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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Програмата за управление на дейностите по отпадъци на Община Сърница с период на 

действие 2017–2020 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл. 52 от Закона за 

управление на отпадъците1 (ЗУО) и чл. 57 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и е 

неразделна част от Програмата за опазване на околната среда. 

Общинските програми за управление на отпадъците (ОПУО) се разработват за периода на 

действие на Националния план за управление на отпадъците и се актуализират при промяна 

във фактическите и/или нормативните условия. Общинската администрация на община Сърница 

е разработила, а Общинският съвет е приел програма за управление на отпадъците с период на 

действие 2016-2020 година, която не е била съгласувана от РИОСВ Пазарджик. 

Настоящата програма допълва и актуализира посочената по-горе програма и я привежда в 

пълно съответствие с Методически указания за разработване на общински програми за 

управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на 

околната среда и водите. 

Програмата е съобразена с приетия в края на 2014 г. Национален план за управление на 

отпадъците за периода до 2020 г., както и с настъпилите съществени промени в 

законодателството през последните пет години, в т.ч. новия Закон за управление на 

отпадъците и ред подзаконови нормативни актове.  

При изготвянето на програмата са взети под внимание както европейските тенденции за 

решаване на проблемите с отпадъците, така и специфичните местни условия, вкл. и Общинския 

план за развитие. В резултат са определени целите и приоритетите за периода до 2020 г. по 

отношение на дейностите за управление на битовите и строителните отпадъци. 

Целта на Общинската програма за управление на отпадъците е да определи достъпни мерки, 

приложими на общинско ниво в изпълнение задълженията на Кмета на община Сърница по 

глава ІІ, раздел ІІІ от Закона за управление на отпадъците, за постигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци, за ограничаване на 

количествата депонирани биоразградими отпадъци и за оползотворяване на биоотпадъците, за 

рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци, генерирани от ремонтните 

дейности на домакинствата.  

За постигане на ефективно третиране и обезвреждане на отпадъците Законът за управление на 

отпадъците регламентира създаването на регионални системи за управление на отпадъците. 

Една от регионалните системи за управление на отпадъците, която включва и новосъздадената 

община Сърница е РСУО Доспат. Споразумението за партньорство в рамките на Регионално 

сдружение за управление на отпадъците (РСУО) за регион Доспат е подписано на 27.03.2009 г. 

между общините Доспат, Девин, Борино и Сатовча, а учредителното събрание съгласно 

изискванията на новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО) е проведено на 21.11.2014 г. 

РСУО взема решение по отношение на съоръженията за третиране на отпадъци, 

инвестиционната програма за развитие на РСУО, разпределението на задълженията между 

отделните общини за изпълнение на целите по рециклиране и при определяне на единната 

цена на третиране на тон отпадък в регионалната система.  

Съобразно изискванията на ЗУО и гарантиране изпълнението на задълженията по чл. 19 от 

него, Общински съвет гр. Сърница с решение №25/30.06.2015 г. дава съгласие за членство в 

                                                
1 изм. идоп., бр. 105 от 30.12.2016 г. 
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Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините Доспат, Сатовча, Борино, 

Девин и Сърница. След получаване на положителни становища от РИОСВ Пазарджик и РИОСВ 

Смолян, с протокол №5 от 24.06.2016 г. на Общото събрание на Сдружението, община Сърница 

е приета за негов пълноправен член. Депото в с. Барутин, използвано от общините-членки на 

Сдружението е избрано поради близостта му до Сърница, за разлика от други законно 

регламентирани депа, с оглед на по-ниски транспортни разходи за извозването на отпадъците.  

Програмата се приема от Общинския съвет, пред който се отчита и изпълнението й. Кметът на 

Общината внася ежегоден отчет до 31 март на следващата година, а при необходимост – и 

предложение за нейното допълване и актуализиране.  

 

Програмата се публикува на интернет страницата на Общината, за осигуряване на обществен 

достъп. 

1.1 ОБХВАТ И ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА 

Програмата за управление на отпадъците на община Сърница обхваща всички дейности, които 

произтичат като задължение на общината в съответствие с нормативните документи по 
опазване на околната среда и управление на отпадъците.Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за 

управление на отпадъците, ДВ бр. 53/13.07.2012 г. тя е неразделна част от Общинската 
програма за опазване на околната среда. Програмата е с период на действие до 2020 г., като 

подлежи на евентуална актуализация при всяка значима промяна на фактическо или 
нормативно условие в областта на дейностите по управление на отпадъците. По този начин 

крайният срок на програмата съвпада с периода на действие на Националния план за 

управление на отпадъците за периода 2014-2020 г., както и с периода на програмиране и 
ползване на европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

Предмет на програмата са дейностите по управление на: 

• Битови отпадъци; 

• Строителни отпадъци; 

• Специфични потоци отпадъци; 

• Разделно събиране на рециклируеми отпадъци; 

• Компостиране на биоразградими отпадъци; 

• Стратегия за предотвратяване образуването на отпадъци. 

При изготвянето на Програмата са следвани стъпките на стратегическото планиран. Най-общо 

казано при този подход се прави анализ на съществуващата ситуация на основата на която се 

дава отговор на въпроса какво искаме да постигнем и съответно се определят целите. Целите 

се използват за изработването на стратегия и план за действие. Предварителните намерения на 

общинската администрация са, че стратегията трябва да бъде ориентирана към постепенно 

въвеждане на системи за управление на отпадъците, които да осигуряват минимално 

въздействие върху околната среда.Основен подход за прилагане на стратегията и постигане на 

целите е преминаване от традиционната система на депониране към устойчива система с 

минимизиране на отпадъците. 

1.2 ПРИНЦИПИ 

Мерките, заложени в програмата следват йерархията за управление на отпадъци, която 

определя приоритетния ред за прилагане на политиката за управление на отпадъците. 
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Фигура 1-1 Йерархия за управление на отпадъците  

 

При разработване на програмата бяха спазени всички изисквания на действащата нормативна 

уредба в сектор отпадъци, както и общоевропейските принципи при управление на отпадъците: 

• Устойчиво развитие - използване на природите ресурси по начин, който не ги 

унищожава или уврежда и не ограничава възможността да бъдат използвани от 

бъдещите поколения. 

• Принцип на предотвратяването - ограничаване до минимум използването на 

природни ресурси и намаляване на количествата и/или опасността, произтичащи от 

образуваните отпадъци. 

• Принцип на превантивността - предвиждане и избягване на потенциалните проблеми 

при дейностите с отпадъци за предотвратяване на риска за околната среда и човешкото 

здраве. 

• Принцип на самодостатъчност и близост при управление на отпадъците - за 

осигуряване на самостоятелност при управление на отпадъците. 

• Разширена отговорност на производителя и замърсителят плаща – лицата, 

които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната 

среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за 

третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен 

на защита на околната среда и човешкото здраве. 

• Превантивност – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани 

и избягвани на възможно най-ранен етап. 

• Близост и самодостатъчност – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно 

най-близко до мястото на тяхното образуване. 

• Участие на обществеността – съответните заинтересовани страни и органи, както и 

широката общественост имат възможност да участват в обсъждането на плановете за 

управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците, да 

правят предложения и да имат достъп до тях след разработването им. 
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Програмата е съобразена с изискванията и целите, заложени в  националното законодателство 

в областта на околната среда и управление на отпадъците:  

• Национален план за управление на отпадъците (НПУО) 2014-2020 г.,  

• Закон за управление на отпадъците (ЗУО), 

• Закон за опазване на околната среда (ЗООС),  

• Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори2 

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

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци3,  

• Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите 

отпадъци4, 

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

строителни материали5, 

• Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки6, 

• Наредба №7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят 

площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и др7., 

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

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци8, 

• 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 регистри9, 

• Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства10, 

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

води чрез употребата им в земеделието11, 

• Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти12, 

• Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване13, 

• Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми14 и др. 

Освен посочените законови изисквания, при изготвянето на програмата са взети предвид 

следните програмни и методически документи и изследвания: 

• Изготвяне на план за управление на отпадъците, методологична обяснителна бележка, 

2012 г., ЕК, Генерална дирекция „Околна среда”; 

• Ръководство за разработване на програми за предотвратяване на образуването на 

отпадъци, ЕК, Генерална дирекция „Околна среда”; 

• Насоки за изготвяне на програми за предотвратяване на образуването на хранителни 

отпадъци, ЕК, Генерална дирекция „Околна среда”; 

                                                
2приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., попр., бр. 6 от 
22.01.2013 г., изм. и доп., бр. 51 от 11.06.2013 г., в сила от 11.06.2013 г., бр. 66 от 28.08.2015 г 
3обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г. 
4приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г. (Oбн. ДВ, бр. 11 от 31.1.2017 г.) 
5приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.) 
6(обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.) 
7обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. 
8обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г. 
9обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г 
10приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм., бр. 60 
от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г., бр. 57 от 28.07.2015 г. 
11приета с ПМС № 201 от 4.08.2016 г., обн., ДВ, бр. 63 от 12.08.2016 г. 
12приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г. 
13приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г. 
14приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г. 
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• Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци, 

предназначени за депониране 2010–2020 г.; 

• Национален стратегически план за управление на строителните отпадъци и отпадъци от 

разрушаване на сгради за периода 2011-2020 г. 

• Национален план за управление на утайките от ПСОВ до 2020 г. 

• Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. 

При разработката на програмата са взети предвид одобрените от МОСВ Методически указания15 

за разработване на общински програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.,  

Общински план за развитие на Община Сърница за периода 2014-2020 година приложимите 

общински наредби и допълнително предоставената информация от община Сърница. 

Процедура за екологична оценка на Програмата 

ОПУО подлежи на обща процедура по преценка на необходимостта от извършване на 

екологична оценка, съгласно чл.2, ал.2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми и по оценка за съвместимост с предмета и целите на 

опазване на защитените зони, съгласно чл. 2, ал.1, т. 1 от същата Наредба. Общината внася в 

РИОСВ Пазарджик информацията, дадена в Приложение 1, част А и Приложение 2, част А на 

Наредбата. РИОСВ се произнася в 30 дневен срок за необходимостта от извършване на 

оценката. След провеждане на процедурата по екологична оценка, ОПУО се приема от 

Общинския съвет. 

 

1.2.1 Мерки в обхвата на програмата 

Подходът при планиране на дейностите е подчинен на няколко групи основни изисквания, 

включващи: 

• Конкретизиране на мерки за подобряване на работата на органите за управление, 

отчетност и контрол. 

• Разработване на местни наредби, инструкции, методологии в съответствие с 

националното законодателство. 

• Набелязване на технически мерки. 

• Разширяване на обхвата на дейностите с различни обществени групи, средства за масова 

информация и други с цел популяризиране на проблемите свързани с управлението на 

отпадъците. 

С оглед синхронизиране с мерките за регионално управление на отпадъците, настъпилите 

промени в националното законодателство и задачите, заложени в Националния план за 

управление на отпадъците за периода 2014-2020 г., настоящата програма включва: 

• Мерки за предотвратяване и минимизиране образуването на отпадъци, както и степента 

на тяхната опасност. 

• Проучване на възможности за изграждане на центрове за ремонт и продажба на 

подходящи за повторна употреба електрически уреди, стари мебели и други стоки 

подходящи за повторна употреба. 

• Мерки за увеличаване на дела на оползотворяваните и рециклираните отпадъци. 

• Подобряване на системата за събиране на рециклируеми отпадъци от бита като хартия и 

картон, пластмаса, стъкло и метал с цел постигане на регионалните цели по чл. 31 от ЗУО. 

                                                
15http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Municipal_Waste/Obshtinski_programi.pdf 
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• Осъществяване на ефективен контрол за спазването на разпоредбите на договорите с 

организациите за оползотворяване (ООп) на масово разпространени отпадъци и при 

необходимост включване на нови клаузи с цел подобряване качеството на предоставяните 

услуги. 

• По-нататъшно развитие на системата за събиране на зелени отпадъци от парковете и 

поддържането на обществени площи, стартиране на система за разделно събиране на 

зелени и други подходящи за компостиране биоотпадъци от домакинствата, заведенията 

за обществено хранене, търговските и административни обекти на територията на 

общината. Насърчаване на домашното компостиране. 

• Проучване на възможностите и предприемане на мерки за изграждане на инсталация за 

компостиране на биоотпадъци, отговаряща на изискванията към производството на 

компост, предприемане на мерки за намиране на пазар на произведения компост, 

постигане на условията, при които компоста престава да бъде отпадък. 

• Разпределение на задълженията между отделните общини в Регионално сдружение за 

управление на отпадъците на общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница(РСУО) 

за изпълнение на целите за разделно събиране на биоотпадъци по чл.8, aл. 1 от 

Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците (чрез решение на общото събрание)  

• Мерки, свързани с изпълнението на чл. 19, ал. 3, т.11 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) за изграждане на площадка за безвъзмездно предаване на разделно 

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

отпадъци, опасни отпадъци, текстил и други. 

• Осигуряване прилагането на изискванията за селективно разрушаване на сгради, отделяне 

на различните по вид строителни отпадъци при източника на образуването им 

(строителния обект) чрез процедурите, в които се изисква одобряване от общинската 

администрация - инвестиционни проекти, окончателни доклади по чл. 168, ал. 6 от Закона 

за устройство на територията, плановете за управление на строителни отпадъци. 

• Подпомагане развитието на пазари за продукти, произведени от рециклируеми материали, 

най-вече за рециклирани строителни материали, чрез прилагане на заложените в 

нормативната уредба механизми – изпълнение на целите за влагане на рециклирани 

строителни материали в строежите, на които общината е възложител и за проектите, за 

които се изисква одобрение от общинската администрация 

• Повишаване  на качеството и увеличаване на ефективността на предоставяните услуги по 

събиране на отпадъци.  

• Ограничаване на депонирането на отпадъци вследствие на предприетите мерки за 

предотвратяване и рециклиране. 

• Недопусканена възникването и своевременно почистване на нерегламентирани 

замърсявания с отпадъци. 

• Въвеждане на информационна система за получаване и обработка на данни от лицата, 

извършващи събиране на рециклируеми отпадъци на търговска основа, организациите по 

оползотворяване и лицата извършващи дейности с отпадъци,  с които общината има 

договори, с цел мониторинг изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци. 

• Привеждане на местната нормативна уредба по управление на отпадъците в съответствие 

с изискванията на националното законодателство чрез въвеждане на допълнителни 

изисквания, отговорности, забрани и задължения с цел осигуряване разделното събиране 

на биоотпадъци и рециклируеми отпадъци. 

• Разглеждане на възможностите за промяна в начина за начисляване на такса „битови 

отпадъци“и насърчаване разделното събиране и рециклиране чрез преминаване към 

заплащане в зависимост от количеството или обема на отпадъците. 
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• Актуализиране на такса битови отпадъци с цел създаване на механизъм за покриване на 

всички  разходи за събиране, транспортиране и оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци в общината, както и  инвестиционни и експлоатационни разходи за въвеждане 

на нови практики, изисквани от националното законодателство и целево изразходване на 

средствата единствено за дейности с отпадъци. 

• Привличане на средства за инвестиции в инфраструктура за управление на отпадъците 

чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.), ПУДООС и 

други финансови институции, извън бюджета на общината. 

• Повишаване капацитета на общинската администрация и подобряване на контрола срещу 

изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на 

неконтролирано обезвреждане на отпадъците. 

• Предприемане на мерки за осведомяване, повишаване на общественото съзнание и 

мотивиране на населението за разделно събиране на отпадъците и увеличаване на 

повторната употреба. 

 

1.3 ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА 

1.4 КРАТКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Общината е обособена като самостоятелна административна единица с Решение на МС от 

09.05.2014г. №285, новата Община включва населените места, гр. Сърница, с.Медени поляни, и 

с. Побит камък. До 01.01.2015г. горните населени места са част от община Велинград. 

Община Сърница се намира в най-югозападната част на Западните Родопи и обхваща горното 

поречие на река Доспат преди вливането и в едноименния язовир. В състава на общината са 

включени три населени места – общинският център град Сърница и две села – Медени поляни и 

Побит камък, а територия която заема е 198,59 km². В административно отношение е част от 

Пазарджишка област и Южния централен район за планиране. Относителният дял на 

територията на общината спрямо територията на областта е 2,2%, а населението наброява 5 

211 жители (по данни от ГРАО към 15.02.2017 г). Административният център град Сърница е 

разположен в Доспатската котловина – един от най-красивите райони на Западните Родопи. 

Средната надморска височина на общината е над 1200 м. 

Формата на общината наподобява силно издължен правоъгълник с дълга страна около 36 км. в 

посока северозапад-югоизток и средна ширина около 6 км2. В западна и югозападна посока 

община Сърница граничи с общините Белица, Банско, Гърмен и Сатовча, които са в 

Благоевградска област, на юг, изток и североизток с община Доспат от Смолянска област и 

община Батак. На север граничи с община Велинград в чиито административни граници 

населените места от общината са били през периода от 1987 до 1.01.2015 година. 
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Фигура 1-2Местоположение на община Сърница 

 

Релефът в общината е типичен планински, определен от три главни теренни линии: река 

Доспат и нейните главни вододелни била, които започват северозападно от с. Медени поляни и 

спускайки се на югоизток очертават широка долина. Северното било започва от Висока могила, 

минава през м. "Кара тепе", м. "Гюловете", вр. Голям гарван (1794 м), вр. Малък гарван и 

достига най-югоизточната си точка (над мах. Бърдуче). Южното било, от Висока могила, се 

спуска на юг до местност "Преслапа", след което променя посоката си на югоизток към връх 

Беслет (1870 м), като минава северно от него и продължава през м. "Ранча", м. "Казана", м. 

"Чаирджик", до началото на Кървав дол и продължава на югоизток. 

От двете главни била към р. Доспат се спускат множество по-силно или по-слабо изразени била 

и долове, като общо взето, северните склонове са по-стръмни и на места наклоните на терена 

са над 30° (под м. "Чаирджик", м. "Казана", м. "Дивите кози" и др.). Най-ниската кота е 

проектната кота на водното ниво на яз. "Доспат", която е 1198 м. Преобладават терените с 

надморска височина 1451-1500 метра, като най-представителният и величествен склон е този 

на Дъбрашкия рид, който достига наклони от 45 градуса. Геоморфоложкото развитие на района 

е свързано с няколко издигания, последвани от спокойни периоди, през които са се оформили 

обширни заравнености. Съвременният релеф се характеризира със заравнени била, поради 

липсата на заледяване през четвъртичния период, което е характерно за другите български 

планини.  

Климатът е планински и особеностите му се определят от голямата надморска височина. 

Средногодишната температура варира от седем до десет градуса. Зимата е дълга, доста често с 

температури под нулата. Януари и февруари са най-студените месеци, а най-топлите са юли и 

август. Изразени са североизточните и югоизточните ветрове. Характерни са многото 

безоблачни дни, дори и през зимата, когато ниските части са покрити с мъгла, а по планинските 

била времето е ясно и слънчево. Характерни са също така обилни валежи от дъжд през 
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пролетта, а през зимата - снеговалежи. Есента е топла, приятна и цветна, а пролетта е 

дъждовна и в повечето случаи идва със закъснение 

Водни ресурси 

 Хидрографската мрежа в района е гъста и добре развита, което води до голямо разнообразие 

на теренните форми. Главното водно течение е р. Доспат. Тя започва да събира водите си от 

землището на с. Медени поляни. Протича на югоизток по протежение на цялата Доспатска 

долина и при гр. Сърница се влива в яз. "Доспат". Реката е пълноводна с постоянен дебит през 

цялата година. Всички други водни течения в района на Сърница са притоци на р. Доспат. По-

важни от тях са: Широк дол, Бегов дол. Дивите кози, Барабунски дол, Луда река, Дерменка, 

Усойна, Гехталийски дол, Гюмюш дере, Караосман дере, Боров дол, Камен дол и др. Те не са 

особено пълноводни, но са с постоянен воден отток, като през най-сухия лятно-есенен период 

запазват около 2/3 от средния си дебит. Като цяло, северните склонове на долината са по-

влажни и водните течения там имат по-постоянен воден отток. По южните склонове водните 

течения са различни по отношение на водния отток през различните годишни сезони. Долните 

части на северните склонове на Доспатската долина почти по цялото протежение се 

характеризират с високо ниво на подпочвените води (0,5-2,5 м). 

Почви 

Преобладаващите почвени типове вследствие на геоложкото развитие на общината са 

планинско ливадните и кафявите горски почви по планинските части, а по поречието на р. 

Доспат алувиално ливадните почви. Освен тях се срещат канелени горски, хумусно карбонатни 

и антропогенни почви. 

Фауната е представена от лисици, златки, катерици, сърни, елени и др. В реките и язовира 

има пъстърва, кефал, костур, шаран и др. Районът е благоприятен за развитието на спортен и 

ловен туризъм.  

Биоразнообразие 

 На територията на община Сърница влизат три защитени територии по ЗЗТ: Защитена местност 

„Чибуците“, Природна забележителност „Жабата" и Природна забележителност „Побит камък", 

както и две защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното 

разнообразие: BG0001030 „Родопи-Западни" за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, и BG0002063 „Западни Родопи" за опазване на дивите птици. Проблем 

за околната среда е прекомерното застрояване на крайбрежната ивица на яз. Доспат, при което 

се увеличава антропогенното натоварване върху територията и защитените зони от мрежата 

НАТУРА 2000. 

В общината не се разработват находища на подземни природни богатства. Установени са 

уранови руди по горното течение на р. Доспатска, при находището "Селище", но рудодобивът е 

прекратен и е извършена рекултивация на нарушените терени. 

Най-голямото природно богатство на община Сърница са нейните вечнозелени иглолистни гори 

– предимно от бял бор, смърч и ела. Те се стопанисват от Държавно горско стопанство (ДГС) 

“Селище”. Горите заемат 80% от територията на общината. Общата площ на горските 

територии в община Сърница е 16 209,363 ха. Държавна собственост са 17 461,436 ха, 

собственост на Община Сърница са 755,596 ха и частна собственост са 1 152,579 ха. 

Природните дадености и създадената добра материална база предлагат възможност за 

съчетаване на почивка с бране на гъби, билки и диворастящи плодове. 

 

 

 



17 

 

 

1.5 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

По данни на НСИ за 2015 г.обичайно живеещото население на Община Сърница е 4 820 души. 

Основната част от населението е концентрирана в общинския център, гр. Сърница, където 

живеят около73% от жителите на общината.В обхвата на община Сърница се намират три 

населени места: град Сърница, село Побит камък и село Медени поляни. 

1.5.1 Икономика и селско стопанство 

Най-значими за икономиката на общината са дърводобивната, дървопреработвателната, 

шивашката и хранително-вкусовата промишленост. Предприятията в общината са микро-, малки 

и средни по брой на заетите в тях – по около 20-30 човека. 

Икономическия облик на община Сърница се определя от предприятията в сферата на 

дърводобива и дървопреработването, като основните предприятия в отрасъла са “Фейзал” 

ЕООД, „Хавале” ООД, „Сар-Груп” ООД, „Кристал Лес” ЕООД и др. Общо в общината 

функционират 42 фирми с предмет на дейност дърводобив и дървопреработване. Леката 

промишленост е застъпена в производството на шивашки изделия и конфекция, където е заета 

предимно женската работна ръка от населението. "Сунай” ООД е една от водещите фирми 

утвърдили се в този отрасъл. Дейността й се изразява предимно в изработката на дамско 

облекло, както за българския, така и за световния пазар, като в цеха се шият и облекла за 

известната марка H&M. В района на Сърница функционират също така малки предприятия за 

преработка на мляко – мандри. 

Селското и горското стопанство са не по-малко значими за местното икономическо развитие. 

Върху площ от около 1 700 дка се отглеждат картофи. Доход за населението осигурява 

събирането на диворастящи гъби, билки и горски плодове (черни и червени боровинки, малини, 

ягоди), които се изкупуват и преработват от няколко фирми. По данни на Общинската служба 

по земеделие към септември 2015 г. в общината има регистрирани 87 земеделски 

производители. 

1.5.2 Търговия и услуги 

В община Сърница се развива среден и предимно малък бизнес. Секторът на търговията и 

услугите в общината е развит предимно в областта на търговията с хранителни стоки и 

ресторантьорство. 

1.5.3 Туризъм и културно историческо наследство 

Ежегодно Сърница се посещава от над 15 хил. туристи и почиващи от страната и чужбина, като 

по този начин все повече се утвърждава като привлекателна туристическа дестинация. 

Съчетанието от язовир, вековни иглолистни гори и обширни поляни прави местността 

неповторимо място за почивка и отдих. Сърница се намира на самия бряг на яз. Доспат, а 

покрай града тече и р. Доспат. Това го превръща в привлекателен център за планински и 

риболовен туризъм. В околностите на язовира има множество вилни зони, хотелски комплекси и 

къмпинги. Построени са и се строят много нови семейни хотели, вили, бунгала, къмпинги. 

Хората отварят вратите на домовете си, предоставяйки стаи за гости. Увеличеният туристически 

поток през последните години предизвика и бум в откриването на нови търговски обекти – 

магазини, ресторанти, сладкарници. Намиращият се на около 40 км. отстояние гр. Велинград и 

на 20 км. гр. Доспат са привлекателни туристически дестинации, предлагащи целогодишно 

отдих сред чистата природа на Родопа планина и лековитите минерални извори, подпомагащи 

лечението на множество заболявания. Част от посещаващите ги туристи посещават и Сърница 

за ден или два. 
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Туризмът се превръща във водещ стопански отрасъл за общината, допринасящ за: 

• стимулиране на предприемачеството; 

• откриване на много нови работни места, което задържа младите хора в града, т. е. води 

до решаването на социални и демографски проблеми; 

• възникване на нови производствени и обслужващи сектори; 

• умножаване доходите на местното население; 

• увеличаване на приходите от данъци в общината; 

• развитие на инфраструктурата; 

• естетизиране на жизнената среда; 

• повишаване на грижите за природната среда; 

• възраждане на стари, позабравени занаяти; 

• активизиране на обществени контакти. 

 

По данни от НСИ към 31.12.2015 г., населението на общината е 4 820 жители, от които 3 488 

или 72,4% живеят в общинския център гр. Сърница. Ежегодният регистриран прираст на 

населението между 2005 и 2017 г. е отрицтелен, но със стойности близо до 0%, която стойност 

е значително по-висока от средния показател за страната - 0,7%. През последните 20 години 

броят на населението почти не се променя, а ако за базова година се вземе 2000 г., то на 

практика има не спад, а нарастване на населението. 

В следващите таблици е представена детайлна информация за броя на населението на община 

Сърница по данни на ГРАО до 15.02.2017 г. и НСИ до 31.12.2015 г. Представени са и данни от 

последното преброяване на населението и жилищния фонд от 01.02.2011 г., когато общината 

не е съществувала като самостоятелна административна единица, а е била в обхвата на община 

Велинград. 

Таблица 1-1Брой на населението на община Сърница за периода 2000-2017 г. 

Година Население 

31.12.2000 5 138 

31.12.2005 5 233 

31.12.2010 5 236 

31.12.2014 5 259 

15.02.2017 5 211 

Източник: ГРАО 

Таблица 1-2Население на община Сърница по населени места, 2001-2016 г. 

№ по 

ред 
Населено място 

2000 ГРАО 2011 

преброяване 
31.12.2015 НСИ 

15.12.2016     ГРАО 

 пост. адрес наст. адрес 

1 гр. Сърница 3 791 3 579 3 488 3 765 3 561 

2 с. Медени поляни 759 728 701 754 688 

3 с. Побит камък 588 643 632 699 644 

  Общо за общината 5 138 4 950  4 820 5 218 4 893 

Източник: Община Сърница, НСИ и ГРАО 
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Територията на общината е 198,5 кв. км., което представлява под 0,18% от площта на 

България. Средната гъстота на населението е 26 души на кв. км., което е повече от два пъти 

под средната стойност за страната (65 д/кв.км.). Според последните данни на НСИ по 

отношение на половата структура на населението има изравняване на половете – 50,2% мъже и 

49,8% жени. Контингентът във възрастовата група 15-64 г., от която основно се формира 

работната сила, е около 72,3% от общото население. 

Всички населени места в общината са централно водоснабдени.Град Сърница има частично 

изградена канализационната мрежа, но няма пречиствателна станция за отпадни води.Като 

цяло електропреносната мрежа задоволява нуждите на населението и промишлеността. 

Категорията на съществуващата пътна мрежа в общината е ниска. На територията и минава път 

от републиканската пътна мрежа IІІ-843 Велинград-Горски пункт „Селище”-Сърница-Крушата 

/Батак-Доспат/, който е в много лошо състояние и се нуждае от цялостен ремонт и 

реконструкция.  

Равнището на безработицата в общината 2015 г. е едно от най-високите за област Пазарджик – 

около 35%, което е значително по-високо от средното за страната. Част от населението работи 

в производствени цехове в съседния град Доспат, пътувайки всекидневно. 

Средният годишен паричен доход на човек от населението за общината е значително по-нисък 

от средния за страната. 
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2. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО НА 

УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ. ПРОГНОЗИ 

2.1 СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОБЩИНСКАТА НОРМАТИВНА РАМКА НА ЗАКОНОВИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ 

В съответствие с нормативните изисквания Общинският съвет е приел следните общински 

наредби, пряко или косвено свързани с управлението на отпадъците: 

• Основният общински документ, регламентиращ дейностите с отпадъци в община Сърница 

е Наредба за управление на отпадъците на територията на община Сърница, приета с 

решение на Общински съвет №28 от 28.03.2016.г. С тази Наредба във връзка с чл.22 от 

Закона за управление на отпадъците се детайлизират правата и задълженията на 

общинската администрация, на гражданите и юридическите лица, по отношение на 

управлението  на  отпадъците и се привеждат изискванията на ЗУО на общинско ниво. 

Това е и първият административен акт, свързан с управлението на отпадъците, приет от 

Общински съвет на Сърница след обособяването на общината като самостоятелна 

административна структура. 

• Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на 

околната среда и защита на имуществото на територията на Община Сърница приета с 

решение на Общински съвет №10 от 27.04.2015г. с Протокол №3; 

• Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община 

Сърница приета с решение на Общински съвет №50 от 20.04.2016г.с Протокол №4; 

• Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Сърница, приета с решение на Общински съвет №38 от 

28.07.2015г.с Протокол №7 Наредбата регламентира определянето и плащането на такса 

битови отпадъци. 

  

2.2 БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, КОЛИЧЕСТВО И СЪСТАВ 

Съгласно Заповед на кмета на Община Сърница за определяне на обхвата на услугата по 

сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци и Наредбата за управление на отпадъците на 

територията на община Сърница в система за организирано сметосъбиране, сметоизвозване и 

обезвреждане на отпадъците на депо са обхванати и трите населени места в общината 

(Сърница, Медени поляни и Побит камък) и 100% от населението. Осигурено е и поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване.  

Най-актуалните данни за състава на отпадъците, които се образуват на територията на община 

Сърница се получават от окончателния отчет на „БТ-Инженеринг” ЕООД за “Изготвяне на 

морфологичен анализ на състава и количеството битови отпадъци образувани на територията 

на община Сърница”. Отчетът представя проведените изследвания и анализи на състава на 

битовите отпадъци, в рамките на четири годишни сезона. В следващите таблици са представени 

обобщените данни за фракционния и морфологичния състав на битовите отпадъци на община 

Сърница според споменатия окончателен отчет. 

Според данните от изготвения през 2016 г. Окончателен отчет на „БТ-Инженеринг” ЕООД за 

“Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството битови отпадъци образувани на 

територията на община Сърница” в състава на смесените Битови отпадъци преобладават 
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инертните отпадъци отпадъци (19,37%, определени след преразпределяне на фракцията 

„други“) градинските отпадъци (18,36 %) и хранителните отпадъци (17, 48 %). Значително е и 

съдържанието на рециклируеми отпадъци от хартия и каротн, стъкло, метали и пластмаса – 

общо 33%. 

В Таблица П.1 4от Приложение 1са представени рецултатите от морфологичния анализ за 

състава на смесените битови отпадъци в община Сърница по основни компоненти, преди и след 

преоценка на фракцията „други“ в проценти. 

Въз основа на предоставените данни за количествата смесени битови отпадъци и разделно 

събрани отпадъци, предадени за рециклиране през 2016 г. е определена норма на натрупване 

на от 233,7 кг на човек за година на количеството образувани битови отпадъци на 

територията на общината. 

Тази стойносте напълно съпоставими с нормите на натрупване, препоръчвани от Методиката за 
определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци16, утвърдена със Заповед №РД 

744/29.09.2012 г. и диференцирани за различни населени места, приложими за периода 2012-
2015 г., определят 242 кг на човек средно за населени места под 3000 души. 

 

2.3 РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

2.3.1 Рецилируеми отпадъци 

Община Сърница има сключен Договор за сътрудничество от 15.07.2015 г. с „Екобулпак” АД с 

предмет на дейност организиране на територията на общината на система за разделно 

събиране, транспортиране, временно съхраняване, сортиране, рециклиране и оползотворяване 

на отпадъци от опаковки, образувани от домакинствата, административните, социалните и 

обществени сгради, училищата, заведенията за обществено хранене и търговските обекти.  

Община Сърница е подала заявление до изпълнителния директор на ИАОС, на основание чл. 17 

от Закона за опазване на околната среда във връзка с чл. 26, ал. 1 от Закона за опазване на 

околната среда във връзка с чл.24 от Закона за достъп до обществена информация, относно 

отпадъци, във връзка с прилагането 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, за разделно събраните битови и подобни отпадъци в общината. 

Данните за количеството разделно събрани и сепарирани отпадъци от системата за разделно 

събиране съгласно отчета на Екобулпак АД за 2016 г.  са представени в следващата таблица. 

Таблица 2-1Количество разделно събрании сепарирани отпадъци в община Сърница, 

2016 г. 

Компоненти Количество разделно събрани 

битови отпадъци, 

тона 

Общо постъпили отпадъци от 

опаковки 
34,640 

Сепарирани за рециклиране: 

Хартия 5,577 

                                                
16http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Municipal_Waste/Metodika-2012.pdf 
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Компоненти Количество разделно събрани 

битови отпадъци, 

тона 

Пластмаса  1,163 

Стъкло  4,679 

Метал 0,028 

Общо рециклириуеми отпадъци 

от опаковки 
11,447 

Източник: отчет  на Екобулпак АД за 2016 г. за събрани и сепарирани отпадъци от системата за разделно 

събиране в община Сърница 

 

В общината има и три действащи пункта за изкупуване на рециклируеми материали и вторични суровини 

от населението. Изкупуват се почти всички видове отпадъци: метални, хартия и картон, различни видове 

пластмаси, полиетилен и др. 

2.3.2 Биоразградими отпадъци 

Няма отчетени разделно събрани зелени отпадъци за периода 2015-2016 г. Не се предвижда 

изграждане на самостоятелна площадка за компостиране поради малките количества зелени и 
биоразградими отпадъци за поддържане на обществените градини и паркове. Домакинът на 

общината отговаря за поддържане на обществените градини и паркове. Практиката до момента 
е да се събират и извозват на старото депо, заедно с останалите смесени битови отпадъци. На 

този етап не се предвижда въвеждане на домашно компостиране. 

2.3.3 Опасни битови отпадъци,  ИУЕЕО, негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

“Опасни отпадъци” са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за 

човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, посочени в 

приложение № 3 към ЗУО, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които 

ги превръщат в опасни и/или са определени като такива според Базелската конвенция за 

контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. Опасни 

отпадъци се генерират както от производствената, така и от комунално-битовата дейност на 

човека.. 

От масово разпространени отпадъци (МРО) в общината е въведена система за събиране на 

негодни за употреба батерии и акумулатори. От 15.12.2015 г. общината има сключен договор за 

събиране и оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори с „Екобатери” АД. 

По изпълнение на чл. 1, ал. 3 от Договора (най-малко един съд на 1 000 жители) системата 

обхваща цялото население на общината, което може да използва 5 площадки за разделното им 

събиране – 3 в гр. Сърница и по 1 в двете села. Събирането се извършва веднъж годишно. 

От 15.12.2015 г. общината има сключен договор за събиране, транспортиране, временно 

съхраняване, предаване за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или 

обезвреждане на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак с „Елтехресурс” АД. На територията на 

общината има разположени съдове за ИУЕЕО, които обслужват цялото население – 3 в гр. 

Сърница и по 1 в двете села, чието обслужване се извършва веднъж годишно. 

2.3.4 Отпадъци от хуманната медицина 

В община Сърница медицинско обслужване предлагат общо практикуващи лекари и 

стоматолози – 2 амбулатории за първична медицинска помощ и 4 амбулатории за първична 
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помощ по дентална медицина, като всички те са в град Сърница. Най-близките болници, които 

населението на община Сърница използва за лечение и са сключили договори с фирми 

притежаващи разрешително за дейност с опасни болнични отпадъци и отпадъците се намират в 

град Велинград. Събраните медицински отпадъци се предават за обезвреждане в инсинератора 

на Александровска болница. 

2.3.5 Производствени отпадъци 

Третирането на генерираните в общината производствени отпадъци е задължение на фирмите 

които ги образуват. Тяхна е отговорността за събирането, съхранението и третирането им. В 

общината към момента не се води точна отчетност за количествата отпадъци, които се 

образуват на територията на предприятията и постъпват за обезвреждане на депо.  

Юридически лица на територията на община Сърница, които имат документ по чл. 35 от Закона 

за управление на отпадъците за дейности по третиране на отпадъци са „Еко Енерджи 

Мениджмънт" ООД, гр. Сърница и „Интер-Машинекс" ООД. 

2.3.6 Утайки от ПСОВ 

Към настоящия момент на територията на общината няма изградени ПСОВ, съответно не стои 

проблем с третиране на утайките от тях. 

 

Изготвеният анализ на съществуващото състояние по управление на отпадъците, който се 

основава на информация за образуването, съхранението, обезвреждането и оползотворяването 

на битовите отпадъци на територията на общината, позволява да бъдат направени следните 

изводи: 

• Количеството на образуваните битови отпадъци от жител на община Сърница е по-

ниско от средното за страната. 

• Системата за събиране на смесени битовите отпадъци е добре организирана, като от 

началото на март 2017 г. цялото събрано количество се транспортира за 

обезвреждане на регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Доспат, 

Сатовча, Борино и Девин. 

• Разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло е 

въведенопрез 2015 г.съвместно с организацията за оползотворяване на отпадъци от 

опаковки „Екобулпак” АД.  

• Сключени са договори с организациите „Елтехресурс“ АД и „Екобатери“ АД  

съответно за събиране на ИУЕЕО и НУБА. 

• Към момента все още не е взето решение на общото събрание на регионалното 

сдружение за управление на отпадъците (РСУО) за разпределението на 

задълженията между отделните общини в региона, което се изисква съгласно чл.8, 

ал. 2 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци. 

• По данни на общинската администрация окончателно е решен проблемът с 

пестицидите и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност и на 

територията на общината няма складове за пестициди, които да представляват 

опасност за здравето на населението или за околната среда. 

 

2.4 АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

2.4.1 Инфраструктура за събиране и транспортиране на отпадъци 

Дейността по събирането и извозването на битовите отпадъци се извършва от звено към 

Общинска администрация Сърница.  
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Обхватът на дейността се определя със Заповед на кмета на общината, съгласно която 

сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци в общината се извършва в трите 

населени места по график. Обхванато е 100% от населението. 

В дейностите по почистване, сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци са заети 4 

души. Наличната техника за сметосъбиране и сметоизвозване, която се използва от общинското 

звено включва един специализиран сметосъбиращ автомобил “Steyer”, модел 18 S28, 

произведен през 2000 г., максимално тегло на товара 7 100 кг. Наличните съдове са 

представени в следващата таблица. 

Таблица 2-2Налични съдове за сметосъбиране в община Сърница, 2016 г. 

Съдове Обем/вместимост Брой 

Кофи  110 литра 908 

Кофи  120 литра 110 

Контейнери „Бобър“ 1,1 м3 64 

Общо  - 1097 

Източник: Общинска администрация Сърница 

 
През март 2017 г. е извършена проверка на състоянието на съдовете за смеосъбиране и са 
закупени нови 110 бр. кофи от 120 л. и 20 броя контейнери тип „Бобър“. 

Допълнително към 31.12.2016 г. на територията на цяалта общината са разпределениследните 

видове и брой съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки: 

• контейнери от тип „Бобър” 1 100 литра (жълти) –   16 броя; 

• кофи по 360 литра (жълти) –     32 броя; 

• контейнери тип „Иглу“ (зелени) 1400 литра –    20 броя. 

Жълтите контейнери са предназначени за събиране на отпадъци от хартия, пластмаса и метали, 

а зелените за стъклени опаковки. 

Контейнерите за разделно събиране се обслужват от ВЕЛПАК 84 БГ ЕООД - жълтите с кратност 

2 пъти месечно, а зелените веднъж на 3 месеца. Предварителното третиране на събраните 

отпадъци се извършва от ВЕЛПАК 84 БГ ЕООД на специализирана сепарираща площадка във 

Велинград. 

Контейнерите за разделно събиране са поставени на подходящи места на територията на 

училищата, детските градини и сградата на Общинската администрация. За популяризиране на 

разделното събиране са разпространени брошури в търговските обекти. 

2.4.2 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Община Сърница не е собственик на депо за обезвреждане на отпадъци. Към настоящия момент 

на нейна територия, няма депа в експлоатация.  

Съгласно констативен протокол на РИОСВ Пазарджик №06-019/2015от дата 13.05.2015г. 

нерегламентираното сметище в с. Медени поляни е закрито с Решение на Директора на РИОСВ- 

Пазарджик от 2013г. по реда на чл. 42 от Наредба №6 за условията и изискванията за 

изграждане и Експлоатация  на депа и на други съоръжения и инсталации за ополозотворяване 

и обезвреждане на отпадъци, ДВ брой 80 от 2013г. стара Наредба №8 от 2004г. 

Депото за БО на град Сърница е с преустановена  експлоатация на основание Заповед 

№053/09.03.2004г. на Директора на РИОСВ-Пазарджик, но няма решение за закриването му. 

Намира се в местноста "ДЕРЖЕЛЕРИ", посока СЗ от гр. Сърница , на разстояние 2км.  
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Осигурени са условията по чл.19, ал. 2 от ЗУО, като отпадъците от организираното 

сметосъбиране се извозват за обезвреждане на общинското депо - Велинград. 

Депонирането на неопасните отпадъци от територията на община Сърница от март 2017 година 

се извършва на Регионално депо за неопасни битови отпадъци - Община Доспат. Депото се 

намира на около 2,4 км. от центъра на с. Барутин в посока запад-югозапад, в местност „Долно 

ливаде” - „Шахтата” Гайтанина  в землището на с. Барутин, община Доспат и е в експлоатация 

от април 2006 г. Използва се само за битови отпадъци. Депото работи, съгласно сключено 

споразумение от 2009 г. между общините Доспат, Сатовча, Девин и Борино. Регионалното депо 

има издадено комплексно разрешително от МОСВ с Рег. №328-НО/2008 г. Оператор на 

инсталацията и притежател на разрешителното – Община Доспат. 

Депото има изградена една клетка, която е с капацитет 147 000 тона. Съгласно последния 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР от 2016 година, 

площта заета от отпадъците възлиза на 16,2 дка, а свободния капацитет на депото към 

31.12.2015 година възлиза на 10 535,12 куб.м. 

 

2.4.3 Закриване на депа и почистване на стари замърсявания 

В констативен протокол на РИОСВ Пазарджик №06-019/2015 от дата 13.05.2015г. на Община 

Сърница се посочва, че на територията на Община сърница има едно депо, за което няма 

решение за закриване. Депото е спрекратена експлоатация на основание Заповед 

№053/09.03.2004г. на Директора на РИОСВ-Пазарджик, но няма решение за закриването му. 

Намира се в местноста "ДЕРЖЕЛЕРИ" , посока СЗ от гр. Сърница , на разстояние 2км. На 

Община Сърница е дадено предписание да се извърши закриване на депото за неопасни 

отпадъци до гр. Сърница, съгласно изискванията на глава втора, раздел IV от Наредба 

№6/2013г. обн. ДВ бр.80/2013г. за условията и изискванията за изграждане на инсталации и 

депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

Останалите нерегламентирани сметища на територията на общината са закрити. При 

констатиране на нови терени замърсени с отпадъци, общинската администрация и кметовете по 

населени места предприемат необходимите мерки и действия за ликвидиране на 

замърсяването. 

2.4.4 Площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 

домакинствата 

Тъй като в общината няма населено място по-голямо от 10 000 жители, то за нея не са в сила 

изискванията на чл. 19 от ЗУО за осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци 

и др. Поради тази причина, както и заради липса на свободен финансов ресурс на този етап не 

се обмислят варианти за изграждане на център (или друга система) за временно съхранение на 

опасни отпадъци от домакинствата. Към настоящия момент не е намерена възможност да се 

организира събирането на опасните отпадъци от бита при източника на образуване със 

специализиран автомобил. Практиката показва, че почти не се образуват ЕГО, тъй като се 

използват от домакинствата (стари мебели, дюшеци и др.). 

2.5 АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ 

Организационната структура на общината, отнасяща се до опазването на околната среда, в т.ч. 

и управлението на отпадъците е следната: 

• Кмет на община Сърница,  

• Заместник кмет,  

• Еколог; 
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• Кметове по населени места. 

Дейностите по изготвяне на планове и нормативни документи в областта на управление на 

отпадъците са възложени на  еколога и юриста на Община Сърница. Гл.счетоводител изпълнява 

задълженията за разработване на годишните план-смети, определяне на годишни такси за 

услугите по управление на отпадъците. Контролни функции по отношение на управление на 

отпадъците са възложени и на еколога и заместник-кмета. Секретарят на Община Сърница е 

отговорен за информиране и привличане на обществеността – организиране и провеждане на  

информационно разяснителни кампании, обществени консултации. 

До края на месец фев. 2017 г. дейностите по събиране и  транспортиране на битовите отпадъци 

са изпълнявани от "Еко титан"ЕООД. След тази дата договорът с фирмата не е подновен, като 

Община Сърница е закупила собствена сметосъбираща техника. 

2.5.1 Организационните схеми и форми за управление на отпадъците; 

планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите 

Разходите на община Сърница за дейностите с отпадъци се финансират основно чрез  такса 

“битови отпадъци”: 

Таблица 2-3 Планирани разходи за дейности по управление на отпадъците 2016-

2017 г., лв 

Дейност 2016 2017 

Почистване на територии за обществено ползване 7 10 000 

Сметосъбиране и извозване на БО 96 996 90 852 

Депониране 30 98 916 

Осигуряване на нови съдове  49 000 

Общо разходи 133 996 248 768 

Източник: Годишни план сметки, Решения на Общинския съвет 

 

През 2017 г. са планирани средства за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци – контейнери, кофи и други и са увеличени планираните разходи за проучване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за 

управление на отпадъците.  

От разчетите става ясно, че община Сърница трябва да дофинансира разходите за депониране 
и извозване на битовите отпадъци през 2017 г. със сума в размер на 133 943 лева. 

Данни за реално постъпилите плащания от такса битови отпадъци са представени в следващата 
таблица: 

Таблица 2-4Постъпили плащания за периода 2015-2016 г., лв 

 2015 2016 

Облог за събиране, лв 54 374 75 300 

Събрана сума, лв 38 981 55 232 

Постъпили плащания от стари задължения 0 10 641 
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 2015 2016 

Събираемост на облога, % 72 73 

Общо  38 981 65 873 

Източник: Община Сърница 

 

Съгласно план сметката, гласувана от Общинския съвет фактическите разходи за дейностите по 
отпадъци (в лева) за 2017 година са представени в следващата таблица. 

 

Цената на депониране на отпадъците на Регионално депо за неопасни битови отпадъци - 
Община Доспат за 2017 г. за тон битов отпадък съгласно Решение на ОбС Доспат №14 взето с 

протокол №3 от 18.12.2015г. за депониран отпадък е 36 лева/тон. 

Заложени са и следните отчисления: 

• 40 лева на тон по чл. 64 от ЗУО; 

• 3,11 лева за тон по чл. 60 от ЗУО за закриване на клетки първоначално сумата е била в 

размер на 6,43 лева за тон, като в последствие от депото и РИОСВ е намалена на 3,11 лв. 

 

Тъй като община Сърница функционира като самостоятелна административна единица само от 

две години и до момента не са внасяни изискваните средства за отчисления и обезпечения по 

чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, то към настоящия момент няма натрупани средства от отчисления и 
обезпечения по партида на община Сърница  в РИОСВ Пазарджик. 

Общината дължи необходимите обезпечения и отчисления за периода от 01.01.2015 година до 
2017 г. 

В съответствие с Наредбата за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци от 19.12.2013 г., 

общините са задължени да плащат отчисленията по чл.64 от ЗУО, събирани при непостигане на 

целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци. Размерът на задълженията нараства от 
28 лв. на тон през 2015 г. по следния начин: 

Таблица 2-5Размер на отчисленията по чл. 64 от ЗУО при непостигане на целите 

Отчисления по чл. 64 2016 2017 2018 2019 2020 

Лева на тон депонирани отпадъци 36 47 61 78 95 

Тъй като община Сърница функционира като самостоятелна административна единица само от 
две години и до момента не са внасяни изискваните средства за отчисления и обезпечения по 

чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, то към настоящия момент няма натрупани средства от отчисления и 
обезпечения по партида на община Сърница  в РИОСВ Пазарджик. 

Общината дължи необходимите обезпечения и отчисления за периода от 01.01.2015 година до 
2017 г. 

2.5.2 Информиране на обществеността по въпросите на управление на 

отпадъците 

Общинска администрация на община Сърница прави опити да бъде все по-активна както в 

дейностите по управление на отпадъците, така и в предоставяне на информация за 

задълженията на населението в тази сфера. Изпълняват се проекти и дейности с ученици и част 

от населението, които са насочени към повишаване осведомеността и подобряване на 
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практиките по управление на отпадъците, вкл. и такива организирани на национално ниво, като 

кампаниите „За чиста околна среда”, „Да почистим България за един ден“ и др. 

2.5.3 Информационно обезпечаване на дейностите с отпадъците 

Общинската администрация предоставя информация в съответствие с документите, определени 

с нормативната уредба по управление на отпадъците.  

Необходимо е да се подобри базата данни за дейностите по управление на отпадъците, което 

ще улеснивбъдеще дейностите по събиране, систематизиране и анализа на информация, 

обработка и обобщаване на данните, свързани с изпълнението на договорите и изготвяне на 

информационни справки, доклади, становища и др. 

 

2.6 ИЗВОДИ 

Основните изводи свързани със съществуващата система за управление на отпадъците могат да 

бъдат обобщени, както следва: 
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• Въпреки краткия срок на самостоятелно съществуване като самостоятелна община са 

изготвени и приети основните общински наредби, изисквани от законодателството. 

• Приема се норма на натрупване от 233,7 кг. на човек за количеството образувани битови 

отпадъци на територията на общината. 

• Общината разполага с анализ морфологичният състав на отпадъците, представен в  

Окончателния отчет на „БТ-Инженеринг” ЕООД за “Изготвяне на морфологичен анализ на 

състава и количеството битови отпадъци образувани на територията на община 

Сърница”, който е изготвен през 2015 година и е в съответствие с изискванията на 

Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци. 

• Количествата строителни отпадъци по-малки от средните на човек в страната. 

• Общината е добре обезпечена със съдове за смесени битови отпадъци като брой и обем 

към началото на 2017 година. 

• Делът на населението, обхванато от системата за организирано сметосъбиране и 

транспортиране на битовите отпадъци е 100%. 

• В различните сезони между 40 и 50% от битовите отпадъци са биоразградими; 

• В общината няма населено място с жители над 5 000 души. Няма неизпълнени 

задължения по разделно събиране на отпадъци. 

• Създадена е система за разделно събиране на отпадъците от опаковки (съвместно с 

„Екобулпак“ АД). 

• От 15.12.2015 г. общината има сключени договори за събиране и оползотворяване на 

НУБА с „Екобатери” АД и ИУЕЕО с „Елтехресурс” АД. 

• В РУО Доспат има изградено регионално депо, което отговаря на законовите изисквания. 

• Закрити са нерегламентираните селски депа и сметища. При констатиране на нови терени 

замърсени с отпадъци, общинската администрация и кметовете по населени места 

предприемат необходимите мерки за ликвидиране на замърсяването. 

• Относителният дял на ТБО в средният доход на човек от населението е под 0,3% или 

значително по-нисък от прага на социална поносимост, определен като 1% от средния 

паричен доход.  

• Основната тежест от разходите по дейностите по управление на отпадъците се посреща 

от юридическите лица, които генерират сравнително малък дял от битовите отпадъци на 

територията на общината.  

• Общинска администрация е активна в предоставяне на информация за задълженията по 

управлението на отпадъци. Изпълняват се проекти с ученици и населението, които са 

насочени към повишаване осведомеността и подобряване на практиките по управление 

на отпадъците. 

 

 

 

2.7 ПРОГНОЗИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ 

Наличието на надеждни данни за количеството и състава на образуваните отпадъците, както и 

прогнози за тяхното бъдещо изменение са необходимо условие за планиране на управлението 

на отпадъците и дейностите по тяхното оползотворяване и обезвреждане.  
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2.7.1 Демографска прогноза 

За целите на настоящата програма е използвана прогноза за населението, предоставена от 

Националния статистически институт. Прогнозата е изготвена при хипотеза за конвергентност. 

Таблица 2-6 Прогноза за броя на населението в община Сърница (2016-2025 г.) 

Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Населени

е община 

Сърница 4 826 4 803 4 776 4 766 4 737 4 714 4 691 4 668 4 642 4 622 

Източник: НСИ 

Демографска прогноза община Сърница за периода от 2016 до 2025 г. предвижда постепенно 

намаляване на населението в общината. 

2.7.2 Прогноза за образуване на отпадъците 

Количеството образувани битови отпадъци за дадена административна единица зависими от 

броя жителите, техните потребителски навици и възможности. За да се отчетат тези фактори е 

въведен терминът "норма на натрупване" (НН), отчитащ средното годишно количество 

образувани битови отпадъци, които се падат на един жител. Тази норма се използва при 

определянето на потенциала за образуване на битови отпадъци в дадена общност. Съгласно 

доклад от морфологичния анализ на отпадъците в общината нормата на натрупване за 2015 г. е 

оценена на 247,56кг/ж/год при въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от 

паркове и градини. 

За прогнозиране ръста на битовите отпадъци са възможни различни сценарии, в зависимост от 

изменението на нормата на натрупване. За целите на настоящия доклад е прието, че нормата 

на натрупване нараства с 1 %  до 2023 г., след което нараства с намаляващ темп и след 2035 г. 

остава постоянна величина, с което се прекратява нарастването на количеството битови 

отпадъци в резултат на икономическия растеж.. 

Вземайки предвид направените допускания за промяната на нормата на натрупване е съставена 

прогноза за количеството на образуваните отпадъци, представена в таблицатапо-долу. 

 Таблица 2-7 Прогноза за образуваните отпадъци за периода 2016-2025 г. 

Година   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Население бр. 4 826 4 803 4 776 4 766 4 737 4 714 4 691 4 668 4 642 4 622 

Генерирани 
отпадъци - 
население 

тон 
1193,2 1052,4 1057,8 1062,4 1070,8 1074,9 1080,4 1085,9 1091,3 1096,1 

Норма на 
натрупване 
(средно за 
общината) 

кг/
ж./
г 

247,6 218,1 220,2 222,4 224,7 226,9 229,2 231,5 233,8 236,1 

За прогнозирането на количествата на отделните материали съдържащи се в отпадъците са 

ползвани данните за морфологичният състав Окончателен отчет от “Изготвяне на 

морфологичен анализ на състава и количеството битови отпадъци образувани на територията 

на община Сърница”. В таблицата по-долу са представени допусканията за изменение на 

морфологичния състав, както и предвижданията за количеството на образуваните отпадъци в 

община Сърница. 
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 Таблица 2-8 Прогноза за количеството и състава на образуваните отпадъци в 

община Сърница (2015-2020 г.), тона 

Година 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Генерирани 

отпадъци - 

население 1193,2 1052,4 1057,8 1062,4 1070,8 1074,9 1080,4 1085,9 1091,3 1096,1 
1102,

3 

Хранителни 
175,4 154,7 155,5 156,2 157,4 158,0 158,8 159,6 160,4 161,1 162,0 

Хартия и картон 

207,5 183,0 184,0 184,7 186,2 186,9 187,9 188,8 189,8 190,6 191,7 

Пластмаса 
216,1 190,6 191,6 192,4 193,9 194,7 195,7 196,6 197,6 198,5 199,6 

Текстил 
25,3 22,3 22,4 22,5 22,7 22,8 22,9 23,0 23,1 23,2 23,4 

Гума 
12,8 11,3 11,3 11,4 11,5 11,5 11,6 11,6 11,7 11,7 11,8 

Кожа 
20,4 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 18,7 18,8 

Градински* 
191,8 169,1 170,0 170,7 172,1 172,7 173,6 174,5 175,4 176,1 177,1 

Дървесни 
47,6 42,0 42,2 42,4 42,7 42,9 43,1 43,3 43,5 43,7 44,0 

Стъкло 
66,6 58,7 59,0 59,3 59,7 60,0 60,3 60,6 60,9 61,2 61,5 

Метали 
21,4 18,8 18,9 19,0 19,2 19,2 19,3 19,4 19,5 19,6 19,7 

Инертни  
196,8 173,5 174,4 175,2 176,6 177,3 178,2 179,1 180,0 180,7 181,8 

Опасни 
4,7 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 

ИУЕЕО 7,0 6,2 6,2 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,4 6,5 6,5 

*В съответствие с таблица към т. 4.7 от морфологични анализ в състава на градинските 

отпадъци са включени и тези, които ще се събират от паркове и градини. 

Прогнозна информация за количествата биоотпадъци, които ще бъдат обхванати от системата 

за разделно събиране и ще постъпват на площадката за компостиране, са представени в 

Приложение 2. На този етап не се предвижда разделно събиране и компостиране на 

хранителните отпадъци. 
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3. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИ 

И ЗАПЛАХИ (SWOT- АНАЛИЗ) 

Въз основа на горния анализ е направена взаимообвързана оценка на вътрешните за община 

Сърница силни и слаби страни, както и на външните за нея възможности и заплахи. Приема се, 

че вътрешните страни може да бъдат контролирани от общината, докато външните фактори 

определят състоянието на средата, в която тя се развива.  

Силни страни. Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, което притежава 

секторът. Силната страна е отличителна компетенция, която дава сравнително предимство. 

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

умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на сектора. 

Възможности. Възможностите представляват най-благоприятните елементи на външната 

среда. Това са благоприятни външни фактори, от които секторът се възползва или би могъл да 

се възползва. 

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

големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние. 

Изведени са следните основни аспекти на силните и слабите страни на системата за 

предоставяне на услуги по управление на отпадъците на територията на общината, както и на 

възможностите и заплахите от страна на средата, които накратко са представени в следната 

таблица: 

 

Силни страни 
Възможности 

✓ Населението е обхванато на 100% от 

общинската система за организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване. 

✓ 95% задоволяване на потребностите с 
необходимите съдове за смет. 

✓ 100% ликвидиране на 

нерегламентираните селски 
(квартални) сметища. 

✓ Структурирана система за управление 
на отпадъците в общината. 

✓ Висока професионална квалификация 
на експертите, работещи в тази област 

✓ Наличие на договор с изпълнител за 

дейностите по сметосъбиране, 
сметоизвозване и чистотата на местата 

за обществено ползване. 
✓ Приемлив размер на таксата за битови 

отпадъци. 

✓ Добра събираемост на приходите от 
таксата за битови отпадъци. 

✓ Съществуваща общинска нормативна 
уредба по околна среда. 

✓ Въведена е система за разделно 
събиране на рециклируеми отпадъци 

(хартия, пластмаси, стъкло) от 

✓ Осигуряване на финансиране за 

инвестиции по: 
o Оперативна програма „Околна среда“ 

o ПУДООС 
o Отчисленията по чл. 64.за 

финансиране на съоръжения за 

компостиране и рециклиране 
✓ Успешно коопериране с другите 

общини от РСУО Доспат за използване 
на техни регионални съоръжения за 

третиране на отпадъци. 
✓ Повишаване на културата на 

населението по отношение на 

управлението на отпадъците чрез 
постоянна и целенасочена работа с 

обществеността, в т.ч. и чрез 
провеждане на разяснителна кампания 

в училищата и детските градини за 

повишаване на екологичното 
възпитание. 

✓ Оценка ефективността на разходните 

центрове и необходимостта от 

актуализация при определяне на 

“такса за битови отпадъци”. 
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опаковки 
✓ Сключени договори с лицензирани 

фирми за управление на специфични 
потоци отпадъци: излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, негодни за употреба 
батерии и акумулатори и разделно 

събиране на отпадъци от опаковки 
✓  Окончателно е решен 

проблемът с пестицидите и други 
препарати за растителна защита с 

изтекъл срок на годност. 

✓ Провеждане на кампании, свързани с 

национални и местни инициативи. 

✓ Реализация на програма за 

предотвратяване и намаляване 
образуването на отпадъци 

✓ Избор на площадка и компостиране на 
биоразградими отпадъци 

✓ Установяване на ПЧП в дейността по 
управление на отпадъците. 

✓ Актуализация на местните наредби в 

съответствие на нормативните 

документи на национално ниво. 

Слаби страни 
Заплахи 

✓ Нерегламентирано замърсяване на 

площадки със строителни, 
биоразградими и други отпадъци от 

бита. 
✓ Недобро стопанисване на съдовете за 

смет, водещо до повреждането и 

амортизация преди изтичане на срока 
за подмяна. 

✓ Все още не са сключени договори с 
лицензирани фирми за управление на 

специфични потоци отпадъци: излезли 
от употреба МПС, отработени масла, 

автомобилни гуми. 

✓ Малките количества отпадъци са 
предпоставка за по-високи разходи на 

тон отпадъци и по-ниска 
заинтересованост и конкуренция от 

страна на фирмите, предоставящи 

услуги свързани с управлението на 
отпадъци. 

✓ Ограничени възможности за 
самостоятелно финансиране на 

инвестиции в дейности по УО. 

✓ Липсва изградена единна 

информационна система за отчитане 

на дейностите по отпадъците, която да 

подпомага взимането на решения за 

подобряване на тяхното управление 

 

✓ Наличие на централизирана система за  

финансиране и правила за изготвяне 
на общинския бюджет. 

✓ Неизпълнението на нормативните 
задължения се следи от контролните 

органи и води до налагане на санкции 

и глоби. 
✓ Липса на срдства за реализиране на 

дългосрочни инвестиционни програми. 
✓ Непълно използване на постъпващите 

средства от такса битови отпадъци по 
предназначение. 

✓ Намаляване на доходите на 

населението, при намаляване на 
населението в трудоспособна възраст 

✓ Забавен икономически растеж и висока 
безработица в региона. 

На базата на анализа на текущото състояние и на представения по-горе SWOT анализ могат да 

се направят някои изводи. 

 

Ясно изразени предимства на община Сърница трябва да се доразвият: 

• Да се използва пълноценно въведената система за разделно събиране на рециклируеми 

отпадъци (хартия, пластмаси, стъкло) от опаковки, както и изпълнението на  договорите с 

лицензирани фирми за управление на специфични потоци отпадъци (ИУЕЕО, НУБА, 

отпадъци от опаковки и др.). 

• Да се използва ефективно системата за управление на отпадъците, която обхваща 100% 

от населението при социално достъпно ниво на разходите. 
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Слаби страни, които се нуждаят от целенасочена политика за подпомагане: 

• Малките количества отпадъци, които общината генерира са предпоставка за по-високи 

разходи, по-ниска заинтересованост и липса на конкуренция от страна на фирмите, 

предоставящи услуги свързани с управлението на отпадъци.  

• Културата на населението по отношение на управлението на отпадъците, в т.ч. и 

разделното им събиране не е на високо ниво, а може да се повиши чрез постоянна и 

целенасочена работа с обществеността. 

• Определящите възможности, чиято реализация би засилила силните страни и 

конкурентоспособността на района са: 

• Проучване на възможностите за коопериране с другите общини от РСУО Доспат за 

използване на техни регионални съоръжения за третиране на определени видове 

отпадъци (напр. битови и биоразградими). 

• Използването на възможностите за кандидатстване за БФП по ОПОС 2014-2020, ПУДООС и 

ефективното използване на събраните в РИОСВ пари от отчисления  е ключов фактор за 

финансиране на дейностите по УО; 

 

Реалните заплахи, на които общинското ръководство трябва да противопостави конкретни 

мерки и действия за намаляване или ликвидиране на тяхното влияние са свързани с 

неблагоприятните демографски прогнози, опасността от повишаване на разходите на тон 

отпадъци и от там таксите за населението, при намаляващи доходи и население в 

трудоспособна възраст. 
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4. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТАЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

И АЛТЕРНАТИВИ ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ 

През 2012 г. беше приет нов Закон за управление на отпадъците (ЗУО). ЗУО въвежда 

изискванията на Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕС в българското законодателство 

и регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез 

предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на 

отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и 

чрез повишаване ефективността на това използване. 

Член 52 от ЗУО изисква общините да разработват и изпълняват програми за управление на 

отпадъците за територията на съответната община за период, който следва да съвпада с 

периода на действие на Националния план за управление на отпадъците и Националната 

програма за предотвратяване на образуването на отпадъци като негова съществена част; да ги 

разработят в съответствие със структурата, целите и предвижданията на НПУО. В допълнение 

ЗУО изисква общинските програми за управление на отпадъците да включват и необходимите 

мерки за изпълнение на задълженията на общините, произтичащи от същия закон. 

При разработването на програмата са взети предвид освен посочените законови изисквания и 

редица европейски и национални програмни и методически документи и изследвания, в т.ч: 

- Национален план за управление на отпадъците 2014–2020 г. и Национална програма 

за предотвратяване на образуването на отпадъци, като част от него; 

- Указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, 

МОСВ, март 2015 г.; 

- Изготвяне на план за управление на отпадъците, методологична обяснителна 

бележка, 2012 г., ЕК, Генерална дирекция „Околна среда”; 

- Ръководство за разработване на програми за предотвратяване на образуването на 

отпадъци, ЕК, Генерална дирекция „Околна среда”; 

- Насоки за изготвяне на програми за предотвратяване на образуването на 

хранителни отпадъци, ЕК, Генерална дирекция „Околна среда”; 

- Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите 

отпадъци, предназначени за депониране 2010–2020 г.; 

- Национален стратегически план за управление на строителните отпадъци и 

отпадъци от разрушаване на сгради за периода 2011-2020 г.; 

- Методология за стратегическо планиране в Р.България, април 2010 г., Съвет за 

административна реформа. 

Отправна точка за определяне на целите на Програмата за управление на отпадъците 

санаправенитеизводиотанализана състоянието за управление на отпадъците на територията на 

общината, препоръките и SWOT анализът, както и целите и предвижданията на Националния 

план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г.  
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4.1 СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

Съобразно изискванията на чл. 52, ал. 4 от ЗУО общинската програма „се разработва в 

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

отпадъците.” В Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. Основната цел в 

сферата на управление на отпадъците е: 

Общество и бизнес, които не депонират отпадъци 

Стратегическите цели, гарантиращи постигането на основната цел, така както са формулирани 

в Националния план, са:  

- Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване  

- Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 

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

третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска 

за населението и околната среда  

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

среда  

- Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 

йерархията на управление на отпадъците  

 

Следвайки структурата, целите и предвижданията на НПУО 2014-2020 г., в настоящата 

програма са разработени седем подпрограми, които чрез своите дейности водят до постигане 

на изпълнението както на конкретните програмни цели (стратегически/оперативни цели), така 

и на четирите стратегически цели на националния план.  

За достигане на набелязаните цели в настоящата програма са набелязани конкретни мерки, 

които са описани в отделните подпрограми и обобщени в плановете за действие към тях. 

Таблица 4-1Цели на Националния план за управление на отпадъците 2014–2020 г. 

Стратегически цели Оперативни цели Подпрограма 

Цел 1: Намаляване на вредното 

въздействие на отпадъците чрез 
предотвратяване образуването им и 
насърчаване на повторното им 
използване 

Намаляване на количеството на 
отпадъците; Намаляване на 
съдържанието на вредни вещества 
в материалите и продуктите 
 

Подпрограма за предотвратяване 
образуването на отпадъци 

Цел 2:Увеличаване на количествата 

рециклирани и оползотворени 
отпадъци и намаляване и 
предотвратяване на риска от 
депонираните отпадъци 

Достигане на целите за подготовка 
за повторна употреба и за 
рециклиране на битовите отпадъци 
от хартия, метали, пластмаса и 
стъкло 
 
Увеличаване на количествата 
разделно събрани МРО 
Достигане на целите и изискванията 
за биоразградимите отпадъци 
 
Достигане на целите за 
рециклиране и оползотворяване на 
строителни отпадъци и отпадъци от 

Подпрограма за разделно събиране и 
изпълнение на целите за подготовка за 
повторна употреба и за рециклиране на 
битовите отпадъци най-малко от хартия и 
картон, метали, пластмаса и стъкло 
 
Подпрограма за разделно събиране и 
постигане на целите за биоразградимите 
битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците 
 
Подпрограма за изпълнение на 
изискванията и целите за рециклиране и 
оползотворяване на строителни 
отпадъци 
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Стратегически цели Оперативни цели Подпрограма 

разрушаване на сгради  
Подпрограма за предотвратяване и 
намаляване на риска от депонирани 
отпадъци 
 

Цел 3:Управление на отпадъците, 

което гарантира чиста и безопасна 
околна среда 

Подобряване на управлението и 
предотвратяване на риска от 
депонираните отпадъци 
 

Подпрограма за информационно 
осигуряване 
Подпрограма за подобряване на 
административния капацитет на 
общината по управление на отпадъците и 
за осигуряване на достатъчни и 
надеждни данни за отпадъците 
 

Цел 4:Превръщане на 

обществеността в ключов фактор при 
прилагане йерархията на управление 
на отпадъците 

Насърчаване на активно участие на 
населението и бизнеса в 
управлението на битови отпадъци  

Подпрограма за прилагане на 
разяснителни кампании и информиране 
на обществеността по въпросите на 
управление на отпадъците 
 

4.2 АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Оптималният вариант за управление на отпадъците трябва да бъде устойчива система, която е 

икономически поносима, социално приемлива и екологично ефективна. 

Икономическата поносимостозначава разходите за системите за управление на отпадъците 

да са икономически приемливи за всички обслужвани сектори, включително домакинствата, 

търговския сектор, индустрията и институциите. 

Социалната приемливост изисква системите за управление на отпадъците да отговарят на 

потребностите на местното население и да са отражение на ценностите и приоритетите на 

обществото. 

Екологичната ефективност изисква общите екологични тежести от управлението на 

отпадъците да намаляват, както по отношение на потреблението на ресурси, така и по 

отношение на отделяните емисии във въздуха, водите и почвите. 

Оптималната алтернатива предполага въвеждането на интегрирано управление на 

отпадъците като цялостен подход към гореизложените аспекти и включва използването на 

различни варианти за третиране на отпадъците. 

Система за управление на отпадъците се състои от следните елементи, които са анализирани 

задълбочено в следващите раздели: 

• предотвратяване образуването на отпадъците и повторна употреба; 

• технически варианти за събиране и транспортиране на отпадъците; 

• разделно събиране, сортиране и рециклиране; 

• технически   варианти   за   третиране   на   отпадъците   (термично,   механично-

биологично третиране, компостиране); 

• обезвреждане на отпадъците на депо. 
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Отчитайки основните изводи от анализа на съществуващото състояние на управлението на 

отпадъците в общината, при формулиране на конкретните мерки са разгледани различни 

варианти за постигане целите на програмата. Всички те съответстват на нормативните 

изискванията за управление на отпадъците в Р България. 

Вариантите се състоят от две части: 

• Обща част, свързана с предотвратяването на образуването на отпадъци, 

рециклирането на масово разпространени отпадъци и депониране на отпадъци, 

която е еднаква за всички алтернативи; 

• Специфична част, разглеждаща алтернативни технически решения за организиране 

на разделното събиране, компостиране на биоотпадъци и третирането на 

отпадъците. 

 

4.2.1 Описание на дейностите, които са общи за разглежданите сценарии 

По-долу е представено кратко описание на дейностите, които са общи за разглежданите 

сценарии. 

4.2.1.1 Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците 

Мерките за предотвратяване образуването на отпадъци, които следва да се предприемат на 

регионално и общинско ниво, могат да се обобщят както следва: 

• Икономически стимули за намаляване образуването на отпадъци –разглеждане на 

възможността за определяне размера на такса „битови отпадъци“според реално 

образуваните количества, чрез което да се насърчават предприятията и 

домакинствата да минимизират отпадъците; 

• Повишаване на общественото съзнание, стимулиране на многократната употреба на 

продукти, прилагане на комуникационни инструменти, с цел насърчаване търсенето 

на екологосъобразно продукти, популяризиране на схемите за „еко-маркировка” - 

чрез провеждане на мероприятия за разясняване на ролята на потребителите в 

намаляване на образуването на отпадъци и предизвикване на промяна в 

поведението им при покупката на продукти. 

Детайлно описание на мерките за предотвратяване на отпадъците е представено в Раздел 5.1 

Подпрограма с мерки за предотвратяване образуването на отпадъци. 

4.2.1.2 Рециклиране на масово разпространени и други рециклируеми отпадъци 

Община Сърница ще продължи сътрудничеството си с организации за оползотворяване на 

отпадъци от опаковки при организирането на разделното събиране и сепариране на отпадъците 

от хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло. В рамките на това сътрудничество ще бъдат 

търсени възможности за допълнително финансиране на дейността, постигане на по-високи нива 

на събиране и повишаване на общественото участие.  

Отговорностите за разделно събиране на други масово разпространени отпадъци като НУБА, 

отработени масла, ИУЕЕО и други, ще бъде възложена на организации за оползотворяване 

(ООп). Община Сърница ще продължи да играе активна роля при планиране и определяне на 

изискванията към системите за събиране на тези отпадъчни потоци, с цел постигането на 

високи нива на рециклиране. За тази цел се предвижда: 

• Установяване на постоянен диалог и редовни срещи с Организациите по 

оползотворяване, действащи на територията на общинната; 

• Осъществяване на професионално разработени информационни кампании за 

повишаване общественото съзнание и насърчаване на участието на жителите на 

общината в системите за разделно събиране; 
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• Повишаване на контрола върху изпълнението на изискванията за разделно събиране 

на отпадъци. 

4.2.1.3 Третиране на биоотпадъци  

За оползотворяване на биоразградимите отпадъци е предвидено да бъде приложена система за 

разделно събиране на зелени отпадъци от домакинствата и от обществените зелени площи и 

предаването им за компостиране. 

Програмата допуска възможността за прилагане на различни технически решения при 

организиране разделното събиране на биоотпадъците, за компостиране на зелени отпадъци и 

при третирането на смесените отпадъци. 

4.2.1.4 Депониране    

Битовите отпадъци, събирани от територията на общината ще продължат да се транспортират 

за обезвреждане до регионалното депо за отпадъци.  

4.2.1.5 Описание на разглежданите алтернативи за изпълнение на целите  

В следващата таблица са представени мерките в програмата, изискващи разглеждането на 

алтернативи за тяхното изпълнение. 

Таблица 4-2 Разглеждани алтернативи при изпълнение на мерките 

Мярка Алтернативи по отношение на: 

Разделно събиране на рециклируеми 
материали 

Определяне на оптималния брой и вида на използваните контейнери за 
разделно събиране, определяне на честотата на обслужване 

Разделно събиране на биоотпадъци Определяне на вида на прилаганата система за разделно събиране на 
биоотпадъци, в т.ч. използвани съдове за събиране и транспортни средства 

Компостиране на биоотпадъци Определяне на необходимия капацитет на инсталацията и използваната 
технология за компостиране. Избор на площадка за разполагане на 
инсталацията 

Третиране на битови отпадъци Съвместно с останалите общини в регионалната система за управление на 
отпадъците, избор на технология за сепариране и/или механично 
биологично третиране на битови отпадъци.  

Алтернативните технически решения са подробно формулирани при описанието на конкретната 

мярка. Изборът на конкретна алтернатива ще бъде извършен в зависимост от резултатите от 

предвидените прединвестиционни проучвания в резултат на сравнителен анализ по 

предварително зададени от община Сърница технически, финансови, екологични, социални и 

организационни критерии. 

4.3 ПРИНЦИПИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Програмата за управление на отпадъците на община Сърницасе основава на следните основни 

принципи: 

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

където това е възможно. 

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

които  образуват  или  допринасят  за  образуването  на  отпадъци  или замърсяват 

околната среда или притежатели на отпадъците трябва да покрият  пълните  разходи  за  
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третиране  на  отпадъците  и  да  ги  управляват  по начин, който гарантира висока степен 

на защита на околната среда и човешкото здраве. 

• “Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и 

избягвани на възможно най-ранен етап. 

• “Близост”– отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до мястото на 

тяхното образуване. 

• “Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи, както и 

широката общественост имат възможност да участват в обсъждането на плановете за 

управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците, да правят 

предложения и да имат достъп до тях след разработването им. 
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5. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОДПРОГРАМИ С МЕРКИ ЗА 

ПОСТИГАНЕТО ИМ 

5.1 ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА 

ОБРАЗУВАНЕТО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ 

В съответствие с изискванията на националното законодателство управлението на битовите 

отпадъци е пряка отговорност на общината, на чиято територия те се образуват. Политиката на 

Община Сърница по управление на битовите отпадъци следва да се ръководи от йерархията за 

управление на отпадъците с първи приоритет предотвратяване на тяхното образуване, 

следвано от повторна употреба и рециклиране, оползотворяване и на последно място 

депониране. 

 

Какво означава „предотвратяване“: 

Законодателството дава следното определение за предотвратяване: „Мерките, взети преди 

веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с което се намалява: 

• количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или 

удължаването на жизнения им цикъл; 

• вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото 

здраве; или 

• съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите”. 

 

 

Предотвратяването е хоризонтална мярка, която обхваща всички фази на добива, 

производство, разпространението и потребление на продукти и материали. 

В Приложение №4 към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУО са изброени 16 примерни мерки за 

предотвратяване образуването на отпадъци. Няколко от тези мерки са относими към 

компетенциите на местните власти, респективно за Община Сърница и са разгледани по-долу. 

Измерител за постигане на целта е стойността на показателя "образувани битови отпадъци на 

жител" през 2020 г., която трябва да бъде по-малка от стойността на същия показател през 

2011 г. През 2015 г. количеството депонирани отпадъци от община Сърница, е 1090 тона или 

210,3 кг на човек от населението, което при сравнително малките количества на разделените и 

предадени за рециклиране отпадъци (250 кг), може да се приеме като норма на образуване на 

отпадъците през 2011 г. 

Успехът на политиката за предотвратяване на отпадъците зависи в най-голяма степен от 

привличането на възможно най-широк кръг от заинтересованите лица. На първо място трябва 

да се повиши тяхната осведоменост за ползите от мерките за предотвратяване, рисковете за 

околната среда свързани с отпадъците, както и начините за реализацията на предвидените 

мерки и ролята на отделните участници. 

Специално внимание следва да бъде отделено и на екологичното обучение на децата в 

училищата и детските градини. Понастоящем образователната програма застъпва в известна 

степен темата за околната среда, но може да се положат допълнителни усилия, за да се 

направи обучението, дейностите и учебните помагала достъпни за учителите и учениците. 
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Целта е да се отиде отвъд придобиването на знания, мотивирайки учениците да приемат 

поведение за опазване на околната среда. Община Сърница ще организира дискусия с 

ръководствата на учебните заведения за възможностите за провеждане на мероприятия за 

повишаване заинтересоваността на учащите се и включване на темата за предотвратяване 

образуването на отпадъци и устойчивото потребление в учебните програми. 

На регионалното депо за ТБО в с. Барутин се извършва сепариране на постъпващите битови 

отпадъци по силата на сключен договор между община Доспат и „Весел дом” ЕООД.През 2017 г. 

Община Доспат предприема действия за неговото прекратяване. Отпадъците постъпващи от 

община Сърница ще бъдат подлагани на ръчно сепариране през времето докато договорът е в 

сила и в случай, че изпълнението му води до намаляване на количеството депонирани отпадъци 

и има възможност за отделяне на качествени рециклируеми отпадъци от общото количество 

смесено събрани битови отпадъци. 

Приложими мерки: 

• Проучване на условията и необходимостта от създаване на център за повторна употреба, 

поправка и подготовка за повторна употреба на определени видове отпадъци; 

• Проучване на възможността и необходимостта от осигуряване на площадки за 

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

едрогабаритни и опасни отпадъци в общината (задължението е за населени места с 

население над 10 000 жители, каквито на територията на общината няма); 

• Предоставяне на информация на сайта на общината за предлаганите услуги за поправки и 

ремонт в населените места на общината, водещи до удължаване на живота на продуктите 

и съответно до  предотвратяване на отпадъците; 

• Създаване и поддържане на регистър на площадките за предаване на отпадъци от 

пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Сърница (както и на 

съседни общини); 

• Предоставяне на общински помещения или терени за осъществяване на размяна на 

употребявани стоки; 

• Изготвяне и осъществяване на разяснителни и информационни кампании;  

• Популяризиране ползването на торбичките за многократна употреба; 

• Превантивни мерки и санкции в посока намаляване изхвърлянето на отпадъци на 

неразрешени за това места и образуването на незаконни замърсявания и сметища; 

• Периодично почистване на замърсени терени и сметища. 



5.2 ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ДОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ 

НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ХАРТИЯ, МЕТАЛИ, ПЛАСТМАСА, СТЪКЛО 

И ДРУГИ ОТПАДЪЦИ 

Националното законодателство изисква повторната употреба и рециклиране на отпадъчни 

материали от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло да достигне най-малко 50 на сто от 

общото тегло на тези отпадъци до 2020 г. (чл. 31, ЗУО).  

Целите за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци се изчисляват съгласно метода определен със Заповед № 

РД-884/18.11.2014 г. на Министъра на околната среда и водите.  

Степента на рециклиране на битовите отпадъци се изчислява като съотношение на общото 

количество на отпадъците предадени за рециклиране и общото количество на генерираните 

отпадъци от домакинствата и подобни източници.  

Нормативната уредба дава възможност всяка община да постигне целите самостоятелно или 

заедно с други общини, в зависимост от решението на Общото събрание на съответното РСУО и 

наличната инфраструктура за третиране на отпадъците в общината и региона. При 

изпълнението на целите за рециклиране на битовите отпадъци съответните общини се 

освобождават от заплащане на отчисления по чл. 64 от ЗУО в размер на 50% от дължимата за 

съответната година сума. Освобождаването от заплащане е изключително важно и от социална 

гледна точка, тъй като заплатените суми рефлектират в посока увеличение на таксата за 

битови отпадъци, т.е. при изпълнение на целите за рециклиране на битовите отпадъци от 

общината, тези разходи няма да се включват в такса битови отпадъци. 

Обхватът и обемът на дейностите по договорите с „Екобулпак“ АД не са достатъчни за 

постигане на нарастващите цели за рециклиране на отделените от битовите отпадъци 

рециклируеми материали – хартия, метали, пластмаса и стъкло за периода 2015-2020 г. 

представени в Таблица 5-1. 

Таблица 5-1Цели за рециклиране на хартия, метал, пластмаса и стъкло 

Цели към 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 

% на повторно употребени и рециклирани хартия и картон,метали, 

пластмаса и стъкло от общото им тегло 

25% 35% 50% 

 

Изпълнението на целите за рециклиране изисква в периода на действие на програмата да бъде 

увеличено количеството на разделно събраните отпадъци. Основен фактор за постигането на 

тази цел ще бъдат обучението и привличането на жителите на общината за участие системата 

за разделно събиране на отпадъци. Дейностите за екологично възпитание на населението и 

повишаване на ангажираността за участие ще включват: 

• разясняване на положителния ефект за околната среда; 

• разясняване на икономическата ефективност; 

• осведомяване на гражданите, какви отпадъци къде може да се изхвърлят в 

контейнерите за разделно събиране; 

• информиране за неспазване на правилата за разделно събиране и др. 

В информационните кампании ще се използват обществени организации, медии, изложби,  

телефонни разговори, награди за постигнати резултати, информационни материали и др. 

Приложими мерки: 
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• Оптимизиране разположението на съдовете за разделно събиране и контейнерите за 

битови отпадъци, така че предлаганата услуга да бъде максимално удобна за гражданите 

• Получаване на официални отчети: 

- От организацията по оползотворяване на отпадъците от опаковки за 

количествата сортирани и отклонени от депонирани рециклируеми отпадъци – 

от населението и от търговски обекти, производствени, стопански и 

административни сгради; 

- От пунктове за вторични суровини на територията на общината; 

- От оператора на депото. 

• Повишаване на ефективността на разделянето на рециклируемите на площадката на 

депото 

• Определяне на регионални цели за рециклиране: 

 

С действащата към момента нормативна уредба по управление на отпадъците са дадени 

възможности за насърчаване на рециклирането и оползотворяването на отпадъци чрез 

въведените отчисления, които увеличават цената за депониране. Общините могат да синамалят 

или изцяло да се освободят от отчисленията по чл.64 в случай че изпълнят целите за разделно 

събиране на битови отпадъци и отклоняване на биоразградимите отпадъци от депа.  

 

В тази връзка водещата в РСУО община Доспат е предприела действия за промяна на 

предназначението на имот общинска собственоств непосредствена близост до площадкатана 

Регионалното депо, на който да се изградят инсталация за предварително третиране на 

отпадъците и на компостираща инсталация, които да се ползват от всички общини в региона, 

вкл. и от община Сърница. Тяхното изграждане ще доведе до постигането на целите на ниво 

регион. Към момента на изготвяне на настоящата програма е започната процедира ПУП - ПРС за 

имот №016209 в местността „Гайтанина“ в землището на с. Барутин. Налично е и Решение 

№СМ - 027-ПР/2016 г. на РИОСВ - Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието на околната среда. За изграждането на инсталациите общините от 

РСУО – регион Доспат кандидатстват по ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма Околна среда 

2014-2020 г. 

 

Необходимо е в рамките на регионалното сдружение да се определи приносът на всяка община 

за постигане на регионалните цели за рециклиране на битови отпадъци.  

5.2.1 Събиране на други масово разпространени отпадъци 

5.2.1.1 Други масово разпространени отпадъци 

Съгласно националното законодателство, разделното събиране на масово разпространените 

отпадъци като негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отработени масла, излязло 

от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни 

превозни средства (ИУМПС)следва да бъде организирано на принципа за разширена 

отговорност на производителя и изпълнявано от Организациите на оползотворяване (ООп) на 

съответния тип отпадъци.  

От масово разпространени отпадъци (МРО) в общината е въведена система за събиране на 

негодни за употреба батерии и акумулатори. От 15.12.2015 г. общината има сключен договор за 

събиране и оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори с „Екобатери” АД. 

От 15.12.2015 г. общината има сключен договор за събиране, транспортиране, временно 
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съхраняване, предаване за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или 

обезвреждане на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. 

луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак с „Елтехресурс” АД. 

Възможни мерки за подобряване на системата за разделно събиране на МРО са: 

• Установяване на постоянен диалог и редовни срещи с Организациите по оползотворяване, 

действащи на територията на общината. 

• Определяне на места за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно 

събиране и местата за предаване на МРО. 

• Оптимизация на дейността по събиране на излезли от употреба МПС на територията на 

общината и регламентиране на ред за събирането на ИУМПС, които се намират върху 

държавна или общинска собственост. 

• Провеждане на кампании за събиране на излезли от употреба МПС  и автомобилни гуми на 

територията на градСърница и малките населени места по предварително определен 

график. 

• Осъществяване на професионално разработени кампании за повишаване на 

информираността на обществеността организирани на общинско ниво. 

• Получаване на официални отчети за извършваните дейности от „Елтехресурс” АД и 

„Екобатери” АД 

 

5.2.1.2 Събиране на опасни отпадъци от домакинствата 

В съответствие с нормативните изисквания общината има ангажименти за разделно събиране на 

опасните битови отпадъци, вкл. и тези извън обхвата на наредбата по чл. 13, ал. 1 на ЗУО и 

предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане. Предвижда се разделното събиране 

на опасните битови отпадъци да обхване всички населени места до края на  2020 г.  

Предвид малките количества на образуваните отпадъци и с цел намаляване на финансовите 

разходи за общината,ще бъдат търсени възможности за регионално сътрудничество с 

останалите общини в РСУО при планиране, възлагане и организиране на дейността, както и при 

провеждането на информационни кампании. 

5.3 ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА 

БИТОВИТЕ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ И БИООТПАДЪЦИТЕ 

ЗУО поставя пред общините конкретни и поетапни количествени цели за отклоняване на битови 

биоразградими отпадъци от депата за битови отпадъци в съответствие с европейското 

законодателство, а в края на 2013 г. за общините се въведоха национални цели и за разделно 

събиране, рециклиране и оползотворяване на биоотпадъците (Наредба за разделно събиране на 

биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци). 

Цели за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци  

Чл. 31 на ЗУО задължава общините да ограничат депонираните биоотпадъци както следва:  

 

 

➢ до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани 

биоразградими битови отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, 

образувани в Република България през 1995 г. Тази цел е в съответствие и с 

изискванията на европейската директива за депата за отпадъци 
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В таблицата по-долу са посочени индикативните цели за депониране на биоотпадъци до 2020 г. 

Таблица 5-2Цели за оползотворяване на битовите биоотпадъци в община Сърница 

Цел Индикатор 2013 2020 

Ограничаване количествата 

депонирани биоразградими 

отпадъци (хранителни, растителни 

и дървесни, хартия и картон) 

Допустими 

количества 

за 

депониране  

121  

кг биоразградими/ 

човек/ годишно 

109  

кг биоразградими/ 

човек/ годишно 

 

Поради прибизително еднаквите количества отпадъци през последните 2 години може да се 

допусне, че количеството и състава на ТБО през 2016 г. съответства на тези през 2013 г. През 

тази година количеството на биоразградимите отпадъци се определя на 113 кг/жител, с което 

се постига целта за количество депонирани отпадъци.  

Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите 

отпадъциизисква биоотпадъците да се събират разделно и да се оползотворяват чрез 

дейностите, обозначени със следните кодове по Приложение № 2 към § 1, т. 13 от 

допълнителните разпоредби на ЗУО: 

1 . R 3 – рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като 

разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична 

трансформация), и/или 

2 . R 1 0 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието и 

околната среда; 

3. R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на 

енергия (само в случаите на анаеробно разграждане на биоотпадъци). 

Целите за биоотпадъците се считат за изпълнени от общините при условие, че биоотпадъците 

са събрани разделно при източника на образуване, транспортирани и предадени за 

оползотворяване. В допълнение ЗУО и наредбата по чл. 43, ал. 5 от ЗУО, изисква кметовете на 

общини да осигурят цялото количество образувани биоотпадъци от поддържането на 

обществени площи, паркове и градини на територията на съответната община да се събират 

разделно и се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане. 

Биоотпадъците, преработени чрез домашно компостиране, се считат от законодателството за 

предотвратени отпадъци, което подпомага изпълнението на целите за намаляване на 

количествата депонирани биоразградимиотпадъци, но не се отчитат за изпълнение на целите за 

рециклиране на биоотпадъците. 

Ключова предпоставка за изпълнение на целите за рециклиране на биоотпадъците в региона е 

предприемане на мерки за осигуряване на компостираща инсталация за зелените отпадъци и 

организиране на система за тяхното разделно събиране, в т.ч. осигуряване на необходимите 

съдове и техника за извозване. 

Делът на хранителните отпадъци в смесените битови отпадъци е сравнително висок, но тяхното 

разделно събиране на настоящия етап и за периода на изпълнение на програмата е 

необосновано. Причината за това е липсата на инсталация за анаеробно разгражданена 

разделно събрани хранителни отпадъци, както на територията на община Сърница, така и в 

съседни общини. Това означава, че за да изпълни националните цели за биоотпадъците, 

общината трябва да постигне преработване на преобладаваща част от генерираните на 

територията й „зелени“ отпадъци, за да компенсира липсата на технически възможности за 

оползотворяване на хранителните отпадъци. 
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Осъществяването на подпрограмата ще има принос за изпълнение и на националните цели за 

биоразградимите отпадъци, както и целите за намаляване на парниковите газове в 

съответствие с Третия национален план по изменение на климата до 2020 г., тъй като 

изпълнението на мерките за биоразградимите отпадъци са едновременно и мерки за 

намаляване и предотвратяване на емисиите на метан от депата за битови отпадъци. 

 

5.3.1 Разделно събиране на биоотпадъци 

За постигане на регионалните цели по чл. 31 от ЗУО за отклоняване на биоразградимите 

отпадъци от депа е необходимо прилагане на мерки за разделно събиране на биоотпадъци и 

предварително третиране. За целта е необходимо с решение на общото събрание на РСУО да се 

уточни разпределението на задълженията между отделните общини за изпълнение на целите за 

разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци по чл.8, aл. 1 от Наредбата за разделно 

събиране на биоотпадъците. 

За постигането на целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци,община 

Сърница въведеждане разделно събиране и и участие в проект за изграждане на съоръжение за 

открито компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и подходящи за компостиране 

хранителни отпадъци. Системите за разделно събиране ще бъдат насочени основно към 

зелените отпадъци от паркове и поддръжката на зелени площи, въвеждане на събиране на 

градински отпадъци   от   домакинствата и други обекти, подобни на домакинствата. Предвижда 

се насочване към площадката за компостиране на цялото количество образувани биоотпадъци 

от поддържане на зелени площи, както и: 

• Обхващане в система за организирано събиране и извозване на градинските отпадъци от 

едно и дву-фамилните къщи; 

• Съвместно с другите общини от региона, обособяване на  площадка за открито 

компостиране на биоотпадъци. 

В допълнение на общите мерки следва да се предприемат действия за подпомагане 

възникването и развитието на пазар за компост и най-вече за преодоляването на 

съществуващите предубежденията относно качеството на произведения компост от разделно 

събрани отпадъци от бита. За целта се предвижда стриктно спазване на разпоредбите за 

контрол на производството и проверка на качеството на компоста както и използването му в 

дейности по поддръжка на зелената система на града, финансирани от общинския бюджет. 

5.3.2 Инсталация за компостиране на биоотпадъци от поддържане на зелени 

площи на територията на общината и на други разделно събрани 

биоотпадъци 

Най-подходящия метод за третиране на разделно събраните биоотпадъци е откритото им 

компостиране на общинска площадка.  

Компостирането представлява аеробно разграждане на биоразградимите материали за 

производство на остатъчен продукт, наречен компост, с отделяне предимно на вода и 

въглероден диоксид. Компостът представлява стабилизиран биологичен материал, който се 

състои от трудно горими и бавно разградими целулозни материали. Основната употреба на този 

компост е като почвен подобрител.  

В техническо отношение, модерното компостиране е термофилен, био-окислителен процес на 

разграждане. Това означава, че процесът се извършва при температури в термофилния 

диапазон (45-60°С) и е биологичен процес, който окислява органичната материя до 

превръщането й в една по-проста форма. 
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Отпадъците обикновено се оформят в продълговати триъгълни купове, наречени „редове”, 

което позволява оптимално излагане на атмосферните въздействия, като в същото време се 

намаляват заетите площи. След като отпадъците са подготвени за компостиране, основният 

механизъм за контрол на процеса е осигуряване на въздух до микроорганизмите и осигуряване 

на условия равномерно разпределяне на образуваната топлина. 

Община Сърница съвместно с другите общини в РСУО Доспат ще възложат изготвяне на 

прединвестиционно проучване (ПИП) за изграждане на инсталация за открито компостиране на 

зелени отпадъци, с което ще бъдат осигурени избор на подходяща площадка за разполагане на 

съоръжението и оптимална технология за компостиране, съобразени с предлаганата система за 

разделно събиране и вида на отпадъците. 

Площадката за компостиране на зелени отпадъци се предвижда да включва :  

• площадка за доставяне на входящите материали (подходящи за компостиране хранителни 

отпадъци и зелени отпадъци) 

• площадка за доставяне на обемисти биоотпадъци (материал който трябва  да бъде 

обработен с дробилка)        

• зона на активно разграждане   

• зона за изстиване и съзряване        

• площадка за складиране на компост      

• други работни площи         

• басейн за инфилтрата         

• офис (кабина)        

• ограда за площадката за компостиране, снабдена с входна врата по периферията на 

съоръжението. 

ПИП следва да определи и потенциала за използване на произведения компост при поддържане 

на зелените площи в общината, както и възможностите за неговата реализация в земеделски 

стопанства в региона. 

Въз основа на изготвеното прединвестиционно проучване, Община Сърницасъвместно другите 

общини в РСУО Доспат ще кандидатстват за финансиране на инсталацията по Оперативна 

програма „Околна среда 2014 – 2020“ г. 

Собственото участие на Община Сърница за подготовката на инвестиционния проект и 

изграждането на инсталацията ще бъде осигурено от други приходи в общинския бюджет, 

безлихвен заем от ПУДОС или друг източник на финансиране. 



5.4 ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ 

Съгласно чл. 32 на ЗУО до 2020 г. подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго 

оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване17 следва 

да се увеличи най-малко до 70% от общото им тегло.  

Община Сърница, както и другите общини в страната, имат следните отговорности, 

произтичащи от ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали: 

• организиране на събирането, включително разделното, оползотворяването и 

обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 

домакинствата; 

• когато общината е възложител на строителни дейности или на дейности по разрушаване 

на сгради, включително принудително премахване на строежи: 

- да разработва План за управление на строителните отпадъци като част от 

строителната документация за инвестиционния проект за издаване на 

разрешение за строеж; 

- да изпълни реално Плана за управление на отпадъците; 

- да влага в строежите определен процент материали от рециклирани строителни 

отпадъци или материално оползотворяване в обратни насипи; 

- да осигури селективното разделяне и материално оползотворяване на 

определени видове строителни отпадъци в минимални количества. 

• да одобрява плана за управление на строителните отпадъци на инвестиционни проекти 

на територията на общината като част от документацията за разрешение за строеж – 

когато общината е компетентен орган съгласно Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 

Наредбата №8 за опазване на околната среда, поддържане на чистотата и управлението на 

отпадъцитетрябва да бъде актуализирана така, че да бъдат регламентирани условията и реда 

за управление на строителните отпадъци, произтичащи от ЗУО и подзаконовата нормативна 

уредба в разглежданата област. 

Към момента на изготвяне на ОПУДО строителните отпадъци в общината, в това число и тези от 

малки текущи ремонтни дейности на домакинствата се депонират съвместно с останалите ТБО. 

Количествата строителни отпадъци на територията на общината са малки и не оправдават 

инвестиции за строителни отпадъци, позволяващи последващата им повторна употреба и 

рециклиране. Регион за управление на отпадъци Сърница не е включен в Националния 

стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване 2011-2020 г. 

 

Неинвестиционни мерки: 

Прилагане на контрол за изпълнение изискванията на  

• ЗУО  

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

строителни материали 

                                                
17"Отпадъци от строителство и разрушаване" са отпадъци, съответстващи на кодовете на отпадъци от 
група 17 от Приложение № 1 на Наредбата за класификация на отпадъците (минерални отпадъци, 
пластмаси, метал, хартия, изолационни материали, дърво, азбест, други опасни отпадъци и др.) 
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• Общинските наредби: 

- Наредба за управление на отпадъците на територията на община Сърница; 

- Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, 

опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на 

Община Сърница. 

 

Приложими мерки: 

• Проучване на условията и необходимостта от създаване на център за повторна употреба, 

поправка и подготовка за повторна употреба на определени видове отпадъци; 

• Проучване на възможността и необходимостта от осигуряване на площадки за 

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

едрогабаритни и опасни отпадъци в общината (задължението е за населени места с 

население над 10 000 жители, каквито на територията на общината няма); 

• Предоставяне на актуална информация на сайта на общината за предлаганите услуги за 

поправки и ремонт в населените места на общината, водещи до удължаване на живота на 

продуктите и съответно до  предотвратяване на отпадъците;Предоставяне на информация 

на сайта на общината за предлаганите услуги по събиране на едрогабаритни, строителни 

отпадъци, опасни отпадъци от бита; 

• Изготвяне и поддържане на информационен модул свързан с дейностите по управление на 

отпадъците. 

 

Изготвяне и поддържане на информационен модул свързан с дейностите по управление на 

отпадъците. 

Отделно от това общината би могла да предприеме мерки за проучване и стимулиране на 

публично-частно партньорство за третиране и оползотворяване на определени видове отпадъци 

генерирани в общината, в т.ч. и образуваните в миналото производствените отпадъци от 

минно-добивните дейности, с цел оценка на възможностите за тяхното третиране и 

оползотворяване като вторичен суровинен ресурс. 



5.5 ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА 

ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ (ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) 

Законодателните промени изискват непрекъснато ограничаване на количествата депонирани 

отпадъци вследствие нарастване на отчисленията за депониране и повишаване на изискванията 

за предварително третиране преди депониране. Въпреки това депонирането е крайния етап от 

всяка интегрирана система за управление на отпадъците. 

5.5.1 Мерки за управление и предотвратяване на риска от депонираните 

отпадъци 

Депонирането на неопасните отпадъци от територията на община Сърница от март 2017 година 

се извършва на Регионално депо за неопасни битови отпадъци - Община Доспат. Депото се 

намира на около 2,4 км от центъра на с. Барутин в посока запад-югозапад, в местност „Долно 

ливаде” - „Шахтата” в землището на с. Барутин, община Доспат и е в експлоатация от април 

2006 г. Използва се само за битови отпадъци. Депото работи, съгласно сключено споразумение 

от 2009 г. между общините Доспат, Сатовча, Девин и Борино. Регионалното депо има издадено 

комплексно разрешително от МОСВ с Рег. №328-НО/2008 г. Оператор на инсталацията и 

притежател на разрешителното е Община Доспат. Операторът на депото е отговорен за 

осигуряване на експлоатацията му в с съответствие с нормативните изисквания. 

В констативен протокол на РИОСВ Пазарджик №06-019/2015 от дата 13.05.2015г. на Община 

Сърница се посочва, че на територията на Община сърница има едно депо, за което няма 

решение за закриване. Депото е спрекратена експлоатация на основание Заповед 

№053/09.03.2004г. на Директора на РИОСВ-Пазарджик, но няма решение за закриването му. 

Намира се в местноста "ДЕРЖЕЛЕРИ" , посока СЗ от гр. Сърница , на разстояние 2км. На 

Община Сърница е дадено предписание да се извърши закриване на депото за неопасни 

отпадъци до гр. Сърница, съгласно изискванията на глава втора, раздел IV от Наредба 

№6/2013г. обн. ДВ бр.80/2013г. за условията и изискванията за изграждане на инсталации и 

депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

Останалите нерегламентирани сметища на територията на общината са закрити. При 

констатиране на нови терени замърсени с отпадъци, общинската администрация и кметовете по 

населени места предприемат необходимите мерки и действия за ликвидиране на 

замърсяването. 

Основните усилия на община Сърница в периода на действие на програмата ще бъдат насочени 

към осигуряване на нужното финансиране изготвяне и изпълнение на проект за рекултивация 

на досега използваното нерегламентирано общинско депо и за гарантиране на събирането на 

всички битови отпадъци и транспортирането им до регионалните съоръжения в Барутин и 

своевременното внасяне на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.  

 

 



 

5.6 ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА АКТИВНО УЧАСТИЕ НА 

НАСЕЛЕНИЕТО И БИЗНЕСА В УПРАВЛЕНИЕТО НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

Основополагащ фактор за постигане на поставените цели в областта на управление на 

отпадъците е активното участие на населението и бизнеса в общината в дейностите за 

предотвратяване и разделно събиране на отпадъците у дома и на работното място. В този 

смисъл от особена важност е да се осъзнае необходимостта от намаляване на отпадъците и 

използването им като ресурс. 

Мерките за информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците в 

Програмата са насочени към изграждане на информирано поведение и повишаване на 

участието на населението и бизнеса в управлението на отпадъците на територията на община 

Сърница. 

Включените в подпрограмата мерки са т.нар. „меки“ мерки и имат хоризонтален характер. На 

практика тези мерки подпомагат изпълнението и на мерките в другите подпрограми, а оттам ще 

допринесат за постигане на всички стратегически цели на Програмата за управление на 

отпадъците на община Сърница. 

Предвидените в подпрограмата мерки включват публикуване и разпространение на актуална 

информация относно управление на отпадъците на интернет страницата на общината и 

провеждане на разяснителни кампании за повишаване на информираността и разбирането сред 

населението и бизнеса. 

5.6.1 Мерки насърчаване на активно участие на населението и бизнеса в 

управлението на битови отпадъци 

 

Вземането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в общинската 

програма, ще се постигнат при оптимален баланс на интересите на различните участници в 

управлението на отпадъците. Ще се поддържа непрекъснат диалог с участниците в дейностите 

по управление на отпадъците и организирането на кампании за повишаване на общественото 

разбиране и съзнание. За целта се предвижда: 

• Редовното предоставяне на информация на населението за състоянието на околната 

среда; 

• Привличането на населението, неправителствени организации и икономическите 

субекти в процесите на вземане на решения по въпросите на управление на 

отпадъците, включително за начина за определяне на „такса битови отпадъци“ и 

отчитането на изразходваните средства; 

• Повишаване на общественото съзнание, с цел да се постигне промяна в поведението 

на населението, чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване 

на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците; 

• Провеждане на информационни кампании за устойчиво потребление и начините за 

намаляване на отпадъците от бита. 

• Провеждане на конкурси, обществени мероприятия, организирани специално за 

целта, или включени като част от програмите за честване на празници на общината 

или конкретно населено място, като специално внимание следва да бъде отделено 

на работата с подрастващите; 

• Получаване на обратна връзка за успеха на прилаганите мерки за управление на 

отпадъците. 



53 

 

Община Сърница ще изготви информационен лист, насочен към гражданите и бизнеса, в който 

да бъдат представени и разяснени предоставяните услуги в областта на управление на 

отпадъците, специфична информация за местата, на които могат да бъдат предавани 

отпадъците и как да се ползват съответните услуги. В допълнение, на интернет страницата на 

общината ще бъде създаден специален раздел описващ различните инициативи в областта на 

рециклирането на отпадъци. Където е възможно, ще бъдат подкрепени инициативи на 

партньори на общината, в лицето на бизнеса и граждански сдружения имащи отношение към 

опазването на околната среда и УО.  

Служител на общината ще е подготвен да предоставя информация в директен контакт с 

гражданите и да отговоря на поставени конкретни въпроси и да следи за обратна връзка 

относно качеството на предлаганите услуги. За всеки от идентифицираните проблеми ще бъдат 

търсени оптимални решения чрез диалог с гражданите и бизнеса в общината. 

Политиката на община Сърница ще бъде да продължи на първо място да образова преди да 

пристъпи към административни мерки за налагане на законодателството. Общината ще 

разработва и изпълнява ежегодно информационна кампания за повишаване на общественото 

съзнание по проблемите на отпадъците. Информационната кампания ще включва предоставяне 

на информация на интернет страницата, изготвяне на информационни материали и публикации 

и организиране на обществени прояви. Приоритет ще бъде работата с подрастващите в 

детските градини и училищата и създаване на екологично съзнание сред най-малките жители 

на общината. 

Периодично ще се проучва общественото мнение във връзка с ефекта на работата с 

обществеността и степента на въздействие на различните послания.  

С цел постигане на максимален ефект от информационните кампании, общинската 

администрация периодично ще актуализира плановете си за тяхното провеждане.   



5.7 ПОДПРОГРАМА С ДРУГИ МЕРКИ 

5.7.1 Подобряване на административния капацитет за управление на отпадъците 

Разширения обхват на отговорностите на общинската администрация при организиране на 

дейностите по разделно събиране и оползотворяване на отпадъците, произтичащи от 

промените в законодателството изискват значително укрепване на капацитета на 

администрацията, ангажирана с прилагането на мерките заложени в настоящата програма. За 

решение на този въпрос следва да се търсят всички възможни форми и средства, като 

например: 

• получаване на външна подкрепа за институционално укрепване на администрацията; 

• обучение и повишаване на квалификацията; 

• увеличване на ангажираните общински служители (отпускане на допълнителни бройки); 

• създаване на структури, включително и на обществени начала, които да подпомагат 

решаването на проблеми в сектора и др. 

Наред с това, въвеждането на регионалните системи за управление на отпадъците налага да се 

прецени разпределението на функциите и задачите между общинската администрация и 

регионалните структури и въз основа на това да се обоснове необходимостта от допълнителен 

персонал, обучението и квалификацията му, осигуряване на подходяща техника и оборудване, 

за да се гарантира: 

• Компетентност при разработване на наредби, указания, планове и програми по 

прилагането на управление на отпадъците на местно ниво.  

• Ефективен контрол и извършване на проверки за спазване на изискванията за 

управлението на отпадъците.  

• Разработване на мониторингови системи за контрол на управлението на отпадъците.  

• Участие в регионалното сдружение за управление на отпадъците и координиране на 

съвместни действия с другите общини.  

• Събиране, обработка, анализиране и докладване на данните за управлението на 

отпадъците. 

• Провеждане на процедури и сключване на договори за възлагане на дейностите по 

управление на отпадъци. 

За по-ефективен контрол за управлението на отпадъците на територията на община Сърница е 

необходимо да се предвидят средства за увеличаване на броя служители, ангажирани в 

опазването на околната среда, в т.ч. и контрола по управлението на отпадъците поне с един 

брой. 

Общинската администрация следва да осигури навременен и ефективен контрол върху 

нерегламентираното изхвърляне на отпадъците извън определените за целта места и 

налагането на санкции на нарушителите. 

За служителите в общинската администрация и специализираните звена следва да бъде 

осигурено подходящо обучение и възможности за получаване на допълнителна квалификация, 

която да позволява изпълнението на възложените им отговорности. 

 

5.7.2 Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците 

Осигуряването на достатъчни и надеждни данни за образуването, състава, събирането, 

оползотворяването и обезвреждането на различните видове отпадъци е от съществено 

значение за правилната оценка на съществуващото състояние и за осъществяване на 
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ефективно планиране и контрол на дейностите по управление на отпадъците. Предвиждат се 

мерки за: 

• Набавяне на базисна информация за отпадъците (вкл. и за минали периоди, напр, до 

2010-2012 година преди да бъде създадена община Сърница) от различни организации и 

контролни органи: община Велинград, РИОСВ Пазарджик, РСУО Доспат и др. 

• Своевременно актуализиране и попълване на базата данни за отпадъците, образувани в 

общината. 

• Обезпечаване дейността на ангажираните звена с достатъчен персонал, техническо 

оборудване и подходящи софтуерни продуктиза ефективно събиране, обработка и 

съхраняване на информацията. 

• Провеждане на периодични морфологични изследвания на отпадъците от системите за 

събиране на смесени битови отпадъци и отпадъци от опаковки. 

• Оценка на общото количество на образуваните отпадъци, включително и 

нерегламентирано изхвърляните. 

• Оценка на количеството и дела на отделните видове масово разпространени и други 

отпадъци, за които се предвижда въвеждането на системи за разделно събиране. 

• Финансови разчети за разходите и приходите за дейностите по третиране на отпадъците. 

Общинската информационна система за дейностите с отпадъците следва да обезпечи 

получаването на необходимите данни доказващи степента на изпълнение на целите за 

рециклиране на отпадъци от домакинствата и рециклиране на биоотпадъци. 

 

5.7.3 Нормативно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване 

прилагането на законодателството и политиката в тази област 

Промените в националното законодателство свързани с въвеждането на системи за събиране на 

биоотпадъци, строителни отпадъци и опасни отпадъци от домакинствата, налагат в общинската 

наредба но чл.22 от ЗУО да бъдат заложени следните изисквания: 

• Забрани, ограничения, отговорности и задължения към собствениците или 

наемателите на търговски обекти и заведения за обществено хранене, 

собствениците (или наематели) на еднофамилни жилища и др., както и към лицата 

извършващи дейности с отпадъци, с които общината има сключени договори с цел 

осигуряване прилагането на схемите за събиране на биоотпадъци и рециклируеми 

отпадъци, негодни за употреба гуми, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА. 

• Въвеждане на допълнителни отговорности, забрани, задължения с цел осигуряване 

разделното събиране на биоотпадъци и рециклируеми отпадъци, включване на нови 

задължения към изпълнителите извършващи предварително третиране и 

компостиране с цел осигуряване спазването на изискванията за качество към 

компоста. 

• Въвеждане на изискванията на Закона за местните данъци и такси (чл. 67, ал. 2) за 

определяне размерът на такса битови отпадъци въз основа на количеството 

образувани отпадъци или на ползвател или пропорционално върху основа, 

определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на 

недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена;  

• В случай че се въведе такса основана на принципа „плащаш колкото изхвърляш” е 

необходимо да се гарантира, че смесените битови отпадъци няма да попадат в 

контейнерите за разделно събиране, което ще наложи въвеждане на механизъм за 

следене какво се изхвърля в контейнерите и отказ за обслужване на контейнер за 

разделно събрани отпадъци ако са налице нежелани примеси; 

• Ред за предаване на строителни и специфични отпадъци;  



56 

 

• Задължения и отговорности на съществуващите общински звена и при необходимост  

създаването на нови структури свързани с управлението на регионалното 

съоръжение за управление на отпадъците, инспекторат и др.;  

• Периодични проверки за спазването на изискванията на законодателството; 

• Прилагане на ефективни санкции и наказания в случай на неспазване на 

изискванията;  

• Нормативно осигуряване за въвеждане на информационни системи за събиране и 

обработка на данни;  

• Ясно и надлежно документиране на резултатите от извършени проверки и водене на 

регистър за наложените санкции. 

Община Сърница ще направи преглед на сега действащата общинска наредба и при нужда ще 

изготви и представи за обществено обсъждане промени в общинската наредба за управление на 

отпадъците в срок до една година след приемане на настоящата програма. 

5.7.4 Събиране на смесени битови отпадъци 

Въвеждането на системи за разделно събиране на рециклируеми отпадъци и биоотпадъци, 

които ще отклонят значително количество от общия отпадъчен поток, налага оптимизиране на 

системата за събиране на смесени битови отпадъци.  

С оптимизирането на системата ще се проучат възможностите за по-нататъшно повишаване  на 

качеството на предлаганата услуга по отношение на брой и обем на съдовете за отпадъци, 

честота на извозване, подмяна на повредените съдове и др.  

Почистването от отпадъци на общинските пътища може също да бъде включено в тази група от 

други мерки. 

Това задължение произтича от чл. 12 на ЗУО съгласно който общината като собственик на 

общинските пътища отговаря за почистването на отпадъците на пътя, земното платно, пътните 

съоръжения, обслужващите зони и комплекси, както и осигурява съдовете за събиране на тези 

отпадъци и ги транспортира до съответното съоръжение за тяхното третиране. 



Таблица 5-3План за действие към подпрограма за управление на отпадъците на Община Сърница за периода 2017-2020 г. 

Цели 
Индикатор за 

изпълнение 
Дейности 

Очаквани 

разходи 

Финансиран

е 
Срок за реализация 

Отговорни 

институции 

Предотвратяване  и 

намаляване на 

образуването на 

отпадъци 

Норма на 

образуване на 

отпадъци под 

171 кг на човек 

годишно 

Предоставяне на актуална информация на сайта на 

общината за предлаганите услуги за поправки и ремонт 

в населените места на общината, водещи до удължаване 

на живота на продуктите и съответно до  

предотвратяване на отпадъците 

- - постоянен Еколог 

Предоставяне на общински помещения или терени за 

осъществяване на размяна на употребявани стоки 
- - постоянен Общински съвет 

Провеждане на целенасочени кампании за разясняване 

и предоставяне на информация за политиките по 

предотвратяване на отпадъци 

- - постоянен Еколог 

Оптимизиране на 

сметосъбирането 

Запазване 

разходите за 

сметосъбиране 

Подмяна на амортизираните съдове и закупуване на 

нови при необходимост 20 000 

Общински 

бюджет 

Отчисления 

постоянен 
Общинска 

администрация 

Увеличаване на 

количествата 

рециклирани и 

оползотворени 

битови отпадъци 

Етапно 

постигане 

целите за 

рециклиране от 

ЗУО 

Контрол върху дейността на организацията за 

оползотворяване отпадъците от опаковки 
- - постоянен Еколог 

Ежегодно планиране и осъществяване на тематични 

проверки за изпълнение на изискванията за разделно 

събиране и изхвърляне на отпадъците в организираната 

система за разделно събиране на отпадъците 

- - постоянен Еколог 

Съдействие за възлагане на проект за изграждане на 

инсталация за предварително третиране на смесени 

битови отпадъци и кандидатстване за финансиране по ос 

2 „Отпадъци на ОПОС 

  2017-2018 
Кмет на Община 

Сърница, Еколог,  

Разделно събиране 

и оползотворяване 

на био-отпадъци 

Етапно 

постигане 

целите за 

Включване в общинскатанаредба за управление на 

отпадъците на изисквания за разделно събиране на 

биоотпадъци. 

- - 2017-2018 
Общинска 

администрация 
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Цели 
Индикатор за 

изпълнение 
Дейности 

Очаквани 

разходи 

Финансиран

е 
Срок за реализация 

Отговорни 

институции 

оползотворяван

е на био-

отпадъци 

Постигане на споразумение с останалите общини в РСУО 

за разпределение на задълженията за изпълнение на 

цели за рециклиране на биоотпадъци 

- - 2017 

Кмет на община 

Сърница, РСУО, 

Еколог 

Планиране с Общинския бюджет на разходи за събиране 

и компостиране на биоотпадъци от населението   31.12.2017 

Еколог, гл. 

счетоводител, 

Общински съвет 

Въвеждане на система за организирано събиране и 

извозване на биоотпадъците от домакинствата и от 

обществените паркове и зелени площи 

съгласно 

проекта по 

ОПОС 

ОПОС 2018 

Еколог, звено 

отговарящо за 

събиране и 

транспортиране на 

отпадъци 

Съдействие за възлагане на  проектза изграждане на 

инсталация за открито компостиране и кандидатстване 

за финансиране по ос 2 „Отпадъци на ОПОС 

  2017-2018 
Кмет на Община 

Сърница, Еколог,  

Екологосъобразно 

депониране 

Отсъствие на 

замърсявания 

Контрол срещу нерегламентираното изхвърляне, 

изгаряне и др. форми на неконтролирано обезвреждане 

на отпадъците 

- 
Общински 

бюджет 
постоянен Отдел „Екология“ 

Изготвяне на проект за закриване и рекултивация на 

старо депо на Община Сърница, разположено в 

местността Делджелери 25 хил. лв 

ПУДОС/ 

Общински 

бюджет/отчи

сления по 

чл.60 от ЗУО 

2018 
Кмет на Община 

Сърница, Еколог 

Извършване на рекултивация съгласно  проекта за 

рекултивация 

Съгласно 

резултати 

изготвения 

проект за 

рекултивац

ия 

ПУДОС/ 

Общински 

бюджет/отчи

сления по 

чл.60 от ЗУО 

2020 
Кмет на Община 

Сърница, Еколог 

Подобряване 

управлението на 

отпадъци от 

Приета заповед Определени реда и условията за събирането и 

извозването им от общината на строителни отпадъци от 

ремонтни дейности от домакинствата и подобни 

 
Общински 

бюджет 
2017  
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Цели 
Индикатор за 

изпълнение 
Дейности 

Очаквани 

разходи 

Финансиран

е 
Срок за реализация 

Отговорни 

институции 

строителство и 

разрушаване на 

сгради 

източници 

Подобряване на 

административния 

капацитет за 

управление на 

отпадъците 

Брой проведени 

обучения и 

участие в 

семинари. 

Повишена на 

валификация на 

общинската 

администрация 

Провеждане на периодични обучения на служители, 

заети в сфверат на опазване на околната среда и 

различни аспекти на управлението на отапдъци с цел  

- 

Общински 

бюджет, ОП 

“Добро 

управление“ 

2014‐2020 

постоянно 
Кмет на общината, 

Еколог 

Информиране на 

обществеността и 

информационно 

обезпечаване 

Изградена 

информационна 

система за 

отпадъците. 

Поддържане на 

регулярна 

отчетност за 

дейностите по 

управление на 

отпадъците 

Поддържане на 

регулярна 

отчетност за 

дейностите по 

управление на 

отпадъците 

Създаване на база данни за отпадъците и 

информационна система за регистриране и отчитане на: 

• количества депонирани отпадъци, 

• количества разделно събрани МРО, ЕГО, 

строителни, опасни, ИУЕЕО, биоотпадъци и отпадъци от 

опаковки 

• извършени проверки и наложени санкции за 

неизпълнение за задълженията за управление на 

отпадъците 

• приходи и разходи за управление на 

отпадъците  

с цел мониторинг изпълнението на целите, заложени в 

ЗУО и проследимост на изпълнението на мерките, 

заложени в ОПУДО 

- 
Общински 

бюджет 

2017, 

Постоянно 

актуализиране 

Еколог 

Провеждане на кампании за пролетно и есенно 

почистване 
1000 

Общински 

бюджет 
ежегодно 

Кмет, 

Еколог 

Проучване на нагласите на населението на Община 

Етрополе за разделносъбиране на биоотпадъците 
- - 2017 Еколог 
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Цели 
Индикатор за 

изпълнение 
Дейности 

Очаквани 

разходи 

Финансиран

е 
Срок за реализация 

Отговорни 

институции 

Кандидатстване за финансиране по различни програми, 

в т.ч. и участие в ежегодните конкурси в рамките на 

национална кампания „За чиста околна среда” 

- - постоянен 

Еколог 

Провеждане на информационни и разяснителни 

кампании във връзка с инвестиции в областта на УО 

- - 
постоянен 

Еколог 

Изготвяне и поддържане на информационен модул на 

интернет страницата на Община Сърница, свързан с 

дейностите по управление на отпадъците 

- - 

постоянен 

Еколог 

Актуална информация за фирмите, предоставящи услуги 

свързани с третирането и обезвреждането на отпадъци 

- - 
постоянен 

Еколог 

 

 

 

 

 

 

 



6. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Индикаторите за определяне степента изпълнението могат да се структурират в три 

взаимосвързани групи: 

• Индикатор за продукт: измерват се физически или монетарни единици; 

• Индикатор за резултат: свързват се с преките и непосредствени ефекти, създадени в 

хода на изпълнение на програмата за управление на отпадъците; 

• Индикатор за въздействие: свързани са с последствията от мерките в програмата 

извън непосредствените ефекти върху неговите преки бенефициенти. 

За да се реализира наблюдението на изпълнението и най-вече оценката (съсредоточена върху 

конкретните резултати), се изисква целите, приоритетите и мерките  да се измерват с 

конкретни индикатори, предварително определени и количествено изразени.  

Индикаторите допринасят за установяване постигането на целите и приоритетите на 

националното законодателство, стратегическите цели и съответстващи им индикатори както 

следва: 

• 100% обхващане на населението на общината в система за организирано 

сметосъбиране на битовите отпадъци. 

• Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците в депа отговарящи на нормативните 

изисквания. 

• Въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъци в съответствие с 

минималните технически изисквания,определени в Наредбата за опаковките и 

отпадъците от опаковки – минимален брой жители обслужвани от контейнери за 

разделно събиране, минимален обем на контейнерите и др.; 

• Постигане на целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци; 

• Постигане на целите за рециклиране на битови отпадъци; 

• Постигане на целите за отклоняване на биоразградими отпадъци от депа за 

отпадъци. 

Индикаторите следва да допринасят за установяване постигането на целите за подобряване 

качеството на услугите или реализирани икономии за бюджета на общината: 

• Общия обем на поставените съдове - литра на жител. 

• Намаляване на количеството депонирани отпадъци – т.е. спестен обем от 

капацитета на регионалното депо вследствие на предварително третиране, отделяне 

на масово разпространени отпадъци или други оползотворими отпадъци. 

Индикаторите за оценка реализацията на програмата, макар и базирани на конкретни числа, 

следва да отразяват тенденции в развитието на общината. Такива могат да бъдат стойностите, 

изразени като процент от цялото, за да се проследи тенденцията, сравнена с изходното 

положение (както е и в случая намаляването на количеството депонирани отпадъци). В същото 

време данните за самото оценяване трябва да са редовни (официализирани), верифицирани, 

релевантни (в съответствие) и прости. 

Таблица 6-1индикатори за постигане на мерките предвидени в подпрограмите 

№ ПОДПРОГРАМА ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛТА 

1 Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци 

1.1. Оптимално използване на икономически сравнение на количеството образувани битови 
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№ ПОДПРОГРАМА ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛТА 

инструменти и други мерки за стимулиране на  
предотвратяването на отпадъци 

отпадъци спрямо предходни години 
сравнение на количеството образувани фракции 
битови отпадъци спрямо количеството на същите 
фракции през предходни години 

1.2. Намаляване количеството на опасните отпадъци 
в потока на  битовите отпадъци 

Количества опасни отпадъци от домакинствата 
събрани чрез мобилни пунктове и количества 
предадени на площадка за безвъзмездно 
предаване 
процент на обхванато население от системи за 
събиране на опасни битови отпадъци 

2 Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна 
употреба и за рециклиране на битовите отпадъците от хартия, метали, пластмаса и 
стъкло 

2.1. Въвеждане на системи за разделно събиране, с 
цел оползотворяване и рециклиране на 
отпадъци – отпадъци от опаковки, други масово 
разпространени отпадъци, други рециклируеми 
отпадъци 

мин.50% от общото тегло на отпадъците от 
хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло са 
подготвени за повторна употреба и рециклиране 
(2020 г.) 
население, обхванато от отделните системи за 
разделно събиране при зададени минимални 
технически изисквания за брой жители 
обслужвани от контейнер 
количеството на масово разпространените 
отпадъци, събрано разделно от организациите по 
оползотворяване спрямо  количеството, което им 
е необходимо за изпълнение на целите за 
събиране и оползотворяване, като се отчете 
делът на населението на общината спрямо 
населението на страната – с цел установяване 
дали са изпълнени целите на ниво община 
процент от населението с положителен отговор 
на анкети за установяване степента на 
удовлетвореност от предоставяните услуги за 
разделно събиране на отделните видове 
отпадъци 

3 Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите и изискванията за 
биоразградимите и биоотпадъците 

3.1. Въвеждане на системи за разделно събиране, с 
цел оползотворяване на биоразградими 
отпадъци 

мин. 50% от количеството на битовите 
биоотпадъци образувани през 2015 г. са 
разделно събрани и оползотворени (2020 г.) 
население, обхванато от системи за разделно 
събиране  
количеството на биоотпадъци, събрано разделно 
спрямо  количеството, което е необходимо за 
изпълнение на целите  
процент от населението с положителен отговор 
на анкети за установяване степента на 
удовлетвореност от предоставяните услуги за 
разделно събиране на биоотпадъци 

3.2. Намаляване на количествата депонирани 
биоразградими отпадъци  

количеството депонираните биоразградими 
битови отпадъци е до 35% от общото количество 
на същите отпадъци, образувани в Република 
България през 1995 г. (2020 г) 

4 Подпрограма с мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци 
разрушаване на сгради 

4.1. Въвеждане на правила и отговорности за 
одобряване на планове за управление на 
строителни отпадъци 

2020 г. - мин. 70% от общото тегло на 
строителните отпадъци са подготвени за 
повторна употреба, рециклиране и друго 
оползотворяване  
 

5 Подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депата с преустановена експлоатация 
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№ ПОДПРОГРАМА ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛТА 

5.1. Ликвидиране на стари замърсявания от депа и 
нерегламентирани сметища 

закриване и рекултивация на клетка 1 на 
регионалното депо 
брой и площ на закритите нерегламентирани 
сметища и стари замърсявания с битови 
отпадъци, площта им и съотношението й спрямо 
площта на идентифицираните нерегламентирани 
сметища и стари замърсявания с битови 
отпадъци 

6 Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 
обществеността по въпросите на управление на отпадъците 

6.1. Повишаване на общественото съзнание проведени информационните кампании 
издадени информационни материали  

7 Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на отпадъците 
 

7.1. Разработване и прилагане на модерна, 
многофункционална система за събиране и 
транспортиране на битови отпадъци 

процент на обхванатото население от 
организирани системи за сметосъбиране на 
общинско ниво 
обем на поставените съдове на жител - литра на 
жител 
процент от населението с положителен отговор 
на анкети за установяване степента на 
удовлетвореност от предоставяните услуги за 
събиране на битови отпадъци 

8 Предварително третиране и Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци 

8.1. Въвеждане на система за  обезвреждане на 
отпадъци на регионален принцип 

количество на отпадъците, което се обезврежда 
на регионалното депо спрямо общото количество 
на образуваните отпадъците  
количество на предварително третираните 
(стабилизираните) преди депониране отпадъци 
спрямо общото количество на депонираните 
отпадъци 

9 Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на 
законодателството и политиката в областта 

 Ефективно прилагане на законодателството по 
управление на отпадъци 

брой на извършените проверки на лица, 
извършващи дейности с отпадъци или при чиято 
дейност се образуват отпадъци 
брой на наложените санкции и сума на глобите 

10 Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците 

 Разработване и прилагане на централизирана 
информационна система за отпадъците 

видове отпадъци от необходимите за изпълнение 
на количествените цели включени в 
централизирана информационна система 
разлика между количествата отчетени към 
общината и към ИАОС – проверка за 
достоверност 

11 Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за управлението 
на отпадъците в страната 

 Подобряване на капацитета на общинските 
администрации за установяване на интегрирани 
и ефективни системи за управление на 
отпадъците 

броят на извършените проверки и други 
дейности, свързани с управление на отпадъците 
спрямо броят на експертите ангажирани с тези 
дейности в съответната община 
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7. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

Настоящата програма за управление на отпадъците следва приоритетите и мерките, заложени 

основно в следните стратегически документи: 

 

• Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. 

• Национален стратегически план за поетапното намаляване на количествата 

биоразградими отпадъци, предназначени за депониране до 2020 г. 

• Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство 

иразрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020 г. 

 

Програмата е разработена в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за 

регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионалния план за развитие на 

Южен централен район на планиране (2014-2020), Областната стратегия за развитие на област 

Пазарджик (2014-2020) и Общинския план за развитие на община Сърница (2015-2020). 

Общинската програма за управление на отпадъците се изготвя в съответствие с Приоритет 3 от 

Общинския план за развитие на община Сърница за периода 2015-2020 г.: Доизграждане и 

подобряване на техническата инфраструктура и опазване на околната среда, Мярка 3.2: 

Развитие на екологичната инфраструктура и биоразнообразието. Дейностите включват 

оптимизиране на събирането на отпадъците и внедряване на технологии за разделно събиране. 

Към това могат да се добавят и мерки за компостиране на биоразградимите отпадъци, 

рециклиране и екологично обезвреждане в изпълнение на Пътната карта за ефективно 

използване на ресурсите в Европа в периода до 2020 г. 

Програмата се явява неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда 

на община Сърница след като такава бъде приета. 
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8. НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Основна задача на мониторинга е да отбелязва отклоненията от Програмата и Плана за 

действие достатъчно рано, за да се осигури възможност за своевременно коригиране. За целта 

може за всяка една от мерките да се разработят индикатори, които да отразяват степента на 

напредъка в изпълнение на конкретната мярка. 

Въз основа на проведения мониторинг се прави периодична оценка на изпълнение на мерките 

от Плана за действие. 

Месечна отчетност: Ежемесечно отговорните лица от общинската администрация съставят 

протоколи и подписват отчетните документи на фирмите-контрагенти за извършените дейности 

по сметосъбиране и сметоизвозване, съгласно договорните задължения. 

 

Оценката на резултатите от изпълнението на общинската програма предполага събиране, 

съпоставяне и анализиране на годишната информация за постигането на целите на програмата 

чрез количествени или качествени индикатори, определени за програмните цели. 

Информацията за показателите, както и необходимата информация за анализ и оценка на 

тенденциите, напредъка и степента на постигане на целите на общинската програма за 

управление на отпадъците , се събира и обработва от отдел „Екология“. 

Ежегодно се актуализира плана за дейностите по изпълнение на програмата. 

Общинската програма за управление на отпадъците се актуализира при промяна във 

фактическите и/или нормативните условия.. 

 

Съгласно чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, Кметът на общината 

информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на 

общинската програма за управлението на отпадъците през предходната календарна 

година. 
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9. РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ 

„Биоотпадъци“ са биоразградими отпадъци от  парковете  и градините, хранителни и 

кухненскиотпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и 

търговските обекти, както иподобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата 

промишленост. 

„Биоразградими отпадъци“ са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат 

анаеробноили аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други. 

„Битови отпадъци“ са "отпадъци от домакинствата" и "подобни на отпадъците от 

домакинствата". 

„Депониране на отпадъци“ е метод, при който не се предвижда последващо третиране на 

отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за 

отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени за 

обезвреждане. 

„Масово разпространени отпадъци“ са отпадъци, които се образуват след употреба на 

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

характеристики изискват специално управление. 

„Обезвреждане” е всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има 

като вторична последица възстановяването на вещества или енергия. 

„Оползотворяване“ е дейност, при която отпадъкът се използва за полезна цел чрез замяна 

на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, 

или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в 

икономиката като цяло. Оползотворяването включва повторната употреба, рециклирането и 

оползотворяването на енергия. 

„Организация по оползотворяване“ е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон 

или съгласно националното му законодателство, което не разпределя печалба и което 

управлява и/или самостоятелно извършва дейностите по разделно събиране, рециклиране и 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци. 

„Отпадъци от домакинствата“ са отпадъците, образувани от домакинствата. 

„Парникови газове“ са: въглероден диоксид (CO2), метан (CH4), диазотен оксид (N2O), 

флуоровъглеводороди (HFCs), перфлуоровъглероди (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6), и други 

естествени и антропогенни газообразни компоненти на атмосферата, които абсорбират и 

повторно излъчват инфрачервена радиация. 

„Повторна употреба“ е всяка дейност, чрез която продуктите или компонентите, които не са 

отпадъци, се използват отново за целта, за която са били предназначени. 

„Подготовка за повторна употреба“ е проверка, почистване или ремонт, операции по 

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

станали отпадък, се подготвят, така че да могат да бъдат повторно използвани без всякаква 

друга предварителна обработка. 

„Рециклиране" е всяка дейност по оползотворяване, посредством която отпадъчните 

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

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

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

като горива или за насипни дейности. 
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОГНОЗИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

Анализът на състоянието на управление на отпадъците се основава на: 

 

• Анализ на действащите нормативни и програмни документи в контекста на правата и 
задълженията на общините по управление на отпадъците; 

• Анализ на отпадъците; 

• Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците; 

• Анализ на институционалния капацитет; 

• Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на 

отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване; 

• Анализ на организационните схеми за управление на отпадъците; 

• Анализ на информирането на обществеността; 

• Анализ на информационното обезпечаване. 

 

I. Анализ на действащите нормативни и програмни документи в 

контекста на правата и задълженията на общините по 

управление на отпадъците 

Изискванията на националното законодателство 

Приети са следните стратегически документи, закони и подзаконови нормативни актове на 

национално и общинско ниво, изискванията на които са отразени в настоящата общинска 
програма: 

 

• Закон за управление на отпадъците18; 

• Закон за опазване на околната среда19; 

• Национален план за управление на отпадъците 2014-2020, приет от МС на 22.12.2014 

• Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 

• Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 

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

• Наредба  за  изискванията,  на  които  трябва  да  отговарят  площадките  за разполагане   

на   съоръжения   за   третиране   на   отпадъци20 

• Наредба  за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други 

съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци21 

• Наредба   за   реда   и   начина   за   изчисляване   и   определяне   размера   на 

обезпеченията и отчисленията,  изисквани при депониране на отпадъци22 

• Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите 

отпадъци23 

                                                
18 изм. и доп., бр. 105 от 30.12.2016 г. 
19изм. и доп., бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г. 
20 обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. 
21 обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г. 
22 обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г. 
23 приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г. (Oбн. ДВ, бр. 11 от 31.1.2017 г.) 
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• Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни 

рециклирани материали24 

• Наредба № 2 за класификация на отпадъците25 

• Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри26 

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

отпадъци27 

• Наредба за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации  

за  изгаряне  и  за  съвместно  изгаряне  на  отпадъци28 

• Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистване на отпадъчни 

води чрез употребата им в земеделието29 

Обществените отношения в сектор „Управление на отпадъците” са регламентирани в Закона за 

управление на отпадъците30 (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове към него. Чрез тях 

се уреждат задълженията на лицата, извършващи дейности с отпадъци, информацията за 

дейностите с отпадъци, програмиране чрез национална и общински програми за управление на 

отпадъците, разрешаване и контрол на дейностите с отпадъци; внос, износ и транзитен превоз, 

глоби и санкции за неизпълнение. Със ЗУО се въвеждат принципите „замърсителят плаща”, 

„разширена отговорност на производителя” и йерархията на управление на отпадъците, както и 

преминаването към регионален принцип на управление на битовите отпадъци. Въвеждат се 

икономически стимули за предприемане на реални действия от местните власти за намаляване 

на депонираните отпадъци, конкретно адресирани оперативни цели за рециклиране на битови и 

строителни отпадъци, изисквания към съоръженията и инсталациите за отпадъци, правила за 

управление на масово разпространените отпадъци. Регламентирани са подхода за „край на 

отпадъка” и за „странични продукти”. Определени са детайлно контролните функции на 

институциите и конкретните глоби и санкции за неспазване на закона. 

Задълженията на кмета на община по отношение управление на отпадъците са разписани в 

Глава I, Раздел III Задължения на органите на местното самоуправление и местната 

администрация. Кметът на община е отговорен за осигуряването на съдове за събиране на 

битовите отпадъци, събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или 

други инсталации и съоръжения, почистването на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, 

избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 

отпадъци или на други инсталации или съоръжения, предотвратяването на изхвърлянето на 

отпадъци на неразрешени за това места (чл.19) 

 

В отговорностите на кмета на общината се включват и следните дейности: 

1) организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 

отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на 

съответната община; 

2) разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за 

следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло; 

                                                
24 приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г. 
25 обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г. 
26обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г. 
27приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г. 
28обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г. 
29приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г. 
30 изм. и доп., бр. 105 от 30.12.2016 г. 
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3) организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 

отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите 

елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово 

разпространени отпадъци; 

4) изпълнението на решенията по чл. 26, ал. 1 на общото събрание на регионалните 

сдружения по чл. 24, ал. 1 и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, 

поправка и подготовка за повторна употреба; 

5) организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на 

наредбите по чл. 13, ал. 1 на ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или 

обезвреждане; 

6) разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в 

т.ч.определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за 

разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно 

разграждане; 

7) осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15 чрез интернет 

страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин; 

8) поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, 

стъкло, хартия и картон на територията на съответната община; 

Кметът на общината организира управлението на битовите и строителните отпадъци, 

образувани на нейна територия, съобразно изискванията на ЗУО и наредбата по чл. 22 от 

същия закон. 

Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за 

разделно събиране по чл. 19, ал. 3, т. 6, като сключва договори с организации по 

оползотворяване или други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за 

извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на 

отпадъци на територията на съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено по 

реда на глава седма, раздел II от ЗООС.  В договорите следва да бъдат уредено разделното 

събиране на отпадъци от домакинствата, административните, социалните и обществените 

сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, 

забавления и туризъм и се определят най-малко следните условия: 

• изискванията към системата за разделно събиране на отпадъците от домакинствата, в т.ч. 

обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно 

събиране на отпадъците, честота на обслужване; 

• количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците 

от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът за отчитане на тяхното 

изпълнение; 

• задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на 

територията на съответната община; 

• задълженията за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по 

прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и 

информационни кампании и работа с обществеността. (Чл. 20, ал.1) 

Общините, включени във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9, създават по реда на ЗУО 

регионално сдружение. Общините могат да получат финансиране на проекти в областта на 

управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на 

околната среда и водите или други национални публични източници на финансиране само след 

създаването на регионално сдружение, освен в случаите, когато съответният регион се състои 

от една община (Чл. 24). 
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Изисквания по отношение на Наредбите на общините по чл.22 от ЗУО 

Общините в България имат натрупан опит по разработване на общински наредби за управление 

на отпадъците в изпълнение на чл.19 от отменения ЗУО от 2003 г. Тези наредби трябва да 

бъдат актуализирани и да се допълнят с изискванията, въведени със ЗУО след 2012 г. От 

съществено значение за постигане на целите на екологосъобразното управление на отпадъците 

е детайлното регламентиране в Наредбата по чл.22 от ЗУО на задълженията на физическите и 

юридическите лица за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци, както 

и ангажимента на общинските структури и звена в разглежданата област. 

ЗУО определя минималните изисквания за съдържание на общинските наредби за управление 

на отпадъците, които трябва да уреждат: 

• условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, 

включително биоразградими (в т.ч. и биоотпадъци) и опасни битови отпадъци; 

•  условията и реда за създаването и функционирането на системите за разделно събиране 

на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, включително образувани 

такива отпадъци от търговски обекти, производствени, стопански и административни 

сгради и населените места, за които се въвеждат тези системи (напр. регламентиране в 

кои населени места системата е задължителна, какви са техническите изисквания за 

предаване/изхвърляне на разделно събраните отпадъци, къде/на кого и при какви условия 

могат да се предават, изисквания за графици и т.н.); 

• условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на строителни 

отпадъци и от разрушаване на сгради, в т.ч от ремонтната дейност на домакинствата; 

• условията и реда за изхвърлянето, събирането, транспортирането, претоварването, 

оползотворяването и обезвреждането на масово разпространени отпадъци/отпадъци от 

опаковки; излезли от употреба моторни превозни средства и електронно и електрическо 

оборудване; излезли от употреба батерии и акумулатори; отработени масла; излезли от 

употреба гуми; 

• изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и 

стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките /отнася се до пунктовете за 

предаване на посочените отпадъци в рамките на населените места, известни сред 

населението и като пунктове за вторични суровини/, изискването за поддържане на 

публичен регистър от общината с точното местоположение и какви отпадъци приемат, 

работно време и т.н. Това са изисквания, например, свързани с местоположението на тези 

пунктове – в определени зони, обозначенията на тези пунктове и други технически 

изисквания, работно време, какви отпадъци се приемат и др.; 

• условията за предаване на отпадъци на площадките за безвъзмездно предаване на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни 

отпадъци и други във всички населени места, както и населените места за които общините 

осигуряват такива площадки; 

• заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на ЗМДТ. 

Освен посочените по-горе минимални изисквания за съдържание на общинските наредби по 

чл.22 от ЗУО, общините могат да включат уреждането на широк кръг въпроси от компетенции 

на общините, свързани с управлението на отпадъците и чистотата на населените места, 

произтичащи от ЗУО и други закони. 

 

Изисквания на ЗУО относно одобрението и отчитането на общинска програма за 

управление на отпадъците 
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Съгласно ЗУО ангажиментът за разработване на програма за управление на отпадъците е на 

кмета на общината, а за нейното одобрение – на Общинския съвет.  

ЗУО съдържа следните ключови изисквания по отношение на общинските програми за 

управление на отпадъци: 

• Общинската програма трябва да бъде разработена в съответствие със структурата, целите 

и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО), приет с 

решение на Министерски съвет през декември 2014 г. 

• Общинската програма се разработва и приема за период, който следва да съвпада с 

периода на действие на НПУО. Периодът, за който МОСВ разработва Националния план, е 

2014-2020 г. 

• Общинската програма трябва да включва необходимите мерки за изпълнение на 

задълженията на кмета на общината, регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО. 

• Съгласно чл. 52 ал. 2 от ЗУО, общинските програми за управление на отпадъците, са 

секторни програми и са неразделна част от Общинските програми за опазване на околната 

среда. По тази причина Общинската програма за управление на отпадъците времево 

кореспондира, както с периода на действие на НПУО, така и с периода на действие на 

Общинска програма за опазване на околната среда. 

• Да се осигури обществен достъп до програмата на общината за управление на 

отпадъците. 

Кметът на общината е длъжен ежегодно до края на месец март да информира Общинския 

съвет за изпълнението на мерките от програмата през предходната година. Целесъобразно е 

ежегодният отчет за изпълнение на общинската програма да се публикува на интернет 

страницата на общината с цел информиране на гражданите и бизнеса. 

 

Изисквания относно битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаси, стъкло 

Законът за управление на отпадъците поставя цели за повторна употреба и рециклиране на 

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

домакинствата и подобни отпадъци от други източници, които общините да достигнат, както 

следва: 

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

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

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

• Съгласно ЗУО, системите за разделно събиране на отпадъците от хартия, метал, пластмаса 

и стъкло, включително отпадъците от опаковки от хартия, метал, пластмаса и стъкло, 

трябва да обхванат задължително всички населени места с население, по-голямо от 5000 

жители, и курортните населени места. За тези населени места, законът изисква отпадъците 

от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метал, образувани от търговски обекти, 

производствени, стопански и административни сгради да се събират разделно в 

съответствие с реда и условията, регламентирани с Наредбите на по чл. 22 на ЗУО.  

Предоставя се възможността кметът на общината да организира изпълнението на задълженията 

си за участие в системите за разделно събиране на отпадъци, като сключва договори при 

условия и ред, определен с решение на общинския съвет, с: 

• организации по оползотворяване на МРО, притежаващи разрешение, издадено по ЗУО 

и/или с 

• други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда 

ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или 
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оползотворяване на отпадъци на територията на съответната община, и/или комплексно 

разрешително, издадено по реда на ЗООС. 

С договорите се урежда разделното събиране на посочените отпадъци от домакинствата, 

административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, 

търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм. 

С договорите трябва да се определят най-малко следните условия: 

• изискванията към системата за разделно събиране на отпадъците от хартия, метал, 

пластмаса и стъкло от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и 

разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на 

обслужване; 

• количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците 

от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът за отчитане на тяхното 

изпълнение; 

• задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на 

територията на съответната община; 

• задълженията за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по 

прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и 

информационни кампании и работа с обществеността. 

Битови биоразградими отпадъци 

Въвежда се изискване най-късно до края на 2020 г. общините да ограничат количеството 

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

отпадъци, образувани в България през 1995 г.  

ЗУО изисква кметовете на общини да организират разделното събиране и съхраняването на 

битови биоразградими отпадъци и биоотпадъци, (в т.ч. определянето на местата за разполагане 

на необходимите елементи на системата за разделно събиране на тези отпадъци и предаването 

им за компостиране или друг вид третиране), както и за постигане за целите за намаляване на 

депонираните биоразградими отпадъци на общинските депа и постигане на целите за 

оползотворяване на биоотпадъците. 

Отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради 

Въвеждат се поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 

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

възложителите на строителни дейности: 

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

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

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

Финансови последици и стимули за общините, произтичащи от ЗУО 

При изпълнение на целите за рециклиране на отпадъците от хартия, метал, пластмаса и стъкло, 

общините се освобождават от задължението за заплащане на 50% от финансовите отчисления 

за депониране на отпадъци. 

При изпълнение на целите за биоразградими отпадъци, общините се освобождават от 

заплащане на 50% от финансовите отчисления за депониране на отпадъци, целящи 

увеличаване на оползотворени битови биоразградими отпадъци и намаляване на дела на 

депонираните такива. Следва да се обърне внимание, че съгласно Наредбата за разделно 

събиране на биоотпадъците, освобождаването от заплащане на отчисления е както при 

изпълнение на целите по чл. 31, ал.1 от ЗУО. Общините могат да се освободят авансово от 



74 

 

заплащане на отчисленията за депониране, ако отговарят на определени условия, 

регламентирани с Наредбата. 

При неизпълнение на изискванията за осигуряване на общински площадки за предаване на 

разделно събрани отпадъци до средата на 2014 г. отчисленията за депониране се увеличават с 

15%. 

Освобождаването от отчисленията за депониране представлява много съществен стимул за 

достигане на целите от общините, като се има предвид нормативно регламентирания от МС 

размер на отчисленията, както и препоръките и очакванията на Европейската комисия този 

размер да достигне 100 лв./тон депониран отпадък през 2020 г. Размерът на отчисленията за 

всеки тон депониран отпадък на депата, които отговарят на нормативните изисквания, е както 

следва: 

 

Година 2011  2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 г. и 

всяка 

следваща 

година 
Отчисления 

лв./т 

3 9 15  22  28  36  47  61  78  95 лв./т 

Законът за управление на отпадъците от 2012 г. въвежда допълнителни ангажименти за 
общинското управление по отношение на: 

• организацията на разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината 

за отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки, задължително във всички населени места с 

население по-голямо от 5000 жители. В община Сърница няма населено място (в т.ч. и 

общинският център) с повече от 5000 жители; 

• организиране разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказване 
съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци 

• съдействие за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за 

повторна употреба; 

• организиране на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на 
наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане; 

• разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци;  

• осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци 

от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички 

населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината. 
(Такива населени места на територията на община Сърница няма); 

• почистването от отпадъци на общинските пътища  
• осигуряването на информация на обществеността  

• поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, 
стъкло, хартия и картон на територията на съответната община; 

• предотвратява изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места и организиране на 

почистването им. 

НПУО извежда следните основни принципи на управлението на отпадъците: 

 

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

избегнато, където това е възможно.  

• “Разширена отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” – лицата, които 
образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната 

среда трябва да покрият пълните разходи за третиране на отпадъците, гарантиращо 

висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве.  

• “Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат 
предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап.  
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• “Близост” и “самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани 
възможно най-близко до мястото на тяхното образуване.  

• „Участие на обществеността“ в разработването на плановете за управление на 

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

тях след разработването им.  

 

В НПУО РСУО Доспат се споменава в следните три приложения: 

• В Индикативния списък на Приложение 4 на НПУО за РСУО, в които могат да се изградят 
инсталации за компостиране и анаеробно разграждане; 

• В Индикативния списък на Приложение 5 на НПУО за РСУО, в които могат да се закупят 

и инсталират компостери за домашно компостиране; 

• В Индикативния списък на Приложение 6 на НПУО за РСУО, в които могат да изградят 
депа за битови отпадъци, допълнителни клетки и довеждаща инфраструктура. 
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Анализ на общинската нормативна рамка 

Дейностите по управление на отпадъците представляват комплекс от решения, действия и 

дейности, свързани с образуването на отпадъците, екологосъобразното им третиране на база 
определена информация, както и различните форми на контрол. 

Нормативната база на местно ниво се изготвя от Кмета на общината и общинската 
администрация и се одобрява и приема от Общинския съвет. Общинският съвет на община 

Сърница се състои от 13 общински съветници. От неговия състав е избрана постоянна 

комисияот 6 общински съветници по "Общинска собственост, устройство на територията, пътна 
и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, селско и горско стопанство", която обсъжда и 

предлага какви решения да се вземат по време на сесия на Общинския съвет. 

В съответствие с нормативните изисквания Общинският съвет е приел следните общински 

наредби и програми, пряко или косвено свързани с управлението на отпадъците: 

 

• Наредба за управление на отпадъците на територията на община Сърница, приета с 
Решение на Общински съвет  №28 от 28.03.2017 г. С тази Наредба във връзка с чл.22 от 

Закона за управление на отпадъците се детайлизират правата и задълженията на 
общинската администрация, на гражданите и юридическите лица, по отношение на 

управлението  на  отпадъците и се привеждат изискванията на ЗУО на общинско ниво. 
Това е първият административен акт свързан с управлението на отпадъците, приет от 

Общински съвет Сърница след обособяването на общината като самостоятелна 

административна структура. 

• Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на 
околната среда и защита на имуществото на територията на Община СърницаРешение 

№10 от 27.04.2015г. с Протокол №3; 

• Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община 
Сърница Решение №50 от 28.04.2016г. с Протокол №4; 

• Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Сърница. Наредбата регламентира определянето и плащането 

на такса битови отпадъци Решение №11 от 27.04.2015г. с Протокол №3; 

• Наредба за определяне размера на местните данъци в Община СърницаРешение №38 от 
28.07.2015г. с Протокол №7. 

 

Контролът по изпълнение на горепосочените нормативни и програмни документи се 

осъществява от кмета на общината, респективно от общинска администрация– Сърница. 

От създаването на община Сърница като самостоятелна административна единица е изготвена 

една Програма за управление на дейностите по отпадъците, която е за периода 2016-2020 

година. Основната цел на Програмата е:Предоставяне на устойчиви, икономически достъпни и 
законосъобразни услуги по управление на отпадъците на територията на общината в 

съответствие с екологичното законодателство, националната политика по управление на 
отпадъците и стратегията за развитие на общината. С разработване на Програмата са 

поставени и няколко подцели: 

 

• Получаване на реална представа за съществуващото състояние по въпроса с отпадъците 

на територията на общината; 

• Оптимизиране на организацията по осигуряване на съдове за смет, сметосъбиране, 

сметоизвозване и депониране на ТБО; 

• Управление на строителните и специфични потоци отпадъци; 

• Разделно събиране на рециклируемите отпадъци от бита на населението; 

• Компостиране на биоразградимите отпадъци; 

• Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци; 
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• Въвличане на обществеността, медиите и неправителствените организации в цялостния 

процес на екологосъобразното и съответстващо на законните изисквания третиране на 

отпадъците. 

 

Разгледаната програма не е изготвена в съответствие с Методически указания за разработване 

на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД-

211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, което налага нейното 
актуализиране и привеждане в съответствие с тях. 

За краткото време откакто съществува, общинската администрация полага целенасочени усилия 
и е разрешила част от задачите и проблемите по управление на отпадъците, като основните 

успехи са свързани с:  

• подновяването на сметосъбиращата техника и съдовете за отпадъци; 

• разработване и приемане на необходимите общински законодателни документи във връзка 

с опазването на околната среда и в частност на управлението на отпадъци; 

• постигане на 100% обхват на населението от системата за организирано сметосъбиране и  

• въведеното разделяне на значителна част от рециклируемите отпадъци от опаковки, като 

по този начин не се допуска тяхното депониране. 

 

Основни изводи: 

Общинската администрация полага необходимите усилия за своевременно изготвяне и 

приемане на основните нормативни и стратегически документи на общинско ниво (наредби, 
програми и др.), както и за спазване на динамично развиващото се през последните години 

законодателство, свързано с управлението на отпадъците. 

Изготвени и приети са общинските наредби, изисквани от националното законодателство. 

РСУО Доспат, част от която е община Сърница е включена в три от индикативнте списъци на 

НПУО 2014-2020: 

 

• за РСУО, в които могат да се изградят инсталации за компостиране и анаеробно 

разграждане; и  

• за РСУО, в които могат да се закупят и инсталират компостери за домашно 
компостиране. 

• За РСУО, в които могат да изградят депа за битови отпадъци, допълнителни клетки и 

довеждаща инфраструктура. 
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II. Анализ на отпадъците 

 

Непрекъснато нарастващото количество отпадъци, образувани от жизнената дейност на хората, 
производството и търговията, налага предприемането на мерки за намаляване на общото им 

количество, повторната им употреба и увеличаване рециклирането и оползотворяването им. 

Същевременно с развитието на технологиите за третиране на отпадъци, все повече се 
разширяват възможностите за използването на отпадъците като алтернативен суровинен и 

енергиен източник и намаляване на количеството, предназначено за депониране. 
 

Общинското ръководство на Община Сърница полага значителни усилия за осигуряване на 
населението на общината и нейните гости с качествени услуги по отношение на управлението 

на отпадъците, в т.ч. и поддържането на чистотата на обществените места и територията на 

общината като цяло. Благодарение на тези целенасочени усилия 100% от населението на 
общината е включено в организирано сметосъбиране и сметоизвозване.Общината е 

обхваналана 100% населението и чрез системата за разделно събиране на 
масоворазпространените отпадъци от опаковки, въпреки че включването на населени места 

спо-малко от 5000 жители не е задължително след въвеждане на законовата разпоредба на ЗУО 

от 13.07. 2012г. 
 

В същото време общинската администрация все още не разполага с надеждни данни и точна 
статистика за образуваните и депонирани количества отпадъци – битови, производствени, 

опасни, градински и строителни. Подобряването на отчетността в тази посока и създаването на 
надеждна база данни може да се определи като една от важните задачи пред общинската 

администрация. 

 
Особеностите и тенденциите в управлението на отпадъците, които Община Сърница отчита при 

съобразяване с нормативните изисквания са следните: 

• В преобладаваща част от населените места отпадъците в голяма степен представляват 

отпадъци от селскостопанска продукция, животинска тор, листна маса и др.; 

• Фамилното компостиране и особено изграждането на площадки за компостиране на 

биоразградими отпадъци с възможност за контрол и отчетност е една приемлива и вече 

задължителна алтернатива, съгласно новата нормативна уредба по УО; 

• При оразмеряване на системата за сметосъбиране следва да се отчита евентуалното 

намаление на количеството на отпадъците вследствие организиране на разделно събиране 

на рециклируеми отпадъци. Опитът на страните от ЕС показва, че реални резултати се 

постигат след минимум пет години работа с обществеността; 

• По-чувствително намаляване на отпадъците за депониране ще има след 2017 г. когато се 

очаква насочване на биоразградимите отпадъци към съоръжения за компостиране. 

 

II.1 Битови отпадъци, количество и състав 

По смисъла на ЗУО "Битови отпадъци" са отпадъците, които се образуват от домакинствата и 

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

изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство. 

Количества битови отпадъци 

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

отпадъците са в пряка зависимост от развитието и организацията на стопанската дейност, 
демографските особености на района и от природните условия, в които се осъществява 

човешкия живот. Битовите отпадъци се формират от жизнената дейност на хората. 

Количеството и съставът им зависят от: 

• Мястото на образуване; 

• Стандарта на живот на населението и неговата култура; 
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• Степента на благоустроеност на населените места; 

• Начина на отопление; 

• Други фактори. 

Изхождайки от спецификата на тези фактори, а също и от административно-териториалната и 
социално-икономическата характеристики на община Сърница, основните източници на 

твърдите битови отпадъци (ТБО) се явяват домакинствата, производствените предприятия, 
търговските и др. обслужващи обекти. 

Съгласно Заповедта на кмета на Община Сърница за определяне на обхвата на услугата по 

сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци и Наредбата за управление на отпадъците на 
територията на община Сърница в система за организирано сметосъбиране, сметоизвозване и 

обезвреждане на отпадъците на депо са обхванати и трите населени места в общината 
(Сърница, Медени поляни и Побит камък). Осигурено е и поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване.  

Образуваните отпадъци по данни на общинската администрация считано от март 2017 г. се 

депонират на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Сатовча, Борино и 

Девин, разположено в местността „Шахтата” в землището на село Барутин, община Доспат, като 
преди това се замерват на кантар.В същото време в Годишния доклад за 2015 за изпълнение на 

дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително No328 – Н0/2008 г. не са 
посочени данни за количества отпадъци постъпили от община Сърница.Причината за това е, че 

общината е извозвала отпадъците до края на февруари 2017 г. на нерегламентирано депо, за 

което е приложен протокол от РИОСВ. Няма проект за закриване и рекултивация на това депо. 

По данни от Община Сърница количествата битови отпадъци постъпили за депониране през 

2015 и 2016 г. на старото депо в местността Делджилери е както следва: 

Таблица П.1 1Депонирани отпадъци за 2015 и 2016 г. 

 

Община 
Количество депонирани отпадъци, тона 

2015 2016 

Сърница 1190 1010 

Източник: Община Сърница 

Допълнително от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки през 2016 г. са 
събрани общо 34.64 тона отпадъци, от които са предадени за рециклиране 11,447 тона 

отпадъци. 

Количествата на битовите отпадъци се запазват почти постоянни през последните години, тъй 
като минималното намаление на броя на населението се компенсира с лекото нарастване на 

притока на туристи в общината. 

В следващата таблица е представена нормата на натрупване за количеството образувани 

битови отпадъци на територията на общината за жител на година, въз основа на актуалните 
данни за броя на населението в края на 2015 година. 

Таблица П.1 2Норма на натрупване на жител на година за 2015 г., кг 

Норма на натрупване 

На жител за година за смесени 

битови отпадъци 

за 2015 г. 

На жител за година за 

всички битови отпадъци 

за 2015 г. 

Отпадъци при въвеждане на система 

за разделно събиране на градински и 

зелени отпадъци 

кг/година кг/година кг/година 

207,47 245,95 247,56 
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Нормата е определена при следните допускания: 

• 1 000тона смесени битови отпадъци за 2015 г.; 

• 1 185,5 тона общо количество битови отпадъци за 2015 г. (смесени отпадъци и разделно 

събрани отпадъци от цветни контейнери); 

• 1 193,22 тона общо количество битови отпадъци, при въвеждане на система за разделно 

събиране на зелени отпадъци; 

• Население на община Сърницакъм 31.12.2015 г., 4 820 жители, по НСИ. 

 

Тази стойносте съпоставими с нормите на натрупване, препоръчвани от Методиката за 
определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци31, утвърдена със Заповед №РД 

744/29.09.2012 г. и диференцирани за различни населени места, приложими за периода 2012-
2015 г., определят 242 кг на човек средно за населени места под 3000 души. 

 

Състав на отпадъците 

Най-актуалните данни за състава на отпадъците, които се образуват на територията на община 

Сърница се получават отокончателния отчет на „БТ-Инженеринг” ЕООД за “Изготвяне на 
морфологичен анализ на състава и количеството битови отпадъци образувани на територията 

на община Сърница”.Отчетът е изготвен в изпълнение на договор сключен между община 

Сърница и „БТ-Инженеринг” ЕООД и представя проведените изследвания и анализи на състава 
на битовите отпадъци, в рамките на четири годишни сезона (сезони есен и зима проведени 

анализи от община Сърница, сезони пролет и лято проведени от анализи от Изпълнителя).В 
следващите таблици са представени обобщените данни за морфологичния състав на битовите 

отпадъци на община Сърница според споменатия окончателен отчет на „БТ-Инженеринг” ЕООД. 

 

Фракционен състав 

С този показател се изразява процентното съдържание на масата на отделните компоненти в 
отпадъците по отношение на техните размери спрямо общата маса на отпадъците. Данните за 

фракционният състав са необходими при определяне на конструктивните параметри на някои 
съоръжения за третирането на отпадъците (сита, дробилки и др.). Обобщени резултати от 

четирисезонното изследване за фракционен състав на отпадъците в община Сърница са 

представени в следващата таблица. 

Таблица П.1 3Фракционен състав на битовите отпадъци, 2015 г. 

Фракционен състав Зима % Пролет % Лято % Есен % Средно % 

Над 150 мм 25,64 37,65 43,93 26,37 33,40 

От 65 до 150 мм 26,69 30,99 29,01 25,84 28,20 

До 65 мм 47,40 31,35 27,06 47,80 38,40 

Източник: Окончателен отчет на „БТ-Инженеринг” ЕООД за “Изготвяне на морфологичен анализ на 
състава и количеството битови отпадъци образувани на територията на община Сърница” 

Морфологичен състав 

В долната таблица е представен средния морфологичния състав на смесените битови отпадъци 
в община Сърница по основни компоненти, преди и след преоценка на фракцията „други“ в 

проценти. 

                                                
31http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Municipal_Waste/Metodika-2012.pdf 



81 

 

Резултатите за морфологичния състав на смесените битови отпадъци в община Сърница по 

основни компоненти са представени в следващата таблица: 

Таблица П.1 4Морфологичен състав на депонираните битови отпадъци по 

компоненти, 2015 г. 

Компоненти Среднопретеглен морфологичен 

състав на смесените битови 

отпадъци 

Среднопретеглен морфологичен 

състав на образуваните битови 

отпадъци в община Сърница  (вкл. и 

количество зелени отпадъци, което ще 

се събира от паркове и градини)* 

% % 

Хранителни  15,12 17,48 

Хартия и картон 10,91 11,70 

Пластмаса  13,68 14,08 

Текстил  2,32 2,52 

Гума  1,28 1,28 

Кожа  2,04 2,04 

Градински  16,78 18,36 

Дървесни  4,60 4,76 

Стъкло  3,90 5,12 

Метали  1,73 2,12 

Инертни  6,74 19,37 

ИУЕЕО 0,70 0,70 

Опасни  0,46 0,46 

Други 19,74 - 

Общо 100,00 100,00 

Източник: Окончателен отчет на „БТ-Инженеринг” ЕООД за “Изготвяне на морфологичен анализ на 

състава и количеството битови отпадъци образувани на територията на община Сърница” 

• Прави впечатление, че през 2015 г. в морфологичния анализ са отчетени 185 тона разделно 

събрани, което значително завишава състава на рециклируемите отпадъци в общо образуваните 

отпадъци. 

Според данните от изготвения през 2016 г. Окончателен отчет на „БТ-Инженеринг” ЕООД за  

“Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството битови отпадъци образувани на 

територията на община Сърница” в състава на смесените битови отпадъци преобладават 

инертните отпадъци отпадъци (19,37%, определени след преразпределяне на фракцията 

„други“) градинските отпадъци (18,36 %) и хранителните отпадъци (17,48 %).  

 

II.2 Отпадъци, подходящи за рециклиране и оползотворяване 

Количеството на отпадъците от хартия и картон, метал, стъкло и пластмаса в СБО от сив 

контейнер съгласно резултатите от морфологичния анализ на битовите отпадъци се оценява на 

33 % от общото количество отпадъциили 303 тона отпадъци за 2016 г. От тях най-голямо е 

съдържанието на пластмаса (14,08 %) и хартия и картон (11,7%). 

Община Сърница има сключен Договор за сътрудничество от 15.07.2015 г. с „Екобулпак” АД с 

предмет на дейност организиране на територията на общината на система за разделно 
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събиране, транспортиране, временно съхраняване, сортиране, рециклиране и оползотворяване 

на отпадъци от опаковки, образувани от домакинствата, административните, социалните и 

обществени сгради, училищата, заведенията за обществено хранене и търговските обекти. 

Данните за количеството разделно събрани и сепарирани отпадъци от системата за разделно 

събиране съгласно отчета на Екобулпак АД за 2016 г.  показват, че общо от цветните 

контейнери са събрани 34,640 тона отпадъци, от които след сепариране на полезната фракция 

са отделени 11,447 тона отпадъци за рециклиране. 

 

II.3 Строителни отпадъци 

Строителните отпадъци се получават вследствие на строително-монтажни работи и премахване, 

включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, изолационни материали, дърво, 

азбест и други опасни отпадъци и др., съответстващи на кодовете на отпадъци от група 17 на 

Приложение 1 на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004г.).Минералните 

отпадъци се образуват в резултат на строителство или събаряне на сгради и съоръжения, които 

основно се състоят от минерални материали като тухли, бетон, строителни разтвори, естествен 

камък, пясък, керамични строителни материали, бетонови блокчета и/или газобетонови 

блокчета и др. 

В община Сърница се генерират строителни отпадъци при ремонти и изграждане на нови 

сгради, благоустрояване, свързано с ремонти на улици и подземни инфраструктурни системи на 

канализационни и съобщителни системи и други. Тези отпадъци заедно с инертните компоненти 

от бетон, тухли, гипсови и варови мазилки, подова и облицовъчна керамика съдържат и 

изолационни материали, полимерни и хидроизолациионни материали и други. Все още не са 

приложени техники за тяхното третиране и оползотворяване. Няма отредено депо за третиране 

на строителните отпадъци. 

Основните строителни отпадъци по кодове и наименования са: 

17 01 01 – бетон 
17 01 02 – тухли 
17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни 
от упоменатите в 17 01 06 
17 05 06 – изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 
17 09 04 – смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 
17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. 
 
С Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали,приета с ПМС №277/05.11.2012 г. (ДВ бр.89/2012 г.) се регламентира 
предотвратяване и ограничаване на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и 
ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и 
транспортирането на строителните отпадъци. 
 
Целта при управлението на строителните отпадъци е: 

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

• Да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО; 

• Да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали; 

• Да се намали количеството за депониране на СО. 

 
Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или 
обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на СО се извършват от 
лица, притежаващи документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. 
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В сила от 14.07.2014 г., преди започване на строително-монтажни работи и/или премахване на 
строеж, Възложителят е отговорен за изготвяне на План за управление на строителните 
отпадъци по чл. 11, ал 1 от Закона за управление на отпадъците. Планът се съгласува от 
общинската администрация. 
Според експертни оценки строителните отпадъци представляват около 2% от всички 
образувани в общината отпадъци. Това означава, че количествата образувани и депонирани 
строителни отпадъци в общината в периода 2011-2016 г. са около 20 тона годишно. 
 

II.4 Опасни отпадъци от бита 

“Опасни отпадъци” са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за 
човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, посочени в 

приложение № 3 към ЗУО, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които 
ги превръщат в опасни и/или са определени като такива според Базелската конвенция за 

контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. Опасни 

отпадъци се генерират както от производствената, така и от комунално-битовата дейност на 
човека. 

Опасните отпадъци от домакинствата включват следните групи битови отпадъци: 

• Бояджийски материали и опаковки и замърсени с тях опаковки – бои и разтворители, 

материали за тониране, емулсии и лакове, бои и политури, разредители и разтворители на 

бои, терпентин, четки, бояджийки валяци; мастило и др.; 

• Градински препарати - остатъци от изкуствени торове, пестициди, хербициди, 

инсектициди, и др. и опаковките им; 

• Продукти, свързани с грижи за домашни любимци 

• Препарати за защита на дърво и дървесина - импрегнатори за дърво, препарати за защита 

от насекоми и плесени, дървесни материали, съдържащи опасни вещества; 

• Авто-консумативи и остатъци от петролни продукти използвани в автомобилите - 

въздушни маслени филтри, опаковки от моторни и трансмисионни масла, спирачни 

течности и антифриз, спрейове и др. 

• Препарати, използвани в домакинствата - перилни препарати, белина, препарати за 

отпушване на канали, освежители на въздуха, дезинфектанти, боя за обувки  и др. 

• Неизползвани или с изтекъл срок на годност лекарствени продукти и козметика 

(хартиените и картонени опаковки, празни блистери, упътвания за използване могат да се 

изхвърлят в контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки), 

• Луминесцентни лампи и други отпадъци, съдържащи живак, живачни термометри, 

живачни прекъсвачи, живачни ампули от бойлери и др.  

• Негодни за употреба батерии и акумулатори; 

• Аерозоли; 

• Фотографски и химични вещества и смеси - проявител, фиксажи, препарати за тониране 

на снимките и др.), 

• Стари тонер касети, които не могат да бъдат използвани повторно; 

• Ренгенови снимки, 

• Продукти, съдържащи азбест 

• Пожарогасители 

 

Отработени масла 

Съгласно чл.39 ал.1 от Наредбата за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти, кметът 

на общината съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от 
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употреба масла и предаването им за оползотворяване и обезвреждане, като определя местата 

за смяна на отработени моторни масла на територията на общината и информира 

обществеността за местоположението и условията за приемане на отработените масла. 

Негодни за употреба батерии и акумулатори 

От масово разпространени отпадъци (МРО) в общината е въведена система за събиране на 
негодни за употреба батерии и акумулатори.  

Съгласно чл.27 ал.1 от Наредбатаза батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори, Кметът на общината организира дейностите по разделно събиране на портативни 
и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и/или оказва съдействие на 

организациите по оползотворяване, като в това число определя местата за разполагане на 
необходимите елементи на системата за разделно събиране и местата за предаване. 

От 15.12.2015г. общината има сключен договор за събиране и оползотворяване на негодни за 
употреба батерии и акумулатори с „Екобатери” АД. По изпълнение на чл.1, ал.3 от Договора 

(най-малко един съд на 1 000 жители) системата обхваща цялото население на общината, което 

може да използва 5 площадки за разделното им събиране – 3 в гр. Сърница и по 1 в двете села. 
Събирането се извършва веднъж годишно. 

 

II.5 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)  

Съгласно чл.25, ал.1 от Наредбатаза излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване, кметът на общината оказва съдействие на организациите по оползотворяване, като 

определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно 
събиране и предаване на ИУЕЕО. 

Изпълнение на задълженията за участие в системите за разделно събиране се осъществява, 
като се сключат договори с организации по оползотворяване на ИУЕЕО, лица които изпълняват 

задълженията си индивидуално или други лица, притежаващи документи по чл.35 от ЗУО за 

извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране или оползотворяване на 
отпадъци на територията на общината. 

От 15.12.2015 г. общината има сключен договор за събиране, транспортиране, временно 
съхраняване, предаване за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или 

обезвреждане на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. 
луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак с „Елтехресурс” АД. На територията на 

общината има разположени съдове за ИУЕЕО, които обслужват цялото население – 3 в гр. 

Сърница и по 1 в двете села, чието обслужвне се изввършва веднъж годишно. 

 

II.6 Едрогабаритни отпадъци 

Опитът показва, че в общината се образуват незначителни количества ЕГО. 

Тъй като в общината няма населено място по-голямо от 10 000 жители, то за нея не са в сила 

изискванията на чл.19 от ЗУО за осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци 
и др. Поради тази причина, както и заради липса на свободен финансов ресурс на този етап не 

се обмислят варианти за изграждане на център (или друга система) за временно съхранение на 
опасни отпадъци от домакинствата. Към настоящия момент не е намерена възможност да се 

организира събирането на опасните отпадъци от бита при източника на образуване със 

специализиран автомобил.Няма системи за разделно събиране на ЕГО, строителни и опасни 
отпадъци от домакинствата. Практиката показва, че почти не се образуват ЕГО, тъй като се 

използват от домакинствата (стари мебели, дюшеци и др.). 

Намерението на общината е в бъдеще да организира провеждането на периодични кампании за 

събиране на отпадъците от домовете, оставянето им в определен ден до съдовете за смесени 

битови отпадъци или предаването им на определени от общината приемателни пунктове. 
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II.7 Отпадъци от хуманната медицина 

Депонирането на инфекциозни отпадъци е забранено от националното законодателство. 

Съгласно принципа “замърсителят плаща” здравните заведения са отговорни за безопасното 
управление на образуваните отпадъци в резултат на тяхната дейност. В община Сърница 

медицинско обслужване предлагат общо практикуващи лекари и стоматолози. По данни на ТСБ-
Пазарджик към началото на 2015г. на територията на общината са регистрирани съгласно 

Закона за лечебните заведения 2 амбулатории за първична медицинска помощ и 4 амбулатории 

за първична помощ по дентална медицина, като всички те са в град Сърница. Най-близките 
болници, които населението на община Сърница използва за лечение и са сключили договори с 

фирми притежаващи разрешително за дейност с опасни болнични отпадъци и отпадъците се 
намират в град Велинград.Прилаганите методи на третиране са два: 1.физико-химично 

третиране на отпадъци с код 18 01 03* и 18 01 01 от "МЛ България" и 2.предават се за 

обезвреждане в инсенератора на Александровска болница. 

 

II.8 Производствени отпадъци 
Третирането на генерираните в общината производствени отпадъци е задължение на фирмите 
които ги образуват. Тяхна е отговорността за събирането, съхранението и третирането им. В 
общината към момента не се води точна отчетност за количествата отпадъци, които се 
образуват на територията на предприятията и постъпват за обезвреждане на депо.  
 
Юридически лица на територията на община Сърница, които имат документ по чл. 35 от Закона 
за управление на отпадъците за дейности по третиране на отпадъци са „Еко Енерджи 
Мениджмънт" ООД, гр. Сърница и „Интер-Машинекс" ООД, производство на пелети, гр. 
Сърница.  
Регистрирани са около 48 юридически лица, които извършват дървообработваща и 
дървопреработваща дейност на територията на община Сърница и са извършили 
класификация на отпадъците по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците, обн. ДВ, 
бр.66 от 2014 г. Обекти, които формират отпадъци, в.т.ч. отпадъци от опаковки и имат 
извършена класификация по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците са „Евро 
груп - 012" ЕООД, площадка с местонахождение в гр. гр. Сърница и „Финанс Турс" ООД, също за 
площадка в гр. Сърница. 
 
В община Сърница към момент няма специален „зелен телефон” на който представители на 
обществеността да сигнализират за нарушения свързани с околната среда и управление на 
отпадъците. Оперативния начин, който общинската администрация е приела за действие в 
подобни случаи е следния: Сигналите се подават на тел. 112 или на оперативните дежурни 
служители от Общинската администрация, които със съответните отговорни служители или 
съответните компетентни органи предприемат необходимите действия. 
 
През 2015 година няма наложени глоби и санкции за неизпълнение на изисквания по 
управление на отпадъците. 
 

Наличната информация и тенденциите дават основание да се направят следните основни 

изводи: 

 

• Общото количеството на образуваните и депонираните битови отпадъци от 
населението следва тенденция към запазване на количествата, като за периода 2015 г. 
възлиза на 1 000 тона; 
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• Същата тенденция се проследява и при количествата образувани смесени битови 
отпадъци на човек от населението – през 2015 г. то е около 207 кг/ж/г., а всички битови 
отпадъци възлизат наоколо 246 кг/ж/г, което е колкото средното ниво за България; 

•  Делът на населението, обхванато от системата за организирано сметосъбиране 
и транспортиране на битовите отпадъци възлиза на 100%; 

• В различните сезони между 40 и 50% от битовите отпадъци са биоразградими. 
 

С цел запазване на положителните тенденции при управление на битовите отпадъци и в 
съответствие с НПУО 2014-2020, може да бъдат направени следните препоръки: 

 

• Участие и провеждане на обучителни програми по управление на битовите отпадъци в 
съответствие с йерархията за управление на отпадъците, с акцент върху управление на 
биоразградимите отпадъци, разделно събиране и рециклиране и предотвратяване на 
образуването им; 

• Да се положат усилия за въвеждане на домашно компостиране; 

• Обсъждане на възможността за предоставяне на преференции на домакинствата и 
юридическите лица по отношение на таксата битови отпадъци при условие, че се 
включат и участват в системи за разделно събиране на отпадъците (на първо време 
като пилотен проект). 
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II.9 Утайки от ПСОВ 
Към настоящия момент на територията на общината няма изградени ПСОВ, съответно не стои 
проблем с третиране на утайките от тях. 
 

II.10 Други 

По данни на общинската администрация окончателно е решен проблемът с пестицидите и други 

препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност и на територията на общината няма 
складове за пестициди, които да представляват опасност за здравето на населението или за 

околната среда.  

 

III. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците 

 

III.1 Сметосъбиране 

Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на община Сърница с цел 

предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху 

човешкото здраве и върху околната среда се определят от „Наредба за управление на 

отпадъците на Община Сърница”. С тази Наредба се определят условията и реда за за 

изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, 

оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително 

биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци и производствени 

отпадъци от физически и юридически лица на територията на Община Сърница. 

През последните години се наблюдава постоянна тенденция към по-пълно покриване на 

разходите за управление на отпадъците от приходите от такса „битови отпадъци”. 

Възможностите на населението и на общинския бюджет не позволяват заделянето на 

достатъчно средства за инвестиции в нова сметоизвозваща техника и съдове за смет, част от 

които са значително амортизирани, но все пак през 2017 година  се закупува собствена техника 

за сметосъбирането и сметоизвозването до регионалното депо в с. Барутин. Във връзка с 

горното са налице високи експлоатационни разходи и намалена ефективност на дейностите 

свързани с предоставянето на услугата. Положителен пример от последните години е 

използването на работна сила за ръчно почистването на градските улици по програмата “От 

социални помощи към трудова заетост”. 

След процедура за провеждане на обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване до 

края на месец февруари 2017 година дейностите по събиране на ТБО и транспортирането им до 

регионално депо са възложени на „Еко Титан” ЕООД. Съгласно договора дружеството е имало и 

задължението да извършва необходимите дейности по извършване на текущ ремонт, поддържа, 

измиване, дезинфектиране и боядисване съдовете за ТБО минимум един път годишно. 

 

В рамките на договора е постигнато следното: 

• 100% от населението е обхванато от системата за организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване на ТБО; 

• 95% са задоволени нуждите от съответните съдове за смет; 

• 100% са закрити и ликвидирани селските и квартални сметища за нерегламентирано 
изхвърляне на отпадъци. 

 

След изтичане на срока на действие на договора и закупуване на необходимата техника, 

дейността по събирането и извозването на битовите отпадъци от началото на месец март 2017 
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година се извършва от звено на общинска администрация – Сърница, която закупува собствена 

техника за сметосъбирането и сметоизвозването до регионалното депо в с. Барутин. Обхватът 

на дейността на звеното за сметосъбиране и сметоизвозване към общинската администрация се 

определя със Заповед на кмета на общината, съгласно която сметосъбирането и 

сметоизвозването на битовите отпадъци в общината се извършва в трите населени места по 

график, при предварително определена честота. 

Вдейностите попочистване, сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци са заети 4 

души. Наличната техника за сметосъбиране и сметоизвозване, която се използва от общинското 

звено включва: 

• Сметосъбиращ автомобил „Steyer”–  1 брой; 

• Кофи за смет от 110 литра –    1 300 броя; 

• Контейнери „Бобър“ от 1 100 литра –  55 броя 
 

 

Броят на съдовете за сметосъбиране е съгласно договора, сключен с „Еко Титан“. След 

преброяване на съдовете е установено, че броят им е значително по-малък – кофите от 110 л. 

са 908, а контейнерите тип „Бобър“ са 44. През март 2017 г. са закупени допълнително 110 бр. 

кофи от 120 л. и 20 броя контейнери тип „Бобър“. 

Сметосъбиращия автомобил е марка “Steyer”, модел 18 S28, произведен през 2000 г., 

максимално тегло на товара 7 100 кг. Надстройката представлява барабанен двупосочен 

събирач на битови отпадъци с хидравлично управление на механизма на оборудването. Рег. 

Номер на автомобила е РА 0919 КВ. 

Събирането на други видове отпадъци (напр. едрогабаритните (обемисти) отпадъци от 

домакинствата, отпадъците от почистване на улици и обществени места, общински и други 

обекти, по време на акции за почистване), както и на снегопочистването също е ангажимент на 

общинската администрация. 

 

III.2 Разделно събиране и третиране на отпадъците 

Основната концепция на организацията за разделно събиране на отпадъци се състои в това, че 

всеки отделен продукт се превръща в отпадък, като се смеси в кофата за общо събиране на 

отпадъци. Разделно събраните хартиени, пластмасови, метални и стъклени опаковки от тези 
отпадъци вече не са боклук, а търговски продукт – ценна суровина за промишлеността. 

Изхождайки от актуалната в момента законова рамка, се определя какъв/или какви именно 
компоненти от състава на ТБО ще се събират от общия поток генерирани отпадъци. 

Ефективното разделяне на потока отпадъци е ключът към успешното осъществяване на всяка 
една програма за разделно събиране на отпадъци, включително отпадъци от опаковки. Изборът 

и въвеждането на система за разделно събиране ще подпомогне икономиката чрез спестяване 

на ценни суровини, материали и ресурси и ще увеличи експлоатационния срок на депата за 
битови отпадъци. 

Община Сърница има сключен Договор за сътрудничество от 15.07.2015 г.с „Екобулпак” АД с 
предмет на дейност организиране на територията на общината на система за разделно 

събиране, транспортиране, временно съхраняване, сортиране, рециклиране и оползотворяване 

на отпадъци от опаковки, образувани от домакинствата, административните, социалните и 
обществени сгради, училищата, заведенията за обществено хранене и търговските обекти. 

Системата за разделно събиране на рециклируеми отпадъци включва контейнери за разделно 
събиране по видове материали и транспортна техника за обслужване на контейнерите, а 

инвестициите за изграждане на системата и експлоатационните разходи за нейното 

функциониране са изцяло за сметка на „Екобулпак” АД. 
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Към 31.12.2016 г. на територията на трите населени места са поставени следните видове и брой 

съдове: 

• контейнери от тип „Бобър” 1 100 литра (жълти) –   16 броя; 

• кофи по 360 литра (жълти) –     32 броя; 

• контейнери тип „Иглу“ (зелени) –    20 броя. 

 

Жълтите контейнери са предназначени за събиране на отпадъци от хартия, пластмаса и метали, 

а зелените за стъклени опаковки. 

Контейнерите за разделно събиране се обслужват от ВЕЛПАК 84 БГ ЕООД - жълтите с кратност 

2 пъти месечно, а зелените веднъж на 3 месеца. Предварителното третиране на събраните 

отпадъци се извършва от ВЕЛПАК 84 БГ ЕООД на специализирана сепарираща площадка във 

Велинград. 

Контейнерите за разделно събиране са поставени на подходящи места на територията на 

училищата, детските градини и сградата на Общинската администрация. За популяризиране на 

разделното събиране са разпространени брошури в търговските обекти.  

С реализацията на системата се очаква да се постигнат следните резултати: 

• По-чисти селища на територията на общината; 

• Създаване на предпоставка за намаляване на средствата, заделяни от общинския бюджет 

за финансиране на дейностите по събиране, извозване и депониране на ТБО чрез 

намаляване на количествата отпадъци за депониране; 

• Подобряване имиджа на общината и нейния европейски вид; 

• Достигане на високи нива на събиране; 

• Събираемост на всички видове рециклируеми отпадъци; 

• Максимално улесняване на гражданите в използването на колективна система за разделно 

събиране на отпадъци; 

• Повишаване на мотивацията на обществеността за участие в системата за разделно 

събиране; 

• Осигуряване на представителни данни за отпадъците, в т.ч. на отпадъците от опаковки; 

• Екологосъобразно управление на отпадъците при спазване на действащото екологично 

законодателство; 

• Ограничаване и намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от 

образуваните отпадъци; 

• Недопускане на непосредствен риск за здравето на хората и околната среда. 

 

Данни за количествата разделно събрани отпадъци са представени в т. II.2 от настоящото 

приложение. 

В изпълнение на Закона за управление на отпадъците общинската администрация е 

информирала всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, 

за задълженията им от 01.01.2013 г. да събират разделно генерираните от дейността им 

отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метал и да ги предават на лица, 

притежаващи съответните разрешителни документи. 

Няма отчетени разделно събрани зелени отпадъци за периода 2015-2016 г. Не се предвижда 

изграждане на самостоятелна площадка за компостиране поради малките количества зелени и 

биоразградими отпадъци. Домакинът на общината отговаря за поддържане на обществените 

градини и паркове. Практиката до момента е била да се събират и извозват на старото депо, 
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заедно с останалите смесени битови отпадъци.Обявената процедура по ОПОС 2014-2020 за 

набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 

третиране на битови отпадъци“ представлява интерес за общините от РСУО Доспат. В тази 

връзка през месец март 2017 г. е организирана публична дискусия на тема: „Проучване на 

нагласите на населението на община Сърница, което ще бъде обслужвано от инсталацията за 

компостиране, относно разделното събиране на зелените и биоразградимите отпадъци, 

нагласите на населението към употребата на компост“. В тази връзка са разпространени и 

анкетни карти за проучване на нагласите на населението. 

На този етап не се предвижда въвеждане на домашно компостиране. 

По време на текущ контрол по изпълнение на условията, поставени в решение за преценяване 
на необходимостта от извършване на ОВОС (Решение №ПК-05-ПР/2010 г. на РИОСВ Пазарджик) 

за обект „Електрическа централа „Сърница” за производство на електроенергия чрез 

използването на отпадъчна биомаса” в имот № 061043, м.„Кутлата” в землището на гр. 
Сърница, с възложител „ЕКО ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ООД е установено, че инвестиционното 

предложение е реализирано и поставените условия в  решението за преценяване на 
необходимостта от ОВОС са изпълнени. Това дава алтернативна възможност за използване на 

отпадъчна биомаса, образувана на територията на община Сърница. 

 

В общината има два действащи пункта за изкупуване на рециклируеми материали и вторични 

суровини от населението. Изкупуват се почти всички видове отпадъци: метални, хартия и 
картон, различни видове пластмаси, полиетилен и др. 

 

III.3 Депониране 

 

Съгласно констативен протокол на РИОСВ Пазарджик №06-019/2015от дата 13.05.2015г. 

нерегламентираното сметище в с. Медени поляни е закрито с Решение на Директора на РИОСВ- 

Пазарджик от 2013г. по реда на чл. 42 от Наредба №6 за условията и изискванията за 

изграждане и Експлоатация  на депа и на други съоръжения и инсталации за ополозотворяване 

и обезвреждане на отпадъци, ДВ брой 80 от 2013г. стара Наредба №8 от 2004г. 

Депото за БО на град Сърница е с преустановена  експлоатация на основание Заповед 

№053/09.03.2004г. на Директора на РИОСВ-Пазарджик, но няма решение за закриването му. 

Намира се в местноста "ДЕРЖЕЛЕРИ", посока СЗ от гр. Сърница , на разстояние 2км.  

Осигурени са условията по чл. 19, ал. 2 от ЗУО, като отпадъците от организираното 

сметосъбиране се извозват за обезвреждане на общинското депо - Велинград.  

Депонирането на неопасните отпадъци от територията на община Сърница отмарт 2017 година 

се извършва на Регионално депо за неопасни битови отпадъци - Община Доспат. Депото се 

намира на около 2,4 км. от центъра на с. Барутин в посока запад-югозапад, в местност „Долно 

ливаде” - „Шахтата” в землището на с. Барутин, община Доспат и е в експлоатация от април 

2006 г. Използва се само за битови отпадъци. Депото работи, съгласно сключено споразумение 

от 2009 г. между общините Доспат, Сатовча, Девин и Борино. Регионалното депо има издадено 

комплексно разрешително от МОСВ с Рег. №328-НО/2008 г. Оператор на инсталацията и 

притежател на разрешителното – Община Доспат. 

Депото има изградена една клетка, която е с капацитет 147 000 тона. Съгласно последния 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР от 2016 година, 

площта заета от отпадъците възлиза на 16,2 дка, а свободния капацитет на депото към 

31.12.2015 година възлиза на 10 535,12 куб.м. 
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Продължителност на експлоатация на депото е 11 години, като за депониране се приемат 

битови отпадъци и неопасни производствени отпадъци. Технологията на депониране е 

детайлно посочена в Наръчник за експлоатация на депото. През 2015 г. е извършен мониторинг 

на състоянието тялото на депото. 

За нормалното функциониране на депото отговаря Началник отдел РД за ТБО, подчинен на 

ресорния заместник кмет на община Доспат. За изпълнение и спазване на технологията за 

депониране отговарят подчинените на началника на депото кантарджия, шофьор на самосвал и 

машинист на булдозер. Периодично се провеждат обучения на персонала по безопасност на 

работа и охрана на труда, както и за технологията и начина на депониране на отпадъците. 

Осигурен е актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на депото и 

инсталациите, както и необходимите инструкции и списъци изисквани с комплексното 

разрешително.  

 
 
Изготвени са инструкции за: 

• експлоатация и поддръжка; 

• проверка и коригиращи действия; 

• предотвратяване и контрол на аварийни ситуации. 
 

Изводи: 

• Общината е обезпечена със съдове за смесени битови отпадъци като брой и обем; 

• През 2015 г. е изградена система за разделно събиране на отпадъците от опаковки 
(съвместно с „Екобулпак“ АД); 

• Към момента изградената система заразделно събиране на отпадъците от опаковки не 
действа ефективно и предадените за рециклиране разделно събрани количества 
отпадъци са много малко; 

• Не са обезпечени съдове и не се осъществява разделно събиране на биоотпадъци, 
които, имат най-голям дял в битовите отпадъци; 

• Отпадъците се депонират на Регионално депо за неопасни битови отпадъци - Община 
Доспат, чийто остатъчен капацитет е пред изчерпване. 

 

Препоръки: 

• Текущата подмяна на остарелите и амортизирани съдове следва да се планира и 
осъществява своевременно, в т.ч. и поетапна подмяна на контейнерите с обем от 4 м³; 

• Приоритетно трябва да продължат усилията за оползотворяване на биоотпадъците чрез 
производство на компост чрез домашно компостиране, или чрез обединяване на 
усилията с др. общини от региона; 

• За да се повиши качеството на сепарираните и предавани за рециклиране отпадъци 
общината би могла да разшири обхвата на системата за разделно събиране на 
пластмаса, хартия, стъкло и метали, като упражнява контрол за използване на 
разположените съдове по предназначение. 

• Необходимо е да се предприемат действия за закриване и рекултивация на старото 
депо до гр. Сърница 
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IV. Анализ на институционалния капацитет и финансиране на 

дейността 

Организационната структура на общината, отнасяща се до опазването на околната среда, в т.ч. 

и управлението на отпадъците е следната: 

Община Сърница, 4633 гр. Сърница, обл. Пазарджик, ул. „Свобода” №20, тел.: 03547/22 66 

факс: 03547/22 66; E-mail: obshtina@sarnitsa.bg  Web: www.sarnitsa.bg 

 

• Кмет на община Сърница,  

• Заместник кмет,  

• Еколог; 

• Кметове по населени места. 

 

Общият брой на служителите, отговорни за опазването на околната среда, в т.ч. и по 
управлението на отпадъците, тяхното събиране и транспортиране е 5. 

Дейностите по изготвяне на планове и нормативни документи в областта на управление на 

отпадъците са възложени на  еколога и юриста на Община Сърница. Гл. счетоводител 
изпълнява задълженията за разработване на годишните план-смети, определяне на годишни 

такси за услугите по управление на отпадъците. Контролни функции по отношение на 

управление на отпадъците са възложени и на еколога и заместник-кмета. Секретарят на 
Община Сърница е отговорен за информиране и привличане на обществеността – организиране 

и провеждане на  информационно разяснителни кампании, обществени консултации. 

До края на месец фев. 2017 г. дейностите по събиране и  транспортиране на битовите отпадъци 

са изпълнявани от "Еко титан" ЕООД. След тази дата договорът с фирмата не е подновен, като 

Община Сърница е закупила собствена сметосъбираща техника. 

Дейностите по управление на отпадъците се финансират от общинския бюджет. Основният 

приход в общинския бюджет за обезпечаване на тези дейности е таксата за битови отпадъци, 
която се събира от населението и фирмите, генериращи отпадъци. 

Таксата за битови отпадъци се заплаща за услугите по: обезпечаване със съдове за смет, 
сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждането в депа и др. съоръжения, както и за 

поддържането чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. 

При определяне на таксата за битови отпадъци се имат предвид следните критерии: 

• Адекватност; 

• Гъвкавост; 

• Справедливост; 

• Равнопоставеност; 

• Ефективност; 

• Леснота 

Размерът на такса “битови отпадъци” се определя въз основа на “План-сметка за приходите и 
разходите от такса смет”, като за целта е приета методология от Общинския съвет. Основата, 

която се използва за определяне на такса смет в община Сърница, е данъчната оценка на 
жилищните имоти на граждани и предприятия и отчетната стойност на нежилищните имоти на 

фирми, предприятия и учреждения. Методът е основан върху един от основните принципи – 
“принципа за равнопоставеност”, широко използван както в европейското така и в българското 

законодателство. Това предполага тежестта на издръжката на дейността да се поеме 

пропорционално на имотната състоятелност. 
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Кметът на общината внася аргументирано предложение за размера на такса смет в Общинския 

съвет, който взима крайното решение. За 2017 година размерът на такса битови отпадъци 

разпределен по компоненти е както следва: 

Размерът на таксата за жилищни и нежилищни имоти на гражданите и предприятията, 

находящи се територията на гр. Сърница се определя на 6 промила върху данъчната оценка на 
застроените недвижими имоти в регулация и извън регулация и 8 промила за с. Медени поляни 

и с. Побит камък и 0,6 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация от които: 

• за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, осигуряване на съдове за 

съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други - 3 промила за застроените 

недвижими имоти извън и в регулация (2 промила за селата) и 0 промила за незастроени 

имоти извън и в регулация (0,1 промила за селата). 

• за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2 промила за 

застроените имоти в и извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън и в 

регулация; 

• за поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 1 промил за застроени 

имоти в и извън регулация и 0.5 промила за незастроени имоти извън и в регулация. 

 

Най-висок е размерът на таксата за нежилищни имоти на предприятията, находящи се 
територията на всички населени места в общината, който се определя на 8,5 промила върху по-

високата между отчетната стойност и данъчната оценка на застроените недвижими имоти в 
регулация, 5 промила за застроени имоти извън регулация и 0,6 промила за незастроени имоти 

в регулация и извън регулация. 

Таблица П.1 5Планирани разходи за дейности по управление на отпадъците 2016-

2017 г., лв 

 2016 2017 

Почистване на територии за обществено ползване 7 10 000 

Сметосъбиране и извозване на БО 96 996 90 852 

Депониране 30 98 916 

Осигуряване на нови съдове  49 000 

Общо разходи 133 996 248 768 

Източник: Годишни план сметки, Решения на Общинския съвет 

Постъпленията от такса битови отпадъци за 2016 г са общо са 65 873лв., като от тях 10 641 

лв.са постъпили стари задължения от 2015г. През 2015 г. постъпилите приходи са 38 981 лв. 

През 2017 г. са планирани средства за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци – контейнери, кофи и други и са увеличени планираните разходи за проучване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за 
управление на отпадъците.  

Видно от тези разчети става ясно, че община Сърница ще дофинансира разходите за 
депониране и извозване на битовите отпадъци през 2017 г. със сума в размер на 133 943 лева. 
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Планираните приходи от такса битови отпадъци за периода 2016-2017 година са представени в 

следващата таблица. 

Таблица П.1 6Планирани приходи за дейности по управление на отпадъците 2016-

2017 г,. хил.лв 

 2016 2017 

Общ размер на приходите, в т.ч. от 50,0 114,8 

Физически лица 26,2 49,0 

Юридически лица 23,8 65,8 

Източник: Годишни план сметки, Решения на Общинския съвет 
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Съгласно план сметката, гласувана от Общинския съвет фактическите разходи за дейностите по 

отпадъци (в лева) за 2017 година са както следва: 

Таблица П.1 7 Разходи за дейностите по отпадъци за 2017 година съгласно одобрена 

план-сметка, лв. 

 2015 

Общо разходи за управление на отпадъците., в т.ч. за: 248 768 

Поддържане чистота на териториите за обществено ползване 10 000 

Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата 

или други инсталации и съоръжения за третирането им 90 852 

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг 

на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, 

рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 

и 64 от Закона за управление на отпадъците 98 916 

. Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други. 49 000 

Инвестиционни разходи по депото / мониторинг /  

Закриване и рекултивация на стари замърсявания - 

Източник: Решения на Общинския съвет 

 

Цената на депониране на отпадъците на Регионално депо за неопасни битови отпадъци - 
Община Доспат за 2017 г. за тон битов отпадък съгласно Решение на ОбС Доспат №14 взето с 

протокол №3 от 18.12.2015г. за депониран отпадък е 36 лева/тон. 

 

Заложени са и следните отчисления: 

• 40 лева на тон по чл. 64 от ЗУО; 

• 3,11 лева за тон по чл. 60 от ЗУО за закриване на клетки първоначално сумата е била в 

размер на 6,43 лева за тон, като в последствие от депото и РИОСВ е намалена на 3,11 лв.; 

 

Тъй като община Сърница функционира като самостоятелна административна единица само от 

две години и до момента не са внасяни изискваните средства за отчисления и обезпечения по 
чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, то към настоящия момент няма натрупани средства от отчисления и 

обезпечения по партида на община Сърница  в РИОСВ Пазарджик. 

Общината дължи необходимите обезпечения и отчисления за периода от 01.01.2015 година до 

2017 г. 

В съответствие с Наредбата за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци от 19.12.2013 г. 

отчисленията по чл. 64 от ЗУО, събирани при непостигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване на отпадъци, нарастват от 28 лв на тон през 2015 г. по следния начин: 

 

Отчисления по чл. 64 2016 2017 2018 2019 2020 

Лева на тон депонирани 

отпадъци 36 47 61 78 95 
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Относителният дял на ТБО в средният доход на човек от населението е под 0,3% или 

значително по-нисък от прага на социална поносимост, определен като 1% от средния паричен 
доход. Основната тежест от разходите по дейностите по управление на отпадъците се посреща 

от юридическите лица. 
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V. Информация за замърсени в миналото площадки за 

обезвреждане на отпадъците 

В констативен протокол на РИОСВ Пазарджик №06-019/2015 от дата 13.05.2015г. на Община 

Сърница се посочва, че на територията на Община сърница има едно депо, за което няма 

решение за закриване. Депото е спрекратена експлоатация на основание Заповед 

№053/09.03.2004г. на Директора на РИОСВ-Пазарджик, но няма решение за закриването му. 

Намира се в местноста "ДЕРЖЕЛЕРИ" , посока СЗ от гр. Сърница , на разстояние 2км. На 

Община Сърница е дадено предписание да се извърши закриване на депото за неопасни 

отпадъци до гр. Сърница, съгласно изискванията на глава втора, раздел IV от Наредба 

№6/2013г. обн. ДВ бр.80/2013г. за условията и изискванията за изграждане на инсталации и 

депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

Останалите нерегламентирани сметища на територията на общината са закрити. При 

констатиране на нови терени замърсени с отпадъци, общинската администрация и кметовете по 

населени места предприемат необходимите мерки и действия за ликвидиране на 

замърсяването. 

Като слаба страна на общината по отношение на управлението на отпадъците се отчита 

нерегламентирано замърсяване на отделни площадки със строителни, биоразградими и други 

отпадъци от бита. С програмата се предвиждат мерки за идентифициране и ликвидиране на 
всички замърсявания на територията на общината, които могат да представляват опасност за 

околната среда и здравето на хората и загрозяват природните ландшафти.Мерките, които 
администрацията възнамерява да предприема са: 

• Организиране на кампании за пролетно почистване и др., свързани с национални и местни 

инициативи в областта на отпадъците; 

• Завишаване на контрола за нерегламентирано замърсяване със строителни и битови 

отпадъци; 

• Вземане на мерки за предотвратяване на повторно замърсяване. 

 

В регионалните доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ Пазарджик е отбелязано, 
че при проверките на инспекцията по населените места за нерегламентирани сметища, през 

последните години се констатират по-голям брой замърсени площи с битови и строителни 

отпадъци и занижен контрол от страна на общинските власти. Целта на община Сърница е да 
не допуска нерегламентирано замърсяване, а при установяване на такива замърсявания 

почвената повърхност да бъде своевременно почистена и отпадъците предепонирани на 
регионалното депо. 

Общината все още се намира в икономическа криза. Поради географската специфика на 

общината, високия дял на безработица, незавидното финансово положение и ниската 
покупателна способност на населението, генерираните отпадъци на глава от населението в 

общината сравнено със средните стойности за страната са по-ниски. 

За в бъдеще, при един реален и траен ръст на доходите на населението, може да се очаква 

промяна в качествения и количествен състав на генерираните отпадъци.  
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VI. Анализ на информирането на обществеността 

За успешната реализация на политиката по управление на отпадъците е задължително 

търсенето на силна обществена подкрепа. 

Вземането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в общинската 

програма може да се постигнат при оптимален баланс на интересите на различните участници в 

управлението на отпадъците. Ще се поддържа непрекъснат диалог с участниците в дейностите 

по управление на отпадъците и организирането на кампании за повишаване на общественото 

разбиране и съзнание.  

За постигане на поставените цели и популяризирането им се предвижда: 

• Редовно предоставяне информация на населението за състоянието на околната среда; 

• Привличане на населението, неправителствени организации и заинтересованата 

индустрия в процесите на вземане на решения по въпросите на управление на 

отпадъците, включително за начина за определяне на “такса битови отпадъци” и 

отчитането на изразходваните средства; 

• Повишаване на общественото съзнание с цел да се постигне промяна в поведението на 

населението, чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване на 

ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците; 

• Провеждане на конкурси, празненства и обществени мероприятия, организирани 

специално за целта, или включени като част от програмите за честване на празници на 

общината или конкретно населено място, като се обърне внимание на работата с 

подрастващите; 

• Получаване на обратна връзка за успеха на прилаганите мерки за управление на 

отпадъците и информация от населението по проблеми, свързани с отпадъците и 

нарушителите на разпоредбите. 

В рамките на национална кампания „За чиста околна среда”, финансирана от ПУДООС през 

2015 г. са одобрени за финансиране и реализирани проекти на община Сърница (за кметство 

Медени поляни) и на кметство Побит камък на тема “Обичам природата и аз участвам“. И двата 

финансирани проекта са за „Почистване, благоустрояване, изграждане на детска площадка, 

места за отдих и озеленяване“ на терени общинска собственост в двете села. Проектите са на 

стойност 10 000 лева и са реализирани. Сред одобрените 343 проекти на училища и детски 

градини няма проекти на такива от община Сърница. 

При провеждането на ежегодното пролетно почистване в община Сърница се организират и 

кампании за събиране на отпадъците от домовете или предаването им на определени от 

общината места. Населението на общината участва се включва, макар и не особено активно в 

кампанията „Да изчистим България за един ден” проведена на 26.04.2014 г.  

Участието в почистването на ученици и млади хора от общината показва, че има още резерви 

за активното включване на повече участници от местното население във връзка с кампанийни и 

др. мероприятия, организирани на национално или общинско ниво. В тази връзка може да се 

използват възможностите за ефективно сътрудничество с „Екобулпак“ АД и другите 

организации с които общината е в договорни отношения за увеличаване на количествата 

разделно събрани отпадъци от опаковки и специфични масово разпространени отпадъци. 

Дейността може да бъде улеснена с провеждането на подходящи по време и формат  

разяснителни и образователни кампании, които да обхванат възможно най-голям дял на 

населението на общината. 
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Има възможности да се подобри предоставянето по подходящ начин на населението (например 

на интернет страницата на общината) на по-пълна и подробна информация за предоставяните 

услуги, правата и задълженията на гражданите и фирмите.  

На официалната страница на общината в интернет могат да бъдат намерени приетите от 

Общинския съвет брой програми, планове, наредби, заповеди, графици, списъци и др. 

документи с местно значение свързани с опазването на околната среда, в т.ч. и по отношение 

на управлението на отпадъците. Тъй като общината е самостоятелна само от две години, 

очакванията са, че броят на достъпните документи постепенно ще се увеличава. 
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VII. Анализ на информационното обезпечаване 

Доколкото функционира като самостоятелна административна единица само от две години, 

общинска администрация разполага с частична информация за: 

• Количеството депонирани отпадъци по видове и източници, битови и строителни; 

• Количеството разделно събирани отпадъци от опаковки по договора с „Екобулпак“ АД по 

видове (хартия, картон, метали, стъкло и пластмаси), отклонени от депониране на депото; 

• Количеството рециклирани и предадени за оползотворяване отпадъци 

• Юридически и физически лица, при чиято дейност се генерират отпадъци. 

През 2015-2016 г. е извършено представително (четирисезонно) проучване на морфологичния 

състав на отпадъците образувани на територията на общината. 

В чл. 44, ЗУО са регламентирани задълженията на общините във връзка с информационното 

обезпечаване на управлението на отпадъците. Кметът на общината организира събирането на 

данни и предоставя информация на НСИ, ИАОС, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4 

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

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

С наредбата се определят: 

• редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците; 

• редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците; 

• редът за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара продукти, след 

употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци; 

• редът за водене на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО); 

• изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци.  

Задължени лица по Наредбата са: 

1) лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или опасни 

отпадъци, с изключение на отпадъците, образувани от домакинства, търговските и 

административните сгради; 

2) лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и 

съхраняване и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци; 

3) лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и 

съхраняване и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци; 

4) лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и 

съхраняване и/или третиране на масово разпространени отпадъци; 

5) лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово 

разпространени отпадъци; 

6) организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си 

индивидуално по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО; 

7) регионални сдружения за управление на отпадъци; 

8) лицата, извършващи дейности като търговец и/или брокер на отпадъци. 

Общините като задължени лица по Наредбата следва да предоставят информация чрез 

документите, определени с Наредбата, както и в наредбите по чл. 43, алинеи 3, 4, 5 и 6 от ЗУО. 

В община Сърница няма вътрешноведомствена уредба на информационното обезпечаване в 

областта на управление на отпадъците.  
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Основните направления на дейностите по управление на отпадъците община Сърница, могат да 

се групират по следния начин: 

• Планиране на дейностите с отпадъци; 

• Договори и дейности по договорите; 

• Събиране и транспортиране на отпадъци; 

• Поддържане на чистотата на територията на община Сърница; 

• Третиране и обезвреждане на отпадъци; 

• Разделно събиране на масово разпространени отпадъци; 

• Проучване, проектиране и изграждане на нови съоръжения и рекултивация на депа. 

• Организация и контрол по изпълнение на дейности. 

Данните за отпадъците се съхраняват на сървара на Община Сърница, но все не е изградена 

добра информационна система, чрез която да се систематизират различните видове документи 

и регистри, поддържани в общината свързани с управление на отпадъците: 

• Регистри - на обекти, договори, фирми оператори, лица с разрешителни и т.н. 

• Програмни и планови документи – програма за управление на отпадъците, оперативни 

планове, план-сметки и др. 

• Документи във връзка с определяне цена на услугата и заплащане на ТБО 

• Заповеди на кмета на община, на директора на СИ 

• Договори, сключени от община Сърница с външни фирми за изпълнение на дейности за 

управление на отпадъци - за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки, за МРО, за обезвреждане на отпадъци и 

т.н. 

• Отчети – на изпълнителите на договорите, отчет на общината за управление на 

отпадъците до ИАОС и НСИ съгласно Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, 

по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 

водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.) и др. 

• Протоколи - констативни протоколи за контрол на дейностите по управление на 

отпадъците от фирмите изпълнители, приемо- предавателни протоколи за отпадъци, 

протоколи от проверки, др. 

• Заявки - за възлагане и извършване на допълнителна дейност 

• Кантарни бележки 

• Справки - за постъпили, преработени и предадени количества; за изплатени средства 

Развиването на информационната система на общината ще позволи по-добро планиране и 

организация на дейносите по управление на отпадъците и ще улесни общинската 

администрация при изпълняване на контролните й функции и различните задължения за 

докладване, в това число и мониторинга и докладването на напредъка по настоящата програма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОГНОЗИ 

Наличието на надеждни данни за количеството и състава на образуваните отпадъците, както и 

прогнози за тяхното бъдещо изменение са необходимо условие за планиране на управлението 

на отпадъците и дейностите по тяхното оползотворяване и обезвреждане.  

Настоящият раздел включва: 

• демографска прогноза 

• прогноза за нормата на натрупване през периода на действие на общинската програма 

• прогноза за количествата образуваните битови отпадъци 

• прогноза за количествата разделно събрани отпадъци  

Демографска прогноза 

За целите на настоящата програма е използвана прогноза за населението, предоставена от 

Националния статистически институт. Прогнозата е изготвена при хипотеза за конвергентност. 

Таблица П.2 1Прогноза за броя на населението в община Сърница (2016-2025 г.) 

Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Население 

община Сърница 4 826 4 803 4 776 4 766 4 737 4 714 4 691 4 668 4 642 4 622 

Източник: НСИ 

Демографска прогноза община Сърница за периода от 2016 до 2025 г. предвижда постепенно 

намаляване на населението в общината. 

Проноза за образуване на отпадъците 

Количеството образувани битови отпадъци за дадена административна единица зависими от 

броя жителите, техните потребителските навици и възможности. За да се отчетат тези фактори 

е въведен терминът "норма на натрупване" (НН), отчитащ средното годишно количество 

образувани битови отпадъци, които се падат на един жител. Тази норма се използва при 

определянето на потенциала за образуване на битови отпадъци в дадено населено място. 

Съгласно доклад от морфологичния анализ на отпадъците в общината нормата на натрупване 

за 2015г. е оценена на 247,56кг/ж/год при въвеждане на система за разделно събиране на 

отпадъци от паркове и градини. 

За прогнозиране ръста на битовите отпадъци са възможни различни сценарии, в зависимост от 

изменението на нормата на натрупване. За целите на настоящия доклад е прието, че нормата 

на натрупване нараства с 1 %  до 2023 г., след което нараства с намаляващ темп и след 2035 г. 

остава постоянна величина, с което се прекратява нарастването на количеството битови 

отпадъци в резултат на икономическия растеж. 

Вземайки предвид направените допускания за промяната на нормата на натрупване е съставена 

прогноза за количеството на образуваните отпадъци, представена в таблицатапо-долу. 

Таблица П.2 2Прогноза за образуваните отпадъци 

Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Население,  
бр 4 826 4 803 4 776 4 766 4 737 4 714 4 691 4 668 4 642 4 622 

Генерирани 
отпадъци – 1193,2 1052,4 1057,8 1062,4 1070,8 1074,9 1080,4 1085,9 1091,3 1096,1 
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Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

население, 
тон 

Норма на 
натрупване 
(средно за 
общината), 
кг/ж./г 247,6 218,1 220,2 222,4 224,7 226,9 229,2 231,5 233,8 236,1 

За прогнозирането на количествата на отделните материали съдържащи се в отпадъците са 

ползвани данните за морфологичният състав от Окончателен отчет на „БТ-Инженеринг” ЕООД 

за “Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството битови отпадъци образувани 

на територията на община Сърница”.В таблицата по-долу са представени прогнози за 

морфологичния съставобщина Сърница. 

Таблица П.2 3Прогноза за количеството и състава на образуваните отпадъци в 

община Сърница (2015-2020 г.), тона 

Година 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Генерирани 

отпадъци - 

население 1193,2 1052,4 1057,8 1062,4 1070,8 1074,9 1080,4 1085,9 1091,3 1096,1 1102,3 

Хранителни 
175,4 154,7 155,5 156,2 157,4 158,0 158,8 159,6 160,4 161,1 162,0 

Хартия и картон 

207,5 183,0 184,0 184,7 186,2 186,9 187,9 188,8 189,8 190,6 191,7 

Пластмаса 
216,1 190,6 191,6 192,4 193,9 194,7 195,7 196,6 197,6 198,5 199,6 

Текстил 
25,3 22,3 22,4 22,5 22,7 22,8 22,9 23,0 23,1 23,2 23,4 

Гума 
12,8 11,3 11,3 11,4 11,5 11,5 11,6 11,6 11,7 11,7 11,8 

Кожа 
20,4 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 18,7 18,8 

Градински* 
191,8 169,1 170,0 170,7 172,1 172,7 173,6 174,5 175,4 176,1 177,1 

Дървесни 
47,6 42,0 42,2 42,4 42,7 42,9 43,1 43,3 43,5 43,7 44,0 

Стъкло 
66,6 58,7 59,0 59,3 59,7 60,0 60,3 60,6 60,9 61,2 61,5 

Метали 
21,4 18,8 18,9 19,0 19,2 19,2 19,3 19,4 19,5 19,6 19,7 

Инертни  
196,8 173,5 174,4 175,2 176,6 177,3 178,2 179,1 180,0 180,7 181,8 

Опасни 
4,7 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 

Санитарни 

отпадъци 

7,0 6,2 6,2 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,4 6,5 6,5 

*В съответствие с таблица към т. 4.7 от морфологични анализ в състава на градинските 

отпадъци са включени и тези, които ще се събират от паркове и градини. 

Таблица П.2 4Прогноза за количества отпадъци от опаковки, предадени за 

рециклиране (полезна фракция), тона 

Година 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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Хартия и картон 0,25 5,6 10,5 21,1 21,2 21,3 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 

Пластмаса  0,25 1,2 7,3 14,6 14,7 14,8 14,6 14,7 14,7 14,8 14,9 

Стъкло  0 4,7 6,7 13,5 13,6 13,7 13,5 13,5 13,6 13,7 13,8 

Метали  
0 0,0 0,7 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 

 

Прогнозна информация за количествата биоотпадъци, които ще бъдат обхванати от системата 

за разделно събиране и ще постъпват на площадката за компостиране, са представени в 

таблицата по-долу. На този етап не се предвижда разделно събиране и компостиране на 

хранителните отпадъци. 

Таблица П.2 5Разделно събрани зелени и биоотпадъци за компостиране (тона) 

Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Хранителни  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Градински 

отпадъци, събрани 

от домакинствата 
0 0 0 83 83 82 83 83 83 84 

Дървесни отпадъци, 

събрани от 

домакинствата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зелени отпадъци от 

поддържане на 

обществени площи 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 

 

Прогнозите са направени при допускане, че инсталацията за компостинра бъде въведена в 

експлоатация през 2019 г. и събираемост на 70 % от образуваните от домакинстватазелени 

отпадъци на жител на общината и събиране на цялото количество зелени отпадъци от паркове 

и градини. 


