средно строителство), 

Община Велики Преслав 

Средно претеглен 

резултат (кг/ м
3
) за 

община Велики 

Преслав по сезони  

Брой жители 2203 10 510 12 713 

се
зо

н
и

 сезон "зима" 210,5 202,6 203,9 

сезон "пролет" 202,8 222,5 219,1 

сезон "лято"  196,5 236,6 229,6 

сезон "есен" 270,0 212,7 222,6 

Среднопретеглен годишен резултат (кг/ м
3
) за община Велики Преслав 218,8 
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5.4. Обобщени резултати от изследването за фракционен състав на битовите 

отпадъци в община Велики Преслав 

5.4.1 Средно аритметичен резултат от изследването за фракционен състав на 

битовите отпадъци в община Велики Преслав от двете изследвани зони   

В таблица № 15 е представен средно аритметичният годишен резултат от фракционния 

състав на отпадъците за Зона №1 на Община Велики Преслав. Резултатите за Зона №1 са 

показани графично на фигура №5.  

Таблица №15 Средно аритметичен годишен резултат за 3-те фракции на  смесените 

битови отпадъци за гр. Велики Преслав - Зона №1 

Фракции 

Сезон зима 
Сезон 

пролет 
Сезон лято Сезон есен 

Средно 

аритметичен 

резултат  за 

Зона  № 1 на 

Община 

Велики 

Преслав  от 

четирите 

сезона 

  

Зона № 1 - район от гр. Велики Преслав, обхващащ централна 

градска част, административни сгради, търговски обекти, 

ресторанти, училища 

  kg % kg % kg % kg % kg % 

над 150 мм 33,1 25,4 71,2 50,2 79,5 54,9 71,9 51,4 63,9 45,5 

от 65 до 150 

мм 51,1 
39,1 34,2 24,1 

39,8 
27,5 

25,7 
18,4 37,7 27,3 

до 65 мм 46,3 35,5 36,4 25,7 25,5 17,6 42,3 30,2 37,6 27,2 

 

 

Фигура №5 Средно аритметичен годишен резултат за 3-те фракции на  смесените 

битови отпадъци за гр. Велики Преслав - Зона №1 

45,5% 

27,3% 27,2% 

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

0,3
0,35
0,4

0,45
0,5

над 150 мм от 65 до 150 мм до 65 мм 

Средно аритметичен резултат  от фракционния състав на  

Зона № 1, гр. Велики Преслав, община Велики Преслав 

през четирите сезона 
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В таблица № 16 е представен средно аритметичният годишен резултат от фракционния 

състав на отпадъците за Зона№2 на Община Велики Преслав. Резултатите за Зона №2 са 

показани графично на фигура №6. 

Таблица №16 Средно аритметичен годишен резултат за 3-те фракции на  смесените 

битови отпадъци за Зона № 2 - район, обхващащ смесено строителство – еднофамилни 

къщи ( ниско строителство) и многофамилни къщи (средно строителство), Община 

Велики Преслав 

Фракции 

Сезон зима 
Сезон 

пролет 
Сезон лято Сезон есен 

Средно 

аритметичен 

резултат  за 

Зона  № 2  на 

Община 

Велики 

Преслав от 

четирите 

сезона 

  

Зона № 2 – район, обхващащ смесено строителство – еднофамилни 

къщи ( ниско строителство) и многофамилни къщи (средно 

строителство), Община Велики Преслав 

  kg % kg % kg % kg % kg % 

над 150 мм 53,4 35,8 59,0 45,2 71,4 47,9 71,0 54,8 63,7 45,9 

от 65 до 150 мм 55,6 37,3 44,3 34,0 55,0 36,9 34,4 26,5 47,3 33,7 

до 65 мм 40,2 26,9 27,1 20,8 22,8 15,2 24,2 18,7 28,6 20,4 

 

 
Фигура №6 Средно аритметичен годишен резултат за 3-те фракции на  смесените 

битови отпадъци за Зона №2 - район, обхващащ смесено строителство – еднофамилни 

къщи ( ниско строителство) и многофамилни къщи (средно строителство), Община 

Велики Преслав 

5.4.2. Средно претеглен резултат за фракционния състав на битовите отпадъци за 

община Велики Преслав 

Въз основа на средно аритметичните резултати за Зони № 1 и Зона № 2, като се отчете 

допускането за жителите по зони, направено в т.5.3.2., е изчислен средно претегления 

45,9% 

33,7% 

20,4% 

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

0,3
0,35

0,4
0,45

0,5

над 150 мм от 65 до 150 мм до 65 мм 

Средно аритметичен резултат  от фракционния състав на  Зона 

№ 2, район, обхващащ смесено строителство – еднофамилни 

къщи ( ниско строителство) и многофамилни къщи (средно 

строителство), Община Велики Преслав през четирите сезона 
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фракционен състав за Община Велики Преслав (таблица № 17). Резултатите са 

представени графично на фигура №7. 

Таблица №17 Средно претеглен резултат за фракционния състав на смесените битови 

отпадъци на Община Велики Преслав 

  

Средно 

аритметичен 

резултат от 

четирите сезона за 

Зона № 1 - гр. 

Велики Преслав 

Средно артиметичен 

резултат от Зона №2 -  

район, обхващащ 

смесено строителство 

– еднофамилни къщи 

( ниско строителство) 

и многофамилни 

къщи (средно 

строителство), 

Община Велики 

Преслав 

Среднопретеглен 

резултат (%) за 

община Велики 

Преслав по сезони 

Брой жители 2 203 10 510 12 713 

над 150 мм 45,5% 45,9% 45,8% 

от 65 до 150 мм 27,3% 33,7% 32,6% 

до 65 мм 27,2% 20,4% 21,6% 

 

Фигура №7  Средно претеглен резултат за фракционния състав на смесените битови 

отпадъци на Община Велики Преслав 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

над 150 мм 

от 65 до 150 мм 
до 65 мм 

45,5% 

27,3% 
27,2% 

45,9% 

33,7% 

20,4% 

45,8% 

32,6% 

21,6% 

Средно аритметичен резултат от четирите сезона за Зона № 1 - гр. Велики Преслав 

Средно артиметичен резултат от Зона №2 - район, обхващащ смесено строителство – 

еднофамилни къщи (ниско строителство) и многофамилни къщи (средно строителство), 

Община Велики Преслав 
Средно претеглен резултат (%) за община Велики Преслав по сезони 

СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ФРАКЦИОННИЯ СЪСТАВ НА 

СМЕСЕНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНА  ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ  
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5.5. Обобщени резултати от изследването за морфологичен състав на отпадъците в 

община Велики Преслав за четирите сезона 

За целите на настоящият доклад понятието "морфологичен състав"  може да бъде 

формулирано по следния начин – „Морфологичният състав е характеристика, 

изразяваща количеството на отделните видове отпадъци (хартия, хранителни 

отпадъци, пластмаси, текстил, стъкло, метали, опасни отпадъци и др.), изразено в 

процент спрямо общото количество на отпадъците“. 

В различните общини количеството и морфологичният състав на образуваните битови 

отпадъци варира в зависимост от функционалния тип на населените места, социалния 

статус на населението и други. 

Данните за морфологичния състав са необходими при избор на определяне на капацитета 

на съоръжения за предварително третиране и обезвреждане на битовите отпадъци, при 

въвеждането на системи за разделно събиране на отпадъците или при оптимизация на 

въведените такива. 

5.5.1. Резултати за морфологичния състав на битовите отпадъци на Община Велики 

Преслав за четирите сезона и средно аритметичен резултат за двете обследвани зони 
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Таблица №18 Морфологичен състав на смесените битови отпадъци за 4 (четири) 

годишни сезона и средно аритметичен резултат за Зона №1 - гр. Велики Преслав 

 

Компоненти

kg % kg % kg % kg % kg %

Хранителни /плодове и зеленчуци/ 38,99 29,89 25,10 17,71 7,00 4,83 12,60 9,01 83,69 15,36

Хранителни други 11,95 9,16 2,30 1,62 6,84 4,72 3,97 2,84 25,06 4,59

Хранителни отпадъци -общо 50,94 39,05 27,40 19,33 13,84 9,55 16,57 11,85 108,75 19,95

Хартиени ОПАКОВКИ, в т.ч: 7,15 5,48 6,05 4,27 15,85 10,95 4,95 3,54 34,00 6,06

Вълнообразен картон (Велпапе) 0,95 0,73 1,00 0,71 5,15 3,56 0,95 0,68 8,05 1,42

Тетрапак -  кутии от сокове, мляко, 

вино 1,45 1,11 0,30 0,21 0,55 0,38 0,30 0,21 2,60 0,48

Хартия от  опаковки - кашони, кутии 

от обувки, бонбони, кафе, цигари, 

вафли, и други опаковки 4,75 3,64 4,75 3,35 10,15 7,01 3,70 2,65 23,35 4,16

Хартия друга - вестници, списания, 

тетрадки, брошури, в т. ч. памперси, 

салфетки, санитарна хартия 10,80 8,28 11,30 7,97 8,90 6,14 4,25 3,04 35,25 6,36

Хартия - общо 17,95 13,76 17,35 12,24 24,75 17,09 9,20 6,58 69,25 12,42

Пластмаса - обща, която не е от 

опаковки( детски играчки, касети, или 

с неясен произход за вид) 1,25 0,96 2,05 1,45 8,70 6,01 2,15 1,54 14,15 2,49

ПВЦ ( балатум, мушама) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пластмаса - ОПАКОВКИ , в т.ч. 14,44 11,07 18,86 13,31 27,75 19,16 16,10 11,52 77,15 13,76

ПЕТ( прозрачен, бял, зелен, кафяв, 

син) 4,10 3,14 2,80 1,98 6,70 4,63 3,20 2,29 16,80 3,01

Фолиа ( Стреч найлон, торбички, 

опаковки от солети, вафли, хляб,чипс 

и други пакетирани хран. Продукти) 6,85 5,25 11,30 7,97 12,30 8,49 10,15 7,26 40,60 7,24

Стиропор 0,37 0,28 0,25 0,18 0,30 0,21 0,25 0,18 1,17 0,21

Твърди пластмасови контейнери 

(майонеза, сосове, горчица,  кетчуп, 

шампоани, п. за зъби, кремове за ръце 

и лице) 2,55 1,96 4,15 2,93 8,10 5,59 2,50 1,79 17,30 3,07

Други опаковки, на които не е 

упоменат вида и произхода 0,57 0,44 0,36 0,25 0,35 0,24 0,00 0,00 1,28 0,23

Пластмаса - общо 15,69 12,03 20,91 14,76 36,45 25,17 18,25 13,06 91,30 16,25

Текстил 7,15 5,48 3,65 2,58 7,40 5,11 7,45 5,33 25,65 4,62

Гума 0,20 0,15 2,40 1,69 0,00 0,00 0,25 0,18 2,85 0,50

Кожа 0,00 0,00 2,40 1,69 0,95 0,66 0,00 0,00 3,35 0,59

Градински отпадъци 14,45 11,08 26,35 18,59 23,10 15,95 46,00 32,90 109,90 19,63

Дървесни отпадъци 1,30 1,00 2,95 2,08 8,25 5,70 4,65 3,32 17,15 3,03

Стъкло -  опаковки от  бутилки и 

буркани, съдове, 9,10 6,98 12,25 8,64 5,35 3,69 1,65 1,18 28,35 5,12

Стъкло -  прозоречно стъкло, 

натрошено стъкло и др./ 0,30 0,23 0,02 0,01 0,50 0,35 0,25 0,18 1,07 0,19

Стъкло - общо 9,40 7,21 12,27 8,65 5,85 4,04 1,90 1,36 29,42 5,31

Метали / съдове, прибори за 

хранене,парчета ламарина, винкели, 

арматурно желязо, домакински уреди, 

ВИК - тръби, водомери и др./ 0,05 0,04 2,10 1,48 1,50 1,04 0,85 0,60 4,50 0,79

Метали - консервни кутии, кенове 0,30 0,23 0,75 0,53 0,85 0,59 0,75 0,53 2,65 0,47

Метали - общо 0,35 0,27 2,85 2,01 2,35 1,63 1,60 1,13 7,15 1,26

Инертни материали 2,85 2,19 7,95 5,62 11,40 7,87 20,05 14,33 42,25 7,50

 ИУЕЕО 0,50 0,38 0,10 0,07 0,30 0,21 0,40 0,29 1,30 0,24

 ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ от бита 0,20 0,15 2,05 1,45 1,40 0,97 0,60 0,43 4,25 0,75

ДРУГИ ОТПАДЪЦИ                            9,45 7,25 13,10 9,24 8,80 6,05 12,95 9,24 44,30 7,95

общо тегло на  фракция 130,43 100,0 141,73 100,0 144,84 100,0 139,87 100,0 139,22 100,0

сезон пролет сезон лято сезон есен

Средно 

аритметичен 

резултат за ЗОНА 

№ 1 

сезон зима
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Фигура №8 Морфологичен състав на битовите отпадъци за 4-те годишни сезона и средно аритметичен резултат, Зона №1 – гр. 

Велики Преслав, Община Велики Преслав 
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Средно аритметметичен  морфологичен състав на  смесените  битови отпадъци от Зона №1 на 

Община Велики Преслав за четирите сезона 

   
сезон зима 

сезон пролет 

сезон лято 

сезон есен 

Средно 

аритметичен  

резултат от  

четирите  

годишни сезона  
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Таблица №19 Морфологичен състав на смесените битови отпадъци за 4 (четири) 

годишни сезона и средноаритметичен резултат за Зона №2 – район, обхващащ смесено 

строителство – еднофамилни къщи (ниско строителство) и многофамилни къщи (средно 

строителство), Община Велики Преслав 

Компоненти

kg % kg % kg % kg % kg %

Хранителни /плодове и зеленчуци/ 30,95 20,76 23,95 18,38 6,65 4,46 14,45 11,16 76,00 13,69

Хранителни други 6,50 4,36 8,25 6,33 2,35 1,58 3,40 2,63 20,50 3,73

Хранителни отпадъци -общо 37,45 25,12 32,20 24,71 9,00 6,04 17,85 13,79 96,50 17,42

Хартиени ОПАКОВКИ, в т.ч: 4,05 2,72 5,70 4,37 10,75 7,21 4,50 3,48 25,00 4,45

Вълнообразен картон (Велпапе) 0,85 0,57 2,60 1,99 4,70 3,15 2,50 1,93 10,65 1,91

Тетрапак -  кутии от сокове, мляко, 

вино 0,50 0,34 1,30 1,00 0,65 0,44 0,15 0,12 2,60 0,48

Хартия от  опаковки - кашони, кутии 

от обувки, бонбони, кафе, цигари, 

вафли, и други опаковки 2,70 1,81 1,80 1,38 5,40 3,62 1,85 1,43 11,75 2,06

Хартия друга - вестници, списния, 

тетрадки, брошури, в т. ч. памперси, 

салфетки, санитарна хартия 17,15 11,50 11,90 9,13 8,05 5,40 6,60 5,10 43,70 7,78

Хартия - общо 21,20 14,22 17,60 13,50 18,80 12,61 11,10 8,58 68,70 12,23

Пластмаса - обща, която не е от 

опаковки( детски играчки, касети, или 

с неясен произход за вид) 0,75 0,50 0,25 0,19 4,85 3,25 5,00 3,86 10,85 1,95

ПВЦ ( балатум, мушама) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,74 0,15 0,11 1,25 0,21

Пластмаса - ОПАКОВКИ , в т.ч. 21,10 14,16 14,14 10,85 25,05 16,80 15,10 11,64 75,39 13,36

ПЕТ( прозрачен, бял, зелен, кафяв, 

син) 3,55 2,38 3,10 2,38 7,70 5,16 3,75 2,90 18,10 3,20

Фолиа ( Стреч найлон, торбички, 

опаковки от солети, вафли, хляб,чипс 

и други пакетирани хран. Продукти) 11,40 7,65 7,35 5,64 9,00 6,04 9,80 7,56 37,55 6,72

Стиропор 0,30 0,20 0,25 0,19 0,25 0,17 0,10 0,08 0,90 0,16

Твърди пластмасови контейнери 

(майонеза, сосове, горчица,  кетчуп, 

шампоани, п. за зъби, кремове за ръце 

и лице) 5,75 3,86 3,34 2,56 7,55 5,06 1,45 1,10 18,09 3,15

Други опаковки, на които не е 

упоменат вида и произхода 0,10 0,07 0,10 0,08 0,55 0,37 0,00 0,00 0,75 0,13

Пластмаса - общо 21,85 14,66 14,39 11,04 31,00 20,79 20,25 15,61 87,49 15,52

Текстил 2,70 1,81 4,30 3,31 12,20 8,18 14,20 10,97 33,40 6,07

Гума 0,10 0,07 0,65 0,51 0,70 0,47 0,00 0,00 1,45 0,26

Кожа 0,60 0,40 0,20 0,15 1,90 1,27 0,40 0,31 3,10 0,53

Градински отпадъци 21,70 14,55 18,50 14,19 35,00 23,47 41,80 32,28 117,00 21,12

Дървесни отпадъци 3,45 2,31 4,75 3,64 9,15 6,14 0,95 0,73 18,30 3,21

Стъкло -  опаковки от  бутилки и 

буркани, съдове, 3,15 2,11 3,90 2,99 7,15 4,80 1,50 1,16 15,70 2,76

Стъкло -  прозоречно стъкло, 

натрошено стъкло и др./ 4,25 2,85 0,90 0,69 2,00 1,34 0,40 0,31 7,55 1,30

Стъкло - общо 7,40 4,96 4,80 3,68 9,15 6,14 1,90 1,47 23,25 4,06

Метали / съдове, прибори за 

хранене,парчета ламарина, винкели, 

арматурно желязо, домакински уреди, 

ВИК - тръби, водомери и др./ 0,32 0,21 1,00 0,77 3,20 2,15 0,00 0,00 4,52 0,78

Метали - консервни кутии, кенове 0,78 0,52 0,90 0,69 1,00 0,67 0,25 0,19 2,93 0,52

Метали - общо 1,10 0,73 1,90 1,46 4,20 2,82 0,25 0,19 7,45 1,30

Инертни материали 6,15 4,12 15,85 12,16 8,80 5,90 8,25 6,36 39,05 7,13

 ИУЕЕО 0,10 0,07 0,18 0,14 0,25 0,17 0,10 0,08 0,63 0,12

 ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ от бита 0,50 0,35 0,11 0,08 0,45 0,30 0,50 0,39 1,56 0,28

ДРУГИ ОТПАДЪЦИ                            24,80 16,63 14,90 11,43 8,50 5,70 11,95 9,24 60,15 10,75

общо тегло на  фракция 149,10 100,0 130,33 100,00 149,10 100,00 129,50 100,00 139,51 100,00

сезон зима сезон пролет сезон лято сезон есен

Средно аритметичен 

резултат за ЗОНА 

№2
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Фигура №9  Морфологичен състав на битовите отпадъци за 4-те годишни сезона и средно аритметичен резултат, Зона №2-  район, 

обхващащ смесено строителство – еднофамилни къщи (ниско строителство) и многофамилни къщи (средно строителство), Община 

Велики Преслав 
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Средно аритметичен морфологичен състав на смесените  битови отпадъци от Зона №2 на Община  

Велики Преслав за четирите сезона 

сезон лято 

сезон есен 

сезон зима 

сезон пролет 

Средно 

аритметичен  

резултат от  

четирите  

годишни сезона  
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5.5.2. Средно претеглен морфологичен състав на отпадъците за община Велики 

Преслав през четирите сезона 

Таблица №20 Средно претеглен морфологичен състав за отпадъците от община Велики 

Преслав 

 

Компоненти

жители 2 203 10 510 12 713

Компоненти kg % kg % kg %

Хранителни /плодове и зеленчуци/ 83,69 15,36 76,00 13,69 79,85 13,98

Хранителни други 25,06 4,59 20,50 3,73 22,78 3,87

Хранителни отпадъци -общо 108,75 19,95 96,50 17,42 102,63 17,85

Хартиени ОПАКОВКИ, в т.ч: 34,00 6,06 25,00 4,45 29,50 4,73

Вълнообразен картон (Велпапе) 8,05 1,42 10,65 1,91 9,35 1,83

Тетрапак 2,60 0,48 2,60 0,48 2,60 0,48

Хартия от  опаковки 23,35 4,16 11,75 2,06 17,55 2,42

Хартия друга - вестници, списния, 

тетрадки, брошури, в т. ч. памперси, 

салфетки, санитарна хартия 35,25 6,36 43,70 7,78 39,48 7,54

Хартия - общо 69,25 12,42 68,70 12,23 68,98 12,27

Пластмаса - обща, която не е от 

опаковки( детски играчки, касети, или 

с неясен произход за вид) 14,15 2,49 10,85 1,95 12,50 2,04

ПВЦ ( балатум, мушама) 0,00 0,00 1,25 0,21 0,63 0,18

Пластмаса - ОПАКОВКИ , в т.ч. 77,15 13,76 75,39 13,36 76,27 13,43

ПЕТ( прозрачен, бял, зелен, кафяв, 

син) 16,80 3,01 18,10 3,20 17,45 3,17

Фолиа ( Стреч найлон, торбички, 

опаковки от солети, вафли, хляб,чипс 

и други пакетирани хран. продукти) 40,60 7,24 37,55 6,72 39,08 6,81

Стиропор 1,17 0,21 0,90 0,16 1,04 0,17

Твърди пластмасови контейнери 

(майонеза, сосове, горчица,  кетчуп, 

шампоани, паста за зъби, кремове за 

ръце и лице) 17,30 3,07 18,09 3,15 17,70 3,13

Други опаковки, на които не е 

упоменат вида и произхода 1,28 0,23 0,75 0,13 1,02 0,15

Пластмаса - общо 91,30 16,25 87,49 15,52 89,40 15,65

Текстил 25,65 4,62 33,40 6,07 29,53 5,82

Гума 2,85 0,50 1,45 0,26 2,15 0,30

Кожа 3,35 0,59 3,10 0,53 3,23 0,54

Градински отпадъци 109,90 19,63 117,00 21,12 113,45 20,86

Дървесни отпадъци 17,15 3,03 18,30 3,21 17,73 3,17

Стъкло -  опаковки от  бутилки и 

буркани, съдове, 28,35 5,12 15,70 2,76 22,03 3,17
Стъкло -  прозоречно стъкло, 

натрошено стъкло и др./ 1,07 0,19 7,55 1,30 4,31 1,11

Стъкло - общо 29,42 5,31 23,25 4,06 26,34 4,28

Метали / съдове, прибори за 

хранене,парчета ламарина, винкели, 

арматурно желязо, домакински уреди, 

ВИК - тръби, водомери и др./ 4,50 0,79 4,52 0,78 4,51 0,78

Метали - консервни кутии, кенове 2,65 0,47 2,93 0,52 2,79 0,51

Метали - общо 7,15 1,26 7,45 1,30 7,30 1,29

Инертни материали 42,25 7,50 39,05 7,13 40,65 7,20

Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване - ИУЕЕО 1,30 0,24 0,63 0,12 0,97 0,14

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ от бита 4,25 0,75 1,56 0,28 2,91 0,36

ДРУГИ ОТПАДЪЦИ 44,30 7,95 60,15 10,75 52,23 10,27

общо тегло на  фракция 139,22 100,0 139,51 100,0 139,36 100,0

Зона № 1, Община 

Велики Преслав

Зона № 2, Община 

Велики Преслав

Средно претеглен резултат за 

морфологичния състав на 

Община Велики Преслав
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Фигура №10 Средно претеглен резултат за морфологичния състав на Община Велики 

Преслав за целия период на изследването 

5.5.3. Морфологичен състав на битовите отпадъци на Община Велики Преслав след 

преизчисляване на фракция „други“ 

Съгласно Методиката, „фракция „други“ представляват отпадъци, които се намират в 

състояние, което не позволява те бъдат причислени някоя от определените фракции с 

методите на морфологичния анализ“. Поради това се налага тяхното преизчисляване, с 

цел да се разделят и причислят към определените фракции. В табл.4.2. от Методиката  е 

посочена референтна информация за преразпределение на фракция „други“, която е 

използвана и за преразпределение на идентифицираните „други отпадъци“ възлизащи на 

7,95 % за Зона №1 и 10,75 % за Зона №2 на Община Велики Преслав. 

Таблица №21 Примерен състав на фракция "други" съгл. Методиката 

Фракции % съдържание в други 

Хранителни 12,0% 

Хартия и картон 4,0% 

Пластмаса 2,0% 

Текстил 1,0% 

Гума 0,0% 

Кожа 0,0% 

Градински 8,0% 

Дървесни 0,8% 

Стъкло 6,2% 

Метали 2,0% 

Инертни 64,0% 

Опасни 0,0% 

Общо 100,0% 

17,85 

8,02 

4,25 

15,65 

5,82 

0,30 0,54 

20,86 

3,17 
4,28 

1,29 

7,20 

0,14 0,36 

10,27 
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20,00

25,00

Среднопретеглен резултат за морфологичния състав на Община 

Велики Преслав за целия период на изследване на 

морфологичния състав на смесените битови отпадъци 
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Информация за морфологичния състав на отпадъците за Зона №1 - гр. Велики Преслав и 

за Зона №2 – район, обхващ ниско и средно строителство, община Велики Преслав след 

преразпределение на фракция „други“ е представена в табличен вид в табл. №22 и 

графично съответно на фиг. № 11 и фиг.№ 12.  

 
Фигура №11 Морфологичен състав на отпадъците за Зона №1 – гр.Велики Преслав след 

преразпределение на фракция „други“ 

 

Фигура №12  Морфологичен състав на отпадъците за Зона №2 - район, обхващащ 

смесено строителство – еднофамилни къщи (ниско строителство) и многофамилни 

къщи (средно строителство), Община Велики Преслав след преразпределение на фракция 

„други“  

20,90 

12,74 

16,41 

4,70 

0,50 0,59 

20,27 
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1,42 

12,59 

0,99 
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15,00
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25,00

Морфологичен състав на смесените битови отпадъци по фракции 

за Зона № 1, гр. Велики Преслав след разпределение на фракция 

"други"  

18,71 

12,66 

15,74 

6,17 

0,26 0,53 

21,98 

3,29 
4,73 

1,52 

14,01 
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Морфологичен състав на смесените битови отпадъци по фракции 

за Зона №2, Община Велики Преслав след разпределение на 

фракция "други"  
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Таблица №22 Морфологичен състав на отпадъците за Зона №1 и Зона №2 на Община 

Велики Преслав след преразпределение на фракция „други“ 

 

Компоненти

Разпределение на 

фракция "други" и 

определяне на 

морфологичен 

състав по фракции 

съгл. Методиката 

за Зона № 1 на 

Община Велики 

Преслав

Разпределение на 

фракция "други" и 

определяне на 

морфологичен състав 

по фракции съгл. 

Методиката за Зона 

№ 2 на Община 

Велики Преслав

жители 2 203 10 510

Компоненти kg % % kg % %

Хранителни /плодове и зеленчуци/ 83,69 15,36 76,00 13,69

Хранителни други 25,06 4,59 20,50 3,73

Хранителни отпадъци -общо 108,75 19,95 20,90 96,50 17,42 18,71

Хартиени ОПАКОВКИ, в т.ч: 29,50 6,06 25,00 4,45

Вълнообразен картон (Велпапе) 8,05 1,42 10,65 1,91

Тетрапак 2,60 0,48 2,60 0,48

Хартия от  опаковки 23,35 4,16 11,75 2,06
Хартия друга - вестници, списния, 

тетрадки, брошури, в т. ч. памперси, 

салфетки, санитарна хартия 35,25 6,36 43,70 7,78

Хартия 69,25 12,42 12,74 68,70 12,23 12,66

Пластмаса - обща, която не е от 

опаковки (детски играчки, касети, или 

с неясен произход за вид) 14,15 2,49 10,85 1,95

ПВЦ ( балатум, мушама) 0,00 0,00 1,25 0,21

Пластмаса - ОПАКОВКИ , в т.ч. 76,27 13,76 75,39 13,36

ПЕТ( прозрачен, бял, зелен, кафяв, 

син) 16,80 3,01 18,10 3,20

Фолиа ( Стреч найлон, торбички, 

опаковки от солети, вафли, хляб,чипс 

и други пакетирани хран. продукти) 40,60 7,24 37,55 6,72

Стиропор 1,17 0,21 0,90 0,16

Твърди пластмасови контейнери 

(майонеза, сосове, горчица,  кетчуп, 

шампоани, паста за зъби, кремове за 

ръце и лице) 17,30 3,07 18,09 3,15

Други опаковки, на които не е 

упоменат вида и произхода 1,28 0,23 0,75 0,13

Пластмаса - общо 91,30 16,25 16,41 87,49 15,52 15,74

Текстил 25,65 4,62 4,70 33,40 6,07 6,17

Гума 2,85 0,50 0,50 1,45 0,26 0,26

Кожа 3,35 0,59 0,59 3,10 0,53 0,53

Градински отпадъци 109,90 19,63 20,27 117,00 21,12 21,98

Дървесни отпадъци 17,15 3,03 3,09 18,30 3,21 3,29

Стъкло -  опаковки от  бутилки и 

буркани, съдове, 28,35 5,12 15,70 2,76
Стъкло -  прозоречно стъкло, 

натрошено стъкло и др./ 1,07 0,19 7,55 1,30

Стъкло - общо 29,42 5,31 5,80 23,25 4,06 4,73

Метали / съдове, прибори за 

хранене,парчета ламарина, винкели, 

арматурно желязо, домакински уреди, 

ВИК - тръби, водомери и др./ 4,50 0,79 4,52 0,78

Метали - консервни кутии, кенове 2,65 0,47 2,93 0,52

Метали - общо 7,15 1,26 1,42 7,45 1,30 1,52

Инертни материали 42,25 7,50 12,59 39,05 7,13 14,01

Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване - ИУЕЕО 1,30 0,24 0,63 0,12

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ от бита 4,25 0,75 0,99 1,56 0,28 0,40

ДРУГИ ОТПАДЪЦИ 44,30 7,95 0,00 60,15 10,75 0,00

общо тегло на  фракция 139,22 100,0 100,0 139,51 100,00 100,0

Зона №1, Община 

Велики Преслав

Зона №2, Община 

Велики Преслав
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VI. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА 

СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ФРАКЦИИ В ОБЩИНА 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

Въз основа на информацията за смесените битови отпадъци в Таблица № 10 Образувани 

битови отпадъци, в т.ч. информация за разделно събраните отпадъци на територията 

на Община Велики Преслав за периода м.ноември, 2015 г. – м. октомври, 2016г. са 

изчислени образуваните количества смесени битови отпадъци по морфологични 

фракции за Община Велики Преслав. Образуваните количества смесени битови 

отпадъци са отпадъците: 

− доставени на вход на Инсталацията за предварително третиране на смесени 

битови отпадъци – гр.Шумен; 

− доставени директно  за депониране на регионалното депо за неопасни отпадъци -  

Шумен (преди въвеждане на инсталацията в действие); 

− нерециклируемите отпадъци от контейнерите за разделно събиране на 

БУЛЕКОПАК, доставени до регионалното депо за неопасни отпадъци -  Шумен. 

Таблица №23 Образувани количества смесени битови отпадъци по морфологични 

фракции за Община Велики Преслав 

Морфологичен състав 

Образувани количества смесени битови отпадъци по 

фракции 

гр. Велики 

Преслав 

Район, обхващащ 

смесено строителство 

– еднофамилни къщи 

(ниско строителство) и 

многофамилни къщи 

(средно строителство), 

Община Велики 

Преслав 

ОБЩО за 

Община Велики 

Преслав 

тона тона тона 

Хранителни отпадъци 137,16 541,53 678,69 

Хартия 83,61 366,42 450,03 

Пластмаса 107,69 455,56 563,26 

Текстил 30,84 178,58 209,42 

Гума 3,28 7,53 10,81 

Кожа 3,87 15,34 19,21 

Градински отпадъци 133,03 636,17 769,20 

Дървесни отпадъци 20,28 95,22 115,50 

Стъкло 38,06 136,90 174,96 

Метали 9,32 43,99 53,31 

Инертни материали 82,63 405,49 488,12 

Опасни отпадъци от бита 6,50 11,58 18,07 

ОБЩО 656,28 2894,31 3550,59 
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VII. СУМИРАНЕ НА ОБРАЗУВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА СМЕСЕНИ 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И РАЗДЕЛНО СЪБРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ ПО 

ФРАКЦИИ 

При спазване на Методиката са изчислени общите количества на образуваните битови 

отпадъци на територията на Община Велики Преслав, като са отчетени освен смесените 

битови отпадъци също и: 

− разделно събрани отпадъци от опаковки чрез системата на БУЛЕКОПАК АД; 

− разделно събрани битови отпадъци от операторите на площадки за изкупуване или 

безвъзмездно предаване на територията на Община Велики Преслав; 

− отпадъци директно предадени за рециклиране от предприятия на територията на 

Община Велики Преслав; 

− количества биоотпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини в 

Община Велики Преслав (Таблица №9). 

Информация за количеството на общо образуваните смесени битови отпадъци (по 

фракции), след прибавяне на разделно събраните отпадъци образувани на територията на 

Община Велики Преслав е представена в Табл.№ 24. 

Таблица №24 Общо количество на образуваните смесени битови отпадъци (по фракции) 

на Община Велики Преслав след прибавяне на разделно събраните отпадъци 

Морфологичен състав 

Образувани количества смесени битови отпадъци по фракции 

след прибавяне на разделно събраните отпадъци 

гр. Велики 

Преслав 

Район, обхващащ 

смесено строителство – 

еднофамилни къщи 

(ниско строителство) и 

многофамилни къщи 

(средно строителство), 

Община Велики 

Преслав 

ОБЩО за 

Община 

Велики 

Преслав 

тона тона тона 

Хранителни отпадъци 137,16 541,53 678,69 

Хартия 138,45 366,42 504,87 

Пластмаса 134,61 455,56 590,18 

Текстил 30,84 178,58 209,42 

Гума 3,28 7,53 10,81 

Кожа 3,87 15,34 19,21 

Градински отпадъци 248,03 650,37 898,40 

Дървесни отпадъци 20,28 95,22 115,50 

Стъкло 89,62 136,90 226,52 

Метали 73,63 43,99 117,62 

Инертни материали 82,63 405,49 488,12 

Опасни отпадъци от бита 6,50 11,58 18,07 

ОБЩО 968,91 2908,51 3877,42 
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VIII. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МОРФОЛОГИЧНИЯ СЪСТАВ НА ВСИЧКИ 

ОБРАЗУВАНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНА ВЕЛИКИ 

ПРЕСЛАВ  

8.1. Морфологичен състав на образуваните битови отпадъци на Община Велики 

Преслав. Норма на натрупване на отпадъците. 

Въз основа на информацията в Таблица №24 е извършено преизчисляване и е определен 

морфологичният състав на всички образувани битови отпадъци в Община Велики 

Преслав.  

Таблица №25 Морфологичен състав (%) на образуваните отпадъци в Община Велики 

Преслав 

Морфологичен състав 
гр. Велики 

Преслав 

Район, обхващащ 

смесено строителство 

– еднофамилни къщи 

(ниско строителство) 

и многофамилни 

къщи (средно 

строителство), 

Община Велики 

Преслав 

ОБЩО за 

Община 

Велики 

Преслав 

Хранителни отпадъци 14,16% 18,62% 17,50% 

Хартия 14,29% 12,60% 13,02% 

Пластмаса 13,89% 15,66% 15,22% 

Текстил 3,18% 6,14% 5,40% 

Гума 0,34% 0,26% 0,28% 

Кожа 0,40% 0,53% 0,50% 

Градински отпадъци 25,60% 22,36% 23,17% 

Дървесни отпадъци 2,09% 3,27% 2,98% 

Стъкло 9,25% 4,71% 5,84% 

Метали 7,60% 1,51% 3,03% 

Инертни материали 8,53% 13,94% 12,59% 

Опасни отпадъци от бита 0,67% 0,40% 0,47% 

ОБЩО 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Данните за община Велики Преслав са представени графично на фигура №13.  

Използвайки данните от таблица №25 за общото количество на образуваните смесени 

битови отпадъци в Община Велики Преслав и данните на НСИ за населението на 

общината към 31.12.2015г. - 12 713 жители, е опрелена норма на натрупване на 

отпадъците – 305 кг./ж/г.  

 



ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД по договор: „Изготвяне на анализ на морфологичния 

състав на битовите отпадъци, в частност на биоразградимите отпадъци образувани 

на територията на Община Велики Преслав“ 

 

 ТК-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД          

47 47 

 

Фигура №13  Морфологичен състав на отпадъците в Община Велики Преслав 

Не е предвидена статистическа обработка на получените данни от обследванията, освен 

представяне на средноаритметични и средно претеглени данни, поради цитираните в 

Методиката година аргументи: 

1. Статистическите методи се прилагат най-често, когато се извършват анализи на 

даден материал, при който се очаква той да е с постоянни показатели при различните 

проби. Тогава могат да се отсеят груби грешки при аналитичната дейност. При 

морфологичния анализ по-скоро е валидна хипотезата за непостоянство на състава 

на различните проби, продиктувано от зониране, сезонност, маршрут на 

пробовземане, случайни фактори като ден от седмицата, различни масови събития, 

които съвпадат с пробовземането и др. Така силно отклоняващите се резултати не 

могат да се приемат за груби грешки, дори статистическият анализ да показва 

именно това.  

2. В много от общините пробите са малко на брой и статистическата обработка ще даде 

много широк доверителен интервал, дори при малки отклонения в резултатите. 

3. Докладването пред компетентния орган ще усложни много задачата на последния, 

ако се наложи да преценява величини, които се изразяват не с дискретна стойност, а 

се посочват с интервал. 

4. В морфологичния състав процентното съдържание на дадена фракция зависи от 

другите фракции. При надценяване на хартията, това ще доведе до подценяване на 

процентното съдържание на всички останали фракции. Тук връзката е много по-

сложна, отколкото ако се определя само 1 показател, например влага. Така 

стандартният подход за статистическо оценяване не би дал необходимите резултати. 

8.2. Изводи  

След проведените четири сезонни изследвания върху трите избрани генератора могат да 

се направят следните изводи за община Велики Преслав. 
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1) Необходимо е да се работи в посока подобряване ефективността от развитата 

система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от “Булекопак“ АД.  

Независимо, че е изпълнен нормативно определения брой контейнери, то техният 

брой и обем за събиране на отпадъците от опаковки е недостатъчен. 

Разпределението на цветните контейнери не е равномерно, разстоянията в някои от 

районите на града са големи и отдалечеността затруднява достъпа до системата за 

разделно събиране. Анализите на пробите през различните сезони показват 

значителни количества рециклируеми отпадъци от пластмаса, хартия  и стъкло. 

2) Получените резултати по отношение на градинските и дървесните отпадъци 

показват общ резултат от 26,15% в окончателния морфологичен състав. След 

преразпределение на фракция „други“, в окончателния морфологичен състав на 

Община Велики Преслав са определени 17,5 % хранителните отпадъци, като 

значителна част от тях могат да участват в бъдеща система за компостиране на 

отпадъците (отпадъци от плодове, зеленчуци, и др.). Тези данни дават основание да 

се препоръча система за разделно събиране на растителни отпадъци чрез поставяне 

на контейнери за биоотпадъци в населените места от общината и редовното им 

събиране по график през съответните сезони (пролет, лято и есен) и доставянето им 

за компостиране. Разделното събиране на градински, дървесни отпадъци и 

хранителни отпадъци следва да бъде установено при спазване на Наредбата за 

събиране на биоотпадъците (приета с ПМС №275/06.12.2013г.) и в съответствие с 

Приложение №1 Допустими видове биоотпадъци към Наредбата за третиране на 

биоотпадъците (приета с ПМС № 235/2013г.). 

3) Община Велики Преслав трябва да обърне внимание на търговските обекти и 

магазинната мрежа, която генерира хранителни отпадъци и отпадъци от опаковки – 

пластмасови и хартиени и тяхното отделяне при генератора, за да се избегне 

попадането им в контейнерите за битови отпадъци. 

IX. ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ 

ПРЕСЛАВ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ РЕЦИКЛИРАНЕ И 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ЗА 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО НА ДЕПОНИРАНИТЕ 

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

правилно могат да окажат вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда. 

В същото време в битовите отпадъци има редица подходящи за оползотворяване 

материали като хартия, метали, стъкло, пластмаса, биоразградими отпадъци и други. Това 

налага въвеждането/оптимизирането на практиките за разделно събиране на отпадъците от 

опаковки и биоразградимите отпадъци. 

Отделянето от общия поток битови отпадъци на опасните вещества и материалите, които 

могат да бъдат рециклирани и оползотворени, предотвратява замърсяването на околната 

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

количествата на отпадъците постъпващи за обезвреждане, което от своя страна намалява 

разходите на общините за обезвреждане на тези отпадъци. 

Предвид задълженията на общините за изпълнение на целите по чл.31 от Закона за 

управление на отпадъците бяха извършени допълнителни изчисления, които да 

подпомогнат Община Велики Преслав при планиране на бъдещи съоръжения за третиране 

на отпадъците в Регион Шумен. Община Велики Преслав следва да притежава точна 

оценка на количествата на отпадъците, които могат да постъпят в бъдещата регионалната 
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система за управление на отпадъците. Настоящият доклад може да послужи както за 

оценка на капацитета на бъдещите инсталации, така и при кандидатстване за финансиране 

по ОПОС 2014-2020г.     

9.1. Постигане на целите по чл.31, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците 

Чрез чл.19, ал.3, т.6 на ЗУО отпадъците (обн. ДВ бр. 53/2012г.) се въвежда се задължение 

на кмета на общината за разделното събиране на битови отпадъци на територията на 

общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, 

пластмаси и стъкло. 

Чрез чл.31, ал.1, т.1 на ЗУО се определя изискването за постигане на не по- късно от 1 

януари 2020 г. на целта за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, 

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

подобни отпадъци от други източници не по-малко от 50 на сто от общото тегло на 

тези отпадъци.“ С § 15 на ЗУО са посочени сроковете за поетапно постигане на целта 

от 50 на сто рециклиране в периода 2016- 2020г.: 

1. до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 % от общото им тегло; 

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

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

Предадените за рециклиране отпадъци в рамките на обследваната календарна година 

(01.11.2015г.- 31.10.2016 г.) възлизат на 22,57 т. от системата за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки. От друга страна наличните данни (за 2014г.) на ИАОС към 

момента на изготвяне на доклада показват, че отпадъците от разделно събрани битови 

отпадъци от операторите на площадки за изкупуване са 95,90 т. , а отпадъците директно 

предадени за рециклиране от предприятия на територията на Община Велики Преслав – 

79,16 т. Освен това има отделени количества хартия, пластмаси, метали и стъкло от 

смесените битови отпадъци, в резултат на функционирането на Инсталацията за 

предварително третиране на смесени битови отпадъци – гр.Шумен – 103,11 т. Всички 

тези количества допринасят за постигане на целите по чл.31, ал.1, т.1 на ЗУО на Община 

Велики Преслав.  

С цел осигуряване на устойчиво изпълнение на целите по чл.31, ал.1, т.1 на ЗУО в 

дългосрочен план към 2020г. е необходимо: 

1. да бъдат увеличени количествата на битови отпадъци от хартия, стъкло, метали и 

пластмаси, които се извличат от инсталацията за предварително третиране; 

2. да продължи функционирането на системата за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки; 

3. да се извърши разпределение на задълженията между отделните общини за 

изпълнение на целите по чл.31, ал.1 от страна на Общото събрание на РСУО-

Шумен – в съответствие с чл.26, ал.1, т.6 на ЗУО.  

9.2. Постигане на целите по чл.31, ал.1, т.2 от Закона за управление на отпадъците 

С чл. 31, ал.1, т.2 на ЗУО се определя че най- късно до 31 декември, 2020г. трябва да се 

ограничи количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци до 35 на сто 

от общото количество на същите отпадъци, образувани през 1995г. 

Обобщената информация за Община Велики Преслав по данни на НСИ от 1995г. показва: 

− Население към 31.12.1995 г. на Община Велики Преслав – 17 211 жители;  

− Норма на натрупване за 1995г. - 0,724 тона/жител/г.;  
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− Общо депонирани отпадъци към 31.12.1995 г. -  12 466 тона.  

Въз основа на тези данни може да се заключи, че за постигането към 2020 г. на целта за 

ограничаване на количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци (до 35 на 

сто) е необходимо да се ограничи количеството до 4 363 т./г. Данните от морфологичния 

анализ на отпадъците показват, че в отпадъците на Община Велики Преслав се съдържат 

следните видове отпадъци, подлежащи на компостиране: 

− Хранителни отпадъци -  17,50 %; 

− Градински отпадъци – 23,17 %; 

− Дървесни отпадъци – 2,98 %. 

Общото количество на тези отпадъци възлиза на 43,65 %, което се равнява на 1692,59 т/ г. 

Поради намаляване на количеството на образуваните отпадъци през 2015г. на 

практика Община Велики Преслав вече е изпълнила изискването за ограничаване 

на количествата на депонираните биоразградими битови отпадъци спрямо 1995г. 

Независимо от това няма осигурена устойчива практика, която да води до третиране 

на образуваните биоразградими битови отпадъци. Въз основа на данните по-горе 

може да се заключи, че съществува потенциал за осигуряване на необходимите 

количества отпадъци, обезпечаващи функционирането на бъдеща инсталация за 

компостиране, функционираща на регионален принцип. За да се осигури работата на 

бъдещата инсталация обаче е необходимо въвеждане на система за разделно събиране на 

биоотпадъци, в т.ч. предоставяне на контейнери за биоотпадъци на населението и 

закупуване на специализирани транспортни средства за обслужването им. По този начин 

ще се осигури събирането на биоразградимите и био- отпадъците, подходящи за 

производството на компост – отпадъци от паркове и градини, от поддържане на 

обществени площи към търговски обекти, производствени, стопански и административни 

сгради, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за 

обществено хранене и др. В настоящият анализ не е отчетено количеството на хартия и 

картон, които могат да допринесат за увеличаване на потенциала за рециклиране на 

биоразградимите отпадъци. Съгл. дефиницията по т.3 „биоразградими отпадъци“, ДР на 

ЗУО  - хартията и картона също спадат към този вид отпадъци. В зависимост от 

качеството на полученият компост, той може да се използва за поддържането на зелената 

система на Община Шумен, както и да се преоставя на населението. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯ И РЕЗУЛТАТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

ПРЕЗ СЕЗОН “ЕСЕН“ НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 
За извършване на пробонабирането за сезон „есен“ беше съставена схема на 

пробонабиране (таблица № I-1). 

Таблица № I-1 Схема на пробонабиране 

 Зона №1 Зона №2 

Сезон  - „есен“ 11.10.2016 11.10.2016 

 
Изследването за сезон „есен“ се проведе в рамките на един ден – 11октомври, 2016г., като 

бяха обследвани пробите от предварително идентифицираните 2 (двете) зони. За всяка от 

пробите е извършено определяне на: 

− Обемно тегло на отпадъците; 

− Фракционен анализ; 

− Морфологичен анализ. 

А. ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕСЕННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ В 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

А.1. Резултати от обемното тегло за битовите отпадъци за община Велики Преслав 

през сезон „есен“ 

В Таблица № I-2 са представени резултатите от анализите на пробите по зони съобразно 

обемното тегло на отпадъците, които са  визуализирани на фигура № I-1.  

Таблица № I-2 Обемно тегло на битовите отпадъци  по Зони за сезон „есен“ на Община 

Велики Преслав 

Зона за 

морфологичен 

анализ 

Обем на 

съда, m
3
 

Тегло на съда, кг. 

Разлика/ 

тегло на 

отпадъците/        

Рбруто - Ртара 

Обемно 

тегло, 

kg/m
3
 

Средно 

аритметичен 

резултат  за 

пробата в 

кг/м
3
 

пълен    

Рбруто 

празен   

Ртара 

 Зона № 1 - район от 

гр. Велики Преслав, 

обхващащ 

централна градска 

част, 

административни 

сгради, търговски 

обекти, ресторанти, 

училища 

0,12 38,75 8,15 30,60 255,00 

270,00 

0,12 38,65 8,15 30,50 254,17 

0,12 42,30 8,15 34,15 284,58 

0,12 40,95 8,15 32,80 273,33 

0,12 42,10 8,15 33,95 282,92 

 Зона № 2 -  район, 

обхващащ смесено 

строителство – 

еднофамилни къщи 

(ниско 

строителство) и 

многофамилни къщи 

(средно 

строителство), 

Община В.Преслав 

0,12 33,80 8,15 25,65 213,75 

212,67 

0,12 35,80 8,15 27,65 230,42 

0,12 32,15 8,15 24,00 200,00 

0,12 32,85 8,15 24,70 205,83 

0,12 33,75 8,15 25,60 213,33 
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Фигура № I-1 Средно аритметичен резултат за обемното тегло на смесените битови 

отпадъци в община Велики Преслав от Зони № 1-2 

A.2. Резултати от фракционен анализ на битовите отпадъци на община Велики 

Преслав през сезон „есен“ 

В Таблица № I-3 са представени резултатите от анализите на пробите по зони съобразно 

фракционния състав на битовите отпадъци през сезон „есен“, които са  визуализирани на 

фигура № I-2. 

Таблица №I-3 Средно аритметичен  фракционен състав на битовите отпадъци през 

сезон „есен“ на Община Велики Преслав 

Зона за морфологичен анализ над 150 мм от 65 до 150 мм от 0 до 65 мм 

  kg % kg % kg % 

Зона № 1 - район от гр. Велики 

Преслав, обхващащ централна 

градска част, административни 

сгради, търговски обекти, 

ресторанти, училища 

71,9 51,4 25,7 18,4 42,3 30,2 

Зона № 2 -  район, обхващащ 

смесено строителство – 

еднофамилни къщи (ниско 

строителство) и многофамилни 

къщи (средно строителство), 

Община Велики Преслав 

71,0 54,8 34,4 26,5 24,2 18,7 

Средно аритметичен резултат 

от изследваните  Зони № 1- 2 

през сезон "есен"  

71,4 53,1 30,0 22,45 33,2 24,45 

270,00 

212,67 

241,3 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

 Средно аритметичен резултат за обемното тегло на битовите 

отпадъци за община Велики Преслав през сезон "есен" (кг/м3) 

Зона №1 - район от гр. Велики Преслав, обхващащ централна градска част, 

административни сгради, търговски обекти, ресторанти, училища 

Зона №2 - район на Община Велики Преслав, обхващащ жилищен квартал със смесено 

строителство - еднофамилни къщи (ниско строителство) и многофамилни къщи (средно 

строителство) 
Средно аритметичен резултат за сезон "есен" от Зони № 1-2  
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Фигура № I-2 Средно аритметичен резултат от фракционен състав на битовите 

отпадъци през сезон „есен“ в Община Велики Преслав 

A.3. Резултати от морфологичния анализ на отпадъците на община Велики Преслав 

през сезон „есен“ 

A.3.1 Резултати от анализа на  Зона № 1 - Район от гр. Велики Преслав, 

включващ централна градска част, търговски обекти и жилищна част със 

средно и ниско строителство 

Анализът се проведе на 11.10.2016 г от 9.10 часа.  Температурата  бе + 15°С, слънчево. 

Общинско предприятие  „БКС“ ЕООД, гр. Велики Преслав  извърши събиране и 

транспортиране на отпадъците от предварително набелязаните обекти и ги достави на 

площадката на фирма „Евро Импекс“ ООД, гр. Шумен.  

Бяха обслужени 12 броя контейнери с обем 1100 л. от следните  обекти – Магазин „СВА“ 

– 1 бр.,  Базар в близост до автогарата-2 бр. (основни генератори са малки търговски 

обекти за дрехи, фризьорски салон, магазин „плод и зеленчук“, жилищна част – 5 етажен 

жилищен блок), община Велики Преслав – административна сграда – 1 бр., Аптека 

„Джамбазов“- 1 бр. (в близост други генератори са Банков клон на ОББ, магазин за дрехи, 

офиси) , Паркинг „ Златно пиле“ – 4 бр. (1 супермаркет, 3 търговски помещения, 1 кафене, 

1 офис за застраховане,  5-етажен жилищен блок), ул. „ Кирил и Методий“ – 1 бр. до р-т 

„Оазис“, ул.“ Симеон Велики“ – 2 бр. (ползватели на контейнерите са 2 кафенета, 2 офиса, 

население живущо в 5 –етажен блок). 

Количеството на доставените отпадъци беше 2100 кг. В доставените отпадъци 

присъстваше разнороден отпадък - но предимно растителен и хранителен. Наблюдават се 

също найлонови торби, пластмасови бутилки, велпапе и картони,  отпадъци от обща и 

твърда пластмаса- изрезки от шприц, гранули, текстилни отпадъци - стари дрехи и обувки.  

Отпадъците са доставени мокри, поради обилните валежи. При квартуването на 

отпадъците се натъкахме на парчета бетонови блокове и тръби, торби със стротелни  

материали - гипс, цимент, плочки, дворна смета, пръст от изхвърлените растения, чепки 

грозде,торби със сухи листа от дърветата, кожа от заек и други.  На фигура № I-3 е 
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представена обобщена информация в проценти (%) за резултатите от морфологичния 

анализ на изследваната проба в Зона №1.  

 
Фигура № I-3 Морфологичен състав на смесените битови  отпадъци в Зона №1, Община 

Велики Преслав 

Подробни данни  за изследваната проба в Зона №1 са предоставени в Таблица № I – 4.
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Таблица № I – 4 Морфологичен състав на битовите отпадъци на Община Велики 

Преслав  изследван през сезон „есен“ на 2016 г за Зона №1-  Район от гр. Велики 

включващ централна градска част, търговски обекти и жилищна част със средно и 

ниско строителство 

Компоненти kg % kg % kg % kg %

Хранителни /плодове и зеленчуци/ 4,20 5,84 3,90 15,18 4,50 10,64 12,60 9,01

Хранителни други 0,32 0,45 2,30 8,95 1,35 3,19 3,97 2,84

Хранителни общо 4,52 6,29 6,20 24,12 5,85 13,83 16,57 11,85

Хартиени ОПАКОВКИ, в т.ч: 2,40 3,34 2,20 8,56 0,35 0,83 4,95 3,54

Вълнообразен картон (Велпапе) 0,80 1,11 0,15 0,58 0,00 0,95 0,68

Тетрапак (кутии от сокове, мляко, 

вино) 0,20 0,28 0,10 0,39 0,00 0,30 0,21

Хартия от  опаковки (кашони, кутии 

от обувки, бонбони, кафе, цигари, 

вафли, и други опаковки) 1,40 1,95 1,95 7,59 0,35 0,83 3,70 2,65

Хартия друга - вестници, списaния, 

тетрадки, брошури, памперси, 

салфетки, санитарна хартия 2,20 3,06 1,70 6,61 0,35 0,83 4,25 3,04

Хартия - общо 4,60 6,40 3,90 15,18 0,70 1,65 9,20 6,58

Пластмаса - обща, която не е от 

опаковки( детски играчки, касети, или 

с неясен произход за вид) 0,80 1,11 0,15 0,58 1,20 2,84 2,15 1,54

ПВЦ ( балатум, мушама) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пластмасови ОПАКОВКИ , в т.ч.: 11,75 16,35 4,05 15,76 0,30 0,71 16,10 11,52

ПЕТ( прозрачен, бял, зелен, кафяв, 

син) 2,75 3,83 0,45 1,75 0,00 3,20 2,29

Фолиа (Стреч найлон, торбички, 

опаковки от солети, вафли, хляб,чипс 

и други пакетирани хран. Продукти) 7,50 10,44 2,45 9,53 0,20 0,47 10,15 7,26

Стиропор 0,15 0,21 0,10 0,39 0,00 0,25 0,18

Твърди пластмасови отпадъци 

(майонеза, сосове, горчица,  кетчуп, 

шампоани, пaсти за зъби, кремове за 

ръце и лице) 1,35 1,88 1,05 4,09 0,10 0,24 2,50 1,79

Други опаковки от пластмаси, на 

които не е упоменат вида и произхода 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пластмаса - общо 12,55 17,46 4,20 16,34 1,50 3,55 18,25 13,06

Текстил 6,60 9,18 0,85 3,31 0,00 7,45 5,33

Гума 0,25 0,35 0,00 0,00 0,00 0,25 0,18

Кожа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Градински 24,75 34,44 7,25 28,21 14,00 33,10 46,00 32,90

Дървесни отпадъци 1,20 1,67 0,45 1,75 3,00 7,09 4,65 3,32

Стъкло -  опаковки от  бутилки и 

буркани, съдове. 1,30 1,81 0,25 0,97 0,10 0,24 1,65 1,18

Стъкло -  прозоречно стъкло, 

натрошено стъкло и др./ 0,00 0,10 0,39 0,15 0,35 0,25 0,18

Стъкло - общо 1,30 1,81 0,35 1,36 0,25 0,59 1,90 1,36

Метали / съдове, прибори за 

хранене,парчета ламарина, винкели, 

арматурно желязо, домакински уреди, 

ВИК - тръби, водомери и др./ 0,75 1,04 0,10 0,39 0,00 0,85 0,60

Метали - консервни кутии, кенове 0,20 0,28 0,50 1,95 0,05 0,12 0,75 0,53

Метали - общо 0,95 1,32 0,60 2,33 0,05 0,12 1,60 1,13

Инертни материали 14,50 20,18 1,55 6,03 4,00 9,46 20,05 14,33

 ИУЕЕО 0,35 0,49 0,05 0,19 0,00 0,40 0,29

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 0,30 0,42 0,30 1,17 0,00 0,00 0,60 0,43

ДРУГИ ОТПАДЪЦИ 0,00 0,00 12,95 30,61 12,95 9,24

общо тегло на  фракция 71,87 100,0 25,70 100,0 42,30 100,0 139,87 100,0

над 150 мм от 65 до 150 мм до 65 мм

Морфологичен състав

Фракция 1 Фракция 2 Фракция 3
ОБЩО ЗА 
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A.3.2. Резултати от анализ за Зона № 2, район на Община Велики Преслав, 

обхващащ жилищен квартал  със смесено строителство - еднофамилни 

къщи (ниско строителство) и многофамилни къщи (средно строителство) 

В същия ден  на 14.07.2016 от 14.00 часа се проведе изследването на втората  проба – Зона 

№2. Температурата на въздуха +19°С. Общинско предприятие  „БКС“ ЕООД, гр. Велики 

Преслав извърши събиране и транспортиране на отпадъците от предварително 

набелязаните обекти и ги достави на площадката на фирма „Евро Импекс“ ООД, гр. 

Шумен. В избраната зона живее население предимно в еднофамилни къщи 1- 2 етажни и 

многофамилни жилища - 3-5 етажа.   

Доставени бяха 14 (четиринадесет) броя контейнери с обем 1100 л. от следните адреси – 

ул. „Христо Ботев“ – 8 бр. (ползватели на обслужените контейнери са 2 офиса, постояно 

живущо население в едно- и многофамилни къщи), ул. „Симеон Велики“ – 3 бр. 

(многофамилни жилища - 3 етажни, автомивка, административна сграда - ТП „ДГС 

Преслав“), ул. “Александър Стамболийски“ – 3бр. (ползвателите на контейнерите са 

население на гр. Преслав, живеещо в жилища тип „смесено жилищно строителство“ - 

еднофамилни и 3 - 4 етажни сгради).  

Общото количеството на отпадъците за анализ от 14-те контейнера възлиза на 3760 кг. 

Доставените отпадъци бяхо мокри от дъжда. Отличаваха растителни и  градински 

отпадъци - стебла от зеленчуци и треви от градините пермесени, торби с чепки грозде.  

Открояваха се опаковки от пластмаса- найлонови торбички и пластмасови бутилки, малко 

хартиените отпадъци  - картонени опаковки, текстил - иззхвърлени стари дрехи и обувки. 

При квартуването открихме парчета втвърден цимент, вероятно от строителството и торби 

с изхвърлени пластмасови изрезки от шприц, който е производствен отпадък. Значително 

е и количестото на хранителните отпадъци,  предимно плодове и зеленчуци. 

На фигура №I-4 е представена обобщена информация в проценти (%) за резултатите от 

морфологичния анализ на изследваната проба в Зона №2.  

Подробни данни за изследваната проба в Зона №2 са предоставени в Таблица № I- 5. 

Фигура № I-4  Морфологичен състав на смесените битови отпадъци в Зона №2- район, 

обхващащ смесено строителство – еднофамилни къщи (ниско строителство) и 

многофамилни къщи (средно строителство), Община Велики Преслав 
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Таблица № I – 5 Морфологичен състав на битовите отпадъци на Община Велики 

Преслав изследван  през сезон „есен“ на 2016 г  за  Зона № 2-  район на Община Велики 

Преслав, обхващащ жилищен квартал  със смесено строителство - еднофамилни къщи 

(ниско строителство) и многофамилни къщи (средно строителство)

Компоненти kg % kg % kg % kg %

Хранителни /плодове и зеленчуци/ 6,65 9,37 4,60 13,39 3,20 13,25 14,45 11,16

Хранителни други 2,00 2,82 0,50 1,46 0,90 3,73 3,40 2,63

Хранителни общо 8,65 12,18 5,10 14,85 4,10 16,98 17,85 13,79

Хартиени ОПАКОВКИ, в т.ч: 3,65 5,14 0,70 2,04 0,15 0,62 4,50 3,48

Вълнообразен картон (Велпапе) 2,50 3,52 0,00 0,00 0,00 2,50 1,93

Тетрапак (кутии от сокове, мляко, 

вино) 0,15 0,21 0,00 0,00 0,00 0,15 0,12

Хартия от  опаковки (кашони, кутии 

от обувки, бонбони, кафе, цигари, 

вафли, и други опаковки) 1,00 1,41 0,70 2,04 0,15 0,62 1,85 1,43

Хартия друга - вестници, списaния, 

тетрадки, брошури, памперси, 

салфетки, санитарна хартия 5,05 7,11 1,30 3,78 0,25 1,04 6,60 5,10

Хартия - общо 8,70 12,25 2,00 5,82 0,40 1,66 11,10 8,58

Пластмаса - обща, която не е от 

опаковки( детски играчки, касети, или 

с неясен произход за вид) 2,00 2,82 2,40 6,99 0,60 2,48 5,00 3,86

ПВЦ ( балатум, мушама) 0,15 0,21 0,00 0,00 0,15 0,11

Пластмасови ОПАКОВКИ , в т.ч.: 14,65 20,63 0,00 0,00 0,45 1,86 15,10 11,64

ПЕТ( прозрачен, бял, зелен, кафяв, 

син) 3,75 5,28 0,00 0,00 0,00 3,75 2,90

Фолиа ( Стреч найлон, торбички, 

опаковки от солети, вафли, хляб,чипс 

и други пакетирани хран. Продукти) 9,45 13,31 0,00 0,35 1,45 9,80 7,56

Стиропор 0,10 0,14 0,00 0,00 0,10 0,08

Твърди пластмасови отпадъци 

(майонеза, сосове, горчица,  кетчуп, 

шампоани, пaсти за зъби, кремове за 

ръце и лице) 1,35 1,90 0,00 0,10 0,41 1,45 1,10
Други опаковки от пластмаси, на 

които не е упоменат вида и произхода 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пластмаса - общо 16,80 23,66 2,40 6,99 1,05 4,35 20,25 15,61

Текстил 14,20 20,00 0,00 0,00 14,20 10,97

Гума 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кожа 0,40 0,56 0,00 0,00 0,40 0,31

Градински 16,20 22,82 22,40 65,21 3,20 13,25 41,80 32,28

Дървесни отпадъци 0,25 0,35 0,70 2,04 0,00 0,95 0,73

Стъкло -  опаковки от  бутилки и 

буркани, съдове. 0,75 1,06 0,25 0,73 0,50 2,07 1,50 1,16

Стъкло -  прозоречно стъкло, 

натрошено стъкло и др./ 0,00 0,15 0,44 0,25 1,04 0,40 0,31

Стъкло - общо 0,75 1,06 0,40 1,16 0,75 3,11 1,90 1,47

Метали / съдове, прибори за 

хранене,парчета ламарина, винкели, 

арматурно желязо, домакински уреди, 

ВИК - тръби, водомери и др./ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Метали - консервни кутии, кенове 0,15 0,21 0,10 0,29 0,00 0,25 0,19

Метали - общо 0,15 0,21 0,10 0,29 0,00 0,00 0,25 0,19

Инертни материали 4,50 6,34 1,15 3,35 2,60 10,77 8,25 6,36

 ИУЕЕО 0,00 0,10 0,29 0,00 0,10 0,08

 ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 0,40 0,56 0,00 0,10 0,41 0,50 0,39

ДРУГИ ОТПАДЪЦИ 0,00 0,00 11,95 49,48 11,95 9,24

общо тегло на  фракция 71,00 100,0 34,35 100,0 24,15 100,0 129,50 100,0

Морфологичен състав

Фракция 1 Фракция 2 Фракция 3
ОБЩО ЗА 

ИЗСЛЕДВАНАТА 

ЗОНА № 2 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ  

ПРЕСЛАВ
над 150 мм от 65 до 150 мм до 65 мм
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А.3.3 Обобщен среден резултат за морфологичния състав на отпадъците на Община 

Велики Преслав през сезон „есен“, изготвен въз основа на резултатите от анализите 

в двете обследвани зони. 

На фигура № I-5 е представен средно аритметичен резултат за морфологичния състав по 

компоненти на отпадъците от двете  изследвани зони през сезон „есен“ на Община Велики 

Преслав. 

Въпреки съществуващата от  години система за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки в цветни контейнери, жителите на общината не спазват стриктно принципите на  

системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

 В смесените битови отпадъци все още се намират известни количества хартиени, 

картонени и пластмасови отпадъци от опаковки, които са рециклируеми и рециклирани 

носят финансови средства на общината. Пластмасовите – 14,34 %, хартиените – 4,07% и 

картонените – 3,51 % отпадъци.  

 

Фигура № I-5 Средно аритметичен резултат от морфологичния състав на отпадъците 

в изследваните Зони № 1-2 на Община Велики Преслав 

B. ПОДРОБЕН МОРФОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ХАРТИЕНИТЕ, 

ПЛАСТМАСОВИТЕ, СТЪКЛЕНИТЕ И МЕТАЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ В 

СМЕСЕНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ  

B.1. Морфологичен състав на хартиени отпадъци на Община Велики Преслав  за 

сезон „есен“ 

В Таблица № I-6 е представен морфологичния състав в проценти на хартиените отпадъци 

на пробите по зони през сезон „есен“, които са визуализирани на фигура № I-6. 
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Средно аритметичен резултат от морфологичен състав на 

смесените битови отпадъци в община Велики Преслав за Зони 

№ 1- 2 през сезон "есен" 
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Таблица № I-6 Морфологичен състав на хартиените отпадъци  през сезон „есен“ на 

община Велики Преслав от Зони № 1-2 

Зона за морфологичен  

анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видове хартиени  

отпадъци 

  

ОБЩО 

Друга 

хартия  

Хартиени опаковки 

Хартия 

от 

опаковки 

 Опаковки от 

Велпапе 

 Опаковки 

тип 

"Тетрапак" 

хартия 

друга + 

опаковки  

стари 

книги, 

вестници, 

офис 

хартия, 

тетрадки, 

брошури, 

списания, 

санитарна 

хартия 

  кашони, 

кутии от 

обувки, 

бонбони, 

цигари, 

кафе, 

вафли и 

др. 

Вълнообразен 

картон 

кутии от 

сокове, 

млечни и 

други 

напитки 

  % % % % % 

Зона № 1 - район от гр. 

Велики Преслав, обхващащ 

централна градска част, 

административни сгради, 

търговски обекти, 

ресторанти, училища 

6,58 3,04 2,65 0,68 0,21 

Зона № 2 -  район, 

обхващащ смесено 

строителство – 

еднофамилни къщи (ниско 

строителство) и 

многофамилни къщи 

(средно строителство), 

Община Велики Преслав 

8,58 5,10 1,43 1,93 0,12 

Средно аритметичен 

резултат от Зони № 1-2 

през сезон " есен" 

7,58 4,07 2,04 1,30 0,17 
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Фигура №I-6 Средно аритметичен резултат за морфологичния състав на хартиените 

отпадъци по компоненти от Зони № 1-2 на Община Велики Преслав 

B.2. Морфологичен състав на пластмасовите отпадъци на Община Велики Преслав 

за сезон „есен“  

В Таблица № I-7 е представен компонентния състав в проценти на пластмасовите 

отпадъци на пробите по зони през сезон „есен“, които са визуализирани на фигура № I-7. 

 

Фигура № I-7 Средно аритметичен резултат за морфологичния състав на 

пластмасовите отпадъци по компоненти от  Зони № 1-2 на Община Велики Преслав 
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  Средно аритметичен  резултат за морфологичния състав на 

хартиените отпадъци през сезон "есен"  за община Велики 

Преслав 
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Таблица № I-7 Морфологичен състав на пластмасовите отпадъци през сезон „есен“ на 

община Велики Преслав 

 Пластмасови опаковки 

Зона за 

морфологичен 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Видове        

пластмасови 

отпадъци 

 

 общо 

от 

всички 

пласт-

маси 

 Друга 

пласт-

маса 

обща  PVC  

Опаковки 

от РЕТ  

Опаковки 

тип Фолиа                  

(LDPE,PP, 

HDPE, РS) Стиропор 

Опаковки 

от твърда 

пластмаса  

(HDPE, PP, 

PS)  

Други 

пластмасови 

опаковки, на 

които не е 

упоменат 

вида и 

произхода 

  

детски 

играчки, 

касети, 

опаковки 

с неясен 

произход 

балатум, 

мушама 

пластмасо

ви 

бутилки от 

всички 

цветове 

стреч 

найлон, 

торбички, 

опаковки 

от солети, 

кроасани, 

чипс, хляб 

и други 

подобни 

чинийки, 

чашки, 

кутии за 

едно-

кратна 

употреба, 

уплът-

нители 

опаковки от 

майонеза, 

сосове, 

горчица, 

кетчуп, 

шампоани, 

кремове за 

ръце, пасти 

за зъби, 

чашки 

чинийки за 

еднократна 

употреба 

 

% % % % % % % 
 

 Зона № 1 - 

район от гр. 

Велики Преслав, 

обхващащ 

централна 

градска част, 

административн

и сгради, 

търговски 

обекти, 

ресторанти, 

училища 

13,06 1,54 0,0 2,29 7,26 0,18 1,79 0,00 

Зона № 2 -  

район, 

обхващащ 

смесено 

строителство – 

еднофамилни 

къщи (ниско 

строителство) и 

многофамилни 

къщи (средно 

строителство), 

Община Велики 

Преслав 

15,61 3,86 0,11 2,90 7,56 0,08 1,10 0,00 

Средно 

аритметичен 

резултат от 

Зони № 1-2 през 

сезон "есен" 

14,34 2,70 0,06 2,60 7,41 0,13 1,44 0,00 
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B.3. Морфологичен състав на металните отпадъци на Община Велики Преслав за 

сезон „есен“ 

В Таблица № I- 8 представен състава на металните отпадъци (в проценти) от пробите от 

Зони № 1- 2 през сезон „есен“. Резултатите са визуализирани на фигура № I-8.  

Таблица № I-8 Морфологичен състав на металните отпадъци през сезон „есен“ на 

община Велики Преслав 

Зона за морфологичен анализ 

 

 

 

 

 

 

      Видове 

метални отпадъци 
 

  

общо метали 

метални 

отпадъци от  

опаковки 

 други метални 

отпадъци 

    

кенчета от 

безалкохолни 

напитки, 

консервни 

кутии 

метални съдове, 

прибори за 

хранене, парчета 

ламарина, 

арматурно 

желязо, тръби, 

водомери 

% % % 

 Зона № 1 - район от гр. Велики 

Преслав, обхващащ централна 

градска част, административни 

сгради, търговски обекти, 

ресторанти, училища 

1,13 0,53 0,60 

Зона № 2 -  район, обхващащ 

смесено строителство – 

еднофамилни къщи (ниско 

строителство) и многофамилни 

къщи (средно строителство), 

Община Велики Преслав 

0,19 0,19 0,00 

Средно аритметичен резултат от 

Зони № 1-2 през сезон "есен" 

0,66 0,36 0,30 

 

 
Фигура № I-8 Средно аритметичен резултат за морфологичния състав на металните 

отпадъци от Зони № 1-2 на Община Велики Преслав 
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0,30 

0,00
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общо метали метални отпадъци от  

опаковки 

 други метални отпадъци 

Средно аритметичен резултат за морфологичния състав  

на металните отпадъци в Община В.Преслав през сезон 

"есен"  



ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД по договор: „Изготвяне на анализ на морфологичния 

състав на битовите отпадъци, в частност на биоразградимите отпадъци образувани 

на територията на Община Велики Преслав“ 

 

 ТК-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД          

63 63 

B.4. Морфологичен състав на стъклените отпадъци на Община Велики Преслав за 

сезон „есен“ 

В Таблица № I-9 е представен анализ в проценти на стъклените отпадъци от пробите по 

Зони № 1- 2 през сезон „есен“, които са визуализирани на фигура №I-9. 

Таблица № I-9  Морфологичен състав на стъклените отпадъци  през сезон „есен“ на 

община Велики Преслав 

Зона за морфологичен анализ 
 

 

 

 

       Видове 

стъклени отпадъци 
 

общо стъкло 

стъклени 

отпадъци от 

опаковки 

 друг стъклен 

отпадък 

    

бутилки, 

буркани, 

шишета от 

парфюми 

прозоречно 

стъкло, 

керамика, 

дуралекс 

% % % 

 Зона № 1 - район от гр. Велики 

Преслав, обхващащ централна 

градска част, административни 

сгради, търговски обекти, 

ресторанти, училища 

1,36 1,18 0,18 

Зона № 2 - район, обхващащ 

смесено строителство – 

еднофамилни къщи (ниско 

строителство) и многофамилни 

къщи (средно строителство), 

Община Велики Преслав 

1,47 1,16 0,31 

Средно аритметичен резултат 

от Зони № 1-2 през сезон "есен" 
1,41 1,17 0,24 

 

 

 

Фигура №I-9 Средно аритметичен резултат за морфологичния състав на стъклените 

отпадъци  от Зона № 1-2 на Община Велики Преслав  

1,41 

1,17 

0,24 

0,00
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0,80
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1,40

1,60

% % %

общо стъкло стъклени отпадъци от  

опаковки 

 друг стъклен отпадък 

Средно аритметичен резултат за морфологичния състав на 

стъклените отпадъци в Община Велики Преслав  през 

сезон "есен"  
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C.СНИМКОВ МАТЕРИАЛ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АНАЛИЗИ НА 

МОРФОЛОГИЧНИЯ СЪСТАВ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ 

ПРЕСЛАВ ЗА СЕЗОН „ЕСЕН“  

Гр. Велики Преслав, Проба № 1/ 11.10.2016 - район от гр. Велики Преслав, обхващащ 

централна градска част, административни сгради, търговски обекти, ресторанти, 

училища - (ЗОНА №1) 

 
 

Снимка 1.1. Общ изглед Снимка 1.2. Общ изглед 

 

  

Снимка 1.3 Фракция  до 150 мм Снимка 1.4. Фракция от 65 мм до 150 

мм 

  
Снимка 1.5. Фракция под 65 мм Снимка 1.6. Фракция „Други“ 
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Проба №2/ 06.07.2016 - район на Община Велики Преслав, обхващащ жилищен квартал  

със смесено строителство - еднофамилни къщи (ниско строителство) и многофамилни 

къщи (средно строителство) - (ЗОНА № 2) 

 

  
Снимка 2.1. Общ изглед  

 

 Снимка 2.2. Фракция над 150 мм 

 

Снимка 2.3. Фракция от 150 мм до 65мм 

 

 
Снимка 2.5. Фракция „Други“ 

 

Снимка 2.4. Фракция под 65 мм 

 

 
Снимка 2.6. Пластмаса от предприятие 

 

 


