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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

  

ЕГО Едрогабаритни отпадъци 

ЗМДТ Закон за местните данъци и такси 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

ИУГ Излезли от употреба гуми 

ИУЕЕО Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МРО Масово разпространени отпадъци 

МС Министерски съвет 

НСИ Национален статистически институт 

НПУО Национален план за управление на отпадъците 

НСИ Национален статистически институт 

НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори 

ООп Организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки 

ОПОС Оперативна програма "Околна среда" 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

РИОСВ Регионални инспекции по опазване на околната среда и водите 

РОП Разширена отговорност на производителя 

СМР Строително-монтажни работи 

ТБО Такса битови отпадъци 
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1. Въведение 

Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. на община Нова Загора е 
разработена на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците. ЗУО 
постановява общините да разработват и изпълняват програми за управление на 
отпадъците за територията на съответната община. Общинските програми трябва да 
включват необходимите мерки за изпълнение на задълженията на общините, 
произтичащи от същия закон, като програмите следва да са разработени в съответствие 
със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на 
отпадъците (НПУО) и да обхващат период, съвпадащ с периода на действие на НПУО.  

Настоящата Програма е разработена при спазване на посочените изисквания и в 
съответствие с Методическите указания за разработване на общински програми за 
управление на отпадъците, утвърдени от МОСВ на 31 март 2015 г. 

Регионална система за управление на отпадъците 

Община Нова Загора е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците в 
регион Ямбол, формирано през 2010 г. РСУО включва общините Ямбол, Сливен, Нова 
Загора, Тунджа и Стралджа. Общините от РСУО Ямбол обединяват действията си за 
изграждането на система за регионално управление на отпадъците, отговаряща на 
националните нормативни изисквания и европейските стандарти. В резултат на 
сътрудничеството общините подготвиха и реализираха проект „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза“, който 
беше финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. С изпълнение 
на проекта са осигурени съответстваща на нормативните изисквания инфраструктура за 
депониране на неопасни отпадъци и рекултивация на старото сметище на община 
Нова Загора. В настоящата Програма за управление на отпадъците община Нова Загора 
включва мерки за подобряване на управлението на отпадъците на територията на 
общината и развитие на системите за събиране, включително разделно, и третиране на 
отпадъците съобразно йерархията при управление на отпадъците и в хармонизация с 
регионалната система за територията на РСУО Ямбол.   
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 Обща характеристика на община Нова Загора 

Програмата за управление на отпадъците се отнася за цялата територия на община 
Нова Загора. 

 

  

Община Нова Загора се намира в Югоизточна България и заема територия 876,9 кв.км. 
Релефът е преобладаващо равнинен. Малка част от територията на общината е 
хълмиста и обхваща склоновете на Средна гора. Климатът е умереноконтинентален, 
със средногодишна температура на въздуха около 12°C и положителна стойност на 
средномесечната температура през зимата. 

Община Нова Загора принадлежи административно-териориално към Сливенска 
област и Югоизточния район за планиране. Селищната мрежа на общината се състои от 
33 населени места, вкл. град Нова Загора и 32 села.  

Асеновец 

Баня 

Богданово 

Брястово 

Бял кладенец 

Дядово 

Езеро 

Еленово 

Загорци 

Каменово 

Караново 

Крива круша 

Коньово 

Кортен 

Любенец 

Любенова махала 

Млекарево 

Новоселец 

Омарчево 

Пет могили 

Питово 

Полско Пъдарево 

Радецки 

Стоил войвода 

Съдиево 

Събрано 

Съдийско поле 

Научене 

Прохорово 

Радево 

Сокол 

Ценино 

 

 

Административен, стопански и културен център на общината е град Нова Загора. 
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На територията на общината са разположени следните защитени зони по националната 
мрежа НАТУРА 2000. 

Защитени зони на територията на община Нова Загора  
по Директивата за опазване на дивите птици 

Код Име Обща площ (ха) 

BG0002023 Язовир Овчарица 4 306,2770 

BG0002052 Язовир Жребчево 2 513,0042 

  

Защитени зони на територията на община Нова Загора  
по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 

Код Име Обща площ (ха) 

BG0000192 Река Тунджа 1 9 503,0000 

BG0000206 Съдиево 516,6700 

BG0000401 Свети Илийски възвишения 8 464,2800 

BG0000418 Керменски възвишения 2 107,8100 

BG0000427 Река Овчарица 1 163,7200 

BG0000441 Река Блатница 1 079,1000 

 

Населението на община Нова Загора е 37 845 души (НСИ, 31.12.2014 г.), от които 
градското население е 58%, а в селата живеят 42%. Динамиката през периода 2004-
2014 г. показва съществено намаляване на населението в общината с 14%, като в 
първата половина на периода темпът е по-висок. Намалението на населението е по-
голямо в селата. Тази тенденция разкрива неблагоприятната демографска ситуация в 
общината. Положителен факт са по-добрите показатели от средните за страната за 
разпределение на населението по възраст, като  в община Нова Загора се регистрира 
по-висок от средния процент на подтрудоспособното население - 19% при 15% средно 
за страната. 

В структурата на фирмите в индустриалния сектор в общината доминират малките и 
средните предприятия – тенденция, типична за страната като цяло. Относителният им 
дял в общината бележи тенденция на нарастване, докато при големите предприятия се 
наблюдава спад. Най-голям е делът на микро- и малки предприятия – съответно 93,8% 
и 5%.  

В общинската икономика структуроопределящи са производство на текстил, текстилни 
изделия и трикотаж, производство на хранителни продукти, напитки, машиностроене, 
производство на мебели, производство и разпределение на електроенергия, газ и 
вода. 

Климатичните и почвените условия, както и наличието на голям дял земеделски 
територии в общината (72,4%) благоприятстват развитието на селското стопанство. От 
растениевъдството водещи са зърнопроизводството, зеленчукопроизводството, 
лозарството и  фуражните култури. Животновъдството е важен икономически 
подотрасъл за общината, като добре се развиват говедовъдството, свиневъдството и 
птицевъдството.  
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Коефициентът на безработица в община Нова Загора през 2014 г. е 14,11%, което е над 
средното равнище в страната 11,4%, но е по-ниско от средната безработица в област 
Сливен (19,2%). 

Подход при разработване на Програмата за управление на отпадъците 

Разработването на Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. на община Нова 
Загора се базира на наличните данни за отпадъците, изводите и препоръките от 
изготвените анализи на текущото състояние при управление на отпадъците в общината 
и прогнозите за развитието на количествата и състава на отпадъците и 
инфраструктурата за отпадъци за периода 2015-2020 г. 

Програмата е разработена в съответствие с действащото национално законодателство 
относно отпадъците и с Методическите указания за разработване на общински 
програми за управление на отпадъците, издадени от МОСВ, март 2015 г.  При 
разработването й са взети предвид и редица европейски и национални програмни и 
методически документи и изследвания, в т.ч: 

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

програма за предотвратяване на отпадъците, като част от него; 

- Ръководство за разработване на програми за предотвратяване на образуването 

на 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, Министерски съвет - 

Съвет за административна реформа, април 2010 г. 

- Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

Програмата е разработена при съблюдаване на йерархията и основните принципи при 
управление на отпадъците, дефинирани в европейските и националните политики и 
законодателство в сектор отпадъци.  
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Йерархия при управление на отпадъците 

 
Определенията на всяко ниво в йерархията за управление на отпадъците са посочени в 
§ 1. от Допълнителните разпоредби на ЗУО. 

Йерархия при управление на отпадъците – приоритетният ред, който компетентните органи 
по ЗУО и лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, прилагат при 
управлението на отпадъците. Приоритетният ред  при управление на отпадъците е 
предотвратяване, подготовка за повторна употреба, рециклиране, друго оползотворяване и 
обезвреждане. 

Предотвратяване са „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 потока от материали 
– добив, производство, разпространение и потребление.  

Повторна употреба е „всяка дейност, посредством която продуктите или компонентите, 
които все още не са се превърнали в отпадъци, се използват отново за целта, за която са били 
предназначени”.  

Оползотворяване е „всяка дейност, която има като основен резултат използването на 
отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани 
за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази 
функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло“. 

Определението на термина „оползотворяване” е една от ключовите концепции на Закона за 
управление на отпадъците. „Оползотворяване” и противоположният термин „обезвреждане” 
заедно съставляват „третиране на отпадъците”. Всяко третиране на отпадъците може да е или 
дейност по оползотворяване, или дейност по обезвреждане. Нито една дейност не може да се 
определи едновременно като дейност по оползотворяване и обезвреждане. Накратко казано, 
действията по обезвреждане са предимно действия по управление на отпадъците, които целят 
освобождаване от отпадъците чрез депониране, докато основният резултат на дейности по 
оползотворяване е "отпадъкът да се използва за полезна цел“. Оползотворяването е разделено 

предотвратяване

подготовка за повторна употреба

рециклиране

друго
оползотворяване

обезвреждане
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на три под-категории: подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго материално 
оползотворяване. 

Подготовка за повторна употреба са „дейностите по оползотворяване, представляващи 
проверка, почистване или ремонт, чрез които продуктите или компонентите на продукти, които 
са станали отпадък, се подготвят, така че да могат да бъдат използвани повторно без каквато и 
да е предварителна обработка".  

Основната разлика между "повторна употреба" и "подготовка за повторна употреба" е, че в 
първия случай материалът или предметът не е станал отпадък, докато в случаите на 
"подготовка за повторна употреба" въпросният материал е станал отпадък по смисъла на 
определението за отпадъци и след това чрез поправка се превръща отново в продукт, който се 
използва по предназначение. Примери за подготовка за повторна употреба са ремонт на 
велосипеди, мебели, перални машини, хладилници и други, от които притежателите им са се 
освободили като отпадък и впоследствие след ремонта са повторно използвани.   

Рециклиране е „всяка дейност по оползотворяване, чрез 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.”   

Друго оползотворяване - другите форми на оползотворяване не са споменати сред 
определенията, но са очертани в чл. 4 (1) от РДО, където след рециклиране се нареждат други 
форми на оползотворяване. „Друго оползотворяване” е всяка дейност, която отговаря на 
определението за „оползотворяване” съгласно РДО, но която не отговаря на специфичните 
изисквания за подготовка за повторна употреба или за рециклиране. 

Примери за друго оползотворяване са: изгарянето или съвместното изгаряне, когато основното 
използване на отпадъците е като гориво или друг начин за получаване на енергия. Това е 
операция по управление на отпадъците с оползотворяване на енергията, класифицирана като 
R1 в приложение II към РДО респективно R1 в приложение 2 към § 1, т. 13 на ЗУО. Това 
контрастира с изгарянето на отпадъци, без оползотворяване на енергия, класифицирано като 
операция по обезвреждане D10 в приложение I към РДО, респективно D10 в приложение 1 към 
§ 1, т. 11 на ЗУО. За определяне дали изгарянето в инсинератори, предназначени за изгаряне 
на твърди битови отпадъци трябва да бъде класифицирано като R1 или D10, в съответствие с 
критериите за енергийна ефективност, трябва да се използва като ориентир Ръководството на 
Комисията; насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване вж. § 1, т. 10 от 
ДР на ЗУО. 

Обезвреждане е „всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има като 
вторична последица възстановяването на вещества или енергия”. 

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, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната 
среда. 

Основни принципи при управление на отпадъците 

Програмата за управление на отпадъците на община Нова Загора е разработена при 
съблюдаване на следните основни принципи: 
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 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 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.  

Обхват и цели на програмата 

Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. на община Нова Загора включва в 
обхвата си отпадъците, за които общинските власти имат компетенции съгласно ЗУО.   

 битови отпадъци 

 строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 

 производствени отпадъци – утайки от ПСОВ 

 опасни отпадъци – битови и строителни 

Определенията на видовете отпадъци са посочени в § 1. от Допълнителните 
разпоредби на ЗУО. 

Битови отпадъци са „отпадъците от домакинствата” и „подобни на отпадъците от 
домакинствата” (това са отпадъците, образувани от домакинствата, и отпадъците, 
образувани от фирми и други организации, които по своя характер и състав са 
сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на производствените отпадъци 
и отпадъците от селското и горското стопанство). 

Строителни отпадъци са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на 
кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на 
Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на 
отпадъците в съответствие с член 1, буква "а)" от Директива 75/442/ЕИО на Съвета 
относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на 
опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на 
Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения. 

Опасни отпадъци са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, 
посочени в Приложение № 3 към ЗУО. 
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Опасни отпадъци от домакинствата. Опасните отпадъци от домакинствата 
обхващат широка гама от материали, които могат да включват: газови бутилки; 
аерозоли, батерии, масла, бои, лакове и лепила, запалими течности (разредители, 
разтворители и др.), пестициди, почистващи вещества и препарати, флуоресцентни 
тръби, лекарства и други.  

Програмата определя средносрочната стратегия на община Нова Загора в областта на 
управление на отпадъците. Основната цел на Програмата е да допринесе за 
намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху околната среда и 
ефективното използване на ресурсите в община Нова Загора. Изпълнението на 
Програмата ще допринесе както за подобряване на управлението на отпадъците в 
общината, така и за изпълнение на националните цели и политики в областта на 
отпадъците. 

Програмата включва четири стратегически цели, които определят основните насоки за 
развитие на сектора на територията на общината в периода до 2020 г. и са съобразени 
с изискването на ЗУО да съответстват на целите на НПУО 2014-2020 г. За постигане на 
всяка стратегическа цел са идентифицирани оперативни цели и мерки, като мерките са 
обособени в седем подпрограми.     

Включените в програмата инвестиционни и неинвестиционни мерки очертават 
действията, които община Нова Загора ще предприеме в периода на Програмата, за да 
предоставя качествени услуги на жителите на общината и да подобри управлението на 
отпадъците в съответствие с общоевропейската йерархия за отпадъците и за постигане 
на нормативно определените цели.   

Инвестиционните мерки са насочени към осигуряване на необходима инфраструктура 
– изграждане на съоръжение за компостиране и предварително сепариране на 
битовите отпадъци, инфраструктура за безвъзмездно предаване на разделно събрани 
битови отпадъци и разделно събиране на строителните отпадъци от ремонтна дейност 
на домакинствата и др.   

Неинвестиционните или т.нар. меки мерки включват дейности, свързани с промени в 
местната нормативна уредба за отпадъците, развитие на човешките ресурси, 
подобряване на контрола, информиране и привличане на обществеността, внедряване 
на единна информационна система за отпадъците и други. 

Органи за разработване и приемане на Програмата за управление на отпадъците 

Програмата за управление на отпадъците е разработена под ръководството на кмета 
на община Нова Загора.   

Програмата за управление на отпадъците за периода до 2020 г. на община Нова Загора. 
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2. Основни изводи от анализа на състоянието и прогнозите за бъдещо 
развитие на управление на отпадъците 

В този раздел са представени основните констатации в резултат на проведените 
задълбочени анализи на съществуващото състояние по управление на отпадъците на 
територията на община Нова Загора и произтичащите от тях изводи и препоръки, които 
са в основата на формулирането на мерките за постигне на целите на Програмата за 
управление на отпадъците. Основните изводи са систематизирани в съответствие с  
видовете осъществени анализи. 

Местни нормативни и програмни документи 

На основата на направения анализ на съответствието на местната нормативна рамка и 
програмни документи на община Нова Загора в областта на управлението на 
отпадъците с изискванията на националните нормативни и програмни документи, 
могат да се направят следните основни изводи: 

 Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Нова Загора е 
приета през 2014 г. на основание чл. 22 от ЗУО и е изготвена в съответствие с 
разпоредбите на действащия ЗУО и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му. Наредбата регламентира правата и задълженията на физическите и 
юридическите лица и на общинската администрация за екологосъобразното 
управление на отпадъците, регламентира управлението на всички потоци битови 
отпадъци и на строителните отпадъци  и отговаря на минималните изисквания на 
ЗУО.  

 С оглед пълно съответствие с изискванията на ЗУО и отразяване на спецификите на 
общината, необходимо е в Наредбата да се уредят някои допълнителни въпроси, 
като се въведат разпоредби, регламентиращи: 

- изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, 
пластмаси, метали и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, 
задължението за поддържане на публичен регистър от общината с информация 
за точно местоположение и видове отпадъци, които се приемат, както и 
задължение на лицата, които поддържат такива площадки, да предоставят 
годишни данни на общината за събраните и за предадените за рециклиране и 
оползотворяване отпадъци; 

- отговорност на кмета на общината да определя със заповед, графика, реда и 
условията за разделно събиране на биоотпадъци след осигуряване на 
необходимата инфраструктура; препоръчително е регламентиране на по-гъвкав 
подход за осъществяване на дейностите с битовите биоотпадъци, а не само 
избор на изпълнител по ЗОП, например текстът да се отнася до изискване за 
притежаване на необходимите разрешителни документи за дейности с 
биоотпадъци, а не конкретната форма на подбор на изпълнителя. 

- ред и условия за създаването и функционирането на площадка за предаване на 
разделно събрани отпадъци от домакинствата в гр. Нова Загора, тъй като 
населението на града е над 10 000 жители; 
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- въвеждане на задължение за всички лица, които осъществяват дейности по 
събиране на битови отпадъци, включително разделно събиране на отпадъци и 
предаването им за рециклиране и оползотворяване, да представят информация 
на общината във формат, по ред, условия и периодичност, определени със 
заповед на кмета на общината. 

- Други препоръки, произтичащи от анализите и включени като мерки в 
подпрограмите. 

 В частта за такса битови отпадъци, Наредбата за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги в община Нова Загора е непълна и не указва 
дали ТБО се събира съобразно количеството отпадъци или пропорционално върху 
основа, определена от общинския съвет. С цел постигане на съответствие със ЗМДТ 
е необходимо Наредбата да бъде допълнена. 

 Общината има опит в разработване и приемане на програмни документи, 
включително в сектор отпадъци. Тъй като сега действащата Програма за управление 
на отпадъците на община Нова Загора е изготвена съгласно отменения вече Закон 
за управление на отпадъците, общината предприе своевременно действия за 
разработване на нова общинска Програма за управление на отпадъците за периода 
до 2020 г. в съответствие с изискванията на сега действащия ЗУО.  

Образувани отпадъци 

 В периода 2010-2014 г. нормата на натрупване на отпадъци в община Нова Загора 
остава с по-благоприятни стойности едновременно от средната за страната и от 
средната за населените места с население от 25 хил. до 50 хил. жители.   

 Провежданото в момента проучване за определяне на морфологичния състав на 
битовите отпадъци в рамките на общината ще има важно значение за прецизиране 
на количествата и отчитане на изпълнението на целите за рециклиране и 
оползотворяване на битовите отпадъци и за отклоняване на биоразградимите 
битови отпадъци от депата. 

 Общината следва да планира и изпълни мерки за намаляване на депонираните 
отпадъци и увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, 
за да изпълни целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в 
съответствие със ЗУО и Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците. 

 Община Нова Загора ще участва в консултации с ВиК оператора, който е отговорен 
за третиране на утайките, при предлагане и обсъждане на варианти за 
оползотворяване на утайките от ПСОВ. 

Инфраструктура за управление на отпадъците 

 Община Нова Загора е обхванала 100% от населението в системата за организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване, като е осигурила достатъчно количество съдове 
за събиране и техника за транспортиране на смесените битови отпадъци. С оглед 
преминаване към депониране от старото общинско депо на община Нова Загора 
към регионалното депо Ямбол, общината ще извърши инвентаризация на 
транспортната техника и при необходимост ще осигури допълнителна такава, като 
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една възможност е това да стане чрез кандидатстване пред програми, 
финансиращи такива проекти.  

 Чрез поставяне на съдове за разделно събиране от „Екобулпак“ АД, общината е 
осигурила инфраструктура за разделно събиране на битовите отпадъци от 
опаковки. 

 Общината е осигурила съдове за разделно събиране на отпадъците от сгурия и 
пепел, като с това е сред малкото общини в страната с добри практики за 
разглеждания поток отпадъци. 

 Община Нова Загора изпълнява изискването на чл.19, ал. 3, т.11 от ЗУО за 
осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани 
отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от 
бита. За целта общината е сключила договор с фирма за предоставяне на такава 
площадка. Площадката се използва и за събиране и временно съхраняване на 
опасни битови отпадъци и някои видове масово разпространени отпадъци – стъкло, 
ИУЕЕО, НУБА.  Препоръчително е общината да осигури собствена площадка и 
разшири диапазона на приеманите разделно събрани отпадъци. 

 В общината функционират пунктове за изкупуване на битови отпадъци от хартия, 
пластмаса, метал и стъкло, но в общината няма налична информация относно 
пунктовете и количествата и видовете разделно събрани и предадени за 
рециклиране отпадъци поради липса на общински регистър на тези пунктове и на 
изискване за докладване на информация в общината. 

 На територията на община Нова Загора няма изградена инсталация за сепариране 
на смесени битови и за допълнително сортиране на разделно събрани битови 
отпадъци. Общината обаче е осигурила предварително сепариране на смесените 
битови отпадъци чрез участие в регионалната система за управление на отпадъците 
в регион Ямбол. В периода на Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. 
общината ще използва инсталация, изградена на територията на Регионално депо 
гр. Ямбол.   

 Общината следва да създаде необходимата организация на територията на 
общината да бъдат разширени дейностите по разделно събиране на 
рециклируемите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло, както с 
оглед намаляване на извозваните количества отпадъци до регионалното депо, така 
и в посока изпълнение на целите за рециклиране на тези отпадъци.  

 На територията на община Нова Загора няма изградена претоварна станция. 
Въпросът за такъв тип инфраструктура става актуален и належащ, предвид факта, че 
от 2016 г. общината вече  изхвърля смесените битови отпадъци на регионално депо 
Ямбол. Град Нова Загора се намира на 37 км от новото регионално депо, което в 
двете посоки означава 74 км. В тази връзка община Нова Загора ще направи 
анализи и проучвания за изграждане на претоварна станция с други съоръжения за 
оползотворяване и рециклиране на битовите отпадъци, съобразно Насоките на 
ОПОС 2014-2020 г., които се очаква да бъдат публикувани заедно с поканата към 
общините за безвъзмездна финансова помощ в началото на 2016 г. 

 На територията на община Нова Загора няма изградена инсталация за 
оползотворяване и рециклиране на биоразградими битови отпадъци, в т.ч. и на 
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зелени биоотпадъци от бита и обществените площи - инсталация за компостиране, 
съответно и съдове за разделното им събиране и техника за извозването им. 
Необходимо е община Нова Загора след извършване на анализи да предприеме 
необходимите действия за подготовка на проект и кандидатстване за средства от 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Очаква се ОПОС да даде 
възможност за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ на общините за 
изграждане на претоварни станции, компостиращи инсталации, съдове за разделно 
събиране на биоотпадъците и техника за извозването им, от която общината е 
целесъобразно да се възползва. 

 Общината е решила проблема със старото общинско депо. До края на 2015 г. 
общината извърши техническа и първи етап на биологическа рекултивация на 
старото депо с безвъзмездна финансова помощ от ОПОС 2007-2013 г. През 2016 г. и 
2017 г. общината трябва да организира и финансира следващите два етапа от 
биологическата рекултивация.  

 След закриване на старото общинско депо община Нова Загора остава без 
съоръжение за строителните отпадъци на нейна територия. Препоръчително е 
общината в консултации с бизнеса и заедно с други съседни общини да проучат 
възможностите за рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците от 
строителство и разрушаване.  

 Община Нова Загора ще подкрепи ВиК Сливен ООД за регионален подход за 
подобряване на йерархията на управление на утайките от ПСОВ. 

 Обобщеният извод е, че общината е:  

1. сред по-напредналите общини в страната по отношение на осигуряване на 
инфраструктурата за предварително третиране и депониране на смесените  
битови отпадъци и закриване на старите депа;  

2. в същата ситуация както преобладаващия брой общини по отношение на 
инфраструктурата за строителните отпадъци, биоотпадъците и утайките от 
ПСОВ. 

Съществуващи схеми за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците 
и финансиране на дейностите с отпадъци 

 На територията на община Нова Загора е създадена добра организация по 
отношение на събирането и транспортирането на смесените битови отпадъци от 
домакинствата и от бизнеса. Услугата се извършва чрез възлагане на външен 
изпълнител, избран по реда на ЗОП, и покрива цялата територия на общината и 
100% населението. 

 Общината все още не е въвела схеми за разделно събиране и оползотворяване на 
зелените биоотпадъци, което е от критично значение както по отношение на 
постигане на нормативно определените количествени цели, така и във връзка с 
прилагане на йерархията при управление на отпадъците.  

 Общината е въвела добра практика и е осигурила услуга в град Нова Загора за 
разделно събиране и извозване на сгурия и пепел през отоплителния сезон. 
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 На територията на община Нова Загора схемата за разширена отговорност на 
производителя се прилага единствено за отпадъци от опаковки от хартия и картон, 
стъкло, пластмаса и метали. Проблем, който възпрепятства ефективното 
функциониране на системата, е изхвърлянето в цветните контейнери на голямо 
количество смесен битов отпадък, поради което процентът на събраните в цветните 
контейнери рециклируеми отпадъци е относително нисък. Наблюдава се и друга, 
свързана с този проблем, практика - в контейнери за събиране на смесен битов 
отпадък ежедневно попадат големи количества отпадъци от опаковки. 

 Община Нова Загора е разположила в гр. Нова Загора специални контейнери за 
събиране на строителни отпадъци от ремонтната дейност на домакинствата, които 
обаче не се ползват по предназначение и често в тях има както строителни, така и 
смесени битови и растителни отпадъци. За решаване на този проблем общината 
следва да обмисли друга възможност – например срещу предварителна заявка да 
осигурява на гражданите специален контейнер за извозване от домовете на 
строителните отпадъци от ремонтна дейност– практика, която се прилага в редица 
общини.    

 Общината трябва да предприеме целенасочени действия за повишаване на 
обществената информираност и дисциплината сред жителите относно разделното 
събиране на отпадъци чрез разнообразни мерки, вкл. провеждане на постоянни 
информационни и образователни кампании, засилване на ефективността на 
контролната дейност и налагане на санкции на нарушителите. Това ще подпомогне 
преодоляване на идентифицираните проблеми във връзка с разделното събиране 
на различни отпадъчни потоци и с функциониране на системата за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал.   

 Основният източник на финансиране на разходите за управление на отпадъците е 
такса битови отпадъци. За финансиране на управлението на отпадъците общината 
се възползва и от възможностите, предоставени от национални и европейски 
източници, съвместно с останалите общини членки на РСУО Ямбол. Приходите от 
ТБО са достатъчни за покриване на разходите за управление на отпадъците. В 
структурата на приходите от ТБО обаче се наблюдава обезпокоителна тенденция на 
значително по-висок дял на приходите от бизнеса от тези от домакинствата, като 
през 2014 г. пропорционалното разпределение е съответно 14% от домакинствата и 
86% от бизнеса. Този подход показва наличие във висока степен на кръстосано 
субсидиране и сериозно отклонение от принципа „замърсителят плаща“ и 
общината следва да преразгледа политиката за определяне на размера на таксата, 
особено като се имат предвид и настоящите дебати на национално ниво за нова 
методика за определяне на ТБО, по-пряко обвързана с количествата генерирани 
отпадъци.  

 Разходите за отчисления за депониране заемат второ място в структурата на 
разходите след тези за събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци. 
В разработваната програма за управление на отпадъците общината трябва да 
планира и осъществи сериозни мерки за намаляване на количеството депонирани 
отпадъци чрез управление на по-високите нива в йерархията на отпадъците. 
Мерките ще осигурят както намаляване на разходите за отчисления за депониране 
и освобождаване на финансов ресурс, така и изпълнение на нормативно 
определените цели във връзка с третиране на отпадъците. 
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Административен капацитет за управление на отпадъците 

 Основните функции за отпадъците са възложени на отдел „Екология, чистота и 
озеленяване“ в специализираната администрация. Възложените функции 
осигуряват в голяма степен възложените с нормативната уредба правомощия и 
задължения на кмета на общината. За по-добра ефективност общината е  
възложила изпълнението на дейностите за събиране, включително разделно 
събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъците на външни изпълнители. 
Специализираният отдел в общинската администрация осъществява обща 
координация, организация и контрол, като отговорностите на служителите са 
конкретизирани в длъжностните характеристики. Не се наблюдава дублиране на 
функции между вътрешните звена. 

 Липсват някои функции, за които е целесъобразно в устройствения правилник на 
общинска администрация или със съответни заповеди на кмета на общината да 
бъдат регламентират отговорности – относно събиране и обработка на данни и 
изготвяне на периодични отчети и анализи за управлението на отпадъците, за 
информиране на обществеността за дейностите и предоставяните услуги относно 
отпадъците.   

 Изпълнението на функциите е на добро ниво. Пропуски са идентифицирани по 
отношение на изпълнение на контролната дейност, информационното 
обезпечаване на управлението на отпадъците и информиране на обществеността. 
Общината следва да предприеме действие за подобрявана на изпълнението в тези 
области. Целесъобразно е също със заповед на кмета или вътрешноведомствен 
документ да се регламентира механизъм за взаимодействие между 
специализирания отдел и другите административни звена, които имат отношение 
към управление на отпадъците.  

 Като водещ проблем се очертава количественият недостиг на персонал. Предвид 
нормативните ограничения в щатното разписание и нарастващите нормативни 
изисквания към местните власти в сектор  отпадъци, общината следва да търси и 
други форми за осигуряване на необходимите човешки ресурси. Препоръчително е 
общината да направи анализ за създаване на звено извън администрацията на 
общината - общинско предприятие или инспекторат като второстепенен 
разпоредител с бюджетни кредити, на което звено да бъдат възложени функции за 
контрол както в сектор отпадъци, така и за контрол по изпълнение на други местни 
наредби, на сключени договори за услуги по отпадъците и др. 

 Материално-техническата обезпеченост на служителите с функции в областта на 
отпадъците е добра по отношение на помещения и офис оборудване. Необходимо 
е обаче да се осигури автомобил за осъществяване на контролната дейност за 
отпадъците, а и на изпълнението на други местни наредби. Предвид 
идентифицираните пропуски в контролната дейност е целесъобразно периодично 
да се провежда обучение по изискванията за контрол, съставяне на констативни 
протоколи и наказателни постановления както за съответните кадри в 
администрацията, така и на допълнително привлечени служители.   

 Община Нова Загора не разполага с автоматизирана интегрирана информационна 
система за отпадъците. Информацията за управлението на отпадъците на 
територията на общината е непълна и не е систематизирана в единна електронна 



18 

система. Необходимо е да се регламентират отговорности за разработване и 
поддържане на такава система, събиране и обработка на данни и изготвяне на 
периодични отчети и анализи, както и да се обезпечат тези отговорности с 
достатъчно персонал.    

3. SWOT анализ 

В
ъ

тр
еш

н
и

 ф
ак

то
р

и
 

Силни страни Слаби страни 

 Системата за събиране и 
транспортиране на смесените 
битови отпадъци обхваща 100% от 
населението на общината   

 Нормата на натрупване на битови 
отпадъци в общината е по-ниска от 
средното за страната и от сходни по 
големина общини. 

 Общината в партньорство с 
останалите общини членки на РСУО 
е положила основите на въвеждане 
на регионална система за 
управление на отпадъците. 

 Община Нова Загора е сред по-
напредналите общини в страната 
по отношение на осигуряване на 
инфраструктурата за 
предварително третиране и 
обезвреждане на битовите 
отпадъци и закриване на старите 
депа 

 

 Нивото на депониране на битовите 
отпадъци е високо. 

 Липсва инфраструктура за разделно 
събиране и оползотворяване на 
битовите биоотпадъци. 

 Не се прилагат целенасочени мерки 
и стимули, които да насърчават 
населението и бизнеса да 
намаляват количеството 
генерирани отпадъци и да събират 
разделно отпадъците.  

 Информационното осигуряване на 
управлението на отпадъците в 
общината е на незадоволително 
равнище.   

В
ъ

н
ш

н
и

 ф
ак

то
р

и
 

Възможности Заплахи 

 Използване на финансовите 
инструменти на ЕС и други 
програми за решаване на 
проблемите, свързани с 
ефективното управление на 
отпадъците, в т.ч. биоотпадъците. 

 Нови ефективни технологии, 
позволяващи рециклиране и 
оползотворяване на отпадъците. 

 Подготвян от ЕК нов пакет 
законодателни документи в сектор 
отпадъци с увеличаване на 
изискванията и целите за 
рециклиране и оползотворяване 

 Преминаването към нови схеми за 
определяне на такса битови 
отпадъци на национално ниво. 
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4. Цели на Програмата 

Законът за управление на отпадъците (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 на ефективността на това използване. ЗУО 
и подзаконовата нормативна уредба по прилагането му определят националната 
политика и цели в сектор отпадъци.  

В съответствие с това са идентифицирани  четири стратегически цели на Програмата за 
управление на отпадъците до 2020 г. на община Нова Загора. Целите на са в синхрон с 
националните цели, и по-конкретно с целите на Националния план за управление на 
отпадъците 2014-2020 г.  

 Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 
предотвратяване образуването им 

 Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и  
оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от 
депонирането им 

 Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и 
безопасна околна среда за жителите на община Нова Загора 

 Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при 
прилагане йерархията на управление на отпадъците. 
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5. Подпрограми с мерки 

За изпълнението на стратегическите цели са идентифицирани пакет от мерки, 
тематично обособени в подпрограми, съобразно спецификата на общината и 
препоръките в Методическите указания за разработване на общински програми за 
управление на отпадъците, издадени през март 2015 г. от МОСВ. В съответствие с този 
подход, мерките са обособени в седем подпрограми. 

Във всяка от представените по-долу подпрограми са посочени накратко ключови 
изисквания и основни съображения за идентифицираните мерки и очакваните 
резултати от изпълнението им. Някои мерки имат т.нар. хоризонтален характер, т.е. 
допринасят за постигането не само на стратегическата и специфичните цели на 
съответната подпрограма, към която се отнасят, а и за постигането на други 
стратегически цели. Мерките са представени подробно в Плана за действие към всяка 
подпрограма в табличен вид във формат съгласно указанията за разработване на план 
за действие на Методологията за стратегическо планиране в Република България, 
разработена от Съвета за административна реформа към Министерски съвет (2010 г.).  

Индикативният бюджет на Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. на 
община Нова Загора представлява сума от индикативните финансови средства, 
предвидени за всички подпрограми. Мерките в подпрограмите са остойностени на 
базата на информация за изпълнението на сходни дейности и експертни допускания, 
като окончателните стойности за инфраструктурните мерки ще се конкретизират при 
разработване на проектите и съответните предпроектни проучвания. За част от мерките 
не е посочен бюджет, тъй като те ще се финансират в рамките на обичайните дейности 
на общинската администрация за съответната бюджетна година. Това основно са меки, 
неинвестиционни мерки, свързани с управлението на отпадъците. Общият 
индикативен бюджет на Програмата за управление на отпадъците е посочен в 
следващата таблица.  

Индикативна стойност на Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. (в лв.)  

Програма за управление на отпадъците до 2020 г. на община Нова Загора 2 144 500 

Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци 332 500  

Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за 
рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и 
стъкло  

90 000 

Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите и изискванията 
за битовите биоразградими отпадъци и биоотпадъците 

1 508 000 

Подпрограма за управление на строителните отпадъци и отпадъците от 
разрушаване на сгради 

47 000 

Подпрограма за закриване и рекултивация на депата с преустановена 
експлоатация 

50 000 

Подпрограма за подобряване на административния капацитет за 
управление на отпадъците 

82 000 

Подпрограма за повишаване на участието на обществеността в управление 
на отпадъците 

35 000 
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Изпълнението на включените в Програмата мерки ще се финансира от разнообразни 
източници в зависимост от спецификата на всяка конкретна мярка. Предвижда се 
общината да финансира дейностите чрез: 

 общинския бюджет (от приходите от такса битови отпадъци); 

 натрупаните средства за обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от 
ЗУО;  

 европейски фондове - Оперативна програма „Околна среда“, Оперативна 
програма „Добро управление“,  Програма за развитие на селските райони;  

 държавни финансови инструменти, насочени към реализация на проекти в 
околната среда, вкл. ПУДООС. 

В Плана за действие за всяка подпрограма са включени показатели за изпълнение на 
ниво подпрограма и на ниво мярка. Чрез показателите ще се следи напредъкът към 
постигане на резултатите и ще се оценява въздействието от изпълнените мерки.   
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Стратегическа цел 1 
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването на отпадъци 

5.1. Подпрограма  
за предотвратяване образуването на отпадъци 
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Предотвратяването на отпадъци стои най-високо в йерархията за управление на 
отпадъците.   

В европейското и съответстващото българско законодателство дефиницията за 
предотвратяване образуването на отпадъци е: 

“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”. 

Видове предотвратяване 

   

Количествено  Качествено 
   

намаляване на количеството образувани 
отпадъци 

(тегло, обем, брой) 

 намаляване на съдържанието на вредни 
вещества в материалите и продуктите 

 

Предотвратяването на отпадъците включва: 

- Избягване на формирането на отпадъци, например покупка на храна само в 
необходимите количества 

- Намаляване на количеството отпадъци, например компостиране на хранителни 
остатъци и градински клони, листа и др. 

- Повторна употреба на стоки и продукти без допълнителната им обработка, 
например даряване на запазени дрехи на лица или благотворителни 
организации, на компютри за училища, използване на стъклените опаковки на 
закупени продукти за съхранение у дома, ремонт на бяла техника когато е 
възможно и т.н. 

Предотвратяването на отпадъци обхваща всички фази от жизнения цикъл на продукта - 
то е хоризонтална мярка, която обхваща всички фази на потока от материали и 
продукти от добив през производство и разпространение до потребление.  
Предотвратяването образуването на отпадъци носи редица ползи за обществото и за 
здравето и благосъстоянието на хората - спестяване на природни ресурси и намаляване 
на емисиите парникови газове, спестяване на общините на разходи за управление на 
отпадъците, по-малко финансови средства за закупуване на продукти, които се 
превръщат в отпадък при по-ниска и екологосъобразна консумация и т.н. 
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Участници в дейностите по предотвратяване на отпадъци 

 Държава 

Държавата е водеща в определяне на политиката за предотвратяване образуването на 
отпадъци, като създава ефективна законова рамка и регулации на национално ниво за 
подпомагане на участниците в дейностите по предотвратяване. За целта държавата 
може да забрани чрез нормативен акт използването на дадени продукти, ако това не 
противоречи на европейските норми, както и да определи задължения, ограничения в 
разпространението, регламентиране на транспортирането и складирането на 
отпадъците, налагане на продуктови такси и други. Примери в тази насока са 
ограниченията за съдържание на опасни вещества в електрическо и електронно 
оборудване, въвеждане на продуктова такса за найлонови торбички и др. Държавата 
може да предоставя и стимули  за производства или потребление с по-малко отпадъци. 
ОП „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 г. например предвижда финансова 
подкрепа на фирмите за въвеждане на нови технологии и продуктови дизайни, които 
водят до качествено предотвратяване на отпадъци. Освен това, държавата прилага 
мерки за планиране, като за целта изготвя програма за предотвратяване на 
образуването на отпадъци.  

 Общини 

Общините са отговорни за събирането на отпадъците на тяхната територия, като 
извършват тази дейност самостоятелно или чрез регионални сдружения. Общинските 
програми за управление на отпадъците следва да включат мерки за предотвратяване, 
като мерките могат да бъдат както по-общи, така и съвсем конкретни мерки за 
предотвратяване на специфичен поток отпадъци.   

 Икономически и научни субекти, неправителствени организации 

За предотвратяване на образуването на отпадъци икономическите субекти, 
подпомагани от научните среди, могат да разработят продукти и производствени 
процеси, които са екологосъобразни и бедни на отпадъци, и да оптимизират 
съществуващи процеси и продукти. Предлаганите на пазара продукти трябва да бъдат с 
по-дълъг живот, да са лесни за поправяне и да са произведени и търгувани без 
излишни опаковки. Тоест, икономическите субекти, подпомагани от научни 
организации, могат да предприемат мерки, с които се отказват от производството на 
неекологосъобразни продукти, например чрез внедряване на еко-дизайн на 
продуктите. Засега този отказ е по-скоро доброволен и продиктуван най-вече от 
подкрепа на европейски проекти и програми или по пазарни съображения. 
Неправителствени организации, които подкрепят идеите за общество, стремящо се към 
нулеви отпадъци, създават платформи и доброволни мрежи за всички, които имат 
желание да допринесат за реализация на тези политики. 

 Домакинства 

Ролята на домакинствата е ключова за предотвратяване на отпадъците най-вече във 
фазата на потребление и употреба. Всеки потребител може да ограничи купуването на 
стоки, които водят до образуване на повече отпадъци и по този начин да принуди 
производителите да спрат или поне да намалят производството на такива стоки, 
например стоки с няколко или обемни опаковки. На сегашния етап това означава 
потребителят да има такова съзнание, че да е готов да понесе ограничения в своите 
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„удобства”, респективно да вложи повече усилия и време. Поради това реално и 
действащо предотвратяване на отпадъци сред потребителите може да се очаква само 
ако се провеждат целенасочени и постоянни кампании от страна на местните власти да 
насърчават домакинствата да съобразяват своите покупки, като мислят за околната 
среда, изчерпаемостта на ресурсите и финансовите ефекти; да избират продукти, които 
са годни за повторна употреба, продукти с малко или без опаковка, с екомаркировка; 
да наемат вместо да купуват рядко употребявани вещи, да купуват продукти в насипно 
състояние, да търсят продукти без прекомерни опаковки, да компостират и други. 

Цели на общинската програма за предотвратяване образуването на отпадъци 

Община Нова Загора досега не е прилагала целенасочени действия за предотвратяване 
образуването на отпадъци. Новият ЗУО през 2012 г. постави изискване кметовете на общини 

да разработят и изпълняват програма за управление на отпадъците за територията на 
съответната община, съответстваща на структурата и съдържанието на Националния 
план за управление на отпадъците. Неразделна част от НПУО 2014-2020 г. е първата 
Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци, разработена 
съгласно изискванията на ЗУО. Съгласно изискването за съответствие на структура и 
съдържание, общинските програми за управление на отпадъците също трябва да 
съдържат програма за предотвратяване образуването на отпадъци. В допълнение, 
Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. на община Нова Загора е 
разработена в съответствие с йерархията при управление на отпадъците, която поставя 
на първо място като приоритет именно предотвратяването на отпадъците.  

За ограничаване на количеството отпадъци, генерирани на територията на община 
Нова Загора, и в съответствие с йерархията за управление на отпадъците, един от 
основните приоритети на Програмата за управление на отпадъците на община Нова 
Загора е провеждане на целенасочена политика за предотвратяването на отпадъците, 
синтезиран в стратегическата цел на настоящата Подпрограма за предотвратяване 
образуването на отпадъци - „Намаляване на вредното въздействие на отпадъците 
чрез предотвратяване образуването на отпадъци”.  

Оперативната цел на подпрограмата е „Намаляване на количеството битови 
отпадъци, генерирани на територията на община Нова Загора”. Оперативната цел е 
количествено ориентирана и е в синхрон с основната цел на европейската и 
националната политика в областта на околната среда, а именно „Прекъсване на 
връзката между икономическия растеж и нарастващото използване на ресурсите, което 
води до негативно влияние върху човека и природата“.  

Мерки за предотвратяване образуването на отпадъци 

Мерките в настоящата подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци са 
избрани въз основа на анализ на мерките в Националната програма за 
предотвратяване на образуването на отпадъци 2014-2020 г. , добрите практики и 
спецификата на община Нова Загора от гледна точка на количество и морфологичен 
състав на отпадъците и демографски и социално-икономически характеристики. 

В Приложение №4 към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУО са изброени 16 примерни мерки за 
предотвратяване на отпадъци, обособени в три групи: 

 мерки, които могат да засегнат рамковите условия, свързани с образуването на 
отпадъци;  
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 мерки, които могат да засегнат фазата на проектиране и производство и 
разпространение;  

 мерки, които могат да засегнат фазата на потребление и употреба. 

Анализът на приложимостта на примерните мерки показва, че подходящи за прилагане 
в община Нова Загора са посочените по-долу мерки от Приложение №4. За всяка мярка 
накратко са представени същността на мярката и планирани действия в настоящата 
подпрограма.   

1. Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти за 
насърчаване на ефикасното използване на ресурсите 

Съдържанието на тази мярка може да се раздели на две групи дейности:  

 Разработване на общински програми за предотвратяване образуването на 
отпадъци  

Съгласно българското законодателство кметът на общината разработва 
програма за управление на отпадъците и програма за предотвратяване 
образуването на отпадъци като част от нея.  

 Прилагане на икономически мерки 

С използването на различни по вид икономически стимули се цели повишаване 
на екологосъобразното поведение на гражданите и бизнеса на територията на 
общината.  

Въпреки че вече са разработвани различни програми в областта на околната среда и 
специално в областта на управление на отпадъците, досега в общинските програми не 
са предвиждани конкретни взаимообвързани мерки за предотвратяване на 
отпадъците. Целта на програмата е да бъде създаден ясен план с посочени конкретни 
действия, които общината да изпълни при осъществяване на политиката за 
предотвратяване образуването на отпадъци, като част от общата си политика в сферата 
на отпадъците. Изготвената програма е сама по себе си мярка за планиране за 
ефективно използване на ресурсите. 

Въвеждането на „електронна община”, освен преките положителни ефекти за 
гражданите и бизнеса, има значим принос към политиката за предотвратяване на 
отпадъци и ефективно използване на ресурсите. Разглежданите в този аспект 
реализирани в пълен обхват мерки ще доведат до предотвратяване на употребата на 
големи количества офис хартия и съответните консумативи, които се превръщат в 
отпадъци. В периода на Програмата усилията на общината ще се фокусират върху 
осигуряване на електронни административни услуги от общината и тяхното 
популяризиране сред гражданите и фирмите. Въвеждането на услугите и 
информационната кампания за популяризирането им може да стане чрез ОП „Добро 
управление“ 2014-2020 г., която ще отвори процедура за електронно управление с 
бенефициенти общини. Тази мярка е в съответствие с един от приоритетите на 
Общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Нова Загора. 

Наред с това община Нова Загора ще насърчава екологосъобразното поведение сред 
населението и юридическите лица чрез подходящи икономически стимули. В периода 
на Програмата общината ще предостави безплатно съдове за домашно компостиране 
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на домакинства в квартали с ниско застрояване в гр. Нова Загора и в села, които няма 
да се обхванат от общинаската система за разделно събиране на зелените 
биоотпаъдци и последващото им компостиране. От екологична гледна точка 
домашното компостиране е една от най-ефективните мерки за намаляване на 
биоразградимите отпадъци. Чрез компостиране домакинствата могат да оползотворят 
голяма част от хранителните и градинските си отпадъци, като по този начин се 
спестяват ресурси за събиране, транспортиране и оползотворяване на тези отпадъци и 
се намаляват вредните емисии парникови газове. Освен това, с въвеждане на такса 
битови отпадъци, по-пряко обвързана с количеството генерирани отпадъци, 
компостирането ще нови икономически ползи на тези, които го прилагат. 

 

2. Използване на разяснителни кампании и предоставяне на информация, насочена 
към широката общественост като цяло или към специфични групи потребители 

Популяризирането на практически действия и техники, водещи до предотвратяване на 
отпадъците, може да се извършва чрез разнообразни кампании, вкл. На интернет сайта 
на общината, в местните средства за масова информация, рекламни брошури, и т.н. 
Целта на тези кампании е потребителите да са в състояние да вземат информирано 
решение при пазаруване или при извършване на ежедневните дейности в 
домакинството с оглед предотвратяване на отпадъците и намаляване на тяхното 
количество.   

Досега на територията на община Нова Загора не са провеждани кампании, конкретно 
насочени за предотвратяване на отпадъци. През периода на Програмата ще бъдат 
проведени целенасочени кампании за разясняване и предоставяне на информация за 
ползите от предотвратяването на отпадъците и съвети за действия в тази посока. 
Основният резултат на тази мярка е повишаване на общественото съзнание за нуждата 
от намаляване на генерираните отпадъци. Специална целева група ще са децата и 
учениците в детските и учебните заведения в гр. Нова Загора, които най-бързо се 
приобщават към „зелените” идеи. Информационните кампании ще се фокусират 
приоритетно към повишаване на обществената информираност за техники за 
намаляване образуването на отпадъците от хартия, пластмаса и стъкло и 
биоразградими отпадъци. Това произтича от анализа на морфологичния състав на 
битовите отпадъци, генерирани от домакинствата и от бизнеса в община Нова Загора.   

Специални инициативи ще бъдат провеждани всяка година в рамките на Европейската 
седмица за намаляване на отпадъците.   

Финансирането на тези дейности ще се осъществи от общинския бюджет, от 
отчисленията за депониране на отпадъци по чл. 64 от ЗУО, както и от оперативните 
програми „Добро управление“ и „Околна среда“ за периода 2014-2020 г. при 
откриване на подходящи процедури. За някои дейности общината ще търси 
спонсорство.  

Непосредствените резултати от тази мярка не могат да се измерят количествено, но тя 
има много голямо значение за формиране на съзнание в обществото, което да се 
стреми да избягва образуването на отпадъци.   
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3. В контекста на обществените и корпоративните поръчки - включване на критерии 
за защита на околната среда и предотвратяване образуването на отпадъци в обявите 
за обществени поръчки и в договорите, съгласно Наръчника за екологичните 
обществени поръчки, публикуван от Агенцията за обществени поръчки 

Зелените обществени поръчки са процедура за възлагане, чрез която се получат 
продукти, услуги и строителни работи с намалено въздействие върху околната среда 
през целия им жизнен цикъл, вместо продукти, услуги и строителни работи със същата 
основна функция, които иначе биха били предоставяни. Зелените обществени поръчки 
се насърчават от Европейската комисия и националните власти, като се разработиха и 
критерии за различни стоки и услуги, които се считат за най-подходящи при възлагане 
на обществени поръчки за тези стоки и услуги. Агенцията за обществени поръчки в 
България публикува на интернет страницата си Наръчник за зелени обществени 
поръчки и указания за прилагане на различни критерии. Според българското и 
европейското законодателство за обществени поръчки при възлагането им могат да 
включват екологични критерии за допустимост на кандидатите. 

Както се подчертава и в цитирания в настоящата мярка Наръчник, важно е да са 
изпълнени следните условия, на които да отговарят критериите: 

1. да са свързани с предмета на договора; 

2. да бъдат конкретни и обективно количествено измерими; 

3. да са обявени предварително; 

4. да са подчинени на правото на Общността. 

При спазване на тези условия критериите  ще са правилни, а оттам и поръчката няма да 
е проблемна. Ако се приеме като база за сравнение „икономически най-изгодна 
оферта”, трябва да се има предвид, че при изчисляването е целесъобразно да се 
приложи изчисление на база „стойност на жизнения цикъл”. Това означава, че 
остойностяването включва целия срок на експлоатация и обхваща следните разходи: 

 разходите за закупуване и всички свързани с това разходи (доставка, 
монтаж, пускане в експлоатация и т.н.); 

 оперативни разходи, включващи енергия, резервни части и поддръжка; 

 разходи в края на жизнения цикъл като спиране от експлоатация и разходи 
за отпадъците. 

На етап възлагане за всеки един от тези разходи трябва да се определи коефициент, за 
да могат да бъдат взети под внимание при определяне на икономически най-изгодната 
оферта. Това ще помогне да се получи продукт, който е не само „икономически най-
изгоден”, но той ще има и по-добри екологични показатели, тъй като в процеса на 
възлагане ще станат ясни и разходите при използване и за изхвърляне, на които в 
противен случай няма да бъде обърнато достатъчно внимание. 

Настоящата подпрограма предвижда поетапно въвеждане на критерии за защита на 
околната среда и предотвратяване образуването на отпадъци в обявите за обществени 
поръчки и в договорите, сключени от община Нова Загора.   
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План за действие 
 Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци 

Оперативна цел: Намаляване на количеството битови отпадъци, генерирани на територията на община Нова Загора 

Целеви индикатор:  През 2020 г. ръстът на нормата на натрупване на битовите отпадъци е по-нисък от ръста на минималната работна заплата спрямо 2014 г. 

Басова стойност на 
индикатора за 2014 г.: 

Минимална работна заплата – 340 лв. 

Норма на натрупване в община Нова Загора  – 331 кг/жител/година 

 

Мярка Дейности /мерки/ 
Срок за 

реализация 
Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност за 
изпълнение Текущи Целеви 

1. Използване на 
мерки за 
планиране или 
други 
икономически 
мерки за 
насърчаване на 
ефикасното 
използване на 
ресурсите чрез 
предотвратяването 
на отпадъци 

Извършване на 
мониторинг на 
изпълнение на мерките 
за ПОО, заложени в 
програмата 

2015-2020 Намаляване на 
образуване на 
отпадъци 

Ежегодно - % 
изпълнени/в процес 
на изпълнение мерки  

Всички мерки, 
включени в 
ППОО, са 
изпълнени до 
края на 2020 г. 

Отдел 
„Екология, 
чистота и 

озеленяване“ 

Предоставяне 
безплатно на съдове за 
домашно компостиране 
на домакинства 

2016-2020 

 

Предотвратени 
отпадъци чрез 
прилагане на 
домашно 
компостиране от 
домакинства 

Брой домакинства, 
прилагащи домашно 
компостиране - 
ежегодно 

350 домакинства 
прилагат 
домашно 
компостиране 

Ресорен 
зам.кмет с 

отговорност 
„Екология“ 

Въвеждане на 
електронни услуги от 
общината за граждани 
и фирми   

2015-2020 Предотвратени 
отпадъци чрез 
въвеждане на 
електронни 
услуги  

Брой въведени 
електронни услуги 

До края на 2020 
г. въведени 
минимум 10 
електронни 
услуги 

Кмет 

2. Използване на 
разяснителни 
кампании и 
предоставяне на 
информация, 

Подготовка и 
изпълнение на проекти/ 
разяснителни кампании 
за предотвратяване на 
отпадъците  

2017-2020 Гражданите и 
фирмите са 
запознати с 
ползите от ПО 

Брой изпълнени  
проекти/разяснителни 
кампании 

Изпълнени 
минимум 5 
проекта/ 
разяснителни 
кампании 

Отдел 
„Екология, 
чистота и 

озеленяване“ 



30 

Мярка Дейности /мерки/ 
Срок за 

реализация 
Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност за 
изпълнение Текущи Целеви 

насочена към 
широката 
общественост като 
цяло или към 
специфични групи 
от потребители 

Провеждане на 
ежегодни 
целенасочени 
мероприятия за 
насърчаване 
предотвратяването на 
отпадъците по време на 
Европейската седмица 
за намаляване на 
отпадъците 

2016-2020 Гражданите и 
фирмите са 
запознати с 
ползите от 
предотвратяване 
на отпадъците 

Брой реализирани 
дейности 

До 2020 г. са 
проведени 
минимум 5 
мероприятия 

Отдел 
„Екология, 
чистота и 

озеленяване“ 

3. В контекста на 
обществените 
поръчки - 
включване на 
критерии за 
защита на 
околната среда и 
предотвратяване 
образуването на 
отпадъци при 
търгове и 
възлагане на 
общ.поръчки 

Подготовка и 
провеждане на  
"зелени"  обществени 
поръчки  

2017-2020  Брой проведени 
обществени поръчки  

Брой проведени 
„зелени“ обществени 
поръчки 

Към края на 2020 
г. 25% от 
обществените 
поръчки в 
общината са 
„зелени“ 

Кмет 



31 

 

Стратегическа цел 2: 
Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворените 
отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирани 

отпадъци 

Стратегическата цел 2 на програмата на община Нова Загора за управление на 
отпадъците, а именно  „Увеличаване на количествата на рециклираните и  
оползотворените отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от 
депонирани отпадъци“ се формулира като се взеха предвид европейската политика за 
ефективно използване на ресурсите, целите  за повторна употреба, рециклиране и 
оползотворяване на отпадъците, поставени пред българските общини от европейското 
и от националното законодателство, както и стремежът на Община Нова Загора да 
изпълни тези цели.  За да бъде изпълнена тази стратегическа цел се разработи пакет от 
мерки, тематично обособени в четири подпрограми: 

 подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за 
повторна употреба и за рециклиране на  битовите отпадъци от  хартия и картон, 
метали, пластмаса и стъкло 

 подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за битовите 
биоразградими, в т.ч. биоотпадъци 

 подпрограма за управление на строителни отпадъци и отпадъци от 
разрушаване на сгради 

 подпрограма за намаляване и предотвратяване на риска от депонираните 
отпадъци  

При разработването на мерките за постигането на стратегическата цел се взе под 
внимание и предложението за нов законодателен пакет „Кръгова икономика“, отнасящ 
се до сектор „Отпадъци“. Пакетът бе предложен в началото на декември 2015 г. от 
Европейската комисия. Ключовите разпоредби от законодателния пакет, отнасящи се 
до нови ангажименти по отношение на битовите отпадъци от домакинствата и подобни 
отпадъци от други източници, са:  

 поставяне на още по-висока цел във връзка с рециклирането на битовите 
отпадъци, най-малко за хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло, за периода 
след 2020 г., а именно — 60% до 2025; 65% до 2030 г. 

 по-високи изисквания относно ограничаване на депонирането на битови 
отпадъци след 2020 г., а именно депонираните битови отпадъци да са до 10% от 
всички битови отпадъци до 2030 г. 

 по-високи цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки. 

Независимо че предстои обсъждане на законодателното предложение от страните 
членки и от Европейския парламент и окончателното му одобрение, се очаква 
разглежданото законодателство да въведе нови още по-строги изисквания за 
рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци след 2020 г. 
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Анализите за управление на отпадъците на територията на община Нова Загора, 
отнасящи се до утайките от ПСОВ показаха, че водеща организация за този поток 
отпадъци е оператора "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД. Утайките се 
третират в района на ПСОВ Нова Загора, като доскоро се депонираха на 
съществуващото депо за битови отпадъци на общината. Количеството на утайките, 
генерирани от ПСОВ Нова Загора са в сравнително малък обем и е необходимо да се 
търси регионален подход за последващото им оползотворяване след обезводняване 
заедно с утайките от други ПСОВ в региона. До намирането на подходящо решение в 
регионален план най-вероятно утайките ще се депонират на регионалното депо – 
Ямбол. Поради изложените причини в настоящата програма за управление на 
отпадъците на община Нова Загора не е предвидена подпрограма, отнасяща се до 
управлението на утайките от ПСОВ. Актуална регионална програма за управление на 
утайките от ПСОВ се очаква да се разработи  от оператора "Водоснабдяване и 
Канализация-Сливен" ООД, а община Нова Загора, заедно с другите общини в 
териториалния обхват на оператора, ще участва активно в този процес. 

 

 

 

f 
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5.2. Подпрограма 
за разделно събиране и изпълнение на целите за рециклиране на 
битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло 
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Законът за управление на отпадъците постави изискване пред местните власти да 
достигнат поетапно до 2020 г. рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, 
метали, пластмаса и стъкло1  в следните количества: 

до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло 
до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло 
до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло 

Нормативната уредба дава възможност всяка община да постигне целта 
самостоятелно или заедно с други общини, в зависимост от решението на Общото 
събрание на съответното РСУО и наличната инфраструктура за третиране на 
отпадъците в общината и региона. 

При изпълнението на целите за рециклиране на битовите отпадъци съответните 
общини се стимулират от закона като 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, тъй като заплатените суми за 
отчисления 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 таксата битови отпадъци.2  

На територията на община Нова Загора вече се реализират мерки за разделно 
събиране и предаване за рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, 
метали, пластмаса и стъкло. Общината организира разделно събиране на отпадъците 
от опаковки от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали чрез сключване на договор 
с организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екобулпак“ АД. Общият 
обем на разположените контейнери отговаря на изискванията на Наредбата за 
опаковки и отпадъците от опаковки спрямо обслужвания брой население. 
Автомобилите за събиране и извозване на разделно събраните отпадъци от опаковки 
са също осигурени от организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки.   

Общините от РСУО Ямбол, в т.ч. и община Нова Загора, предприеха своевременно 
действия и сключиха договор до 2020 г. за предварително третиране на постъпващите 
на регионалното депо смесени битови отпадъци чрез сепариране на сепарираща 
инсталация, разположена в близост до регионалното депо, на полезните компоненти в 
от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло.  На същата инсталация може да се 
извършва и допълнително сортиране преди предаване за рециклиране и на 
отпадъците от опаковки, разделно събирани на територията на общините от РСУО 
Ямбол чрез системата на цветните контейнери. 

Община Нова Загора е предприела действия и е осигурила чрез сключване на договор с 
фирма, притежаваща разрешение, общинска площадка за предаване от граждани и 
юридически лица на разделно събрани отпадъци. На тази площадка биха могли да се 
предават и разделно събрани отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло 
и при организирани специално няколко пъти годишно от общината на мероприятия за 
предаване на разделно събрани такива отпадъци, особено от фирми, организации и 
институции – администрации, училища, фирми и др. Така чрез доброволно участие  

                                                
1 В тези потоци битови отпадъци се включват и отпадъците от опаковки от същите материали 
2 Следва да се има предвид, че до 2020 г. размерът на отчисленията за всеки тон депонирани битови 
отпадъци непрекъснато се увеличават, като през 2020 г. достигат до 95 лв./тон депонирани отпадъци 
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както на гражданите, така и на юридически лица ще се намалят отпадъците, 
депонирани от общината и ще се увеличат предадените за  рециклиране битови 
отпадъци. Възможно е мероприятията, организирани от общината, да са в рамките на 
информационни и образователни кампании по управление на отпадъците, като 
общината осигурява, например, събирането и извозването на отпадъци до общинската 
площадка, като се учреди и награден фонд и др. 

Общината все още не е сключила договори с организации за оползотворяване на 
другите видове масово разпространени отпадъци (НУБА и ИУЕЕО), които потоци 
отпадъци също се отчитат за изпълнение на целите за рециклиране на битовите 
отпадъци. Препоръчително е общината да сключи такива договори, в които да  постави 
изисквания за представяне в общината на информация за съответните количества 
разделно събрани и предадени за рециклиране отпадъци, което също ще позволи на 
общината да ги отчита при изпълнението на целите за рециклиране. В общинската 
наредба за управление на отпадъците също трябва да се поставят изисквания към 
фирмите за отчетност, дори и ако общината не сключи договори с организации. 

Възложеният проект от община Нова Загора за определяне на морфологичния състав 
на битовите отпадъци има важно значение за прецизиране на количествата по потоци 
битови отпадъци, вземане на важни управленски решения и отчитане на изпълнението 
на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци. Следва в края на 
периода на настоящата програма да се възложи отново проучване на морфологичния 
състав на отпадъците, тъй като нормативната уредба изисква тази дейност да се 
извършва от общините на всеки пет години, което пък от своя страна е едно от 
условията за освобождаване на общините от заплащане на отчисления по чл.64 от ЗУО 
при отчитане и изпълнение на целите за рециклируемите битови отпадъци. 

На територията на община Нова Загора има и няколко пункта за приемане на вторични 
суровини, но информация от тях все още не се подава в общината, поради което този 
поток отпадъци не се отчита към настоящия момент и трябва да се обхване от 
информационната система за отпадъците от общината. 

В новата общинска Наредба за управление на отпадъците, са включени основни 
изисквания, свързани с разделното събиране на отпадъците от хартия и картон, 
метали, пластмаса и стъкло. Необходимо е обаче наредбата да бъде допълнена с 
някои разпоредби, с които да се установи нормативна основа за подобряване на 
системата за разделно събиране на разглеждания поток битови отпадъци: 

- предоставянето на информация на общината от всички организации за 
оползотворяване и лица, притежаващи разрешително по ЗУО да представят 
информация на общината за събраните и предадени за рециклиране отпадъци 

- задължение на общината да организира, например, най-малко четири пъти 
годишно кампании за доброволно предаване на разделно събрани отпадъци 

- изискване общината да изгради и поддържа интегрирана информационна 
система за битовите отпадъците, в т.ч. модул за отпадъците от хартия и картон, 
метали пластмаса и стъкло; 

- контрол от общинската администрация за спазване на изискванията за разделно 
събиране на рециклируемите отпадъци и глоби за неспазването им. 
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Мерките, предвидени в настоящата подпрограма за увеличаване на количествата 
разделно събрани и рециклирани отпадъците от хартия и картон, пластмаса, метали и 
стъкло, са насочени към подобряване и усъвършенстване на системата за разделно 
събиране и отчитане на количествата предадени за рециклиране отпадъци. 

В тази подпрограма не са включени част от мерките, които имат пряка връзка с 
постигане на специфичните й цели, но са тематично отнесени в други подпрограми в 
рамките на настоящата Програма за управление на отпадъците до 2020 г. на община 
Нова Загора, тъй като имат хоризонтален характер и допринасят за постигането на 
няколко стратегически и оперативни цели на програмата. Пряко отношение към 
постигане на специфичната цел на настоящата подпрограмата са мерките от другите 
подпрограми, например свързани с: 

- осъществяване на постоянни и широкообхватни информационните кампании за 
ползите от разделното събиране на отпадъците, в т.ч. и за населението и 
бизнеса на общината и насърчаване на населението и юридическите лица да 
събират разделно отпадъците; 

- където е възможно определянето на ТБО, по-пряко свързано с количествата 
изхвърлени отпадъци, но след въвеждане на методиката на национално ниво и 
влизане в сила на националните нормативни изисквания за определяне на ТБО 
по нов подход; 

- внедряване в общината на интегрирана електронна информационна система за 
отпадъците, чрез която ще се събират данни за отпадъците, вкл. за разделно 
събраните и за предадените за рециклиране отпадъци от хартия и картон, 
стъкло, пластмаса и метал, за проследяване на степента на постигане на целите 
и вземане на съответните управленски решения; 

- организиране и подобряване на контрола от страна на общината за спазване на 
изискванията от задължените лица да предоставят информация на общината за 
разделно събраните рециклируеми отпадъци и за изпълнение на изискванията 
за разделно събиране на рециклируемите отпадъци 

- осигуряване на инспектори за контрол и обучителни мерки за поддържане и 
подобряване на капацитета на администрацията и контролиращите инспектори 
на общината; 

- извършване на нови морфологични анализи след 5 години, съгласно 
изискванията на ЗУО.  

Реализацията на мерките от настоящата подпрограма и релевантните мерки от други 
подпрограми на ПУО до 2020 г. на община Нова Загора ще доведат до изпълнение на 
целите за рециклиране на битовите отпадъци от общината и опазване на околната 
среда. 
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План за действие 
 Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метали и 

стъкло 

Оперативна цел: Постигане на целите за рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло 

Текущи индикатори: 
2016 г. - мин. 25% от общото тегло на отпадъците от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло са подготвени за повторна употреба и рециклиране  

2018 г. - мин. 40% от общото тегло на отпадъците от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло са подготвени за повторна употреба и рециклиране 

Целеви индикатор: 2020 г. - мин. 50% от общото тегло на отпадъците от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло са подготвени за повторна употреба и рециклиране 

 

Мерки/Дейности 
Срок за 

реализация 
Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност за 
изпълнение Текущи Целеви 

Осигуряване  на общинска площадка за 
доброволно предаване на разделно 
събрани битови отпадъци от 
домакинствата и подобни на 
домакинствата източници, вкл. от хартия 
и картон, метал, пластмаса и стъкло и 
др.  

2018 Осигурена 
възможност 
населението и 
фирмите да 
предават разделно 
събрани битови 
отпадъци  

Технически, 
финансови и 
административни 
процедури за 
осигуряване на 
площадката 

Площадката е 
функционираща 

Ресорен 
зам.кмет с 

отговорност 
„Екология“ 

Подготовка и сключване на нов договор 
за сепариращата инсталация на 
регионалното депо Ямбол в 
сътрудничество с другите общини от 
РСУО Ямбол за периода след изтичане 
на текущия договор, сключен в края на 
2015 г.  

2020 Общината е 
осигурила 
обслужване на 
инсталация за 
сепариране на 
смесените битови 
отпадъци от 2020 г. 

Етапи на вземане на 
решения от общото 
събрание на РСУО и 
провеждането на 
процедурата за избор 
на изпълнител 

Сключен договор 
за сепариращата 
инсталация на 
регионалното депо  

Ресорен 
зам.кмет с 

отговорност 
„Екология“ 

Ежегодно планиране и осъществяване 
на тематични проверки за изпълнение 
на изискванията за разделно събиране 
и изхвърляне на отпадъците в 
организираната от общината система за 
разделно събиране на отпадъците 
 

2016-2020 Изготвен доклад до 
кмета  за 
подобрени 
резултати от 
системата за 
разделно събиране 
от осъществения 
контрол 

Брой осъществени 
тематични проверки  
 

Осъществени 
ежегодно  
проверки във 
всички квартали на 
града 

Отдел 
„Екология, 
чистота и 

озеленяване“ 

Въвеждане в общинската Наредба за 
управление на отпадъците на 
задължение за всички организации и 

2016 Лицата са 
задължени да 
предоставят 

Етапи на процедурата 
за допълнение на 
Наредбата за 

Приети 
допълнение в 
Наредбата за 

Отдел 
„Екология, 
чистота и 
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Мерки/Дейности 
Срок за 

реализация 
Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност за 
изпълнение Текущи Целеви 

фирми, които събират и предават за 
рециклиране и оползотворяване 
разделно събрани отпадъци да се 
регистрират в общината и да 
предоставят ежегодно информация на 
общината по формат, срокове и ред, 
определени със заповед на кмета на 
общината 

информация на 
общината, свързана 
с изпълнение на 
целите за 
рециклиране на 
отпадъците  

управление на 
отпадъците 

управление на 
отпадъците 

озеленяване“ 

Общински съвет 

Идентифициране, съставяне и 
актуализация на списък на лицата, 
задължени да предават информация на 
общината за разделно събраните и 
предадени за рециклиране отпадъци.  

2016-2020 Общината 
разполага с 
информация за 
задължените за 
предаване 
информация лица 

Етапи на съставяне на 
списъци и събиране 
на информация и  

Създаден списък 
със задължените 
да предават 
информация лица 

Отдел 
„Екология, 
чистота и 

озеленяване 

Ежегодно събиране и обработка на 
информация от ОО/фирми и др. 
юридически лица за разделно събрани 
и предадени за рециклиране отпадъци. 
Контрол за предоставянето на 
информация от задължените лица. 

2016-2020 Общината 
разполага с 
информация за 
количествата 
разделно събрани 
отпадъци на 
територията на 
общината 

Дял на ОО/фирми и 
юридически лица, 
които  са представили 
навременна и пълна 
информация 

Всички задължени 
ОО/фирми и 
юридически лица 
са представили 
навременна и 
пълна информация 

 Отдел 
„Екология, 
чистота и 
озеленяване“ 

 

Организиране и провеждане от 
общината на най-малко четири целеви 
доброволчески  кампании през 
текущата година за предаване от 
граждани, юридически лица на 
разделно събрани отпадъци от хартия и 
картон, метали, пластмаса и стъкло 

2016-2020 Допълнителни 
количества 
разделно събрани 
отпадъци 

Брой организирани 
кампании от 
общината 

Най-малко 4 пъти в 
годината са 
организирани 
кампании  

Отдел 
„Екология, 
чистота и 

озеленяване“ 

Служител за  
връзки с 

обществеността 

Сключване на нов договор с 
обслужващата организация за 
оползотворяване на отпадъци от 
опаковки, преди изтичане на настоящия 
договор 

2016 Общината 
разполага с 
допълнителни 
количества 
разделно събирани 
и рециклирани 

Етапи на проучване и 
сключване/допълване 
на договора 

Сключен/допълнен 
договор с 
организация  по 
оползотворяване 
на отпадъци от 
опаковки 

Ресорен 
зам.кмет с 

отговорност 
„Екология“ 
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Мерки/Дейности 
Срок за 

реализация 
Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност за 
изпълнение Текущи Целеви 

битови отпадъци 

Сключване на договори с организации за 
оползотворяване на НУБА и на ИУЕЕО 

2016 Допълнително 
отчетени 
количества 
рециклирани 
отпадъци от 
общината за 
достигане на 
целите за 
рециклиране на 
битовите отпадъци 

Етапи на преговори и 
сключване на 
договорите 

Сключени 
договори 

Ресорен 
зам.кмет с 

отговорност 
„Екология“ 



40 

5.3. Подпрограма 
за разделно събиране и изпълнение на целите за битовите 

биоразградими отпадъци и за биоотпадъците 
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ЗУО въведе определения за категориите битови отпадъци, в т.ч: 

 "Биоразградими" са всички битови отпадъци, които имат способността да се 
разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, 
хартия, картон и други. 

 "Биоотпадъците" са част от биоразградимите битови отпадъци, и по-конкретно 
отпадъците от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от 
домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските 
обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата 
промишленост.  

ЗУО постави пред общините конкретни и поетапни количествени цели за отклоняване 
на битови биоразградими отпадъци от депата за битови отпадъци в съответствие с 
европейското законодателство. Разпоредбите на ЗУО изискват до 31 декември 2020 г. 
ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от 
общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. Тази 
цел е в съответствие и произтича от изискванията на Директива 1999/31/ЕС относно депа за 
отпадъци.  

В края на 2013 г. с Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците бяха въведени 
национални цели и за разделно събиране и рециклиране и оползотворяване на 
биоотпадъците, които общините трябва да изпълнят заедно във всеки регион за 
управление на отпадъци по чл. 49, ал.9 от ЗУО или поотделно, в следните количества и 
срокове: 

- до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите биоотпадъци 
образувани в региона през 2014 г.;  

- до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите биоотпадъци 
образувани в региона през 2014 г.; 

- до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите биоотпадъци 
образувани в региона през 2014 г.   

Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците изисква 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:  

- R 3 – рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са 
използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други 
процеси на биологична трансформация), и/или  

- R 1 0 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за 
земеделието и околната среда;  

- 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 Наредбата изисква кметовете на 
общини да осигурят цялото количество образувани биоотпадъци от поддържането на 
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обществени площи, паркове и градини на територията на съответната община да се 
събират разделно и оползотворяват. 

Биоотпадъците, преработени чрез домашно компостиране, се считат от 
законодателството за предотвратени отпадъци. Това подпомага за изпълнението на 
целите за намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци, но тези 
биоотпадъци не се отчитат за изпълнение на целите за биоотпадъците. 

За да постигне целта относно управлението на  биоразградимите отпадъци и 
биоотпадъците до 2020 г. община Нова Загора разработи и ще изпълнява настоящата 
подпрограма като важна част от Програмата за управление на отпадъците на 
общината до 2020 г.   

Важна предпоставка за значителното подобряване на управлението на 
биоразградимите, в т.ч. на биоотпадъците в общината  и постигане на посочените цели, 
са вече предприетите мерки от общината: 

 Осъществен е задълбочен анализ на отпадъците, извършен за целите на 
разработване на настоящата програма за управление на отпадъците, в т.ч. по 
отношение на биоразградимите отпадъци. 

 Извършва се морфологичен анализ на битовите отпадъци, в съответствие с 
Методиката на МОСВ, който ще даде актуална информация за генерираните 
биоразградими битови отпадъци и биоотпадъци по отделни отпадъчни потоци. 

 Започнати са предварителни действия по осигуряване на подходяща площадка 
на територията на общината, във връзка с бъдещите дейности по компостиране 
на  зелените отпадъци. 

 Приета е нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община 
Нова Загора, в която е разработен отделен раздел за управление на битовите 
биоразградими отпадъци, в т.ч. на биоотпадъците, и са регламентирани 
детайлно задълженията на общината, на населението и на юридическите лица 
относно системите за разделно събиране на тези отпадъци.    

Ключова предпоставка община Нова Загора да изпълни целите за рециклиране на 
биоотпадъците и за намаляване към 2020 г. на количествата депонирани 
биоразградими отпадъци е предприемане на  мерки за осигуряване на компостираща 
инсталация за зелените отпадъци, генерирани на територията на общината, и, разбира 
се, организиране от общината на система за тяхното разделно събиране.  

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. 

В настоящата подпрограмата не са отразени част от мерките, които имат пряка връзка с 
постигане на оперативните цели на подпрограмата, но са включени в други 
подпрограми на настоящата Програма, тъй като имат хоризонтален характер и 
допринасят за постигането на повече от една стратегическа цел. Пряко отношение към 
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постигане на набелязаните цели на настоящата подпрограмата са мерките от други 
подпрограми, свързани с: 

- осъществяване на периодични информационните кампании за предотвратяване 
на отпадъците и за насърчаване на населението и бизнеса да събира разделно 
отпадъците и за активно предоставяне на информация за битовите отпадъци; 

- довършване от общината на проучването за морфологичния състав на битовите 
отпадъци и възлагане на такова през 2020 г. в съответствие с изискванията на 
нормативната уредба (на всеки 5 години); 

- определяне на такса битови отпадъци, по-пряко свързано с количествата 
изхвърлени отпадъци, но след приемане на национална методика и влизане в 
сила на националните разпоредби за промени в начина на определяне на ТБО; 

- внедряване в общината на интегрирана електронна информационна система за 
отпадъците, в т.ч. и модул за биоразградимите и за биоотпадъците; 

- събиране на информация и съставяне на отчети за изпълнение на целите за 
битовите отпадъци и представянето им пред компетентните органи; 

- обучителни програми за поддържане и подобряване на капацитета на 
администрацията и контролиращите инспектори на общината; 

- мерките, свързани с подобряване на оползотворяването и на рециклирането на 
битовите отпадъци от хартия и картон, включително и опаковки от същия 
материал, тъй като те са едновременно и биоразградими отпадъци и спомагат 
за изпълнението на целите за намаляване на количествата депонирани 
биоразградими отпадъци. 
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План за действие 
 Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за битовите биоразградими отпадъци и за биоотпадъците 

Оперативна цел: Изпълнение  на целите за биоразградимите, в т.ч. за биоотпадъците 

Текущи индикатори:  
Ежегодно до края на 2020 г. количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци е не повече от 6867 т  

2016 г. – 2020 г.: мин. 25% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в общината  през 2014 г. са разделно събрани и оползотворени 

Целеви индикатори: 
2020 г. - количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци е не повече от 4807 т 

31.12.2020 г.  - мин. 50% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в общината през 2014 г. са разделно събрани и оползотворени  

 

Мерки/Дейности 
Срок за 

реализация 
Очаквани 

резултати 
Индикатори за изпълнение Отговорност за 

изпълнение Текущи Целеви 

Подготовка и изпълнение на 
проект за изграждане на 
съоръжение за компостиране 
на зелените отпадъци и 
въвеждане на система за 
разделното им събиране, вкл. 
поставяне на необходимите 
съдове за разделно събиране и 
техника 

2019 Осигурена 
инсталация за 
компостиране на 
зелените 
отпадъци и 
съдове и техника 
за разделното 
им събиране 

Етапи на подготовка и 
изпълнение на 
проекта в 
съответствие с 
одобрения за 
финансиране проект 

Инсталацията е 
въведена в 
експлоатация и 
съдовете и 
необходимата 
техника са 
доставени 

Ресорен 
зам.кмет с 

отговорност 
„Екология“ 

Изготвяне и публикуване на 
Заповед на кмета на общината 
за условията и реда за 
разделното събиране на 
зелените биоотпадъци преди 
въвеждането в експлоатация на 
инсталацията 
 

2017 Определени  са 
подробни 
изисквания към 
задължените 
лица за разделно 
събиране на 
зелените 
отпадъци 

Етапи на подготовка 
на заповедта 

Издадена заповед от 
кмета на общината 

Кмет 

 

Провеждане на обхватна 
първоначална активна 
разяснителна информационна 
кампания сред населението и 
юридическите лица, обхванати 
от системата за разделно 
събиране на биоотпадъците 
преди въвеждането й   

2018 Населението и 
юридическите 
лица са 
запознати със 
схемата за 
разделно 
събиране на 
биоотпадъците и 
имат готовност 

Етапи на подготовка 
на информационната 
кампания 

Дейностите по 
информационната 
кампания са 
изпълнени 

отдел 
„Екология, 
чистота и 

озеленяване“ 

специалист за  
връзки с 

обществеността 
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Мерки/Дейности 
Срок за 

реализация 
Очаквани 

резултати 
Индикатори за изпълнение Отговорност за 

изпълнение Текущи Целеви 

да се включат в 
нея 
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5.4. Подпрограма  
за управление на строителните отпадъци  
и отпадъците от разрушаване на сгради 
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"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.). 

Отпадъците от строителството и разрушаването във висока степен подлежат на 
рециклиране и повторна употреба и от проблем за околната среда те могат да се 
превърнат в ценен ресурс. Ето защо според европейското законодателство до 2020 г. 
подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 
материали от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване следва да се увеличи 
най-малко до 70% от общото им тегло.  

ЗУО определи поетапно по години целите за България на национално ниво за 
рециклиране и друго оползотворяване, за да се достигне крайната цел, произтичаща от 
европейското законодателство, през 2020 г.: 

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

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

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

Община Нова Загора, 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. 

До закриването и рекултивацията на общинското сметище за битови отпадъци в Нова 
Загора, строителните отпадъци, генерирани на територията на община Нова Загора, се 
депонираха на това сметище. До намирането на друго решение строителните отпадъци 
ще се депонират на депа, на които е разрешено депонирането на такива отпадъци, вкл. 
на регионалното депо Ямбол. 
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На територията на община Нова Загора, както и на територията на съседни и по-близки 
общини няма изградена инсталация за рециклиране на строителните отпадъци. Все 
още не е наложена практиката и за селективно разрушаване на сгради с цел повторно 
използване на някои от годните материали. Няма практика строителните отпадъци да 
се използват за ландшафтни дейности, рекултивационни дейности и запълване с 
такива отпадъци на негативни форми на изчерпани кариери за инертни материали или 
други подобни. В резултат на територията на община Нова Загора, както в 
преобладаваща част от общините в страната, строителните отпадъци се депонират. 

Тъй като отчисленията за депониране на строителни отпадъци нарастват прогресивно в 
годините, за гражданите и бизнеса на град Нова Загора, както и за самата община като 
възложител на строителни дейности, ще бъде по-изгодно поне част от строителните 
отпадъци и от разрушаване на сгради да се предават на инсталация за рециклиране на 
такива отпадъци или да се използват за рекултивационни дейности на стари кариери 
или минни разработки, ландшафтни и насипни дейности, а при събаряне на сгради 
отпадъците да се разделят селективно с оглед възможността за повторната им 
употреба. 

Също така е възможно част от строителните отпадъци, в т.ч. и от ремонтни дейности на 
домакинствата, генерирани на територията на общината, да се съхраняват временно на 
определен и отреден за целта терен и впоследствие да се използват също за обратни 
насипи, рекултивационни дейности на стари кариери и други подходящи начини на 
оползотворяване. Прилагането на такъв подход ще спести разходи на общината за 
извозване и депониране на строителни отпадъци на регионалното депо – както 
строителни отпадъци от ремонтни дейности на домакинствата, които се изхвърлят в 
контейнерите за смесени битови отпадъци, така и от строителни дейности на общината 
като възложител на такива дейности.  В тази връзка в новата общинска Наредба за 
управление на отпадъците е предвидено задължение на лицата, при чиято дейност се 
образуват строителни отпадъци в резултат на текущи ремонти в домакинствата, офиси, 
търговски обекти, административни сгради и други, да ги събират и сортират по видове 
в специализирани контейнери и/или чували на мястото на образуването им. Наредбата 
предвижда тези отпадъци, до определени в заповед на кмета на общината количества, 
да се извозват безплатно от общината, по ред и условия регламентирани със същата 
заповед. 

Мерките, включени в настоящата Подпрограма за строителните отпадъци, се отнасят 
основно до: 

- Общината да определи отговорните в общинската администрация лица, които 
следят за изпълнение на изискванията относно строителните отпадъци и на 
отпадъците от разрушаване на сгради, като част от строителната документация и 
инвестиционния процес, за одобрението на която община Нова Загора е 
компетентен орган. 

- Кметът да издаде заповед, с която да определи реда и условията за събиране и 
извозване от общината на строителни отпадъци в по-малки количества от текущи 
ремонтни дейности и едновременно с това да общината да предприеме действия 
за техническо осигуряване на извозването им. 

- Възможно е при разрушаване на сгради общината да предостави възможност за 
безплатно приемане на определената от общината площадка на разделно 



49 

селектирани отпадъци при разрушаване на сгради, които могат да се ползват 
повторно, като например тухли, керемиди и др. и които да предоставя безплатно на 
нуждаещи се граждани. 

- Проучване на възможност строителните отпадъци да се оползотворяват чрез 
запълване и с това - рекултивация на негативни форми, образувани в резултат на 
добивни дейности в стари/изоставени/безстопанствени кариери за добив, 
например, на кариерни материали, и реализирането й на територията на общината 
или на съседни общини. 

- Обсъждане с други съседни общини на възможността и целесъобразността от 
инсталиране на подходяща техника за рециклиране на строителни отпадъци на 
територията на регионалното депо или на друг терен, като за целта възложи 
анализи и проучване.  

В настоящата подпрограма не са включени част от неинвестиционните мерки, които 
имат пряка връзка с постигане на нейните цели, тъй като са включени в други 
подпрограми, например: 

 програми за обучение и повишаване капацитета на служителите  за целите на 
изпълнение на изискванията за строителните отпадъци; 

 осъществяване на информационни кампании за насърчаване на населението и 
бизнеса да събира разделно отпадъците и за активно предоставяне на 
информация за отпадъците, в т.ч. за изискванията и възможностите относно 
строителните отпадъци и ползите от разделното събиране 

 разработване и внедряване на интегрирана общинска информационна система 
за управление на отпадъците, вкл. за строителните отпадъци и отпадъците от 
разрушаване на сгради 

 осигуряване на общинска площадка за предаване на разделно събрани 
отпадъци без заплащане. 

При планиране и осъществяване на мерките, отнасящи се до строителните отпадъци, е 
взета предвид и нормативната уредба, че за депонирането на тези отпадъци се 
заплащат отчисления за депониране за всеки тон депониран отпадък, аналогично на 
отчисленията за депониране на битови отпадъци. Размерът на отчисленията нараства 
от 28 лв./т през 2015 г. до 95 лв./т през 2020 г. 
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План за действие 
 Подпрограма за управление на строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради  

Оперативна цел: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени строителни отпадъци от строителните дейности на община Нова Загора 

Текущи индикатори: 
Ежегодно до 2020 г. в строежите с възложител община Нова Загора се влагат рециклирани строителни материали, в количества, съгласно 
изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци. 
Брой одобрени инвестиционни проекти с включен план за управление на отпадъците 

Целеви индикатор: 
През 2020 г. в строежите с възложител община Нова Загора се влагат рециклирани строителни материали, съгласно изискванията на 
Наредбата за управление на строителните отпадъци за 2020 г. 
Всички одобрени от общината   инвестиционни проекти включват план за управление на строителните отпадъци, който се изпълнява. 

 

Мерки/Дейности 
Срок за 

реализация 
Очаквани 

резултати 
Индикатори за изпълнение Отговорност за 

изпълнение Текущи Целеви 

Подготовка и приемане на 
заповед за реда и условията за 
събиране и извозване от 
общината на строителни 
отпадъци от текущи ремонтни 
дейности  

2016 Определени са 
редът и 
условията за 
събиране и 
извозване на 
строителни 
отпадъци от 
ремонтна 
дейност на 
домакинствата. 

 изготвени 
проекто- текстове 
на заповедта 

Приета заповед  Кмет 

Прилагане на Заповедта за 
условията и реда за събиране 
на разделно събрани 
строителни отпадъци от 
текущи ремонтни дейности от 
домакинствата и подобни 
източници 

2016-2020 Отпадъците от 
малки ремонтни 
дейности се 
събират 
разделно и не се 
изхвърлят в 
контейнерите за 
битови отпадъци 
или незаконно 
около тях или на 
други места 

Удовлетворени 
заявки/реализиран 
предварително 
обявен график от 
общината за 
събиране на 
разделно събрани 
строителни 
отпадъци от 
текущи ремонти 

Всички 
заявки/всички 
предварително 
обявени графици 
за събиране и 
извозване на 
разделно 
събрани 
строителни 
отпадъци са 
изпълнени 

Ресорен 
зам.кмет с 

отговорност 
„Екология“ 

 

Включване в отговорностите 
на съответните компетентни 
звена на общината да 

2016 Отговорностите 
за изпълнение на 
разпоредбите на 

Изготвен е проект 
на актуализация на 
функционалните 

Одобрени 
функционалните 
характеристики 

Зам.кмет с 
отговорност за 
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Мерки/Дейности 
Срок за 

реализация 
Очаквани 

резултати 
Индикатори за изпълнение Отговорност за 

изпълнение Текущи Целеви 

изпълняват нормативните 
изисквания относно 
строителните отпадъци, когато 
общината е Възложител на 
строителни дейности и за 
одобряване на плановете за 
управление на отпадъците 
като част от строителната 
документация, когато 
общината е компетентен орган 

ЗУО и на 
Наредбата за 
строителните 
отпадъци и за 
влагане на 
строителни 
материали са 
ясно 
разпределени 
между звената на 
общината 

характеристики на 
звената на 
общината със 
съответните 
изисквания и/или 
внасяне на 
съответните 
промени в 
Устройствения 
правилник на 
общината 

на звената и 
служителите 
относно 
строителните 
отпадъци в 
Устройствения 
правилник или в 
длъжностните 
характеристики 
на  

инвестиционния 
процес 

 

Създаване на условия за 
безплатно приемане на 
общинска площадка на 
селективно разрушени и годни 
за употреба строителни 
материали  

2016 Общината 
разполага с 
информация 
относно 
възможност за 
оползотворяване 
на строителните 
отпадъци на 
нейна територия 
или в близост до 
нейната 
територия 

Изготвена заповед 
на кмета на 
общината относно 
възлагане на 
задачите по 
проучването 

Изготвено 
проучване с 
предложения  

Ресорен 
зам.кмет с 

отговорност 
„Екология“ 

 

Проучване относно 
възможностите за 
оползотворяване на 
строителни отпадъци в 
обратни насипи, рекултивация 
на нарушени терени, 
негативни форми на изчерпани 
кариери  и други подобни  

2016 Общината 
разполага с 
информация 
относно 
възможност за 
оползотворяване 
на строителните 
отпадъци на 
нейна територия 
или в близост до 
нейната 
територия 

Етапи на 
проучването 

Изготвено и 
одобрено 
проучване с 
предложения за 
план за действие 

Зам.кмет с 
отговорност за 

инвестиционния 
процес 
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Мерки/Дейности 
Срок за 

реализация 
Очаквани 

резултати 
Индикатори за изпълнение Отговорност за 

изпълнение Текущи Целеви 

Реализация на избрания 
вариант за оползотворяване на 
строителните отпадъци чрез 
рекултивация на нарушени 
терени и др.подобни 

2017 Общината е 
осигурила 
дългосрочно 
решение с 
оползотворяване 
на строителните 
отпадъци 

Етапи на 
подготовка и 
реализация на 
проекта 

Акт за въвеждане 
в експлоатация 
на избраната 
площадка за 
оползотворяване 
на строителните 
отпадъци за 
рекултивационни 
дейности 

Зам.кмет с 
отговорност за 

инвестиционния 
процес 
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5.5. Подпрограма  
за закриване и рекултивация на депата с преустановена 

експлоатация   
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Стремежът на община Нова Загора е да подобри йерархията на управление на 
отпадъците чрез политики за предотвратяване на отпадъците, рециклиране и 
оползотворяване. Анализите и прогнозите на отпадъците и на инфраструктурата за 
управление на отпадъците, изготвени на целите на програмата показаха, че все още, 
обаче, значими количества битови отпадъци ще се депонират на регионалното депо 
през периода на настоящата програма.  

Ето защо част от усилията на община Нова Загора за подобряване на състоянието на 
околната среда са насочени към управление и предотвратяване на риска от 
депонираните отпадъци.  

Община Нова Загора е сред общините в България, които спазват изискванията за 
депониране на битовите отпадъци на депа, които отговарят на европейските и 
националните изисквания за намаляване и предотвратяване на риска от депата за 
отпадъци чрез ползване на регионалното депо Ямбол от края на 2015 г. 
Експлоатационният период на изградената клетка по ОПОС 2007-2013 е до 2025 г., 
поради което за програмния период общината не е необходимо да предприема мерки 
в тази насока, а на площадката на депото е наличен  терен и за друга клетка. 

На територията на община Нова Загора няма изградена претоварна станция. Град Нова 
Загора се намира на 46 км от новото регионално депо /в двете посоки 92 км/. В тази 
връзка община Нова Загора ще направи проучвания за изграждане на претоварна 
станция с други съоръжения за оползотворяване и рециклиране на битовите отпадъци, 
съобразно Насоките на ОПОС 2014-2020 г., които се очаква да бъдат публикувани 
заедно с поканата към общините за безвъзмездна финансова помощ през 2016 г. 
Реализацията на такъв проект ще намали транспортните разходи и емисиите на 
парникови и други вредни емисии чрез предварително третиране последством 
компактиране и намаляване на обема на извозваните до депото смесени битови 
отпадъци. 

Част от мерките от предходните подпрограми, свързани с подобряване на йерархията 
на управление на битовите отпадъци на община Нова Загора (предотвратяване на 
отпадъците, увеличаване на рециклираните и оползотворени биоразградими отпадъци  
и рециклируеми отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло и др.), както и 
на строителните отпадъци, имат едновременно принос и за намаляването на 
депонираните отпадъци. Тези мерки не са отразени в настоящата подпрограма, тъй 
като са  включени систематично в предходните подпрограми. 

До края на 2015 г. битовите отпадъци от територията на община Нова Загора се 
обезвреждат чрез депониране на общинско сметище, собственост на общината, което 
не отговаряше на съвременните изисквания. Експлоатацията на сметището е 
преустановена при построяването и пускането в експлоатация на новото Регионално 
депо Ямбол за неопасни и инертни отпадъци през 2015 г.  

За старото сметище община Нова Загора изготви проект за последователна 
рекултивация, като реализира техническа и първи етап на биологична рекултивация с 
финансовата помощ на ОПОС 2007-2013 г. Предстои общината да осъществи 
следващите два етапа от биологическата рекултивация през 2016 г. и 2017 г. За да 
отговори на нормативните изисквания, община Нова Загора трябва да определи 
отговорността за последващия мониторинг и контрол в съответствие с изискванията на 
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Наредбата за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 
други съоръжения за третиране на отпадъци. 

Осигуряването на общинска площадка, на която домакинства и източници, подобни на 
домакинства, могат да оставят разделно събрани опасни битови отпадъци (като 
например, стари препарати за растителна защита, кутии с бои и лакове и др.) е също 
важна мярка за предотвратяване на риска от депонираните отпадъци.  
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План за действие 
 Подпрограма за закриване и рекултивация на депата с преустановена експлоатация  

Оперативна цел: Остатъчните битови отпадъци се обезвреждат съобразно нормативните изисквания през целия период на Програмата 

 

Дейности /мерки/ 
Срок за 

реализация 
Очаквани 

резултати 
Индикатори за изпълнение Отговорност за 

изпълнение Текущи Целеви 

Реализация на втори и трети 
етап от биологичната 
рекултивация на старото 
общинско сметище 

2016 -2017 Изпълнени 
екологични 
изисквания за 
рекултивация на 
сметището 

Етапи на 
осъществяване 
на проекта 

Акт за 
приключване на 
строителния 
обект 

Зам.кмет с 
отговорност 
строителство 

Определяне на отговорността 
за осъществяване на 
последващия контрол и 
наблюдение на параметрите на 
околната среда в района на 
закритото сметище 

2016 Отговорността за 
последващ контрол 
и наблюдение на 
параметрите на 
околната среда на 
закритото сметище 
е адресирана 

Етапи на 
подготовка на 
проект на 
решение  на 
общината, 
определящ 
отговорността за 
последващия 
мониторинг и 
контрол на 
старото сметище 

Одобрен с акт 
на общината 
документ, 
определящ 
отговорността 
за последващия 
мониторинг на 
старото 
сметище 

Кмет 

Подготовка и реализация  на 
проект за изграждане на 
претоварна станция в рамките 
на проект за изграждане на 
съоръжение за компостиране 
на зелените отпадъци и 
въвеждане на система за 
разделното им събиране, 
включително поставяне на 
необходимите съдове за 
разделно събиране и техника 

2019 Намален обем на 
смесените битови 
отпадъци, които се 
извозват до 
регионалното депо 
Ямбол 

Етапи на 
подготовка и 
изпълнение на 
проекта в 
съответствие с 
одобрения за 
финансиране 
проект 

Инсталацията е 
въведена в 
експлоатация и 
съдовете и 
необходимата 
техника са 
доставени. 

Ресорен 
зам.кмет 

с отговорност 
„Екология“ 
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Стратегическа цел 3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и 
безопасна околна среда за жителите на община Нова Загора 

 

5.6. Подпрограма  
за подобряване на административния капацитет за управление на 

отпадъците 
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Предложените мерки в настоящата подпрограма произтичат както от нарастващите 
отговорности на общините в сектор отпадъци, така и от пропуски, идентифицирани в 
резултат на извършените анализи на текущото състояние в управление на отпадъците в 
община Нова Загора. Мерките са насочени към усъвършенстване на нормативната, 
административната и информационната система и развитие на човешките ресурси в 
общината, чието изпълнение ще подобри ефективността и ефикасността на 
управлението на отпадъците и ще допринесе за осигуряване на чиста и безопасна 
околна среда за жителите на общината. 

Необходимо е всички дейности и процеси в областта на отпадъците да бъдат 
информационно обезпечени чрез изграждане на съвременна информационна система, 
която осигурява възможности за автоматизирано събиране, съхранение, обработка на 
данни, за изготвяне на анализи и прогнози и за проследяване на напредъка по 
изпълнението на настоящата Програма за управление на отпадъците и на възложените 
в националното законодателство цели за отпадъците.  

Общината ще продължи да прилага мерки, които да гарантират, че изпълнението на 
Програмата се наблюдава и оценява и че общинската нормативна уредба е съобразена 
с развитието и промените в националното законодателство в сектор Отпадъци и с 
потребностите, идентифицирани в общината.  

Планирани са мерки за организационно и кадрово обезпечаване на информационната 
система за отпадъците след нейното въвеждане в експлоатация, за повишаване на 
квалификацията и уменията на служителите с функции за отпадъците.  

Във връзка с констатираната незадоволителен капацитет на общината и ниска 
ефективност на контролната дейност, в настоящата подпрограма се планира да се 
направи анализ на възможностите за създаване на звено (инспекторат) извън щата на 
общинската администрация в община Нова Загора. 

Мерките в тази подпрограма имат хоризонтален характер и тяхното изпълнение ще 
допринесе за постигане на всички стратегически цели на Програмата за управление на 
отпадъците до 2020 г. на община Нова Загора.  
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План за действие 

Подпрограма за подобряване на административния капацитет за управление на отпадъците 

Оперативни цели:  Осигуряване на общински нормативни и вътрешно-ведомствени документи и процедури, които да гарантират законосъобразно и ефикасно 
изпълнение на дейностите с отпадъци 

 Информационно осигуряване на управлението на отпадъците  

 Обезпечаване на системите за управление на отпадъците в общината с достатъчно на брой квалифициран персонал 

 

Дейности /мерки/ 
Срок за 

реализация 
Очаквани резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност 
за 

изпълнение Текущ Целеви 

Въвеждане на информационна 
система за управление  на 
отпадъците (ИСУО) 

2016 Изградена информационна 
система за управление на 
отпадъците 

Етапи на възлагане 
и разработване на 
ИСУО 

Въведена в действие 
и функционираща  
ИСУО 

Кмет 

Провеждане на обучение за 
ползвателите на ИСУО за работа с  
информационната система 

2016 - 2017 Служителите в 
администрацията и другите 
ползватели имат умения да 
работят с ИСУО 

Брой обучени 
служители 

Всички служители, 
които ползват/ 
работят с ИСУО, са 
обучени съобразно 
ниво на достъп 

Секретар на 
община 

Приемане на вътрешни правила за 
проследяване на напредъка по 
изпълнението на мерките от 
настоящата ПУО, вкл. задълженията 
и координацията за събиране, 
обработка и предоставяне на 
информация и срокове съобразно 
специфичните нормативни и 
оперативни изисквания 

2016 Идентифицирани 
показатели за наблюдение 
и отчитане 

Изготвени 
вътрешни правила 

Приети вътрешни 
правила 

Ресорен 
зам.кмет с 

отговорност 
„Екология“ 

Изготвяне на следващ морфологичен 
анализ на състава и количеството на 
битовите отпадъци, образувани на 
територията на община Нова Загора 

2019-2020 получени данни за 
морфологичния състав на 
отпадъците 

събрани данни за 
морфологичния 
състав съобразно  
действащата към 
момента методика 

Проведено 1 бр. 
изследване на 
морфологичния 
състав на битовите 
отпадъци 

Ресорен 
зам.кмет с 

отговорност 
„Екология“ 



60 

Дейности /мерки/ 
Срок за 

реализация 
Очаквани резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност 
за 

изпълнение Текущ Целеви 

Приемане на промени в общинската 
нормативна уредба съобразно 
развитието и изискванията на 
националното законодателство и 
местните политики за отпадъци 

постоянен нормативна осигуреност  брой 
приети/допълнени 
документи 

 Ресорен 
зам.кмет 

Общински 
съвет 

Изготвяне на анализ на варианти и 
план за действие за създаване на 
звено/инспекторат с контролни 
функции както по дейностите с 
отпадъци, така и за контрол в други 
сектори и на правилник за дейността 
му. 

2015-2020 подобрен капацитет за 
осъществяване на контрол 
във връзка с управление на 
отпадъците 

Етапи на 
подготовка и 
възлагане на 
анализа 

Изготвен анализ 

Избрана и въведена 
алтернатива за 
подобряване на 
контролната дейност 

Ресорен 
зам.кмет 

Провеждане на периодични 
обучения за повишаване на 
квалификацията по изискванията за 
контрол и съставяне на констативни 
протоколи и наказателни 
постановления 

постоянен подобрен капацитет за 
извършване на контролната 
дейност 

персоналът на 
общинското 
предприятие 
ежегодно 
преминава 
обучение 

брой обучени 
служители 

Ресорен 
зам.кмет 

Участие на служител/и от общинска 
администрация с функции за 
подготовка и провеждане на 
обществени поръчки в обучение 
относно "зелени“ обществени 
поръчки.   

 подобрен капацитет за 
провеждане на зелени 
обществени поръчки 

 брой обучени 
служители 

Секретар на 
общината 

Провеждане на  обучения относно 
различни аспекти от управление на 
отпадъците, съобразно възникващи 
потребности и покани от централни 
институции. 

постоянен повишена квалификация на 
персонала 

брой проведени 
обучения 

брой обучени 
служители 

Ресорен 
зам.кмет 

 



61 

Стратегическа цел 4:  

Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 
йерархията на управление на отпадъците 

 

5.7. Подпрограма 
за повишаване на участието на обществеността  

в управление на отпадъците 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жителите на общината и действащите на територията й фирми са основни генератори 
на отпадъци и тяхното участие в дейностите по предотвратяване на отпадъци и 
разделно събиране на битовите отпадъци е от ключово значение за успешното 
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изпълнение на Програмата и постигане на целите. Анализът на текущото състояние на 
управление на отпадъците открои някои пропуски в информационната политика на 
община Нова Загора относно информиране и ангажиране на обществеността.  
Наложително е общината да предприеме целенасочени мерки в тази насока.   

Включените мерки целят подобряване и разширяване на дейностите за информиране 
на обществеността и за осигуряване на предпоставки за превръщане на жителите и 
фирмите на територията на община Нова Загора в активни участници в намаляване на 
количествата генерирани отпадъци чрез предотвратяването им и увеличаване на 
количествата разделно събрани битови отпадъци.  

Предвидените в подпрограмата мерки включват публикуване и разпространение на 
актуална информация и провеждане на разяснителни кампании за повишаване на 
информираността и разбирането сред населението и бизнеса - за същността, 
принципите и йерархията за управление на отпадъците; за услугите по събиране, 
транспортиране и третиране на различните потоци отпадъци, предоставяни от община 
Нова Загора; за задълженията на гражданите и бизнеса и за действията, които трябва 
да предприемат за екологосъобразно справяне с генерираните от тях отпадъци. 
Специално внимание ще бъде обърнато на работата с децата в детските градини и 
училищата на територията на общината, предвид създаване у тях на устойчиви нагласи 
и поведение относно отпадъците. Друга група мерки е насочена към участие на 
обществеността в процеса на вземане на решения относно политиката за отпадъците 
чрез допитвания, консултации, публични обсъждания.  

За финансиране на мерките в подпрограмата общината ще използва средства от 
общинския бюджет и от отчисленията при извършване на дейност по обезвреждане на 
отпадъци чрез депониране по чл. от 64 ЗУО. Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за  реда и 
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията дава 
възможност общината да изразходва до 7% от годишно натрупаните отчисления за 
осигуряване на информация на обществеността за дейности по управление на 
отпадъците, свързани с предотвратяване образуването на отпадъците, подготовка за 
повторна употреба и постигане на целите за разделно събиране, повторна употреба, 
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци. Използването на приходите от 
отчисленията за информационни кампании е препоръка и на Европейската комисия, 
залегнала в Пътната карта за управление на отпадъците за България. При поява на 
възможности за финансиране от други национални и международни грантови схеми за 
такива дейности, общината ще кандидатства за финансиране съобразно правилата на 
съответните грантови схеми. 

В настоящата подпрограма не са включени мерки във връзка с участието на 
населението в предотвратяване образуването на отпадъци, тъй като те са включени в 
подпрограмата за предотвратяване образуването на отпадъци, както и целенасочените 
кампании за разделно събиране на специфични отпадъчни потоци (хартия и картон, 
пластмаса и стъкло, биоотпадъци), които са включени в съответните Подпрограми за 
тези видове отпадъци.  
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План за действие 
Подпрограма за повишаване на участието на обществеността в управление на отпадъците 

Оперативни цели: Изграждане на информирано поведение и на обществени нагласи относно отпадъците 
Повишаване на участието на населението и бизнеса в управление на битови отпадъци съобразно йерархията за управление на отпадъците 

 

Дейности /мерки/ 
Срок за 

реализация 
Очаквани резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност за 
изпълнение текущ целеви 

Планиране и провеждане на 
мероприятия / кампании за 
разделно събиране за 
различни възрастови и 
социални групи   

2016-2020 повишена 
информираност на 
населението и бизнеса 

брой кампании  
по видове 

в края на 2020 г. 
изпълнени всички 

планирани кампании 

Отдел „Екология, 
чистота и 

озеленяване“ 

съвместно с отдел, 
отговорен за 

информационни 
кампании 

Провеждане на анкетно  
проучване за отчитане 
мнението на жителите на 
общината относно различни 
аспекти на политиката и 
услугите за отпадъците   

ежегодно  Събрана информация за 
обществените нагласи  с 
цел подпомагане 
вземането на 
управленски решения, 
съобразени с мнението 
на гражданите 

  Отдел „Екология, 
чистота и 

озеленяване“ 
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Дейности /мерки/ 
Срок за 

реализация 
Очаквани резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност за 
изпълнение текущ целеви 

Публикуване на актуална 
информация за отпадъците и 
управлението им в секция 
„Околна среда“ на интернет 
страницата на общината 

постоянен Осигурен достъп на 
населението и 
юридическите лица до 
информация за 
управление на 
отпадъците в общината 

Определен 
конкретен служител 
в общината за 
дейността  

Публикувана 
актуална 
информация за 
услугите, 
предоставяни от 
община Нова Загора 
относно 
отпадъците, и за 
правата, 
задълженията и 
възможности за 
участие на жителите 

Отдел„Екология, 
чистота и 

озеленяване“ 

Провеждане на кампании за 
пролетно и есенно почистване в 
община Нова Загора 

ежегодно  

2016-2020 

 

Повишено участие на 
населението и бизнеса в 
предотвратяване на 
риска от стари 
замърсявания с 
отпадъци; 

Почистени 
нерегламентирани 
сметища 

 - брой участници 

 - количество 

транспортирани 

отпадъци 

 - брой почистени 

нерегламентирани 

сметища 

 - почистени 

нерегламентирани 

сметища - % от 

регистрираните 

 - в края на 2020 г.  

 10 % увеличен брой 

участници спрямо 

2015 г. 

Отдел„Екология, 

чистота и 

озеленяване“ 

съвместно с ООп и 

сметопочистващата 

фирма 
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6. Координация с други планове и програми 

Общинската програма за управление на отпадъците до 2020 г. на община Нова Загора е 
разработена в координация с програмните документи в сектор отпадъци на 
национално ниво и с общинските програмни документи за развитие на общината.   

При разработване на Програмата са взети предвид основните постановки на 
националните програмни документи, в т.ч.: 

 Националния план за управление на отпадъците 2014–2020 г. и Националната 
програма за предотвратяване на отпадъците като част от него,  

 Националния стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите 
отпадъци, предназначени за депониране до 2020 г.,  

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството 
и разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020 г.,  

 Националния план за управление на утайките от ПСОВ до 2020 г.,  

 Третия национален план за изменение на климата 2013-2020 г., и по-конкретно 
в частта, отнасяща се до емисии на парникови газове от Сектор „Отпадъци”.  

Очаква се изпълнението на предвидените мерки от общинската програма за управление на 
отпадъците да даде принос към изпълнението на целите на посочените национални програмни 
документи, тъй като поставените общински цели са в пълен синхрон с националните цели, 
приоритети и мерки в областта на управление на отпадъците.  

Като елемент от системата за планиране развитието на общината за периода до 2020 г., 
Програмата за управление на отпадъците на община Нова Загора е синхронизирана и 

съобразена с Общинския план за развитие на община Нова Загора за периода 2014–
2020 г.  Общинският план за развитие определя рамката за развитие в програмния 
период, като интегрира икономическите, социалните, екологичните и 
инфраструктурните аспекти на желания устойчив и балансиран растеж на територията 
на общината, и дефинира стратегическите приоритети и специфични цели за постигане 
на желаното развитие. В рамките на Приоритет 5  е дефинирана Специфична цел 
„Ефективно и ефикасно управление на отпадъците и пречистване на отпадъчните 
води“, като се предвижда общината да насочи инвестициите приоритетно към 
въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъците, изграждане на 
претоварни станции, оптимизация на управлението на отпадъците и ликвидиране на 
стари замърсявания с битови отпадъци (незаконни сметища). Настоящата Програма за 
управление на отпадъците поставя специфични цели и конкретизира мерките, които 
ще допринесат за постигане на поставените в Общинския план за развитие цели както 
за управление на отпадъците, така и за подобряване на околната среда и качеството на 
живот за жителите на община Нова Загора. 
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7. Наблюдение, отчет и контрол на изпълнението   

Наблюдението и оценката на изпълнението на Програмата за 
управление на отпадъците на община Нова Загора има за цел да 
проследява напредъка по постигане на поставените цели, срокове и 
ресурси и навреме да идентифицира и планира необходимите 
действия за преодоляване на възникващи проблеми при 
реализацията на мерките, а при необходимост - и действия за 
актуализация на Програмата.  

Наблюдението на Програмата за управление на отпадъците ще се осъществява от 
общинска администрация по възлагане от кмета на общината и ще включва 
периодично събиране на данни, необходими за проследяване изпълнението на 
включените в Програмата мерки и степента на постигане на индикаторите, 
проследяване спазването на планирания график и степента на изразходване на 
ресурсите. За целта общината ще изготви вътрешни правила за наблюдение и оценка 
на Програмата, включително за събиране и систематизиране на данните за посочените 
в програмата индикатори и отговорностите на общинските звена, които имат 
отношение към изпълнението на конкретните програмни мерки, и на служителя, 
отговорен за общата координация, систематизиране, анализ и оценка по изпълнението 
на Програмата.    

В Програмата е планирана мярка за въвеждане на единна информационна система за 
управление на отпадъците, която значително ще подобри качеството на данните, 
необходими за проследяване на напредъка и изготвяне на оценки и отчети за  
изпълнението. 
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Програмата за управление на отпадъците ще бъде актуализирана в случай на промени 
в законодателството, които налагат съществени промени в заложените стратегически и 
оперативни цели и в планираните мерки за тяхното постигане. Програмата може да 
бъде актуализирана и при доказана необходимост от допълнителни мерки поради 
значително изоставане в изпълнението и постигането на целевите индикатори, както и 
при други непредвидени обстоятелства. Процедурата на актуализация ще включва 
изготвяне на актуализиран вариант на Програмата за управление на отпадъците на 
община Нова Загора, провеждане на публични консултации, прилагане на 
законодателството за екологична оценка на планове и програми, внасяне на 
актуализираната програма за одобрение и приемане от Общински съвет на община 
Нова Загора. 

Изпълнението, мониторингът и оценката на ПУО ще се осъществява при прилагане на 
принципите за прозрачност и партньорство. Заинтересуваните страни ще бъдат 
привличани в изпълнение на програмата чрез подходящи методи, съобразно 
предвидените в Програмата мерки. Достъпът до информация ще се осъществява чрез 
публикуване на интернет страницата на общината на периодична информация за 
изпълняваните мерки и годишните отчети за напредъка по изпълнение на програмата.  
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8. Приложение. Анализи на текущото състояние при управление на 
отпадъците в община Нова Загора 

8.1. Анализ на нормативни и програмни документи в контекста на 
правата и задълженията на община Нова Загора за управление на 

отпадъците 

Анализът и оценката на нормативните и програмните документи на община Нова Загора в 
областта на управление на отпадъците е направен в контекста на правата и задълженията на 
местните власти, произтичащи от националната нормативна уредба и националните програмни 
документи. За да е фокусиран, анализът се концентрира върху два основни въпроса: 

Първо, приета ли е нормативна уредба на местно ниво, която да съответства на 
изискванията на Закона за управление на отпадъците и да регламентира правата и 
задълженията на общинската администрация, на гражданите и юридическите лица по 
отношение на управление на отпадъците? 

Второ, разработена ли е общинска програма за управление на отпадъците в 
съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците, Националния 
план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и Методическите указания за 
разработване на общински програми за управление на отпадъците на МОСВ от 2015 
г., както и други национални програмни документи в разглежданата област? 

Анализът завършва с основни изводи и препоръки за мерки, които общината трябва да 
предприеме, за да е в пълно съответствие с националните изисквания в разглежданата област. 

В Приложение №1 към анализа са представени основните принципи, подходи и ключови 
разпоредби на националната нормативна уредба, които имат пряко отношение към 
компетенциите на местните власти, а в Приложение №2 са представени ключови въпроси от 
националните програмни документи в областта на управление на отпадъците, които общините, 
в т.ч. и община Нова Загора, следва да имат предвид при разработване на своите документи в 
областта на управление на отпадъците. 

За осигуряване на необходимата информация за анализа са събрани и проучени следните 
документи:  

 национални нормативни документи, регламентиращи общинските отговорности, 
свързани с управлението на отпадъците,  

 стратегически и програмни документи на национално ниво относно управление на 
отпадъците, 

 нормативни и програмни документи на община Нова Загора с отношение към 
управление на отпадъците, 

 отчети за напредъка по изпълнение на програмните документи на община Нова Загора 
пред Общинския съвет. 

Като първа  стъпка от анализа бяха идентифицирани основните права и задължения на община 
Нова Загора, произтичащи от нормативните актове.  

8.1.1 Основни ангажименти за управление на отпадъците на община Нова Загора, 
произтичащи от ЗУО и подзаконовите нормативни актове 

ЗУО и наредбите към него регламентират детайлно редица ангажименти на общините, 
свързани с управлението на отпадъците. Съгласно нормативната уредба, кметът на общината 
отговаря за:  
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1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 
други; 

2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им. Следва 
да се подчертае, че кметът на общината е длъжен да осигури условия, при които 
всеки притежател на битови отпадъци да се обслужва от лицата/фирмите, на които 
общината е възложила тези дейности, като тези лица трябва да притежават 
съответните разрешителни или регистрационни документи, изисквани от ЗУО; 

3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии в населените места, предназначени за обществено ползване; 

4. избора на площадки, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за 
оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци. Изискванията към 
площадките, съоръженията и инсталациите за битови отпадъци са регламентирани 
в Наредбата за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и Наредбата  за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и 
инсталации за третиране на отпадъци; 

5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 
строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на 
територията на съответната община. Следва да се подчертае, че за разлика от 
отменения ЗУО в новия закон отпада задължението на общините за осигуряване на 
депа за депониране на строителни отпадъци и от разрушаване на сгради, извън 
отпадъците от ремонтна дейност на жилищата на домакинствата.  

6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко 
за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и за 
поетапното постигане на целите на общината за повторна употреба и рециклиране 
на тези отпадъци; 

7. 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. определянето на местата за разполагане на 
необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за 
предаване на масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, излезли от 
употреба моторни превозни средства и електронно и електрическо оборудване, 
негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, излезли от 
употреба гуми); 

8. изпълнението на решенията на Общото събрание на Регионалното сдружение, в 
което участва дадена община, в т.ч. относно инвестиционната програма на 
сдружението, провеждане на обществените поръчки и др.; 

9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци от бита и 
предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане, като напр. опаковки от 
негодни препарати за растителна защита, използвани за градините на 
домакинствата, опаковки от химикали и препарати и стари такива и др.; 

10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци и 
биоотпадъци, (в т.ч. за определянето на местата за разполагане на необходимите 
елементи на системата за разделно събиране на тези отпадъци и предаването им за 
компостиране или анаеробно разграждане), както и за постигане за целите за 
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намаляване на депонираните биоразградими отпадъци на общинските депа и 
постигане на целите за оползотворяване на биоотпадъците; 

11. осигуряването до средата на 2014 г. на площадки за предаване на разделно 
събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни 
отпадъци от бита и от ремонтна дейност на домакинствата, зелени отпадъци и 
други във всички населени места над 10 000 жители на територията на общината, и 
при необходимост в други населени места. Това изискване е задължително за 
община Нова Загора. 

12. почистването от отпадъци на общинските пътища, вкл. техните сервитути, което е 
също нов ангажимент за всички собственици на пътища; 

13. поддържането на регистър на пунктовете за предаване на отпадъци от пластмаси, 
стъкло, хартия и картон на територията на съответната община и на площадките, 
осигурени от общините за безвъзмездно предаване на битови отпадъци,  което е 
също нов ангажимент за кметовете на общини; 

14. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места 
и/или създаването на незаконни сметища, организиране на почистването им; 

15. съдействие за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка 
за повторна употреба; 

16. осигуряване на информация на обществеността по всички ангажименти на 
общината  чрез интернет-страницата на общината, както и по друг подходящ начин 
и провеждане на информационни кампании за населението и бизнеса, свързани с 
разделното събиране на отпадъците; 

17. организира събирането на данни и предоставя информация на НСИ и ИАОС, 
съгласно изискванията на Наредбата за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
регистри; 

18. разработване на общинска наредба за управление на отпадъците и общинска 
програма за управление на отпадъците; 

19. организиране и внасянето на отчисленията за следексплоатационни грижи за 
депата за битови отпадъци и за депониране на отпадъци в необходимия размер и 
срок; 

20. контрол на изпълнението на общинската наредба за управление на отпадъците; 

21. предлагане за одобряване от Общинския съвет на такси за заплащане на услугите, 
предоставяни от общината, свързани с отпадъци; 

22. определя  изискванията към площадките за пунктовете 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). 

Кметът на общината съвместно с другите кметове на общините от Регионалното сдружението 
за управление на отпадъците предприема действия по възлагане и извършване на 
прединвестиционни проучвания за осигуряване на ново съоръжение за третиране на битовите 
отпадъци най-малко три години преди изчерпване обема на депото за битови отпадъци или 
изтичането на експлоатационния срок на инсталацията, за което уведомява съответната РИОСВ. 
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ЗУО регламентира и обхвата на контролните правомощия на общините. Кметът на общината 
или оправомощено от него длъжностно лице контролира: 

 дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, 
съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци; 

 дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински 
и/или регионални депа; 

 площадките за дейностите с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); 

 спазването на други изисквания, определени с наредбата по чл. 22. 

Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терените и 
последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на територията на 
съответната община. 

Съгласно чл.118 от ЗУО кметът на общината по местонахождение на площадката за дейности с 
отпадъци от черни и цветни метали упражнява контрол за спазване на условията и реда за 
извършване на тези дейности,  съобразно своите компетенции. За констатираните нарушения 
при проверките за спазване на условията и реда за извършване на тези дейности кметът на 
общината уведомява в 14-дневен срок директора на съответната РИОСВ, като му изпраща 
всички документи. 

ЗУО определя и размера на глобите, които кметовете или оправомощени от тях лица могат да 
налагат на основание на ЗУО. 

ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни 
рециклирани материали въведе и специални изисквания към оползотворяване на 
строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради. 

Съгласно ЗУО общините са отговорни и за организиране на събирането, включително 
разделното, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна 
дейност, образувани от домакинствата. В новия ЗУО отпада ангажиментът на общините да 
осигуряват депа и други съоръжения за всички строителни отпадъци на територията на 
общината. Общините имат ангажименти по отношение на строителните отпадъци и в случаите, 
когато общината е възложител на строителни дейности или на дейности по разрушаване на 
сгради, включително принудително премахване на строежи, както и в случаите, когато 
местната администрация е компетентна да одобрява и разрешава инвестиционните проекти, и 
по-конкретно – одобрението на плановете за управление на отпадъците като неразделна част 
от инвестиционните проекти. 

Изисквания относно битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаси, стъкло 

За тази група битови  отпадъци се отнася изискването поетапно да се достигне минимум 50% 
рециклиране до 2020 г. Основно те могат да се обособят в две основни подгрупи: 

 Отпадъци от опаковки от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло. За тази група 
отпадъци от 10 години е създадена и продължава да се разширява и усъвършенства 
системата за разделно събиране от организациите за оползотворяване на отпадъците от 
опаковки. Организациите по оползотворяване организират разделното събиране чрез 
цветни контейнери – 2 или 3 в зависимост от подхода на съответната организация и от 
договора, който сключват с кмета на съответната община. Тези организации сключват 
индивидуални договори за разделно събиране и с търговски обекти, хотели и други за 
събиране на отпадъци от опаковки, които генерират по-големи количества от тези 
отпадъци и не ползват организираните общински системи. 
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 Други битови отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло. Тази подгрупа 
битови отпадъци се изхвърлят както от домакинствата, така и от офиси, административни 
и образователни обекти, търговски обекти и др., които използват общинската система за 
събиране и извозване на битови отпадъци. 

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 ЗУО 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 общините за управление на отпадъците. 

ЗУО предоставя възможността кметът на общината да организира изпълнението на 
задълженията си за участие в системите за разделно събиране на отпадъците от хартия, метал, 
пластмаса и стъкло, 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 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. Кметовете на общини с 
районно деление могат да сключват посочените договори за всеки район поотделно. 

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. 

Целесъобразно е двете групи отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло и 
отпадъци от опаковки от същите материали да бъдат съвместени, като по подходящ начин в 
системата за разделно събиране се включат и пунктовете за изкупуване на вторични суровини 
– отпадъци от хартия, метал, пластмаса и стъкло и общински площадки. 

Изисквания относно битови биоразградими и биоотпадъци 

ЗУО изисква кметовете на общини да организират разделното събиране и съхраняването на 
битови биоразградими отпадъци и биоотпадъци, (в т.ч. определянето на местата за 
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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. 

С Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците се забранява: 

 депонирането, изгарянето на биоотпадъци и/или обезвреждането им по какъвто и 
да е друг начин, в случай, че могат да бъдат рециклирани или оползотворени; 

 смесването на разделно събрани биоотпадъци с други рециклируеми или опасни 
отпадъци; 

 изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на битови отпадъци или 
контейнери за отпадъци от опаковки, при наличие на изградени системи за 
разделно събиране за биоотпадъци. 

Наредбата изисква кметът на общината да осигурява разделно събиране и оползотворяване на 
цялото количество на образуваните биоотпадъци от поддържането на обществени площи, 
паркове и градини на територията на съответната община. Кметовете на общините разработват 
подробен график за обслужване на съдовете за събиране на биоотпадъци и го оповестяват на 
интернет страницата на съответната община и/или информират населението по друг подходящ 
начин. 

Изисквания относно опасни отпадъци от бита 

Голямо е разнообразието на опасни отпадъци от бита – кутии от бои и лакове от ремонтната 
дейност и остатъци в тях, препарати за растителна защита, използвани в къщите и т.н. Към 
момента малко общини са организирали разделно събиране на опасни отпадъци. Те могат да 
се събират както чрез мобилни пунктове (специално оборудвани автомобили)  и 
предварително оповестяване на графиците за населението, така и да се предават на 
площадките за предаване на разделно събрани отпадъци, които общините трябва да осигурят 
до средата на 2014 г. 

Изисквания относно едрогабаритни битови отпадъци 

Обичайна е практиката домакинствата да изоставят до контейнерите за битови отпадъци 
големи по размер отпадъци, поради липсата на определени за това площадки от общината. 
Това създава естетически проблеми за градската среда и затруднения за почистването на 
населените места. 

Тези отпадъци могат да се събират разделно както чрез специално организирани акции и 
предварително оповестяване на графиците за населението, така и да се предават на 
площадките за предаване на разделно събрани отпадъци, които общините трябва да осигурят 
до средата на 2014 г. за населените места над 10 000 ж съгласно чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО. 

Изисквания относно строителни отпадъци от ремонтна дейност на домакинствата 

С наредбата за управление на отпадъците по чл.22 от ЗУО общините следва да регламентират 
реда и начина за организиране на събирането, включително разделното, оползотворяването и 
обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата, 
например: 

 забрана за изхвърляне на строителни отпадъци от ремонтната дейност на 
домакинствата в контейнерите за битови отпадъци; 
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 възможността гражданите да предават безвъзмездно определени количества 
строителни отпадъци от ремонтната дейност на площадките, които площадки 
общините трябва да осигурят до средата на 2014 г.; 

 задължението на гражданите и фирмите да предават отпадъците от ремонтни 
дейности, когато са над определените от общината количества за предаване, на 
депа или други съоръжения за третиране на строителни отпадъци и условията за 
това. 

 

В съответствие с европейските практики и политика, ЗУО въведе финансови инструменти за 
общините в областта на управление на отпадъците и по-конкретно: 

 При изпълнение на целите за отпадъците от хартия, метал, пластмаса и стъкло, 
общините се освобождават от заплащане на 50% от финансовите отчисления за 
депониране на отпадъци, което цели увеличаване от общините на рециклираните и 
оползотворените битови 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 при изпълнение на целите по чл. 31, ал.1 от ЗУО. 
Общините могат да се освободят авансово от заплащане на отчисленията за 
депониране, ако отговарят на определи условия, регламентирани с Наредбата. 

Ако общините изпълнят двата вида цели, те се освобождават 100% от заплащане на 
отчисленията за депониране.  

 При неизпълнение на изискванията за осигуряване от общините на площадки за 
предаване на разделно събрани отпадъци за населени места над 10 000 ж. до 
средата на 2014 г. таксите за депониране се увеличават с 15%. Това изискване се 
отнася и до община Нова Загора, тъй град Нова Загора е над 10 000 ж. 

Освобождаването от отчисленията за депониране представлява много съществен стимул за 
достигане на целите от общините, като се има предвид нормативно регламентираният от МС 
нарастващ в годините размер на отчисленията, както следва: 

 за депата, които отговарят на нормативните изисквания: 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  и 
следв. 

22 лв./т 28 лв./т 36 лв./т 47 лв./т 61 лв./т 78 лв./т 95 лв./т 

 за депата, които не отговарят на нормативните изисквания, които общините следваше 
да достигнат до средата на 2009 г., отчисленията се заплащат в двоен размер, освен ако 
не отговарят на едно от двете условия, посочени в § 4 от допълнителните разпоредби 
на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците. Целта е тези общини и РСУО, 
които изхвърлят отпадъците си на депа, които не отговарят на изискванията, да ускорят 
процеса на изграждане на новите депа и други съоръжения, тъй като Република 
България е в наказателна процедура и може да понесе солидни глоби.  



75 

Изисквания по отношение на разработването на Наредбата за управление на 
отпадъците от общините, съгласно чл.22 от ЗУО 

От съществено значение за постигане на целите на екологосъобразното управление на 
битовите отпадъци е детайлното регламентиране в Наредбата по чл.22 от ЗУО на задълженията 
на физическите и юридическите лица, 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 като минимум да уреждат: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. условията и реда за изхвърлянето, събирането, транспортирането, претоварването, 
оползотворяването и обезвреждането на масово разпространени отпадъци - 
отпадъци от опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от 
употреба електронно и електрическо оборудване, негодни за употреба батерии и 
акумулатори, отработени масла, излезли от употреба гуми; 

5. 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.; 

6. 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 в населените места над 10 000 жители, както и населените места, за 
които общините доброволно осигуряват такива площадки, ако са под 10 000 жители; 

7. 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, общината може да включи детайлизирането и уреждането на широк кръг въпроси 
от компетенции на общините, свързани с отпадъците  и чистотата, произтичащи от ЗУО и други 
закони. В Наредбата за управление на отпадъците по чл.22 от ЗУО, която се приема от 
общинския съвет, общината следва да разпише и разшири обхвата на контролните 
правомощия на контролните звена, като включи в този обхват контрол за спазване на всички 
изисквания, включени в наредбата, вкл. допълнителни към минималните изисквани от ЗУО. 
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8.1.2 Съответствие на нормативната уредба на община Нова Загора по управление 
на отпадъците с националните нормативни изисквания 

Основният нормативен акт, регламентиращ обществените отношения свързани с управлението 
на отпадъците на територията на община Нова Загора, е Наредбата за управление на  
отпадъците на територията на община Нова Загора. Тя е приета с Решение №1175 от 
20.06.2014 г. на Общинския съвет на община Нова Загора и е изготвена в съответства на 
разпоредбите на действащия ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

Наредбата е приета на основание чл. 22 от ЗУО и в нея детайлно са регламентирани както 
правата и задълженията на физическите и юридическите лица за екологосъобразното 
управление на отпадъците на територията на община Нова Загора, така и тези на общинската 
администрация.  

В Наредбата са включени условията и редът за 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.  

За да покрива минималните изисквания на ЗУО, Наредбата трябва да съдържа и изискванията 
към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. 
условията за регистрация на площадките, както и задължението за поддържане на публичен 
регистър от общината с информация за точното им местоположение и какви отпадъци 
приемат, работно време и т.н. Такива разпоредби липсват и е препоръчително Наредбата да 
бъде допълнена с разпоредби, регламентиращи изискванията към площадките за предаване 
на тези потоци отпадъци, както и задължение на лицата, които поддържат такива площадки, да 
предоставят годишни данни на общината за събраните и предадените за рециклиране и 
оползотворяване отпадъци. 

Включени са разпоредби относно управлението на масово разпространените отпадъци – за 
отпадъците от опаковки, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, излезли 
от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, 
отработени масла и излезли от употреба гуми. 

В наредбата са разписани условията и редът за изхвърлянето, събирането, включително 
разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на 
строителни отпадъци и такива, образувани от разрушаване на сгради, включително и за 
случаите, в които община Нова Загора се явява възложител на СМР.  

В наредбата в специален раздел е регулирано управлението на биоотпадъците. С оглед 
предстоящо въвеждане на система за разделно събиране на биоотпадъците, препоръчително е 
да се включи текст, който да регламентира отговорност на кмета на общината да определя със 
заповед реда и условията за разделно събиране на биоотпадъци.   

В наредбата са регламентирани още и начинът за контрол на изпълнението на общинската 
наредба за управление на отпадъците, както и административно-наказателните разпоредби, 
които следва да бъдат налагани в случай на установени нарушения.  

За да бъде изпълнено изискването на чл.19, ал.3, т. 11 от ЗУО е нужно да бъдат регламентирани 
и редът и условията за създаването и функционирането на площадка за предаване на разделно 
събрани отпадъци от домакинствата, тъй като населението на гр. Нова Загора е над 10 000 
жители.  

Необходимо е в Наредбата да се въведе задължение за всички лица, които осъществяват 
дейности по събиране на битови отпадъци, включително разделно събиране на отпадъци и 
предаването им за рециклиране и оползотворяване, да представят информация на общината, 
във формат, по ред, условия и периодичност, определени със заповед на кмета на общината. 
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Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

Тази наредба урежда реда и начина за определяне и  администриране на местните такси и 
цени на услуги, в т.ч. такса за битови отпадъци, предоставяни на физически и юридически лица 
на територията на община Нова Загора, както и реда и сроковете за тяхното събиране.  

Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други 
съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга 
поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или 
други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. 

Наредбата е непълна и не указва начина на определяне на такса битови отпадъци – на база 
количество или на база данъчна оценка на имот. Липсва и приложение относно размера на 
таксата по населени места.  

8.1.3 Съответствие на общинските програмни документи на община Нова Загора с 
изискванията на нормативната уредба  

Изисквания към общинските програми за управление на отпадъците 

Във връзка с процеса на програмиране на процесите на управление на отпадъците от 
общините, ЗУО изисква общините да разработват програми за управление на отпадъците и 
поставя няколко ключови изисквания: 

Първо: Общинската програма се разработва в съответствие със структурата, целите и 
предвижданията на Националния план за управление на отпадъците. НПУО 2014-2020 г. е 
приет с решение на Министерски съвет през декември 2014.  

Второ: Общинската програма се разработва и приема за период, който следва да съвпада с 
периода на действие на НПУО. Тъй като НПУО 2014-2020 г. беше одобрен от Министерски съвет 
в края на декември 2014 г., общините разработват своите програми за периода 2015-2020 г. 

Трето: Общинската програма трябва да включва необходимите мерки за изпълнение на 
задълженията на кмета на общината, регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО. 

Четвърто: Общинската програма за управление на отпадъците се разработва, като се вземат 
предвид и Методическите указания на МОСВ за разработване на общински програми за 
управление на отпадъците, одобрени със Заповед на министъра на околната среда и водите в 
края на март 2015 г. 

Пето: Да се осигури обществен достъп до общинската програмата за управление на 
отпадъците; 

 

Общинската програма за управление на отпадъците трябва да съответства на  
структурата, целите и предвижданията на НПУО 

ОПУО трябва да съдържа анализ на текущото състояние на управлението на отпадъците, 
мерките, които трябва да се предприемат за подобряване на съобразената с околната среда 
подготовка за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци, както и оценка на начина, по който планът ще подпомогне изпълнението на целите и 
прилагането на разпоредбите на закона. ОПУО трябва да включва и мерки за създаване на 
интегрирана и адекватна мрежа от съоръжения и инсталации за обезвреждане на отпадъците, 
както и на инсталации за оползотворяване на битови отпадъци. Тя трябва да изпълнява това 
като: 

 планира и прилага най-добрите налични техники;  
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 третира отпадъците в най-близките съоръжения/инсталации, намиращи се до източника 
на образуване на отпадъците, като се използват най-подходящите методи и технологии, 
осигуряващи висока степен на защита на човешкото здраве и околната среда.  

Програмата трябва да предвижда и мерки за прилагане на системи за разделно събиране най-
малко на следните отпадъци: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, и мерки за 
изпълнение на целите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъчни 
материали по чл. 31 и 32 от ЗУО.  

При разработването на общинските програми за управление на отпадъците специално 
внимание трябва да се отдели на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за разделно събиране на 
биоотпадъците, и по-конкретно, че като неразделна част от програмата за управление на 
отпадъците се включват мерки за предотвратяване образуването на биоотпадъци, разделно 
събиране и оползотворяване на биоотпадъците на територията на общината, отчитайки 
специфичните условия на отделните видове населени места (големина, тип, брой жители и 
др.). Разделното събиране на биоотпадъците на територията на общината е една от 
предпоставките за постигане на количествените цели за оползотворяване на биоотпадъците. 

Приемане и отчитане на общинската програма 

Съгласно ЗУО ангажиментът за разработване на програмата е на кмета на общината, а за 
нейното приемане – на Общинския съвет. 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. 

Процедура на екологична оценка на общинската програма за управление на отпадъците 

Общинската програма за управление на отпадъците преди внасянето й за разглеждане от 
Общинския съвет подлежи на процедура „Преценка на необходимостта от извършване на 
екологична оценка“, в изпълнение на чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми, издадена на основание на ЗООС. 
Тази процедура включва подготовка от страна на общината на „Искане за издаване на решение 
по преценка необходимостта от извършване на екологична оценка“, което се внася за 
разглеждане в РИОСВ. В общия случай, без утежняващи обстоятелства, процедурата отнема 1 
месец, което следва да се има предвид в процеса на разработка и одобрение на общинската 
програма. 

 

Община Нова Загора има опит в изготвяне и изпълнение на програмни документи в областта на 
околната среда и в частност в сектор отпадъци. Общината има Общинска програма за 
управление на дейностите по отпадъците за периода 2012-2020 г., която обаче е разработена и 
приета преди приемане на новия ЗУО и не отговаря напълно на изискванията на ЗУО.  Във 
връзка със законовите изисквания и след издаване на Методическите указания за 
разработване на общински програми за управление на отпадъците от МОСВ през  2015 г. 
община Нова Загора предприе действия за разработване на нова Програма за управление на 
отпадъците до 2020 г. Тази програма ще отразява всички изисквания на ЗУО и подзаконовите 
нормативни актове на национално ниво и изводите и препоръките, направени  в анализа на 
текущото състояние при управление на отпадъците в общината, като съблюдава и насоките за 
разработване на общински програми, посочени в Методическите указания. 

Прегледът на програмните документи на община Нова Загора показва, че управлението на 
отпадъците е приоритетен въпрос за общината в рамките на цялостното й развитие. Специално 
внимание на темата, свързана с отпадъците, е отделено и в Общинския план за развитие 2014-
2020 г., по-конкретно в Приоритет 5 „Качествена околна среда, ефективно управление и 
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използване на природните ресурси за устойчиво развитие и осигуряване на благоприятна 
жизнена среда в населените места“. В Специфична цел 2 към този приоритет са 
идентифицирани като ключови мерките за оптимизация на системите за управление на 
отпадъците, изграждане на претоварна станция и депо по модерни технологии за битови 
отпадъци,  въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците и ликвидиране на 
старите замърсявания с битови отпадъци. 

8.1.4 Основни изводи и препоръки  

На основата на направения анализ на съответствие на местната нормативна рамка и програмни 
документи на община Нова Загора в областта на управлението на отпадъците с националните 
нормативни и програмни документи, могат да се направят следните основни изводи: 

 Наредбата за управление на  отпадъците на територията на община Нова Загора е 
приета през 2014 г. на основание чл. 22 от ЗУО и е изготвена в съответствие с 
разпоредбите на действащия ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането 
му. Наредбата регламентира правата и задълженията на физическите и юридическите 
лица и на общинската администрация за екологосъобразното управление на 
отпадъците, регламентира управлението на всички потоци битови отпадъци и на 
строителните отпадъци  и отговаря на минималните изисквания на ЗУО.  

 С оглед пълно съответствие с изискванията на ЗУО, необходимо е в Наредбата да се 
уредят някои допълнителни въпроси, като се въведат разпоредби, регламентиращи: 

o изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, 
пластмаси, метали и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, 
задължението за поддържане на публичен регистър от общината с информация 
за точно местоположение и видове отпадъци, които се приемат, както и 
задължение на лицата, които поддържат такива площадки, да предоставят 
годишни данни на общината за събраните и предадените за рециклиране и 
оползотворяване отпадъци; 

o отговорност на кмета на общината да определя със заповед реда и условията за 
разделно събиране на биоотпадъци;  

o ред и условия за създаването и функционирането на площадка за предаване на 
разделно събрани отпадъци от домакинствата, тъй като населението на гр. Нова 
Загора е над 10 000 жители; 

o въвеждане на задължение за всички лица, които осъществяват дейности по 
събиране на битови отпадъци, включително разделно събиране на отпадъци и 
предаването им за рециклиране и оползотворяване, да представят информация 
на общината във формат, по ред, условия и периодичност, определени със 
заповед на кмета на общината. 

 В частта за такса битови отпадъци, Наредбата за определяне и администрирането на 
местните такси и цени на услуги в община Нова Загора е непълна и не указва начина на 
определяне на такса битови отпадъци – на база количество или на база данъчна оценка 
на имот. Липсва и приложение относно размера на таксата по населени места. 

 Общината има опит в разработване и приемане на програмни документи, включително 
в сектор отпадъци. Тъй като сега действащата Програма за управление на отпадъците 
на община Нова Загора е изготвена съгласно отменения вече Закон за управление на 
отпадъците, общината е предприела своевременно действия за разработване на нова 
общинска Програма за управление на отпадъците за периода до 2020 г. в съответствие 
с изискванията на сега действащия ЗУО.  
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8.2. Анализ на отпадъците 

Съгласно Методическите указания за разработване на общински програми за управление на 
отпадъците, анализът на отпадъците трябва да включва анализ на битовите отпадъци, анализ 
на утайките от ПСОВ и анализ на строителните отпадъци.  

8.2.1 Анализ на битовите отпадъци 

Анализът на битовите отпадъци е ключов анализ, който предшества разработването на 
общинската програма. Освен смесените битови отпадъци, в него трябва да се обърне внимание 
и на битовите отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло, на биоразградимите 
отпадъци и биоотпадъците, тъй като за тях в българското законодателство са въведени 
конкретни количествени цели, които страната ни трябва да постигне. 

По смисъла на ЗУО битовите отпадъци са „отпадъци от домакинствата и подобни на 
отпадъците от домакинствата“. Определението включва всички отпадъци образувани от 
домакинствата и от фирми и други организации, които по характер и състав са сравними с тези 
от домакинствата. Изключват се производствените отпадъци и тези, образувани от селското и 
горското стопанство.  

Биоразградимите отпадъци са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат 
анаеробно или аеробно, като например хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и 
други. 

Биоотпадъците от своя страна са биоразградимите отпадъци от парковете и градините, 
хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено 
хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-
вкусовата промишленост. 

Анализът на битовите отпадъци трябва да даде отговор на различни въпроси: 1) какви са 
количествата и тенденциите на битовите отпадъци в общината; 2) каква е нормата на 
натрупване; 3) какъв е морфологичният състав на образуваните битови отпадъци; 4) какви са 
количествата на повторно използваните, рециклираните, оползотворените и обезвредените 
битови отпадъци; 5) доколко се изпълняват целите съгласно националното законодателство в 
областта на отпадъците. 

За изготвянето на настоящия анализ е използвана информация от различни източници, сред 
които община Нова Загора, НСИ, ИАОС, РИОСВ Стара Загора и др. 

Състояние и тенденции относно битовите отпадъци 

В следващата таблица е представена информация за количествата на смесените битови 
отпадъци в община Нова Загора и общо за страната. 

Таблица 1. Събрани смесени битови отпадъци  

  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество на събраните битови 
отпадъци (тона)         

Община Нова Загора 16 324 11 046 11 002 10 778 10 631 

България - общо 3 041 279 2 727 379 2 508 412 3 142 313 n/a 

Количество на събраните битови 
отпадъци - динамика (%, 
предх.год.=100)           

Община Нова Загора 100.0% 67.7% 99.6% 98.0% 98.6% 
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  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

България - общо 100.0% 89.7% 92.0% 125.3% n/a 

Население - брой      

Община Нова Загора 41 199 39 010 38 509 38 142 37 845 

България - общо 7 504 868 7 327 224 7 284 552 7 245 677 7 202 198 

Население - динамика (%, 
предх.год.=100)           

Община Нова Загора 100.0% 94.7% 98.7% 99.0% 99.2% 

България - общо 100.0% 97.6% 99.4% 99.5% 99.4% 

Събрани отпадъци (кг/ж./г.)           

Община Нова Загора 396.2 283.2 285.7 282.6 280.9 
България - общо 405.2 372.2 344.3 433.7 n/a 

Събрани отпадъци на жител - 
динамика           

Община Нова Загора 100.0% 71.5% 100.9% 98.9% 99.4% 

България - общо 100.0% 91.9% 92.5% 126.0% n/a 

Източник: Община Нова Загора, НСИ 

През разглеждания период годишните количества на смесените битови отпадъци в община 
Нова Загора бележат спад. В същото време през целия разглеждан период след 2010 г., 
събраните смесени битови отпадъци на жител годишно в рамките на община Нова Загора са 
значително по-ниски от тези в страната и като цяло намаляват. През 2011 г. спрямо 2010 г. се 
наблюдава намаление с 1/3 на количеството събрани смесени битови отпадъци на жител на 
общинско ниво. То може да се обясни основно с въвеждането на по-прецизно измерване на 
депонираните количества в резултат от инсталирането на електронна везна на депото на 
община Нова Загора през 2011 г. 

Таблица 2. Разделно събрани отпадъци от опаковки (тона) 
Опаковки от: 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Хартия и картон 

127.09 245.62 182.00 Пластмаси 

Метали  

Стъкло 20.40 13.40 1.96 

Общо 147.49 259.02 183.96 

Източник: „Екобулпак” АД 

Разделно събраните отпадъци от опаковки в общината чрез системата за разделно събиране на 
отпадъци на организацията по оползотворяване са в малки количества, както в повечето 
общини в страната. В периода 2012-2014 г. делът им в общото количество на генерираните 
битови отпадъци от хартия, метали, пластмаси и стъкло варира от 2,7% до 4,7%. Основната 
причина е, че в поставените цветни контейнери попада изключително голямо количество 
смесен битов отпадък, което води до много нисък процент на събраните рециклируеми 
отпадъци от тях. Освен това все още не се прилагат допълнителни мерки за разделно събиране 
на тези потоци битови отпадъци, с изключение на въведената от „Екобулпак“ АД система с 
цветните контейнери. В общината не се отчитат и други събрани количества разделно събрани 
отпадъци и предадени за рециклиране. 

Друг важен аспект на анализа на отпадъците е свързан с определянето на общо генерираните 
битови отпадъци и нормата на натрупване на отпадъци. За целта към количеството на 
събраните смесени битови отпадъци е необходимо да бъдат добавени количествата на 
разделно събраните отпадъци от опаковки от „Екобулпак” АД - организацията за 
оползотворяване на отпадъци, с която община Нова Загора има сключен договор, количествата 
събрани от фирмите, притежаващи разрешение за събиране на отпадъци от домакинствата 
(т.нар. пунктове за вторични суровини) и директно събирани от търговските вериги и зелените 
отпадъци от обществените паркове и градини. 
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Нормата на натрупване на отпадъци за община Нова Загора е представена в следващата 
таблица: 

Таблица 3. Норма на натрупване на отпадъците  

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество на събрани смесени битови отпадъци - т 11 002 10 778 10 631 

Количество на разделно събрани отпадъци - т 1 153 1 285 1 878 

Население - бр. 38 509 38 142 37 845 

Норма на натрупване* - кг/ж./г. 316 316 331 

Източник: Община Нова Загора, НСИ 

*Забележка: Нормата на натрупване не отчита количеството на зелените отпадъци от паркове и 
други обществени места, които общината извозва отделно от битовите отпадъци. 

По данни на НСИ за 2013 г. средната норма на натрупване на отпадъци за страната е 
434 кг/ж./г., т.е. при община Нова Загора се наблюдават значително по-ниски стойности 
на показателя спрямо средните за страната. В сравнение със средната норма на 
натрупване за населените места с население между 25 хил. и 50 хил. ж., община Нова 
Загора също отчита по-благоприятни стойности на показателя. Съгласно Методиката за 
определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, одобрена от МОСВ, 
нормата на натрупване за този тип населени места е 335 кг/ж./г. 

Друга важна част на анализа на отпадъците е свързана с морфологичния им състав. В 
следващата таблица са показани данни за морфологичния състав на смесените битови 
отпадъци на базата на проучване за гр. Нова Загора и селата за сезони лято и есен на 
2015 г. 

Таблица 4. Морфологичен състав на отпадъците 

Вид на отпадъците Дял (в %) 

Хранителни отпадъци 19.13 

Хартия и картон 15.79 

Пластмаса 16.93 

Стъкло 5.50 

Метал 1.28 

Дърво 3.78 

Композитни 0.29 

Гума 1.01 

Текстил 2.10 

Кожа 1.72 

Градински отпадъци 9.79 

Опасни домакински отпадъци 0.29 

Инертни отпадъци 4.72 

ИУЕЕО 0.99 

Други 16.67 

Общо 100.00 

 

Прегледът на данните за морфологичния състав на отпадъците за община Нова Загора показва, 
че с най-голям относителен дял са хранителните отпадъците, следвани от пластмаса, хартия и 
картон. Биоразградимите отпадъци са приблизително 50% от общо образуваните битови 
отпадъци, а биоотпадъците – около 33%. 

Към момента биоразградимите отпадъци от състава на смесените битови отпадъци, които се 
депонират, достигат 77% от пределно допустимите количества биоразградими отпадъци за 
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депониране съгласно европейското и националното законодателство до 2019 г. (50% от общото 
количество на биоразградимите отпадъци, образувани през 1995 г. или 6867 т за община Нова 
Загора). Отчитайки факта, че към биоразградимите отпадъци от състава на смесените битови 
отпадъци трябва да се добавят и количествата, които се генерират от поддръжката на зелените 
обществени площи, количеството, респективно делът на депонираните биоразградими 
отпадъци нараства още. Това показва, че ако не предприеме мерки, общината няма да успее 
да изпълни целите за намаляване на количествата на депонираните биоразградими отпадъци 
към 2020 г., които съгласно законодателството следва да са до 35% от общото количество на 
същите отпадъци, образувани през 1995 г. или не повече от 4807 т за община Нова Загора.  

Тъй като община Нова Загора, както и по-голямата част от всички общини в страната, все още 
не изпълнява мерки за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъци, може да се 
заключи, че общината не изпълнява целите относно рециклирането на битовите биоотпадъци. 

Общината следва да изпълнява цели и за рециклиране на битови отпадъци от хартия, картон, 
пластмаси, метали и стъкло. Анализът показва, че при сегашната практика на събиране на 
отпадъците, общината е все още далеч от постигане на годишните си цели, определени към 
2016 г., т.е. рециклиране на най-малко 25% от общите количества отпадъци от хартия, картон, 
пластмаси, метали и стъкло и ще трябва да положи допълнителни усилия за достигане на 
целите за 2018 г. и 2020 г. 

 

8.2.2 Анализ на строителните отпадъци 

Анализът на строителните отпадъци и тези от разрушаване или реконструкция на сгради и 
съоръжения на територията на община Нова Загора показва, че до този момент общината не е 
ангажирана с оползотворяване на строителни отпадъци. 

Фигура  1. Събрани и депонирани строителни отпадъци (тона) 

 

Източник: Годишни отчети за събиране и транспортиране на битови и/или 
строителни отпадъци 

Представените на горната фигура количества включват единствено строителните отпадъци, 
които са събрани и транспортирани от фирмата, с която община Нова Загора има сключен 
договор за извършване на тези дейности на територията ѝ. Към тях следва да се добавят 
количествата събрани от строителни фирми, изхвърляните строителни отпадъци на 
нерегламентирани сметища и други, за които липсва надеждна информация към момента. 
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За да отговаря на законодателните изисквания, община Нова Загора е препоръчително да 
предприеме следните действия: 

- Да определи отговорните лица в общинската администрация, които трябва да следят за 
изпълнение на изискванията относно плановете за управление на строителните отпадъци и 
на отпадъците от разрушаване на сгради като част от строителната документация и 
инвестиционния процес, за одобрението на които община Нова Загора е компетентен 
орган съгласно ЗУТ; 

- Да въведе система за разделно събиране от домакинствата на строителните отпадъци от 
малки ремонтни дейности с цел намаляване на количествата изхвърлени такива отпадъци в 
контейнерите за смесени битови отпадъци, депониране на депото и съответно – заплащане 
на отчисления за депониране. Гражданите биха могли да се задължат да оставят тези 
отпадъци в добре завързани чували до контейнерите, които да се извозват от общината до 
депо или да се въведе възможност при предварителна заявка и до определени количества 
общината да извозва от домакинствата такива отпадъци без те да заплащат за това. 
Възможно е също така общината да определи площадка, на която гражданите сами да 
предават без да заплащат за услугата строителни отпадъци от ремонтни дейности до 
определени количества. При селективно разрушаване на сгради общината може да 
предостави възможност за безплатно приемане на определена площадка на разделно 
събрани отпадъци при разрушаване, които могат да се ползват ползотворно, като 
например тухли, керемиди и др. и които да се предоставят безплатно на нуждаещи се 
социално слаби граждани. 

- Заедно с други съседни общини и строителния бизнес да се обсъдят възможности за 
оползотворяване и рециклиране на строителните отпадъци. 

 

8.2.3  Анализ на отпадъците от утайки от ПСОВ 

Оператор на ПСОВ гр. Нова Загора е „ВиК Сливен“ ООД и той следи и отчита 
количествата утайки.  

Фигура  2. Количества на генерирани утайки сухо вещество от ПСОВ - гр. Нова Загора 
(тона) 

 

Източник: ПСОВ – гр. Нова Загора 
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Количеството на утайките, генерирани от ПСОВ – гр. Нова Загора са в сравнително малък обем 
и са с постоянна тенденция на намаление в периода 2010-2014 г. В сравнение със средното 
годишно количество утайки на жител в България от 15,6 кг3, в община Нова Загора са 
генерирани от 11,2 кг/ж./г. до 14,9 кг/ж./г. в периода 2011-2014 г. Единствено през 2010 г. 
средното количество на утайките за общината е по-високо от средното за страната – 17,4 
кг/ж./г. 

За последващото оползотворяване на утайките след обезводняване е необходимо да се търси 
регионален подход обхващащ утайките от други ПСОВ в региона. Това се препоръчва и в 
Националния стратегически план за управление на утайките от ГПСОВ до 2020 г. Възможно е 
утайките да се оползотворяват и за рекултивационни дейности на територията на община Нова 
Загора. 

8.2.4 Основни изводи и препоръки 

 В периода 2010-2014 г. нормата на натрупване за община Нова Загора остава с по-
благоприятни стойности едновременно от средната за страната и от средната за 
населените места с население от 25 хил. до 50 хил. жители. 

 Стартиралото проучване за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци 
в рамките на общината ще има важно значение за прецизиране на количествата и 
отчитане на изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите 
отпадъци и за отклоняване на биоразградимите битови отпадъци от депата. 

 Общината следва да планира и изпълни мерки за намаляване на депонираните и 
увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, за да изпълни 
националните цели за битовите отпадъци в съответствие със ЗУО и Наредбата за 
разделно събиране на биоотпадъците. 

 Препоръчително е община Нова Загора да предприеме действия за разделно събиране 
от домакинствата на строителните отпадъци от малки ремонтни дейности, както и да се 
консултира с други съседни общини и бизнеса за рециклиране на отпадъците от 
строителния бранш. 

 Община Нова Загора следва да участва в консултации с ВиК оператора при предлагане и 
обсъждане на варианти за оползотворяване на утайките от ПСОВ. 

 

  

                                                
3 Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за 
отпадъчни води на територията на Р България за периода 2014-2020 г. 
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8.3. Прогнози за отпадъците 

8.3.1 Прогнози за образуваните битови отпадъци 

Прогнозата за образуваните битови отпадъци в община Нова Загора за периода 2015-2020 г. е 
изготвена въз основа на следните два компонента: 

- Демографска прогноза за периода 2015-2020 г. 

- Норма на натрупване на отпадъци на 1 жител и прогноза за нарастването й. 

Демографска прогноза за периода 2015-2020 г. 

Прогнозата за броя на населението на община Нова Загора е изготвена на базата на следните 
източници на информация: 

- Данни за броя на населението по общини за периода 2003-2014 г. 

- Официална демографска прогноза на НСИ за периода до 2070 г. - I вариант при хипотеза за 
конвергентност. Този вариант е определен от НСИ като най-реалистичен. Прогнозата на 
НСИ по този вариант включва както прогноза за населението общо за страната, така и за 
всяка една от 28-те области. 

Демографската прогноза е изготвена по следния алгоритъм: 

- Прогнозата е изготвена за периода 2015-2020 г.  

- Въз основа на исторически данни за динамиката на населението на община Нова Загора в 
периода 2003-2014 г. е изчислен коефициент, посредством който се прогнозира броят на 
населението на общината въз основа на прогнозата на НСИ за населението на област 
Сливен. 

Таблица 5. Демографска прогноза за община Нова Загора (бр. жители) 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Население – бр. 37 560 37 277 36 996 36 717 36 440 36 165 

 

Норма на натрупване и прогнозна промяна 

Нормата на натрупване представлява средното годишно количество образувани битови 
отпадъци, които се падат на един жител. 

В рамките на анализа на количествата на битовите отпадъци в община Нова Загора бяха 
изчислени нормите на натрупване за периода 2012 – 2014 г. (виж Таблица 3). 

През разглежданите години нормата на натрупване на смесените битови отпадъци и разделно 
събраните отпадъци се характеризира със слаб ръст. При изготвянето на прогнозата се прави 
допускането, че тя ще се стабилизира, покачвайки се с не повече от 1% годишно, в резултат от 
мерките за предотвратяване образуването на отпадъци, които община Нова Загора трябва да 
изпълни във връзка с реализирането на новата общинска програма за управление на 
отпадъците. 
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Таблица 6. Прогнозна норма на натрупване за община Нова Загора 
за периода 2015-2020 г. (кг/ж./г.) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Норма на натрупване за смесените битови 
отпадъци 284 275 276 274 272 269 

Норма на натрупване за битовите отпадъци, 
вкл. разделно събраните отпадъци от хартия, 
пластмаса, стъкло и метали 334 337 341 344 348 352 

 

Прогнозните количества на битовите отпадъци са изчислени като произведение на прогнозния 
брой население и прогнозната норма на натрупване за съответната година. Те са представени в 
следващата таблица. 

Таблица 7. Прогнозни количества на образуваните битови отпадъци за община Нова 
Загора за периода 2015-2020 г. (тона) 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Смесени битови отпадъци 10 656 10 260 10 200 10 055 9 909 9 719 
Смесени битови отпадъци и разделно 
събрани отпадъци от хартия, картон, 
пластмаса, стъкло и метали 12 543 12 578 12 612 12 647 12 682 12 716 

Очакваното намаление на общите количества на смесените битови отпадъци за община Нова 
Загора се дължи основно на: 

- негативната прогноза за броя на населението; 

- нарастващите количества отпадъци, които ще се събират чрез системата за разделно 
събиране на отпадъците от хартия, картон, пластмаса, метали и стъкло, както и 
разделното събиране на други битови отпадъци, събирани до момента чрез смесените 
битови отпадъци. 

Прогнозирането на морфологичния състав на отпадъците е извършено на базата на: 

- общото прогнозно количество на битовите отпадъци; 

- направени проби на морфологичния състав на отпадъците в общината.  

Прогнозата е представена в следващата таблица. 
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Таблица 8. Прогноза за образуваните смесени битови отпадъци по морфологичен 
състав (тона) 

Вид отпадъци 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Хранителни отпадъци 2 039 2 044 2 048 2 053 2 058 2 063 

Хартия и картон 1 683 1 518 1 488 1 424 1 359 1 277 

Пластмаса 1 804 1 627 1 595 1 526 1 457 1 369 

Стъкло 586 529 518 496 474 445 

Метал 137 123 121 115 110 104 

Дърво 403 404 405 406 407 408 

Композитни 31 31 31 32 32 32 

Гума 107 108 108 108 108 109 

Текстил 224 224 225 225 226 226 

Кожа 184 184 184 185 185 186 

Градински отпадъци 1 043 1 045 1 048 1 050 1 053 1 055 

Опасни домакински отпадъци 31 31 31 32 32 32 

Инертни отпадъци 504 505 506 507 508 510 

ИУЕЕО 105 105 106 106 106 106 

Други 1 777 1 781 1 785 1 790 1 794 1 798 

При изготвянето на прогнозата за морфологичния състав е отчетено очакваното намаление на 
количествата отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и метали, които се изхвърлят в 
контейнерите за смесени отпадъци в резултат на предприети мерки от страна на община Нова 
Загора и организацията за оползотворяване на отпадъци насочени към популяризиране и 
стимулиране на разделното събиране на този вид отпадъци. 

Тези количества трябва да бъдат взети предвид при избора на мерки във връзка с 
изпълнението на: 

 

 Цели за рециклиране на отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло, 
съгласно чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО 

Таблица 9. Прогноза за постигане на целите за рециклиране на отпадъци от хартия, 
пластмаса, метал и стъкло 

 
Мерна 

единица 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Прогнозирани общо генерирани 
отпадъци от хартия, картон, пластмаса, 
стъкло и метали тона 6 128 6 147 6 166 6 185 6 204 6 224 

Цели за рециклиране, съгласно чл.31, 
ал.1, т.1 от ЗУО % 25 25 40 40 50 50 

Минимални целеви количества за 
постигане на целите тона 1 532 1 537 2 466 2 474 3 102 3 112 

Прогнозирани  количества,  
рециклирани отпадъци от хартия, 
картон, пластмаса, стъкло и метали тона 4 150 6 277 6 779 7 625 8 428 3 796 
Изпълнение на целите за рециклиране 
съгласно чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО % 34 47 50 54 57 61 

Прогнозните количества на рециклираните отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и 
метали включват: 
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- Разделно събраните отпадъци от търговски обекти, предадени на организациите за 
оползотворяване на отпадъци; 

- Отделените количества отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и метали от състава на 
смесените битови отпадъци чрез инсталация за сепариране на регионалното депо - 
Ямбол; 

- Разделно събраните отпадъци чрез цветните контейнери; 

- Предадените отпадъци на пунктове за вторични суровини от домакинства и и фирми и 
организации; 

- Разделно събраните и предадени безвъзмездно отпадъци на общинска площадка от 
граждани и фирми, в т.ч. чрез периодични кампании, организирани от общината. 

 

 Цели за разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци, с цели за 
2016 г. и 2020 г.  

Таблица 10. Минимални количества за постигане на целите за разделно събиране и 
оползотворяване на битови биоотпадъци* 

 
Мерна 

единица 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.** 2020 г. 

Генерирани биоотпадъци (в 
състава на смесените битови 
отпадъци и зелените 
отпадъци от паркове и 
градини) тона 3 476 3 484 3 493 3 501 3 509 3 518 3 526 

Цели за разделно събиране и 
оползотворяване на битови 
биоотпадъци 

% спрямо 
2014 г.   25 25 25 25 25 50 

Минимални целеви 
количества за постигане на 
целите тона   869 869 869 869 869 1738 

*В изчисленията не се включва количеството на зелените отпадъци от паркове и други обществени 
места, които общината извозва отделно от битовите отпадъци. 

**Най-рано през 2018 г. се очаква да бъде изградена инсталация за компостиране, т.е. от 2019 г. 
може да започне оползотворяването на битовите биоотпадъци. 

Направените изчисления на база наличната към момента информация показват, че 
оползотворяването на градинските и дървесни отпадъци в състава на смесените битови 
отпадъци не е достатъчно за постигането на нормативно заложените цели за разделно 
събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци до 2020 г. Допълнително към тези 
количества трябва да се добавят и генерираните зелени отпадъци от обществените паркове и 
градини, които община Нова Загора е задължена да събира разделно и оползотворява 
съгласно приетата през декември 2013 г. Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. 

Общината може да изпълни целите за разделно събиране и оползотворяване на 
биоотпадъците, ако изгради компостираща инсталация за зелените отпадъци. 
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 Цели за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата 

Таблица 11. Прогноза за постигане на целите за отклоняване на битови 
биоразградими отпадъци от депата* 

 
Мерна 
единица 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.** 2020 г. 

Общо количество на генерираните 
биоразградими отпадъци тона 6 198 6 214 6 231 6 247 6 264 6 281 

Допустим процент биоразградими 
отпадъци за депониране спрямо 
количествата през 1995 г. % 50 50 50 50 50 35 

Допустими количества биоразградими 
битови отпадъци за депониране4 за 
постигане на целите кг/жител 6 867 6 867 6 867 6 867 6 867 4 807 

Прогнозно количество на рециклираните и 
оползотворени биоразградими отпадъци тона 909 1 081 1 119 1 192 2 432 2 525 

Прогнозно количество на биоразградимите 
отпадъци, които ще се депонират тона 5 289 5 133 5 111 5 056 3 832 3 756 

Дял на прогнозните количества 
биоразградими отпадъци за депониране 
спрямо количествата през 1995 г. % 39 37 37 37 28 27 

*В прогнозите не се включва количеството на зелените отпадъци от паркове и други обществени 
места, които общината извозва отделно от битовите отпадъци. 

**Най-рано през 2018 г. се очаква да бъде изградена инсталация за компостиране, т.е. от 2019 г. 
може да започне оползотворяването на битовите биоотпадъци. 

Изчисленията направени на база на наличната информация към момента показват, че с 
оползотворяването на (1) градинските и дървесни отпадъци в състава на смесените битови 
отпадъци и (2) разделно събраните количества отпадъци от хартия и картон от организациите 
за оползотворяване на отпадъци, пунктовете за вторични суровини и търговските обекти 
община Нова Загора ще може да изпълни нормативно заложените цели за намаляване на 
количествата биоразградими отпадъци, които се депонират до 2020 г. 

8.3.2 Прогнози за образуваните строителни отпадъци 

В Националния стратегически план за управление на строителни отпадъци 2011- 2020 г., 
одобрен от Министерския съвет са определени петте области (София, Варна, Бургас, 
Благоевград и Пловдив), в които се очаква количествата отпадъци от строителство и 
разрушаване на сгради да са най-големи. Основната причина за това е, че според данни на НСИ 
в тези области се извършва най-мащабно строителство на жилищни, административни и други 
сгради. Също така тези области са индустриални центрове, което допринася за генериране на 
строителни отпадъци от индустрията. Друг важен фактор е, че тези пет области са с развита 
пътна инфраструктура, което налага извършването на мащабни строително-ремонтни 
дейности, което води до образуване на строителни отпадъци. Като част от област Сливен, 
община Нова Загора не попада в изброените по-горе пет области, поради което не се очаква 
значима промяна в посока увеличение на количествата на строителните отпадъци. 

8.3.3 Прогнози за утайките от ПСОВ 

Според одобрения Регионален генерален план (РГП) за обособената територия на „ВиК 
Сливен“ ООД, в рамките на община Нова Загора до 2020 г. се предвижда реконструкцията на 

                                                
4 Съгласно изискването на ЗУО най-късно до 31 декември 2020 г. да се ограничи количеството 
депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, 
образувани през 1995 г. 
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съществуващата градска пречиствателна станция за отпадъчни води, както и изграждането на 
канализация в квартали с липсваща такава и включването им към ГПСОВ. Очакваните 
количества на генерираните утайки след завършването на реконструкцията на ПСОВ – гр. Нова 
Загора и свързването на нови квартали към канализационната мрежа на града са в размер на 
2088 т/г. Трябва да се има предвид, че при изчисляването на тези количества са разглеждани и 
количествата на отпадъчните води от село Кортен и други населени места под 2000 е.ж., които 
съгласно РГП трябва да бъдат свързани с ПСОВ след 2020 г. При това положение генерираните 
утайки трудно ще достигнат очакваните количества от 2088 т./г през разглеждания период до 
2020 г.    

8.4. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците 

Наличието, типът и капацитетът на инфраструктура за третиране на отпадъците в общините е от 
ключово значение за подобряване на йерархията на управление на отпадъците и постигане на 
целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, така и за намаляване на 
количеството на депонираните отпадъци и спомагащ фактор за удължаване на 
експлоатационния живот на депата. В този смисъл, анализът на наличната инфраструктура от 
своя страна се явява важна и необходима предпоставка за планиране на мерки за подобряване 
на инфраструктурата за управление на отпадъците. 

В община Нова Загора информацията за инфраструктура за управление на отпадъците все още 
не е систематизирана в единна информационна система за управление на отпадъците на 
общината. За изготвянето на анализа е използвана наличната в община Нова Загора 
информация, като за получаването на по-пълна информационна картина е използвана и 
публична информация от програмни и други документи от РИОСВ Ст. Загора, ИАОС, МОСВ, 
информация в общината и др. Анализът обхваща инфраструктурата за управление на битовите 
отпадъци, отпадъци от строителство и разрушаване и утайките от ПСОВ.  

Вземайки под внимание „Методическите указания на МОСВ за разработване на общински 
програми за управление на отпадъците“ от март 2015 г.,  анализът разгледа следните основни 
въпроси:  

 Каква е съществуващата ситуация и плановете по отношение на осигуряване от община 
Нова Загора на инфраструктура за отпадъци, чието управление е от компетенциите на 
общината и каква е ситуацията спрямо средните тенденции за страната. 

 Достатъчна ли е изградената и в процес на изграждане инфраструктура, която обслужва 
или би могла да обслужва община Нова Загора на нейна територия и в региона, за 
третиране на отпадъците и за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване 
на отпадъците поставени пред общините и изпълнение на изисквания на ЗУО и 
подзаконовите нормативни изисквания. 

 Има ли необходимост от допълнителна инфраструктура за подобряване на услугите и 
постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците. 

В резултат на анализа са изведени основни изводи и препоръки за бъдещи действия по 
отношение на инфраструктурата за отпадъците на община Нова Загора. Тези изводи и 
препоръки ще обосноват и  аргументират последващите програмни мерки.  

 

Обобщена информация за състоянието на инфраструктурата за битови отпадъци в 
страната 

Детайлен анализ на инфраструктурата в страната за битовите и строителните отпадъци и за 
утайките от ПСОВ е направен в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г., 
Националния стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване 
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на територията на Р.България до 2020 г. и Националния стратегически план за управление на 
утайките от ПСОВ до 2020 г.5 Данните на национално ниво показват, че все още почти 
половината от общините ползват депа за битови отпадъци, които не отговарят на 
нормативните изисквания за посочените групи инфраструктура. Съгласно планираните срокове 
от МОСВ се очаква най-късно до края на 2016 г. в експлоатация да влязат модерни депа за 
отпадъци, инсталации за биоразградими битови отпадъци, сепариращи инсталации и 
претоварни станции на територията на около 20 регионални системи за управление на 
битовите отпадъци. Практиката е вече изградените и функциониращи регионални  депа, а и 
тези, които се очаква да бъдат въведени в експлоатация, да обслужват всички общини от 
съответния регион, а сепариращите и компостиращите инсталации, които са разположени на 
тях, на практика обслужват по-близко разположените общини до инсталациите. Инсталации за 
сепариране на полезни компоненти от битовите отпадъци - както за допълнително сортиране 
на разделно събраните отпадъци, така и за отделяне на полезни компоненти от смесените 
битови отпадъци - към момента функционират само в около една трета от всички регионални 
системи за управление на отпадъците в страната. Функциониращи съоръжения за 
оползотворяване на биоразградими битови отпадъци има само в няколко регионални системи 
за управление на отпадъците в страната. Общините са добре обезпечени със съдове за смесени 
битови отпадъци, които са разнообразни по вид, обем и материали при обхванато население в 
системите за сметосъбиране и сметоизвозване над 99%. Паркът на транспортни средства за 
транспортиране на битови отпадъци като цяло е остарял, като делът на новите специализирани 
сметосъбиращи автомобили, закупени през последните години, е нисък. Общините, с малки 
изключения, не разполагат със съдове и транспортна техника за разделно събиране на 
биоотпадъци. Съдовете и транспортната техника за разделно събрани рециклируеми битови 
отпадъци от опаковки се осигуряват от организации за оползотворяване на отпадъци от 
опаковки в част от общините (около 160 общини от общо 265 общини), а в останалите – 
предимно малки и много малки общини не са осигурени съдове и техника.6 Въпреки че делът 
на депонирането като най-често използвания метод за обезвреждане на утайките от ПСОВ в 
общото количество третирани утайки в страната намалява, на практика то все още си остава 
методът с най-голям дял.  

Крайно недостатъчна и налична само на територията на малък брой общини (до десет) е 
съществуващата инфраструктура за рециклиране  на строителните отпадъци. В рамките на 
някои от проектите за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците, 
финансирани по ОПОС 2007-2013 г.,  се изграждат инсталации за рециклиране на строителни 
отпадъци. 

Що се отнася до утайките от ПСОВ, то най-разпространеният начин за тяхното третиране е 
депонирането им.   

Изводът, който се налага от анализа на инфраструктурата в Националния план за управление 
на отпадъците 2014-2020 г. за разглежданите потоци отпадъци на национално ниво, е, че 
въпреки напредъка през последните години в подготовката и изграждането на интегрирани 
регионални системи за управление на битовите отпадъци, на съоръжения за строителните 
отпадъци и утайки от ПСОВ, все още реално функциониращите инсталации и съоръжения към 
средата на 2015 г. са недостатъчни за достигане на поставените екологични цели по 
управление на отпадъците. 

                                                
5 Цитираните документи са публикувани на интернет страницата на МОСВ. 
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=7 
 
6 Следва да се има предвид, че в редица по-малки общини няма населени места над 5000 ж. 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 всички населени места с над 5000 жители, и 
курортните населени места. 

http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=7
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8.4.1 Анализ на инфраструктурата за битови отпадъци 

Предмет на анализа са инфраструктурата за събиране и транспортиране на отпадъците и 
инфраструктурата за третиране на битовите отпадъци. 

 Техническа обезпеченост за събиране и транспортиране на битовите отпадъци 

Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци  

За предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци 
община Нова Загора е сключила договор с външен изпълнител фирма „СОРИКО” ООД - гр. Нова 
Загора. Инфраструктурата за събиране на смесените битови отпадъци включва: 

Вид на контейнерите Материал Собственост Обем (m3) Брой 

Контейнери тип Бобър Пластмасови и 
метални 

СОРИКО ООД 

Община  Нова  Загора 

1,1 1238 

Кофи тип Мева Метални и 
пластмасови 

СОРИКО ООД 

Община  Нова  Загора 

0,12 

0,11 

7388 

Кофи 240 л  пластмасови СОРИКО ООД 

Община  Нова  Загора 

0,24 387 

Контейнери 5 м3 метални СОРИКО ООД 5 15 

Контейнери 6 м3 за 
пепел и сгурия 

метални Община Нова Загора 6 6 

 

Фирма „Сорико“ ООД разполага със следната транспортна инфраструктура за обезпечаване на 
дейността:   

Специален товарен автомобил сметосъбирач – 7 бр. 

Специален товарен автомобил Контейнеровоз  – 2 бр. 

Товарен автомобил – самосвал - 1 бр. 

Метачка - 1 бр. 

Колесен трактор - 1 бр. 

Тракторно ремарке - 3 бр. 

Общината използва оборудване за измерване на изминатите разстояния от сметоизвозващите 
автомобили, което е добра практика на контрол и мониторинг на дейностите по управление на 
отпадъците. 

Смесените битови отпадъци се извозват по график, определен на база обем на съдовете и 
големина на обслужваните населени места. При определената честота на извозване на 
смесените битови отпадъци, сметосъбиращата техника и съдове са достатъчни за регулярното 
обслужване на общината и за регулярното им извозване до депото за битови отпадъци.  

Разделно събиране на отпадъците от опаковки 

Осигуряването на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и техника за 
извозване община Нова Загора е решила чрез сключване на договор с организация за 
оползотворяване на отпадъци от опаковки. „Екобулпак“ АД финансира изграждането и 
осигурява прилагането на системата за разделно събиране на рециклируеми материали в 
специализирани пластмасови контейнери, като се прилага двуконтейнерният модел. На 
територията на град Нова Загора към май 2015 г. са разположени: 
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 107 бр. контейнери тип „БОБЪР“ жълти - с обем 1100 л за хартиени, пластмасови и 
метални опаковки; 

 104 бр. контейнери тип „ИГЛУ“ зелени -  обем 1400 л за стъклени опаковки. 

Осигурените точки и разположените контейнери на територията на община Нова Загора 
отговарят на изискванията на Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки относно 
минимален общ обем на съдовете в съответствие с брой население.  

Пунктове за приемане срещу заплащане на разделно събрани отпадъци (т.нар. пунктове за 
вторични суровини) 

На територията на община Нова Загора функционират пунктове за изкупуване на битови 
отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло, но в общината няма налична информация 
поради липса на общински регистър за тези площадки и на информация за събираните 
годишни количества отпадъци. Община Нова Загора трябва да регламентира в общинската 
Наредба за управление на отпадъците изисквания за регистрацията и отчет на фирмите, 
работещи на територията на общината с отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и 
стъкло. Това ще подпомогне събирането на данни на годишна база, необходими на общината с 
цел отчитане на целите й за рециклиране на тези потоци отпадъци. Освен това публикуването 
на информация на интернет-страницата на общината за местоположението на тези пунктове, 
какви отпадъци се приемат и при какви условия ще е полезно за гражданите и фирмите в 
общината. 

Разделно събиране на биоотпадъци 

В общината няма осигурени съдове и техника за разделното събиране и транспортиране на 
биоотпадъците и поради това не е въведена система за разделното събиране на тези 
отпадъци. 

Разделно събиране на сгурия и пепел 

Този вид отпадъци са значителни като количество през отоплителния сезон, тъй като 
преобладаващата част от населението е на твърдо гориво – дърва и въглища. В град Нова 
Загора общината прилага добра практика, като е осигурила съдове за разделно събиране и 
техника за извозване на този вид отпадъци. Тази инфраструктура общината е осигурила чрез 
изпълнителя на договора за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване. Използваните 
контейнери 6 м3 за пепел и сгурия се извозват през зимния сезон 4 пъти месечно. В някои 
случаи се наблюдава недобросъвестно отношение от страна на граждани, които изхвърлят и 
други отпадъци в контейнерите, предназначени за сгурия и пепел. 

Площадки за предаване и временно съхранение на разделно събрани битови отпадъци   

Съгласно чл.19, ал. 3, т.11 от ЗУО общините следва да осигурят площадки за безвъзмездно 
предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, 
опасни отпадъци от бита и от ремонтна дейност на домакинствата и други във всички населени 
места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината.  

Предприетите от общината действия включват сключен Договор за сътрудничество № 
364/08.07.2014 г. с фирма „Сорико“ ООД за осигуряване на площадка за предаване на разделно 
събрани битови отпадъци от домакинствата. Площадката се намира в Индустриална зона на гр. 
Нова Загора, в югозападната част на поземлен имот с площ 1330 кв.м. По този начин общината 
е изпълнила изискването на ЗУО за осигуряване на такава площадка.   

Разделно събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата 

На площадката, отредена по чл. 19, ал.3, т.11, могат да се предават и опасни отпадъци от 
домакинствата.  
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Разделно събиране на масово разпространени отпадъци 

Общината няма сключени договори за сътрудничество с организации за оползотворяване и с 
лица с разрешителни по ЗУО за разделно събиране на ИУМПС, ИУГ, отработени масла. За 
разделно събиране на НУБА и ИУЕЕО се ползва площадката, отредена съгласно чл. 19, ал. 3, 
т.11 от ЗУО.  

 Съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци и стари депа и 
сметища 

В тази част е направен анализ на обезпечеността на общината със съоръжения и инсталации за 
депониране, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, както и изпълнението на 
изискванията за рекултивация и последващ контрол и мониторинг на депата или клетки от тях с 
преустановена експлоатация. 

Съоръжения за депониране на отпадъците и стари депа с преустановена експлоатация 

Смесените битови отпадъци, генерирани от територията на община Нова Загора, ще се 
транспортират до регионалното депо за неопасни отпадъци Ямбол след въвеждането му в 
експлоатация,  което се очаква да стане до края на октомври 2015 г.  С влизане в експлоатация 
на регионалното депо ще се осигури прилагане на съвременните изисквания за опазване на 
околната среда при депонирането на отпадъците от община Нова Загора, както и от останалите 
общини членки на РСУО Ямбол. Депото се изгражда по проект „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза“, подготвен от петте 
общини членки на РСУО Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа, одобрен и 
изпълняван с безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 
г.“. Теренът на новото депо се намира непосредствено до съществуващото общинско депо на 
община Ямбол, в местността „Гол баир“ , на площ 89,7 дка. Одобреният проект се отнася до 
изграждане на клетка №1 от депото с капацитет 538 366 куб.м. и експлоатационен период 
около 9 години, т.е до 2025 г. В рамките на проекта е ремонтиран и пътят до депото, който 
представлява отклонение от главния път Ямбол-Сливен. Изградена е и мониторинговата 
система за наблюдение на параметрите на околната среда в района на депото съгласно 
нормативните изисквания. В рамките на проекта се доставя оборудване и техника за 
експлоатацията на депото, в т.ч: компактор, булдозер, автомивка, каломаслоуловител и друга 
техника, необходими за експлоатация на депото. Експлоатацията на депото ще се осъществява 
в съответствие с условията на издаденото Комплексно разрешително по реда на Закона за 
опазване на околната среда № 225-Н0-И0-А0/2008 г. от 24.04.2008 г. от министъра на околната 
среда и водите.  

Предвид мерките в Националния план за управление на отпадъците, които предвиждат след 
2020 г. да се преустанови подпомагането на общините от държавата за изграждането на депа 
за битови отпадъци, може да се направи извод, че освен законовите изисквания за 
рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, необходимостта от допълнителни 
общински инвестиции и допълнителни приходи от такса битови отпадъци за изграждане на 
следващите клетки за битови отпадъци след 2020 г., е също стимул за местните власти да 
удължат колкото е възможно експлоатационния период на изградените клетки за битови 
отпадъци.  

До въвеждането в експлоатация на регионално депо - Ямбол, община Нова Загора изхвърля 
битовите си отпадъци на съществуващото депо, което се експлоатира от 1979 г. и вече е с 
изтекъл срок на експлоатация и с изчерпан капацитет. Депото се намира на 12 км югоизточно 
от гр. Нова Загора, разположено е в землището на с. Езеро, местност „Нови кладенец” и заема 
площ 43 дка. Депото не отговаря на съвременните нормативни изисквания за опазване на 
околната среда и човешкото здраве. В годините на експлоатация на това депо смесено се 
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депонират битови, строителни, производствени опасни и неопасни отпадъци, болнични 
отпадъци, а също така и животински. От 2011 г. на депото е инсталирана автоматична везна за 
измерване на количествата постъпващи отпадъци. 

Нормативната уредба изисква депата с преустановена експлоатация да бъдат закрити като се 
извърши техническа и биологична рекултивация. След въвеждане в експлоатация на 
Регионалното депо за битови отпадъци – Ямбол през есента на 2015 г., се преустановява 
експлоатацията на старото депо на община Нова Загора. Рекултивацията на депото се 
финансира по проект DIR - 5112122-5-71 „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Ямбол -  първа фаза", договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-
5112122-С008 от 17.10.2012 г., финансиран от Европейски фонд за регионално развитие на 
Европейския съюз и от държавния бюджет на Р. България, чрез Оперативна програма „Околна 
среда 2007–2013 г. За изпълнението на „Проектиране и извършване на закриване и 
рекултивация на депото за неопасни отпадъци на Община Нова Загора” е сключен договор от 
06.08.2015 г.  като е предвидено приключване на проекта от избрания изпълнител в 
шестмесечен срок.  

Договорът включва: 

 изготвяне на инвестиционен проект - фаза работен проект; 

 предаване и съгласуване на инвестиционния проект и получаване на разрешение за 
строеж; 

 авторски надзор; 

 изпълнение на СМР. 

Строително-монтажните работи са разделени на три групи - подготвителни работи, техническа 
рекултивация и биологична рекултивация за период от 3 години.  

Техническото решение за саниране и рекултивация на депото на община Нова Загора включва 
следните мероприятия:  

1. Предепониране и оформяне на повърхност за рекултивация; 
2. Изграждане на система за улавяне на замърсени води;  
3. Система за улавяне и извеждане на депонийния газ; 
4. Техническа рекултивация. 
5. Биологична рекултивация. 

Биологичната рекултивация съдържа комплекс от агротехнически, агрохимически, 
технологични и мелиоративни мероприятия за възстановяване на продуктивността на 
рекултивираните площи за 3-годишен период след изпълнение на техническата рекултивация. 
В проектната част да бъде направен подбор и полагане на най-подходящите тревни растителни 
видове и дейности по оформяне на ландшафта  на терена. Мероприятията, залегнали за 
изпълнение през 2015 г. са изпълнени от изпълнителя на обществената поръчка за 
рекултивацията в рамките на проекта, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 
2007-2013 г., непосредствено след приключването на техническата рекултивация на депото. 
Биологичната рекултивация през втората и третата година се изпълнява и финансира от 
община Нова Загора.  

Частта за контрол и мониторинг на закритото депо е разработена на основание изискванията 
на Наредба №6/2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Наредба 
№1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и Наредба №1 от 
11.04.2011 за мониторинг на водите. 
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Претоварни станции 

На територията на община Нова Загора няма изградена претоварна станция. Въпросът за такъв 
тип инфраструктура става актуален и належащ във връзка с въвеждането в експлоатация на 
новото регионално депо – Ямбол, на което до ноември 2015 г. община Нова Загора ще започне 
да изхвърля смесените си битови отпадъци. Град Нова Загора се намира на 37 км от новото 
регионално депо, което в двете посоки означава 74 км. В тази връзка община Нова Загора ще 
направи анализи и проучвания за изграждане на претоварна станция с други съоръжения за 
оползотворяване и рециклиране на битовите отпадъци, съобразно изискванията на 
финансиращите такава инфраструктура програми. 

С изграждането на такива съоръжения може да се прогнозира значително намаление на 
количеството и обема на отпадъците, предназначени за извозване до регионалното депо 
Ямбол. Това ще увеличи оползотворените и рециклираните битови отпадъци, ще намали 
значително транспортните разходи, които са елемент от таксата битови отпадъци и ще намали 
и емисиите на парникови и други вредни газове от намаления брой транспортни курсове с 
отпадъци до регионалното депо.  

Изграждането на претоварна станция за битови отпадъци е изведено като приоритетна мярка и 
в Общинския план за развитие 2014-2020 г. 

 Инсталации и съоръжения за рециклируеми отпадъци от хартия и картон, метали, 
пластмаса и стъкло 

На територията на община Нова Загора няма изградена инсталация за допълнително сортиране 
на битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло., в т.ч. от опаковки, както и 
инсталация за сепариране на полезните компоненти от смесените битови отпадъци преди 
депонирането им. Общината ще извършва предварително третиране в рамките на 
регионалната система за управление на отпадъците на инсталацията, изградена на регионално 
депо Ямбол. 

В рамките на проекта за изграждането на регионалната система за управление на отпадъците 
на регион Ямбол – първа фаза, петте общини от РСУО Ямбол предприеха действия за 
осигуряване на инсталация за предварително третиране чрез сепариране, както и за сортиране 
на разделно събраните рециклируеми отпадъци.на отпадъците, транспортирани от петте 
общини до регионалното депо. Община Ямбол, на която РСУО е възложило тази дейност, 
проведе процедура за избор на изпълнител, който да предостави услуги по предварително 
третиране (сепариране) на смесените битови отпадъци и сортиране на разделно събрани 
рециклируеми отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа. 
Дейностите включват предварително третиране (сортиране) на отпадъците от общините, чрез 
сепариране на отпадъците на инсталация - собственост на избрания изпълнител или наета от 
него, транспортиране и предаване на сортираните при сепарирането отпадъци за последващо 
рециклиране и оползотворяване. Останалите след сепарирането негодни за оползотворяване 
отпадъци ще бъдат транспортирани и предавани за обезвреждане на новото депо. Капацитетът 
на инсталацията е 84 000 тона средногодишно, за периода до 2020 г. Избраният изпълнител 
осигурява освен сепариращата инсталация и цялото необходимо оборудване, необходимия 
екип - работници и служители, сервизно обслужване и поддръжка, както и цялостния 
мениджмънт на производствената дейност. Към изпълнителя е поставено и изискване за 
отчетност на отпадъците, в т.ч. сепарирани и предадени за рециклиране и оползотворяване, 
предадени за крайно обезвреждане остатъчни отпадъци, на вход, на изход и т.н. съгласно 
изискванията на нормативната уредба за отчетност на отпадъците.  

Чрез предварителното третиране на битовите отпадъци чрез сепариране и сортиране ще се 
постигнат следните ползи за община Нова Загора, както и за останалите общини от РСУО: 
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Спестяване на финансови средства за заплащане на отчисления по чл.64 от ЗУО; 

Удължаване на експлоатационния период на депото и спестяване на финансови средства 
на общините за строителство на ново депо; 

Намаляване на количествата отпадъци, оставащи за обезвреждане, съответно намаляване 
на експлоатационните разходи; 

Получаване на допълнителни финансови средства от рециклирането и оползотворяване на 
сепарираните отпадъци; 

Постигане на по-високо ниво на управление на отпадъците в съответствие с йерархията на 
отпадъците. 

Подпомагане изпълнението в посочените в ЗУО срокове на нормативно определените 
цели, свързани с подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни 
материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло,. 

 Инсталации за битови биоразградими отпадъци, в т.ч. за биоотпадъци 

На територията на община Нова Загора и на Регионално сдружение за управление на 
отпадъците в регион Ямбол, както в почти всички общини в страната, няма изградена 
инсталация за компостиране, съответно и съдове за разделното им събиране и техника за 
извозването им.  

При подготовката на проект за изграждане на регионална система за управление на битовите 
отпадъци на петте общини от РСУО Ямбол, чиято първа фаза беше изпълнена по ОПОС 2007-
2013 г., е изготвено предпроектно проучване, което предвижда и втора фаза на проекта, вкл. 
изграждане на компостираща инсталация към 2019 г. за компостиране на зелени отпадъци от 
градините, парковете и открити пазари, на открито в редове. За разлика от частта за 
изграждане на Първа фаза на регионалната система за управление на отпадъците в регион 
Ямбол, по отношение на Втора фаза проучването е по-общо, предварително и по-схематично. 
Предвидено е инсталацията да е с капацитет 2000 т/годишно свежи отпадъци и да е 
разположена на терена на регионалното депо. Освен това, тъй като предпроектното проучване 
е изготвено две години преди да се приеме Наредбата за разделно събиране на 
биоотпадъците (декември 2013 г.), то не е отразило изискванията на тази наредба, 
предвиждайки чрез компостиращата инсталация да се преработват 25% от образуваните 
зелени отпадъци на Ямбол, Сливен и Нова Загора. Една от разпоредбите на Наредбата за 
разделно събиране на биоотпадъците задължи кметовете на общини да организират разделно 
събиране и преработване на цялото количество зелени биоотпадъци от обществените паркове, 
градини, гробищни паркове, улични дървета и други подобни. С Наредбата се въведоха и нови 
цели за рециклиране и оползотворяване на битови биоотпадъци от общините. Тези цели 
изискват до 31 декември 2020 г. общините да оползотворяват не по-малко от 50 на сто от 
количеството на битовите биоотпадъци образувани през 2014 г., а към 31 декември 2025 г. – 
75%.  

Посочените допълнителни нови високи изисквания към общините в нормативната уредба 
налагат общините от РСУО Ямбол, в т.ч. и община Нова Загора, да извършат нови анализи и 
проучвания относно най-ефективния подход за третиране на зелените биоотпадъци, в частност 
за изграждане на компостиращи инсталации за зелени биоотпадъци на общините на 
територията на РСУО Ямбол, в т.ч. и на територията на община Нова Загора, като се вземат 
предвид количествата зелени отпадъци и транспортните разстояния.  
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8.4.2 Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване 

Строителните отпадъци от община Нова Загора се депонират от дълги години на общинското 
депо за битови отпадъци на община Нова Загора, което се експлоатира от 1979 г. След 
затварянето и рекултивацията на това депо до края на 2015 г. общината остава без 
съоръжение, на което се изхвърлят строителните отпадъци.   

На територията на  Нова Загора, както и на територията на съседни и по-близки общини, няма 
изградена инсталация за рециклиране на строителните отпадъци или депа за депониране на 
такива отпадъци.  

Общината не прилага и други методи за оползотворяване на строителни отпадъци, както и не 
прилага практики за повторно използване на строителни материали годни за употреба от 
разрушаване на сгради. 

Тъй като общините вече нямат задължение да осигуряват съоръжения и инсталации за 
строителните отпадъци, а тази отговорност е на генераторите на тези отпадъци – основно 
строителния бранш, последните имат отговорност да търсят подходящи решения. 

В общинската Наредба за управление на отпадъците е разписано изискването към 
възложителите на строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от 
допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с изключение на 
текущи ремонти, и възложителите на премахване на строежи, да изготвят план за управление 
на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклираните строителни материали (ДВ бр.89  
2012 г.). Кметът на общината контролира това изискване в рамките на процедурата за 
провеждането на експертни съвети за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на 
строителни разрешения. 

Общината има ангажимент относно строителните отпадъци от ремонтни дейности на 
домакинствата и е възможно такива отпадъци, генерирани на територията на общината или 
само тези генерирани в град Нова Загора, да се предават и съхраняват временно на определен 
и отреден за целта терен. Община Нова Загора следва да направи проучване за допълнително 
идентифициране на места, на които могат да се оползотворят тези отпадъци. Те могат 
впоследствие да се използват за рекултивационни дейности, като например използване на 
земни маси при дейностите по рекултивация на нарушени терени и други подходящи начини 
на оползотворяване - за запълване и техническа рекултивация на изоставени или с 
преустановена експлоатация кариери или минни разработки. Запълването на негативни форми 
от добивни дейности с цел рекултивация може да се прилага и за отпадъците на строителния 
отрасъл, включително от общината като възложител на строителни дейности. 

Прилагането на такъв подход отговаря на йерархията на управление на отпадъците и ще спести 
разходи на общината, населението и бизнеса за извозване и депониране на строителни 
отпадъци до депа, на които е разрешено да се депонират строителни отпадъци. 

Препоръчително е община Нова Загора да обсъди с другите членове на РСУО Ямбол и в 
сътрудничество със строителния отрасъл поставянето и ползването на обща инсталация за 
рециклиране на строителни отпадъци, която инсталация би могла да обслужва всички общини 
от региона на РСУО Ямбол и други по-близки общини. 

8.4.3 Инсталации и съоръжения за третиране на утайките от ПСОВ 

На територията на гр. Нова Загора от 1983 г. функционира ГПСОВ, която отстои на 400 м южно 
от Индустриалната зона на града. Тя пречиства битовите и производствените отпадъчни води 
на града. Технологичната схема на ГПСОВ Нова Загора включва механично стъпало, биологично 
стъпало, дезинфекция на каналните води, обработка на утайките, помощни съоръжения. 
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Канализационната мрежа е изградена напълно само в гр. Нова Загора, с изключение на един 
квартал. 

От ГПСОВ се генерират утайки в резултат на процесите на пречистване на отпадъчните води. В 
община Нова Загора не се предоставя информация относно събрани и предадени годишни 
количества отпадъци съгласно Наредба №1 от 04 юни 2014 г. ПСОВ Нова Загора се 
експлоатира от "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД, който оператор следи и отчита 
количествата утайки. Утайките се третират в района на ПСОВ Нова Загора, като след това се 
депонират на съществуващото депо за битови отпадъци на общината. Количеството на 
утайките, генерирани от ПСОВ Нова Загора са в сравнително малък обем и е необходимо да се 
търси регионален подход за последващото им оползотворяване след обезводняване заедно с 
утайките от други ПСОВ в региона. Регионалният подход се препоръчва и в Националния 
стратегически план за управление на утайките от ПСОВ до 2020 г. До намирането на подходящо 
решение в регионален план най-вероятно утайките ще се депонират на регионалното депо – 
Ямбол. 

8.4.4 Основни изводи и препоръки  

Основните изводи и препоръки, които могат да се направят след детайлното проучване на 
наличната и в етап на изграждане инфраструктурата за събиране, транспортиране и третиране 
на битовите и строителните отпадъци на територията на община Нова Загора, са следните: 

 Община Нова Загора е обхванала 100% от населението в системата за организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване, като е осигурила достатъчно количество съдове за 
събиране и техника за транспортиране на смесените битови отпадъци. С оглед 
преминаване към депониране от старото общинско депо на община Нова Загора към 
регионалното депо Ямбол, общината следва да изготви актуална инвентаризация за 
състоянието на транспортната техника и при необходимост от допълнителна такава да 
се осигури, като една възможност е това да стане чрез кандидатстване пред програми, 
финансиращи такива проекти.  

 Чрез поставяне на съдове за разделно събиране от „Екобулпак“ АД, общината е 
осигурила инфраструктура за разделно събиране на битовите отпадъци от опаковки. 

 Общината е осигурила съдове за разделно събиране на отпадъците от сгурия и пепел – 
добра практика, която трябва да продължи. 

 Общината изпълнява изискването на чл.19, ал. 3, т.11 от ЗУО за осигуряване на 
площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита, като за целта е 
сключила договор с фирма за предоставяне на такава площадка. Площадката се 
използва и за събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци и някои 
видове масово разпространени отпадъци – стъкло, ИУЕЕО, НУБА.   

 В общината функционират пунктове за изкупуване на битови отпадъци от хартия, 
пластмаса, метал и стъкло, но в общината няма налична информация поради липса на 
общински регистър на тези пунктове. 

 На територията на община Нова Загора няма изградена инсталация за сепариране на 
смесени битови и за допълнително сортиране на разделно събрани битови отпадъци. 
Общината обаче е осигурила предварително сепариране на смесените битови отпадъци 
чрез участие в регионалната система за управление на отпадъците в регион Ямбол. В 
периода на Програмата за управление на отпадъците 2015-2020 г. общината ще 
използва инсталация, изградена на територията на Регионално депо гр. Ямбол. 
Инсталацията ще се използва и за сортиране и предаване за рециклиране и 
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оползотворяване на разделно събраните отпадъци от хартия и картон, метали, 
пластмаса и стъкло от всички общини от РСУО.   

 Общината следва да създаде необходимата организация на територията на общината 
да бъдат разширени дейностите по разделно събиране на рециклируемите отпадъци от 
хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло, както с оглед намаляване на извозваните 
количества отпадъци до регионалното депо, така и в посока изпълнение на целите за 
рециклиране на тези отпадъци.  

 На територията на община Нова Загора няма изградена претоварна станция. Въпросът 
за такъв тип инфраструктура става актуален и належащ, предвид факта, че през 
ноември 2015 г. община Нова Загора ще започне да изхвърля смесените си битови 
отпадъци на регионално депо Ямбол. Град Нова Загора се намира на 37 км от новото 
регионално депо, което в двете посоки означава 74 км. В тази връзка община Нова 
Загора ще направи анализи и проучвания за изграждане на претоварна станция с други 
съоръжения за оползотворяване и рециклиране на битовите отпадъци, съобразно 
Насоките на ОПОС 2014-2020 г., които се очаква да бъдат публикувани заедно с 
поканата към общините за безвъзмездна финансова помощ до края на 2015 г. 

 На територията на община Нова Загора няма изградена инсталация за оползотворяване 
и рециклиране на биоразградими битови отпадъци, в т.ч. и на биоотпадъци, както и 
зелени отпадъци от бита и обществените площи - инсталация за компостиране, 
съответно и съдове за разделното им събиране и техника за извозването им. 
Необходимо е община Нова Загора след извършване на анализи да предприеме 
необходимите действия за подготовка на проект и кандидатстване за средства от 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Очаква се ОПОС да даде 
възможност за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ на общините за 
изграждане на претоварни станции, компостиращи инсталации, съдове за разделно 
събиране на биоотпадъците и техника за извозването им, от която общината е 
целесъобразно да се възползва. 

 След закриване на старото общинско депо община Нова Загора остава без съоръжение 
за строителните отпадъци на нейна територия. Препоръчително е общината заедно с 
други съседни общини да проучат възможностите за рециклиране и/или 
оползотворяване на отпадъците от строителство и разрушаване в регионален аспект.  

 Общината ще подкрепи ВиК Сливен ООД за регионален подход за подобряване на 
йерархията на управление на утайките от ПСОВ. 

 Необходимо е общината да преустанови практиката строителните отпадъци от малки 
ремонтни дейности на домакинствата да се изхвърлят в контейнерите за смесени 
битови отпадъци и да се извозват за депониране на депото, а да се събират разделно и 
оползотворяват за запръстяване или за рекултивация на нарушени от добивни 
дейности терени на територията на или в близост до общината. 

 Общината е решила проблема със старото общинско депо. До края на годината 
общината ще извърши техническа и първи етап на биологическа рекултивация на 
старото депо с безвъзмездна финансова помощ от ОПОС 2007-2013 г. Общината трябва 
да организира и финансира следващите два етапа от биологическата рекултивация през 
2016 г. и 2017 г.  

 Обобщеният извод от настоящия анализ е, че общината е:  

o първо,  сред по-напредналите общини в страната по отношение на осигуряване 
на инфраструктурата за управление на битовите отпадъци и закриване на 
старите депа;  
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o второ, в същата ситуация както преобладаващия брой общини по отношение на 
инфраструктурата за строителните отпадъци и утайките от ПСОВ. 

  

8.5. Съществуващи схеми за събиране, транспортиране и третиране на 
отпадъците и финансиране на дейностите с отпадъци 

Настоящият анализ разглежда съществуващите схеми за събиране, транспортиране и 
третиране на отпадъците и прилагане на принципите „Разширена отговорност на 
производителя” и „Замърсителят плаща” в община Нова Загора и икономически инструменти 
за финансиране на дейностите с отпадъци. Анализът се концентрира върху следните въпроси: 

 какви схеми прилага община Нова Загора за предоставяне за услугите за събиране и 
транспортиране, в т.ч. разделно, за различни потоци отпадъци (в т.ч. хартия и картон, 
метали, пластмаса и стъкло; биоотпадъци – зелени и хранителни; опасни битови 
отпадъци; едрогабаритни, строителни от ремонтни дейности), предварително 
третиране, оползотворяване и обезвреждане;  

 прилагат ли се при тези схеми принципите „Разширена отговорност на производителя” 
и „Замърсителят плаща”;  

 осигурила ли е общината всички услуги, свързани с битовите отпадъци; 

 какви източници на финансиране използва общината за предоставяне на услугите и 
достатъчни ли са приходите за покриване на пълните разходи за управление на 
отпадъците. 

Анализът завършва с изводи и препоръки в разглежданата сфера. 

За целите на настоящия анализ са използвани информационни източници на национално и на 
общинско ниво, по-конкретно: 

 доклади и документи на МОСВ, ИАОС и РИОСВ Стара Загора; 

 анализ на разработените като част от анализите на състоянието на управлението на 
отпадъците в страната, като основа за разработването на Националния план за 
управление на отпадъците 2014-2020 г. съществуващи схеми за събиране на отпадъци и 
прилагане на принципите „Разширена отговорност на производителя” и „Замърсителят 
плаща"; 

 наредби и решения на Общинския съвет, заповеди на кмета, годишни отчети за  
изпълнението на общинския бюджет и други документи на община Нова Загора. 

8.5.1 Същност на принципите „Замърсителят плаща” и "Разширена отговорност на 
производителя" 

Анализът на прилаганите схеми за управление на отпадъците, в т.ч. формите на управление и 
предоставяне на услугите в разглежданата област, е осъществен през призмата на два 
основополагащи принципа на европейската и националната екологична политика, в т.ч. и 
политиката по управление на отпадъците.  

Принципът „Замърсителят плаща” е заложен в Договора за създаване на Европейската общност 
(чл.174). Този принцип във връзка с отпадъците изисква: 

 причинителят и притежателят на отпадъци да ги управляват по начин, който гарантира 
висока степен на защита за околната среда и човешкото здраве; 

 причинителите на отпадъци да поемат отговорност за отпадъците си; 
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 разходите за опазване на околната среда и човешкото здраве, свързани с образуването 
и третирането на отпадъците, трябва да бъдат отчитани при определяне цената на 
продуктите и услугите; 

 разходите за събиране, предварително съхраняване, третиране и транспортиране на 
отпадъците са за сметка на първоначалния причинител или настоящия или предишния 
притежател на отпадъците. 

Принципът "Разширена отговорност на производителя" (РОП) е екологичен принцип, който се 
прилага като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото въздействие върху околната 
среда от даден продукт. РОП въвежда задължения и отговорности за производителя на 
продукта по време на целия му жизнен цикъл за: ограничаване на съдържанието на опасни 
вещества, обратно приемане, предотвратяване на отпадъците и повторна употреба, 
рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, получени в резултат на 
употребата на продукта. В съответствие с този принцип, производителите на продукти трябва 
да поемат отговорност, включително за финансирането на: 

 предотвратяване и намаляване на отпадъци, образувани при производството на 
техните продукти; 

 проектиране и разработване на продукти, които подлежат на  многократна употреба, 
технически издръжливи са, не съдържат или имат ограничено съдържание на 
материали и вещества, представляващи риск за околната среда; 

 развиване на пазари за повторната употреба и рециклирането на отпадъците, 
образувани след крайната употреба на пусканите на пазара продукти. 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие определя разширената отговорност на 
производителя като подход за екологична политика, при който отговорността на производителя за 
продукта обхваща и етапа след потреблението от целия жизнен цикъл на продукта. Политиката за 
разширената отговорност на производителя се характеризира с:  

 изместването на отговорността (физически и/или икономически, напълно или частично) 
във възходящ ред към производителя и извън общините;  

 осигуряването на стимули на производителите, за да вземат предвид екологичните 
съображения при създаването на своите продукти. Докато други инструменти на 
политиката обикновено имат за цел изолирана точка от веригата, разширената отговорност 
на производителя се стреми да интегрира сигналите, свързани с екологичните 
характеристики на продуктите, и производствените процеси в цялата продуктова верига.7 

8.5.2 Схеми за управление на отпадъците 

Анализът е фокусиран основно върху тези от прилаганите в страната схеми за управление на 
отпадъците, които се прилагат в община Нова Загора. 

 Схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които генерират 
битови и подобни на битовите отпадъци съобразно принципа „замърсителят 
плаща“ 

Схемата се прилага за битовите отпадъци от домакинствата (с изключение на 6 групи МРО, 
които са разгледани в следващата схема) и за отпадъци, подобни на битовите, които по своя 
характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, но образувани от други 

                                                
7ETC/SCP, 2012 г., Working document № 4/2012, Ефективност на икономическите инструменти за опаковки, 
Европейски тематичен център за устойчиво потребление и производство 
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източници – юридически лица. Подобни на битовите отпадъци се образуват най-вече от 
административни сгради, образователни институции, социални организации, пазари, търговски 
обекти, хотели и ресторанти, ателиета за услуги. Битови отпадъци се образуват и от 
производствени предприятия, но от жизнената дейност на служителите и работниците в тези 
предприятия. 

При тази схема задължени лица са домакинствата и лицата, които образуват битови отпадъци и 
подобни на битовите отпадъци. Те са отговорни за изхвърлянето, включително разделното 
събиране и изхвърляне, на битовите отпадъци в определените за целта съдове и места. В 
съответствие с принципа „замърсителят плаща” те заплащат пълните разходи за услугите по 
временно съхраняване, събиране, транспортиране, третиране на отпадъците, закриване, 
рекултивация и последващ мониторинг на депата и съоръженията за битови отпадъци в 
съответствие със Закона за местните данъци и такси, Закона за управление на отпадъците и 
наредбите на общините за управление на отпадъците и за определяне на местните такси и цени на 
услуги. Задължените в схемата лица заплащат услугите чрез ежегодна такса битови отпадъци в 
размер, определен от общинския съвет. Приходите от такса битови отпадъци в общинския бюджет 
се използват изцяло за финансиране на дейности и проекти, свързани с управление на отпадъците. 
От своя страна, общината е задължена с приходите от таксата да осигурява услуги на 
домакинствата и другите генератори на битови отпадъци по събиране, извозване и третиране на 
битовите отпадъци.  

Прилагането на схемата в община Нова Загора се осъществява по описания по-долу начин.   

 Събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци до депа и съоръжения и 
инсталации за отпадъци 

Системата за организирано сметосъбиране покрива всички населени места в общината – 
общинския център гр. Нова Загора и 32 села – и обхваща 100% от населението в общината.   

Община Нова Загора предоставя услугите за организирано сметосъбиране и транспортиране на 
смесените битови отпадъци чрез възлагане на външен изпълнител. Общината е сключила 
договор с фирма „СОРИКО“ ООД по реда на ЗОП. Сметосъбирането се извършва в съдове, 
собственост на фирмата, по график, определен със заповед на кмета на общината.  

Честотата на сметосъбиране е следната: 

Вид на контейнерите Честота на обслужване  

Контейнери тип Бобър 1100 л  Град Нова Загора – 3 пъти седмично 

Села – 3 пъти месечно 

Кофи тип Мева  с обем 110 л Град- ежеседмично 

Села- 3 пъти месечно 

Кофи 240 л  Град- ежеседмично 

Села- 3 пъти месечно 

Контейнери 5м3 Град – 4 пъти месечно 

 

Смесените битови отпадъци се транспортират със специализирани автомобили на фирмата до 
общинското депо на община Нова Загора, а от ноември 2015 г. – на регионалното депо за 
неопасни отпадъци Ямбол. Разходите за дейността се финансират със средствата, събрани от 
приходите от такса битови отпадъци. 
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 Разделно събиране и транспортиране на пепел и сгурия от домакинствата  

Този вид отпадъци са значителни като количество през отоплителния сезон, тъй като 
преобладаващата част от населението е на твърдо гориво – дърва и въглища. В град Нова 
Загора общината е осигурила съдове за разделно събиране и техника за извозване на този 
вид отпадъци. Използваните контейнери за пепел и сгурия се събират 4 пъти месечно през 
отоплителния сезон.  Генерираните от домакинствата на малките населени места пепел и 
сгурия  се изхвърлят и в контейнерите за смесени битови отпадъци.   

 Разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали 

Извън описаната по-долу схема за събиране на отпадъци от опаковки в обхвата на 
разширената отговорност на производителя, общината не прилага разделно събиране на 
отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали. На територията на община Нова 
Загора функционират частни пунктове/площадки, на които граждани и фирми могат да 
предават срещу заплащане разделно събраните подлежащи на рециклиране битови 
отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали. В общинската администрация 
обаче не постъпват данни за количествата отпадъци, които се приемат и се предават за 
рециклиране от частните пунктове. Общината не е изготвила регистър на тези площадки и 
не е регламентирала изискванията за тяхната регистрация и функциониране, вкл. отчитане 
на събраните и предадените за рециклиране количества. Необходимо е общината да уреди 
тези изисквания в общинската наредба за управление на отпадъците, както изисква чл.22, 
ал. 2 на ЗУО.  

 Разделно събиране и транспортиране на хранителни и кухненски биоотпадъци от 
търговски обекти, детски градини и други подобни  

Община Нова Загора не е въвела схема за разделно събиране на хранителни и кухненски 
биоотпадъци. 

 Разделно събиране и транспортиране на зелени биоотпадъци 

Към момента на територията на община Нова Загора не функционира и не е детайлно 
планирана система за разделно събиране на битови биоразградими отпадъци и биоотпадъци, 
и поради тази причина не са определени местата за разполагане на необходимите елементи на 
системата за разделно събиране и предаването им за компостиране. На територията на 
общината събирането на зелените биоотпадъци е част от общата схема за събиране и 
транспортиране на смесените битови отпадъци. Домакинствата изхвърлят зелени отпадъци  
(зелени листа, трева, клони), образувани от почистването на фамилни градини и дворове, в 
контейнерите за битови отпадъци и те се събират заедно със смесения битов отпадък от 
контейнерите. В населени места извън общинския център обемът зелени биоотпадъци, 
който попада в контейнерите за сметосъбиране, е малък, тъй като те обикновено се 
събират и изгарят след изсъхване на място в самите градини на домакинствата. В общината 
не се прилага домашно компостиране. Зелените биоотпадъци от обществените 
пространства, парковете и градините в общинския център град Нова Загора също не се 
събират разделно, а сметосъбиращата фирма ги събира съобразно приетия график за 
смесените битови отпадъци и ги транспортира за депониране на депото за отпадъци. 

 Предоставяне на  площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата 

Съгласно чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО, общината е задължена да осигури площадка за предаване на 
разделно събрани отпадъци от домакинства, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци 
от бита и от ремонтна дейност на домакинствата, зелени отпадъци и други във всички 
населени места над 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други 
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населени места. Тази разпоредба е задължителна за общината, тъй като гр. Нова Загора е 
населено място над 10 000 жители. Община Нова Загора е сключила Договор за 
сътрудничество № 364/08.07.2014 г. с фирма „Сорико“ ООД за предоставяне на площадка за 
предаване и временно съхранение на разделно събрани отпадъци от домакинства. Групите 
разделно събрани битови отпадъци от домакинствата, включени в разрешението по ЗУО за 
площадката, включват: стъкло, текстилни материали, опасни битови отпадъци 
(фотографски химични вещества и смеси, пестициди, флуоресцентни тръби и други, 
съдържащи живак, бои, мастила, лепила, перилни и почистващи смеси, лекарствени 
продукти, НУБА, ИУЕЕО), едрогабаритни битови отпадъци. 

Към настоящия момент определената площадка на практика не се ползва от гражданите. В 
тази връзка е необходимо общината да предприеме по-активни действия за информиране на 
жителите, че предоставя такава услуга, като едновременно пояснява ползите от разделното 
събиране на отпадъците.    

 Разделно събиране и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане на опасните 
битови отпадъци от бита  

Общините са отговорни за организиране на разделното събиране и предаването за 
оползотворяване и/или обезвреждане на опасните битови отпадъци. Опасните битови 
отпадъци от домакинствата включват най-често негодни за употреба батерии, лекарства и 
опаковки от тях, остатъци от бои, разтворители и лакове, почистващи препарати, опаковки от 
негодни препарати за растителна защита, използвани за градините на домакинствата, 
луминисцентни осветителни тела, излезли от употреба електрически уреди и електронно 
оборудване, за които се изисква да бъдат събирани разделно при източника на образуване.  

Чрез сключен договор с фирма, притежаваща разрешение за дейности с отпадъци съгласно 
ЗУО,  община Нова Загора е осигурила площадка за населението за разделно събиране и 
временно съхраняване на битови отпадъци (по чл. 19, ал. 3, т.11 от ЗУО), на която гражданите 
могат да се оставят и опасни битови отпадъци от домакинствата.    

 Предварително третиране на оползотворимите битови отпадъци от събраните смесени 
битови отпадъци преди обезвреждането им  

Доскоро общината не е извършвала дейности за сортиране/сепариране на оползотворимите 
битови отпадъци. С изпълнението на проекта за изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион Ямбол, от 2016 г. смесените битови отпадъци от община 
Нова Загора, които се транспортират на регионалното депо, ще бъдат предварително 
сепарирани и сортирани.   

 Схема за разделно събиране и оползотворяване на 6 групи масово 
разпространени отпадъци съобразно принципа „Разширена отговорност на 
производителя“ 

Съгласно ЗУО „масово разпространени отпадъци" (МРО) са отпадъци, които се образуват след 
употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите 
характеристики изискват специално управление. Масово разпространените отпадъци включват: 

 отпадъци от опаковки (от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метал),  

 излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС),  

 излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО),  

 негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), 

 излезли от употреба гуми (ИУГ),  
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 отпадъчни масла. 

При тази схема всяко лице (фирма), пускащо на пазара продукти8, които след тяхната употреба се 
превръщат в МРО, е задължено по схемата лице и носи отговорност в съответствие с изискванията 
на ЗУО и специфичните наредби за всеки вид МРО за:   

 Постигане на количествените цели за подготовка за повторна употреба, рециклиране и 
оползотворяване на МРО, определени в Наредбите за всеки вид МРО  

 Ограничаването на опасни вещества в продуктите, които пускат на пазара 

 Етикетиране и маркировка 

 Разходите за управление на МРО, които се образуват след употребата на съответните 
продукти. 

Домакинствата и различните организации, предприятия и институции, които в резултат на 
употребата на продукти образуват МРО, са  длъжни да спазват правилата за разделно събиране и 
изхвърляне на определените за това места МРО. Схемата за РОП може да се осъществи по два 
начина от задължените в схемата фирми: (а) чрез колективна система, представлявана от 
организация за оползотворяване на съответните МРО, и (б) индивидуално от задълженото лице, 
което пуска на пазара МРО. Организациите по оползотворяване на МРО и лицата, които 
изпълняват индивидуално задълженията си, са длъжни: 

- Да получат разрешително по реда на ЗУО за осъществяване на дейността като ОО или 
за индивидуално изпълнение и организация на дейностите по разделно събиране, 
подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.  

- Да създават и финансират системи за разделно събиране, повторна употреба, 
рециклиране и/или оползотворяване на съответния вид масово разпространени 
отпадъци.  

- Да изпълняват програмата за управление на МРО и да достигнат целите за подготовка 
за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване. 

- Да осъществяват информационни кампании за обществеността. 

- За ОО на отпадъци от опаковки – задължение и да обхванат определен брой население 
чрез системите за разделно събиране на отпадъците, включително чрез поставяне на 
контейнери за разделно събиране в населените места. 

Задължените фирми в схемата могат да бъдат съдружници или акционери в ООп, както и да 
сключват договори с ООп, която да изпълнява от тяхно име задълженията за постигане на 
целите за подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на съответния 
МРО, който е в резултат на крайната употреба на продукта, който са пуснали на пазара.  

Съгласно националната нормативната уредба кметът на общината има само някои 
ангажименти в схемата за РОП9, по-конкретно да организира дейностите по разделно събиране 
на МРО  и/или да оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на 
системите за разделно събиране и местата за предаване на МРО. 

                                                
8 Съгласно ЗУО "Пускане на пазара" е първото предоставяне на продукта на разположение на друго лице, безплатно 

или срещу заплащане, с цел той да бъде разпространен и/или използван натериторията на Република България, както 

и внасянето и въвеждането на територията на Република България на продукта от дадено лице за негова собствена 

търговска, производствена или професионална дейност. 

 

9По-подробно тези ангажименти са представени в анализа на нормативната уредба 
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При схемата за РОП финансирането на системите за разделно събиране и рециклиране и 
оползотворяване на  МРО се осъществява от фирмите задължени лица в схемата,  които пускат 
на пазара стоки, които след тяхната употреба се превръщат в МРО. В крайна сметка, това са 
част от производствените разходи на фирмите – задължени лица в схемата и представляват 
елемент от  цената на съответния продукт. Цените на услугите, свързани с подготовка за 
повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на МРО, се формират изцяло на пазарен 
принцип при наличната конкуренция на национално и международно ниво за предоставяне на 
такива услуги. На основата на разходите за дейността организациите по оползотворяване 
формират размера на тарифите за услугите, които предлагат на своите клиенти.  

На територията на община Нова Загора схемата за разширена отговорност на производителя 
се прилага единствено за отпадъци от опаковки от хартия и картон, стъкло, пластмаса 
и метали. В края на месец септември 2007 г. в община Нова Загора стартира разделно 
събиране на отпадъци от опаковки. Общината сключва договор с организация за 
оползотворяване „Екобулпак“ АД за срок от пет години. Договорът се подновява на всеки пет 
години. Сключеният към момента договор е в сила до 2017 г. „Екобулпак“ АД финансира 
изграждането на системата за разделно събиране на рециклируеми материали в 
специализирани пластмасови контейнери.  Съгласно договора, община Нова Загора не дължи 
възнаграждение на „Екобулпак“ АД за разделното събиране, рециклиране и оползотворяване, 
а системата се финансира от дружеството.  

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки се прилага на територията на гр. 
Нова Загора, като се използват два вида контейнери – жълти за хартиени, пластмасови и 
метални опаковки, и зелени за стъклени опаковки. Съществуват обаче проблеми с ефективното 
функциониране на системата, тъй като  в цветните контейнери попада голямо количество смесен 
битов отпадък и поради това процентът на събраните в цветните контейнери рециклируеми 
отпадъци е относително нисък. Наблюдава се и друга, свързана с този проблем, практика - в 
контейнери за събиране на смесен битов отпадък ежедневно попадат големи количества отпадъци 
от опаковки. Междинните данни от провеждания към момента анализ на морфологичния състав 
на смесените битови отпадъци в община Нова Загора показват, че над 40% са отпадъци от хартия, 
пластмаса и стъкло, вкл. опаковки. 

Наложително е община Нова Загора да предприеме сериозни и целенасочени мерки както в 
сътрудничество с организацията за оползотворяване, така и самостоятелно за подобряване на 
функционирането на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки от хартия и 
картон, стъкло, пластмаса и метал чрез провеждане на информационни кампании, подобряване 
на контролната дейност и налагане на санкции на нарушителите. 

 Схема за отговорност на причинителя и притежателя за образуваните отпадъци 
от строителство и разрушаване 

Генераторът на отпадъци от строителство и разрушаване е задълженото лице и носи отговорност 
за съхраняване, събиране, транспортиране и третиране на отпадъците. Тази схема е типичен 
пример за пълно прилагане на принципа "замърсителят плаща". 

Съгласно ЗУО общината е отговорна за организиране на събирането, оползотворяването и 
обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата. 
Общината има ангажименти по отношение на строителните отпадъци и в случаите, когато 
общината е възложител на строителни дейности или на дейности по разрушаване на сгради, 
включително принудително премахване на строежи. 

Практиката показва, че в случаите, когато отпадъците от ремонтна дейност са в неголеми 
количества, те се изхвърлят в и около контейнерите за битови отпадъци, за което общината 
изразходва допълнително средства за почистването и извозването им. С цел преодоляване на този 
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проблем са предоставени специални контейнери, които са разположени в град Нова Загора. Те 
обаче не се ползват по предназначение и често в тях има както строителни, така и смесени 
битови и растителни отпадъци. Редица общини вече са осигурили възможност на гражданите 
за извозване от домовете на строителните отпадъци от ремонтна дейност срещу 
предварителна заявка в рамките на определен период от време – практика, която следва да 
бъде въведена в община Нова Загора. 

До настоящия момент общината не е ангажирана с оползотворяване на строителни отпадъци. 
На територията на общината, нито на останалите общини в обхвата на РСУО Ямбол няма 
изградено депо за строителни отпадъци. На този етап община Нова Загора не осъществява 
дейности за оползотворяване на отпадъци от строителство и разрушаване на сгради. Липсата 
на депо за строителни отпадъци води до неконтролирано изхвърляне на строителни отпадъци 
от граждани и фирми, формиране на нерегламентирани сметища главно в крайните райони на 
града. Препоръчително е община Нова Загора да обсъди с другите членове на РСУО Ямбол 
поставянето и ползването на обща инсталация за рециклиране на строителни отпадъци, която 
би могла да обслужва всички общини от региона на РСУО Ямбол и други по-близки общини. 

8.5.3 Финансиране на управлението на отпадъците 

Икономическите инструменти в сектора на управлението на отпадъците са механизми, 
въведени от държавата, които правят по-изгодно за населението и бизнеса да рециклират и 
оползотворяват отпадъците, вместо да ги депонират. Изследванията показват, че въвеждането 
на такива механизми в различните европейски страни е довело до намаляване на 
депонираните количества отпадъци и до преминаване към по-високите нива в йерархията на 
управлението на отпадъците. 

Най-общо икономическите инструменти могат да бъдат обединени в няколко групи: 

 Схеми „Плащаш колкото изхвърляш” (“Pay-as-you-throw” schemes – PAYT) . Това са 
инструменти, при които населението и бизнесът заплащат за събирането, извозването и 
третирането на генерираните от тях отпадъци, пряко свързани с количеството на 
генерираните от съответните лица отпадъци, като заплащат на кг или чувал или 
контейнер и т.н. 

 Такси за депониране и третиране. Тази група инструменти включва разнообразни 
такси за депониране на отпадъци на депа, такси за изгаряне на отпадъци в 
инсинератори, както и различни по вид забрани за депониране и изгаряне на отпадъци. 

 Схеми за отговорност на производителя и вносителя. Това са схеми, при които 
производителите и вносителите на дадени продукти, чиято употреба създава масово 
разпространени отпадъци, се задължават за финансиране и организиране на 
дейностите по оползотворяване на тези отпадъци. 

 Екологични данъци и такси върху продукти – въвеждат се с цел да се ограничи, 
намали или дори премахне употребата на определени продукти, които са вредни за 
околната среда.  

 Банкови гаранции и застраховки за осъществяване на определени дейности – 
въвеждат се с цел покриване на риска от извършване на определени дейности, които 
не съответстват на екологичното законодателство, например за трансграничен превоз 
на отпадъци. 

 Подпомагане на публични проекти в областта на управление на отпадъците с 
частично или напълно безвъзмездно финансиране. 
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На базата на разгледаните в предходната точка схеми и форми за управление на отпадъците в 
община Нова Загора, по-долу са анализирани икономическите инструменти, които са свързани 
с бюджета на общината.  

Такса битови отпадъци   

Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги в община 
Нова Загора урежда реда и начина за определяне и  администриране на местните такси и цени на 
услуги, в т.ч. такса за битови отпадъци, предоставяни на физически и юридически лица на 
територията на община Нова Загора, както и реда и сроковете за тяхното събиране.  

Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други 
съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга 
поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или 
други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. 

Наредбата е непълна и не указва начина на определяне на такса битови отпадъци – на база 
количество или на база данъчна оценка на имот. Липсва и приложение относно размера на таксата 
по населени места. 

Таблица 12. Приходи от такса битови отпадъци (лв.) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Общо приходи от ТБО 1 171 232 1 307 827 1 982 871 2 269 756 2 141 993 

В т.ч. от      

домакинствата 369 716 300 729 299 843 215 580 303 599 

юридически лица 801 516 1 007 098 1 683 028 1 754 176 1 838 394 

Източник: Община Нова Загора 

Динамиката на приходите от ТБО бележи повишаване на приходите. Структурата на приходите 
по групи задължени лица показва, че за община Нова Загора е валидна наблюдаваната в 
голяма част от общините ситуация, при която делът на платените от бизнеса средства за ТБО е 
по-голям от този на домакинствата, което говори за наличие на кръстосано субсидиране. В 
община Нова Загора тази тенденция е значително по-силно изразена от средното за страната 
(43%:57%). Докато през 2010 г. в общината делът на приходите от домакинствата в общите 
приходи от ТБО е 32%, а на бизнеса 68%, то през 2014 г. процентите са съответно 14% и 86%.  
Тези данни са обезпокоителни от гледна точка на много сериозно отклонение от принципа 
„замърсителят плаща“ и общината следва да преразгледа политиката за определяне на 
размера на таксата, особено като се имат предвид и настоящите дебати на национално ниво за 
нова методика за определяне на ТБО, в по-пряка връзка с количеството генерирани отпадъци.  

Събираемостта на таксата запазва почти постоянна величина през анализирания период, като 
събираемостта от бизнеса е значително по-висока от тази от домакинствата.   

Равнище на събираемост на 
приходите от ТБО (%) 

2010 2011 2012 2013 2014 

от домакинствата 76 75 76 74 76 

от юридически лица  84 91 87 91 92 

Годишните приходи от ТБО на 1 жител нарастват през анализирания период и през 2014 г. са в 
размер на 56,38 лв.  

Разходите за управление на отпадъците на община Нова Загора са представени в следващата 
таблица. 
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Таблица 13. Структура на разходите за управление на отпадъците (лв.) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Общо разходи 1 209 044 1 161 943 1 646 135 1 522 493 1 545 235 

В т.ч. за:      

Закупуване на съдове за битови 
отпадъци 

- 58 050 3883 23 400 39 980  

Сметосъбиране и сметоизвозване на 
битови отпадъци 

740 274 878 911 1 024 061 950 151 945 910 

Проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депа за битови 
отпадъци 

- - - - - 

Обезпечения по чл.60 от ЗУО, 
покриващи бъдещи разходи за 
закриване и следексплоатационни 
грижи на площадката на депото 

- 30 626 33 474 29 800 45 155 

Отчисления по чл.64 от ЗУО за 
депониране на битови отпадъци 

- 69 604 213 674 315 132 233 037 

Саниране, закриване и рекултивация на 
незаконни сметища  

92 903 - 110 282 65 739 74 785 

Източник: Община Нова Загора 

В структурата на разходите за управление на отпадъците с най-голям дял са разходите за 
събиране и транспортиране на битовите отпадъци.  

Общината е сред общините в България, които отговорно изпълняват задълженията си за 
заплащане на отчисленията за отпадъци по ЗУО. Размерът на заплащаните отчисления за 
депониране на битови отпадъци по чл. 64 от ЗУО нараства, тъй като битовите отпадъци, 
генерирани на територията на общината, през анализирания период се обезвреждат чрез 
депониране, а  размерът на отчисленията за един тон отпадъци нараства всяка година. На 
практика, тези отчисления съставляват втората по големина група разходи, свързани с 
управление на отпадъците. Общината трябва да планира и осъществи сериозни мерки за 
увеличаване на количеството отклонени от депото отпадъци чрез управление на по-високите 
нива в йерархията на отпадъци, за да намали разходите при депониране. 

Разходите за управление на отпадъците на 1 жител, също както и приходите на 1 жител, 
нарастват през анализирания период и през 2014 г. са 40,67 лв. 

Сравнителният анализ на наличните данни за приходите от ТБО и разходите за управление на 
отпадъците в община Нова Загора показва, че общината събира повече приходи отколкото 
изразходва за управление на отпадъците.  

Публични проекти в областта на управлението на отпадъците 

Община Нова Загора се възползва от възможностите за финансиране на общински проекти със 
средства от европейски и национални фондове. Общината съвместно с останалите общини 
членки на РСУО Ямбол приключват изпълнението на проект  „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Ямбол, първа фаза", договор за безвъзмездна 
финансова помощ №DIR-5112122-С008 от 17.10.2012 г., финансиран от Европейски фонд за 
регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Р. България, чрез 
Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013 г., по проект DIR-5112122-5-71.  



112 

8.5.4 Основни изводи и препоръки 

 На територията на община Нова Загора е създадена добра организация по отношение 
на събирането и транспортирането на смесените битови отпадъци от домакинствата и 
от бизнеса. Услугата се извършва чрез възлагане на външен изпълнител, избран по реда 
на ЗОП, и покрива цялата територия на общината и 100% населението. 

 Общината все още не е въвела схеми за разделно събиране, предварително сепариране 
и оползотворяване на биоотпадъците, което е от критично значение както по 
отношение на постигане на нормативно определените количествени цели, така и във 
връзка с прилагане на йерархията при управление на отпадъците.  

 Необходимо е общината да въведе разделно събиране и оползотворяване на зелените 
отпадъци от обществени зелени площи, паркове и градини и да изготви анализ за 
определяне на зони и села за въвеждане на схема за разделно събиране на зелени 
биоотпадъци от домакинствата, както и домашно компостиране. 

 Общината е осигурила съдове за разделно събиране и техника за извозване на сгурия и 
пепел през отоплителния сезон В град Нова Загора. 

 Осигурена е площадка за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, 
вкл. стъкло, текстилни материали, опасни битови отпадъци (фотографски химични 
вещества и смеси, пестициди, флуоресцентни тръби и други, съдържащи живак, бои, 
мастила, лепила, перилни и почистващи смеси, лекарствени продукти, НУБА, ИУЕЕО), 
едрогабаритни битови отпадъци. На практика обаче площадката не се ползва от 
гражданите.  

 На територията на община Нова Загора схемата за разширена отговорност на 
производителя се прилага единствено за отпадъци от опаковки от хартия и картон, 
стъкло, пластмаса и метали. Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки 
се прилага в гр. Нова Загора, като се използват два вида контейнери – жълти за 
хартиени, пластмасови и метални опаковки, и зелени за стъклени опаковки. Проблем, 
който възпрепятства ефективното функциониране на системата, е изхвърлянето в 
цветните контейнери голямо количество смесен битов отпадък, поради което 
процентът на събраните в цветните контейнери рециклируеми отпадъци е относително 
нисък. Наблюдава се и друга, свързана с този проблем, практика - в контейнери за 
събиране на смесен битов отпадък ежедневно попадат големи количества отпадъци от 
опаковки. 

 Община Нова Загора е разположила в гр. Нова Загора специални контейнери за 
събиране на строителни отпадъци от ремонтната дейност на домакинствата, които 
обаче не се ползват по предназначение и често в тях има както строителни, така и 
смесени битови и растителни отпадъци. Общината следва да обмисли възможност да 
осигурява на гражданите  извозване от домовете на строителните отпадъци от 
ремонтна дейност срещу предварителна заявка в рамките на определен период от 
време – практика, която се прилага в редица общини.    

 Общината трябва да предприеме целенасочени действия за повишаване на 
обществената информираност и дисциплината сред жителите относно разделното 
събиране на отпадъци чрез разнообразни мерки, вкл. провеждане на информационни 
и образователни кампании, засилване на ефективността на контролната дейност и 
налагане на санкции на нарушителите. Това ще подпомогне преодоляване на 
идентифицираните проблеми във връзка с разделното събиране на различни 
отпадъчни потоци и с функциониране на системата за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал. Необходимо е също 
общината да осъществява контрол върху организацията за оползотворяване относно 
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изпълнение на нормативно определените й задължения за провеждане на 
информационни кампании, като изисква годишни отчети за дейността на организацията 
на територията на общината, включващи данни за проведени кампании.   

 Основният източник на финансиране на разходите за управление на отпадъците е такса 
битови отпадъци. За финансиране на управлението на отпадъците общината се 
възползва и от възможностите, предоставени от национални и европейски източници, 
съвместно с останалите общини членки на РСУО Ямбол. Приходите от ТБО за 
достатъчни за покриване на разходите за управление на отпадъците. В структурата на 
приходите от ТБО обаче се наблюдава обезпокоителна тенденция на значително по-
висок дял на приходите от бизнеса от тези от домакинствата, като през 2014 г. 
пропорционалното разпределение е съответно 14% от домакинствата и 86% от бизнеса. 
Този подход показва сериозно отклонение от принципа „замърсителят плаща“ и 
общината следва да преразгледа политиката за определяне на размера на таксата, 
особено като се имат предвид и настоящите дебати на национално ниво за нова 
методика за определяне на ТБО, по-пряко обвързана с количествата образувани 
отпадъци.  

 Разходите за отчисления за депониране заемат второ място в структурата на разходите 
след тези за събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци. В 
разработваната програма за управление на отпадъците общината трябва да планира и 
осъществи сериозни мерки за намаляване на количеството депонирани отпадъци чрез 
управление на по-високите нива в йерархията на отпадъците. Мерките ще осигурят 
както намаляване на разходите за отчисления за депониране и освобождаване на 
финансов ресурс, така и изпълнение на нормативно определените цели във връзка с 
третиране на отпадъците. 

 

8.6. Анализ на административния капацитет за управление на 
отпадъците  

Целта на анализа е да оцени капацитета на община Нова Загора да управлява ефективно 
отпадъците, генерирани на територията на общината, и да установи евентуални недостатъци и 
липси в наличния капацитет в сферата на управление на отпадъците.  

Оценката на административния капацитет разглежда следните въпроси: 

 доколко общината е обезпечила нормативно определените правомощия и 
отговорности на кмета в сферата на управление на отпадъците с функциите на звената в 
общинската администрация и доколко тези функции се изпълняват; 

 достатъчни ли са в количествено и качествено отношение човешките ресурси, на които 
са възложени функции във връзка с управление на отпадъците; 

 какво е нивото на материално-техническото и информационното обезпечаване на 
дейностите с отпадъци.   

Анализът завършва с изводи относно състоянието на административния капацитет за 
управление на отпадъците в община Нова Загора и препоръки за развитие на капацитета. 
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8.6.1 Изпълнение на нормативно определените правомощия и отговорности на 
кмета   

В структурата на общинска администрация Нова Загора е обособен Отдел "Екология, чистота и 
озеленяване” в специализираната администрация, на който са възложени основните функции 
за управление на отпадъците. Функциите на отдела включват: 

 Планиране, организиране и контрол на дейностите свързани с поддържане чистотата 
на населените места - събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до 
депата; почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии, експлоатация и мониторинг на депата за битови отпадъци; организирането 
на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от 
ремонтна дейност, образувани от домакинствата  и разделното събиране на битови 
отпадъци на територията на общината и др. 

 Осъществяване на контрол на изпълнението на договора за сметопочистване и 
сметоизвозване на територията на общината, сключен с фирмата изпълнител. 

 Извършване на  проверки, предложения за решения и отговоря на постъпили жалби, 
молби, сигнали и предложения на граждани. 

Конкретните отговорности се възлагат в длъжностните характеристики на съответните 
служители. 

Съгласно изискванията на националното законодателство за отпадъци, общината има 
задължение да разработва следните програмни и нормативни документи в областта на 
управление на отпадъците:  

 Програма за управление на отпадъците 

Съгласно чл. 52 от ЗУО кметът на общината разработва общинска програма за управление 
на отпадъците. Програмата трябва да е в съответствие със структурата на Националния 
план за управление на отпадъците и да съвпада с периода на действие на НПУО, т.е. 2014-
2020 г. Съгласно ЗУО, МОСВ изготвя указания за изготвяне на общински и регионални 
програми за управление на отпадъците. 

Веднага след публикуване на Методическите указания от МОСВ през март 2015 г., 
общината е предприела действия за изготвяне на Програма за управление на отпадъците 
за периода до 2020 г., която да замени сега действащата програма, изготвена преди 
приемане на ЗУО и несъответстваща на изискванията на закона. 

В община Нова Загора няма практика да се отчита изпълнението на приемани до момента 
програми за управление на отпадъците пред общинския съвет. 

 Наредба по чл.22 от ЗУО 

Съгласно чл. 22 от ЗУО, общинският съвет приема наредба, с която определя условията и 
реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, 
претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, 
включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, на масово разпространени отпадъци 
на територията на общината, разработена съгласно изискванията на този закон и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за 
предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси. С 
наредбата се уреждат и изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия 
и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, както и 
условията за предаване на отпадъци на площадките. Законът изисква общинският съвет да 
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публикува на интернет страницата на общината и да проведе обществено обсъждане на 
проекта за наредба.  

Приетата с решение №1175 от 20.06.2014 г. на Общинския съвет Наредба за управление на 
отпадъците на територията на община Нова Загора е изготвена в съответствие с 
разпоредбите на новия ЗУО от 2012 г. и подзаконовите нормативни актове по прилагането 
му. Аналитичният преглед на Наредбата показва, че тя е разработена детайлно и отговаря 
на изискванията на ЗУО. Подробният анализ на Наредбата е представен по-горе в анализа 
на местната нормативна уредба.  

 Наредба по чл. 9 от ЗМДТ 

Общинският съвет е приел Наредба за определянето и администрирането на местни 
такси и цени на услуги на територията на община Нова Загора, която в частта за такса 
битови отпадъци е непълна и се нуждае от допълване, съобразно препоръката по-горе в 
анализа на местната нормативна уредба.   

Функциите по предоставяне на услуги за събиране, включително разделно, транспортиране, 
предварително третиране и обезвреждане на отпадъците община Нова Загора изпълнява чрез 
възлагане на външни изпълнители, а общинската администрация има основно организационни 
и контролни функции в тази сфера. За изпълнение на изведените извън общинската 
администрация дейности с отпадъци общината е сключила договори по реда на ЗОП, както и 
договорни споразумения с лица, които имат разрешение за дейности с отпадъци по ЗУО. 
Договорите с изпълнителите осигуряват в голяма степен възложените с нормативната уредба 
задължения за предоставяне на услугите. Община Нова Загора все още не предоставя услуги 
относно разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци и биоотпадъци и 
организиране на разделно събиране на масово разпространени отпадъци, с изключение на 
отпадъци от опаковки.  

ЗУО регламентира обхвата на контролните правомощия на общините. Кметът на общината или 
оправомощено от него длъжностно лице контролира: 

 дейностите, свързани с образуване, изхвърляне, събиране, включително разделното, 
съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци; 

 дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински 
и/или регионални депа; 

 площадките за дейностите с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); 

 спазването на други изисквания, определени с наредбата по чл. 22 от ЗУО. 

Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терените и 
последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на територията на 
съответната община. Кметът на общината по местонахождение на площадката за дейности с 
отпадъци от черни и цветни метали упражнява контрол за спазване на условията и реда за 
извършване на тези дейности съобразно своите компетенции. За констатираните нарушения 
при проверките кметът на общината уведомява в 14-дневен срок директора на съответната 
РИОСВ, като му изпраща всички документи. 

ЗУО регламентира също видове контрол, минимална честота на контролните проверки и 
актовете, които се съставят от контролните органи. 

В община Нова Загора контролът върху дейностите, свързани с образуване, събиране, 
включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни 
отпадъци се осъществява от служители в отдел "Екология, чистота и озеленяване”. 
Задълженията на служителите във връзка с изпълняваните контролни функции са 
конкретизирани в длъжностните характеристики. Служителите осъществяват контрол както по 
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управление на отпадъците, така и по изпълнение на изисквания на други закони и общински 
наредби извън управление на отпадъците.    

Контролни функции за спазване на разпоредбите на Наредбата за управление на отпадъците 
на територията на община Нова Загора имат и кметовете на кметства и кметските наместници, 
които съгласно чл.46 от ЗМСМА организират изпълнението на актовете на общинския съвет и 
на кмета на общината и приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда на 
територията на съответното населено място.   

В Наредбата за управление на отпадъците на община Нова Загора са описани правомощията на 
контролиращите, които извършват проверки по документи, на място, както и по предложения 
и сигнали на граждани. Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват достъп и да 
оказват съдействие на контролните органи за всички обекти и територии до местата за 
събиране и съхранение на отпадъци, съоръженията за транспортиране, преработване и/или 
обезвреждане на отпадъци и документацията, свързана с тяхната работа, като при извършване 
на проверка контролните органи са задължени да се легитимират. Всички сигнали за 
нарушения на територията на общината се подават както в писмена форма до кмета, така и по 
телефон, обявен на интернет страницата на общината. 

Анализът на изпълнението на контролните функции показва незадоволителен капацитет на 
общината в тази област. Една от основните причини е недостатъчния брой служители за 
извършване на контролна дейност. Друга причина е липсата на вътрешни правила и ясна 
организация и отчетност на контролната дейност. Общината не е създала регистър на 
обектите, които подлежат на контрол по реда на ЗУО и общинската наредба за управление на 
отпадъците. Не се изготвят годишни планове и съответно годишни отчети за контролната 
дейност по управление на отпадъците. Незадоволителната организация на контролната 
дейност се отразява негативно върху ефективността й и върху качеството за предоставяните 
услуги. Показателна за състоянието на управление на отпадъците в общината е констатацията, 
че в периода 2010-2014 г. няма отчетност за наложени глоби и актове за установяване на 
административни нарушения за неизпълнение от страна на задължените юридически или 
физически лица, като в същото време се констатират редица нарушения - изхвърляне на 
отпадъци от опаковки в контейнери за смесени отпадъци и обратно, смесени битови отпадъци 
в контейнерите за строителни отпадъци, нерегламентирано изхвърляне на строителни 
отпадъци в зоните край населените места в общината. В общината не се поддържа електронен 
регистър/актова книга за вписване резултатите от проверките, предписанията към 
нарушителите и сроковете за отстраняване на нарушенията от контролните проверки.  

Всички сигнали на гражданите за нарушения, свързани с околната среда и дейности с 
отпадъците, на територията на община Нова Загора се подават както в писмена форма до 
кмета, така и по телефон, обявен на интернет страницата на общината. 

В чл. 44 Раздел I на Глава четвърта в 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 и ИАОС съгласно 
изискванията на Наредбата за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. В 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; 
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 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. 

Съгласно Устройствения правилник, общата информационна осигуреност в община Нова Загора е 
възложена на отдел “Административно и информационно обслужване на населението“ в 
Дирекция „Финансова и административна дейност“, който наред с други задачи изпълнява 
функции за поддържане на автоматизираните информационни системи в общинската 
администрация. В Устройствения правилник на общинска администрация Нова Загора не са 
възложени функции за събиране, съхранение и обработка на данни в сектор отпадъци. Липсва 
дефиниране на отговорностите на различните звена за ефективно събиране и обработка на данни 
за отпадъците. Необходимо е в Устройствения правилник или със заповед на кмета да се възложат 
отговорности относно събиране и обработка на данни и изготвяне на отчети и анализи във връзка с 
управление на отпадъците. 

8.6.2 Състояние на човешките ресурси с функции за управление на отпадъците 

 В общинската администрация Нова Загора основните функции относно управление на 
отпадъците са на зам. кмет и двама служители от отдел "Екология, чистота и озеленяване” в 
Дирекция "Регионално развитие и стопанска политика", съвместяващи функции за отпадъци с 
други функции. За изготвяне на годишните бюджети, план-сметки, определяне и 
администриране на такса битови отпадъци са отговорни служители от Дирекции „Финансова и 
административна дейност” от общата администрация, които съвместяват функции в различни 
секторни политики в общината. В общинската администрация няма служител, отговарящ само 
за отпадъци.  

Анализът на нивото на изпълнение на функциите показва, че в количествено отношение 
персоналът в община Нова Загора за управление на отпадъците не е достатъчен. Ще е 
необходим допълнителен персонал за изпълнение в пълен обхват на отговорностите и 
повишаване на ефективността на контролната дейност, както и във връзка с идентифицираните 
потребности във връзка с въвеждане на интегрирана система за управление на отпадъците, 
изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъците, контрол по експлоатацията на 
новоизградената инфраструктура, координация в рамките на регионалната система за 
отпадъци и други. Това води до необходимостта от увеличаване поне с двама експерти на 
служителите в специализирана администрация и двама инспектори за изпълнение на 
контролните функции по управление на отпадъците. Необходимо е в общинската 
администрация да бъде определен поне един служител, който да отговаря само за дейностите 
с отпадъци. Предвид нормативните ограничения в щата, произтичащи от рестриктивната 
национална политика по отношение на администрацията, общината следва да разгледа и 
други възможности за оптимизиране на персонала, включително чрез възможностите за 
местни дейности.   

Квалификацията на служителите, които работят в областта на отпадъците, е подходяща за 
изпълнение на възложените функции. Повишаването на квалификацията на служителите се 
осъществява основно чрез участие в обучения по проекти на общината, финансирани от ОПАК, 
и участие в квалификационни курсове в Института за публична администрация. В областта на 
управление на отпадъците, двама общински служители са участвали през последните 3 години 
в обучения по теми, свързани с отпадъците. С въвеждането на регионалната система за 
управление на отпадъците ще е необходимо обучение на персонала за участие в регионалното 
управление на отпадъците и координиране с другите общини. 
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8.6.3 Материално-техническо и информационно обезпечаване на управлението на 
отпадъците 

Материално-техническото обезпечаване на служителите в общинската администрация е на добро 
ниво по отношение на офис оборудване и обзавеждане. За извършване на контролната дейност 
обаче е необходим поне един автомобил, който да е на разположение за извършване на текущи 
проверки, по сигнал и др.   

В община Нова Загора не е изградена единна информационна среда, която да обхваща и 
стандартизира данните във връзка с управление на отпадъците и да осигурява надеждни 
данни за отчетност и контрол и изготвяне на качествени анализи, мониторинг и оценка на 
общинската политика за отпадъците. Съществен проблем е, че информацията във връзка с 
управлението на отпадъците в община Нова Загора се събира и съхранява често само на хартиен 
носител, без възможност за интегриране на данните. Липсват също ясно разписани 
отговорности за събиране и обработка на информацията за управление на отпадъците.   

8.6.4 Основни изводи и препоръки  

 Основните функции за отпадъците са възложени на отдел „Екология, чистота и 
озеленяване“  в специализираната администрация. Възложените функции осигуряват в 
голяма степен възложените с нормативната уредба правомощия и задължения на 
кмета на общината. За по-добра ефективност общината е  възложила изпълнението на 
дейностите за събиране, включително разделно събиране, транспортиране и 
обезвреждане на отпадъците на външни изпълнители. Специализираният отдел в 
общинската администрация осъществява обща координация, организация и контрол, 
като отговорностите на служителите са конкретизирани в длъжностните 
характеристики. Не се наблюдава дублиране на функции между вътрешните звена. 

 Липсват някои функции, за които е целесъобразно в устройствения правилник на 
общинска администрация или със съответни заповеди на кмета на общината да бъдат 
регламентират отговорности – относно събиране и обработка на данни и изготвяне на 
периодични отчети и анализи за управлението на отпадъците, за информиране на 
обществеността за дейностите и предоставяните услуги относно отпадъците.   

 Изпълнението на функциите е на добро ниво. Известни пропуски са идентифицирани по 
отношение на изпълнение на контролната дейност, информационното обезпечаване на 
управлението на отпадъците и информиране на обществеността. Общината следва да 
предприеме действие за подобрявана на изпълнението в тези области. Целесъобразно 
е също със заповед на кмета или вътрешноведомствен документ да се регламентира 
механизъм за взаимодействие между специализирания отдел и другите 
административни звена, които имат отношение към управление на отпадъците.  

 Като водещ проблем се очертава количественият недостиг на персонал. Предвид 
нормативните ограничения в щатното разписание и нарастващите нормативни 
изисквания към местните власти в сектор  отпадъци, общината следва да търси и други 
форми за осигуряване на необходимите човешки ресурси. Препоръчително е като 
минимум в общината да има един специалист, които да отговаря само за отпадъците.  

 Материално-техническата обезпеченост на служителите с функции в областта на 
отпадъците е добра по отношение на помещения и офис оборудване. Необходимо е 
обаче да се осигури автомобил за осъществяване на контролната дейност за 
отпадъците. Предвид идентифицираните пропуски в контролната дейност е 
целесъобразно периодично да се провежда обучение по изискванията за контрол, 
съставяне на констативни протоколи и наказателни постановления както за съответните 
служители в администрацията, така и на допълнително привлечени кадри.   
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 Община Нова Загора не разполага с автоматизирана информационна система за 
отпадъците. Информацията за управлението на отпадъците на територията на 
общината е непълна и не е систематизирана в единна електронна система. Необходимо 
е да се регламентират отговорности за събиране и обработка на данни и изготвяне на 
периодични отчети и анализи, както и да се обезпечат тези отговорности с достатъчно 
персонал.    
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