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Списък на използваните съкращения
БАН

Българска академия на науките

БДС

Брутна добавена стойност

БВП

Брутен вътрешен продукт

ВиК

Водоснабдяване и канализация

ГД

Главна дирекция

ДЕО

Доклад за екологична оценка

ДНСК

Дирекция национален строителен контрол

ЕГО

Едрогабаритни отпадъци

ЕЕО

Електрическо и електронно оборудване

ЕК

Европейска комисия

ЕО

Екологична оценка

ЕС

Европейски съюз

ЗЗ

Защитена зона

ЗМДТ

Закон за местните данъци и такси

ЗМСМА

Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗТ

Защитена територия

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗУТ

Закон за устройство на територията

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

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КИН

Културно историческо наследство

МДК

Максимално допустима концентрация

МЗ

Министерство на здравеопазването

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

НУБА

Негодни за употреба батерии и акумулатори

МК

Министерство на културата

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРО

Масово разпространени отпадъци

МС

Министерски съвет

МСП

Малки и средни предприятия
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НПУО

Национален план за управление на отпадъците

НУБА

Негодни за употреба батерии и акумулатори

ОВОС

Оценка за въздействието върху околната среда

ОДБХ

Областна дирекция по безопасност на храните

ООп

Организация по оползотворяване

ОПОС

Оперативна програма "Околна среда"

ОСР

Отпадъци от строителство и разрушаване

ОУП

Общ устройствен план

ПО

Предотвратяване на отпадъците

ППОО

Програма за предотвратяване образуването на отпадъци

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПУО

Програма за управление на отпадъците

ПУСО

Планове за управление на строителните отпадъци

РДБО

Регионално депо за битови отпадъци

РДО

Рамкова директива за отпадъците

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и води
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1

ВЪВЕДЕНИЕ

Регионалната програма за управление на отпадъците обхваща управлението на
отпадъците на общините Панагюрище и Стрелча.
Настоящата програма е Регионална програма за управление на отпадъците на
Регионална система за управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище 2016-2020 г. В
Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище са включени
общините Панагюрище и Стрелча. Община Панагюрище и община Стрелча са
разположени в централната част на Република България и са част от 11 – те общини на
Пазарджишка област, която от своя страна е в границите на Южен Централен район за
планиране.
1.1

Кратка информация относно географски,
икономически характеристики на РСУО

демографски

и

социално-

В община Панагюрище са включени 10 населени места: Баня, Бъта, Елшица,
Левски, Оборище, Панагюрище, Панагюрски колонии, Поибрене, Попинци и
Сребриново, като гр. Панагюрище е административен център на община Панагюрище.
В землището на град Панагюрище се намира и село Панагюрски колонии, което няма
собствено землище. Общинският център, град Панагюрище, е разположен в полите на
Същинска Средна гора на 523 м надморска височина, 90 км източно от София и 42 км
северно от Пазарджик. Общината граничи на север с общините Мирково, Чавдар,
Златица, Пирдоп и Копривщица от Софийската област, на изток – с община Стрелча, на
юг – с общините Пазарджик и Лесичово, и на запад – с община Ихтиман от Софийска
област
В община Стрелча са включени 5 населени места: Блатница, Дюлево, Свобода,
Смилец и Стрелча. Общинският център, град Стрелча е разположен на 490 м надморска
височина. Общината граничи с общините Копривщица на север (Софийска област), на
изток – с Хисаря (Пловдивска област), на запад – с Панагюрище, а на юг с Пазарджик.
На фигура 1 е показано местоположението на РСУО и общини Панагюрище и Стрелча.

Фигура 1 Местоположение на РСУО и общини Панагюрище и Стрелча
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Територия
Площта, която заема община Панагюрище, възлиза на 598,5 км², която
представлява 13,4 % от площта на област Пазарджик и я поставя на четвърто място
сред общините на областта след Велинград, Батак и Пазарджик.
Площта, която заема община Стрелча, възлиза на 224,5 км², което представлява 5,03%
от територията на областта
Население на РСУО
Към 01.02.11 г. Община Панагюрище е с общо население 25 263 жители
(0,837%), а Община Стрелча е с общо население 4 913 жители (0,163%), така че общото
население на РСУО е 30 176 жители. По данни от преброяването от 2011 г. област
Пазарджик има население 271 273 души.
На уебсайта на НСИ има прогнозни данни за периода 2015-2070 г., но те са до
ниво област. За общините Панагюрище и Стрелча в периода 2016-2020 г. е
прогнозирано минимално намаляване на населението, като са взети предвид данните за
периода 2009-2015 година и е запазен темпа на намаляване.
В Таблица 1 е показан броя на населението на община Панагюрище и община
Стрелча за периода 2009-2015 г, а в Таблица 2 Прогнозен брой на населението на
община Панагюрище и община Стрелча за периода 2016-2020.
Таблица 1: Брой на населението на община Панагюрище и община Стрелча за периода 2009-2015
Население

Години

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Община
Панагюрище

брой

28 374

28 000

27 739

27 458

27 154

26 803

26 510

Община
Стрелча

брой

5 576

5 531

5 474

5 328

5 251

5 170

5 160

Таблица 2: Прогнозен брой на населението на община Панагюрище и община Стрелча до 2020 г
Община
Панагюрище
Община
Стрелча

Година

2016

2017

2018

2019

2020

Население общо

26 329

26 146

25 967

25 788

25 610

Година

2016

2017

2018

2019

2020

Население общо

5 150

5 140

5 130

5 120

5 110

Релеф
Община Панагюрище
Община Панагюрище е разположена в централната част на Средна гора, в
панагюрската котловина по поречието на р. Луда Яна. Характерът на релефа е средно до нископланински и хълмист със средна надморска височина 683 м. Цялата територия
на общината е разчленена и нарязана от долините на притоците на реките Луда Яна и
Тополница. На север от град Панагюрище, близо до курорта Панагюрски колонии се
намира връх Братия (1 519 м надм. вис.).
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Община Стрелча
Община Стрелча е разположена в южното подножие на Същинска Средна гора
сред живописна котловина в долината на река Стрелчанска Луда Яна. Релефът е
разнообразен - планински релеф (една част от Същинска Средна гора) и равнинен,
котловинен релеф. Надморската височина на землищата на населените места е от 300
до 600 м. Територията и обхваща западните склонове на Същинска Средна гора и
простиращите се на юг от нея по-малки и по-големи възвишения от Горнотракийската
низина. Теренът на община Стрелча е предимно хълмист със значителни наклони.
Климат, въздух
Община Панагюрище и община Стрелча се намират в Преходноконтиненталната област, като част от Задбалканския нископланински район, В района
има благоприятно съчетание на планински с умерено-континентален климат. Гористите
възвишения предпазват от студените ветрове и рядко се задържат и мъгли.
Община Панагюрище
Община Панагюрище попада в преходно-континенталната климатична област.
Средно-годишната температура е +10,08°С. Преобладават западните ветрове със средна
скорост от 2,3 м/с. Относителният дял на случаите с тихо време е 67,5%, чести са
температурните инверсии – 11-15 случая месечно. Средният годишен валеж е 653 мм,
като варира от 750 мм в планинската част на общината, до 550 мм в най-южните и
части, които са и земеделски усвоени. Като цяло валежите на територията на общината
са недостатъчни, като тази тенденция е особено добре изразена след 1985 г., като се
съпровожда и от повишени стойности на средните годишни температури.
Относителната влажност на въздуха съответства на тази в умерените географски
ширини от 69% през юли до 85% през януари.
Като постоянни източници, замърсяващи атмосферния въздух в общините, могат
да се посочат: транспортът, производството на топлинна енергия – парокотелните
централи (ПКЦ), битовото отопление и промишлените инсталации. Други, непостоянни
източници на замърсяване, са пожарите и миризмите от различни дейности.
Община Стрелча
Община Стрелча е отворена широко на юг и това способства за проникването на
средиземноморски топъл въздух. През зимата снежната покривка се стопява
сравнително бързо и влагата не се задържа продължително време. Средногодишната
температура е умерено висока – около 10º С при абсолютно максимална температура
40º С. Географското положение и ориентацията на района са причина за сравнително
ниските средни месечни скорости на вятъра. Лятото е умерено топло със средна
месечна температура през най-топлия месец около 20º С. Есента е с около 2º С по-топла
от пролетта, с повече ясни дни и малка облачност. Средногодишният брой на ясните
дни е около 87,6%. Валежите са умерени – средногодишно 607 мл на кв. м. Влажността
на въздуха е сравнително малка – средногодишната абсолютна влажност е към 8,2 мл, а
относителната влажност е около 70%.
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Състояние на атмосферния въздух в община Панагюрище и община Стрелча
На територията на община Панагюрище и на община Стрелча няма стационарна
станция за замерване състоянието на атмосферния въздух и не се извършват редовни
измервания.
Въз основа на направени замервания и анализ на атмосферния въздух, Община
Панагюрище е определена като район с превишения на установените норми за ФПЧ 10,
поради което през 2005 е разработена програма за управление на КАВ в Община
Панагюрище за периода 2004-2010г. През 2010 г е констатирано непостигане на
необходимите резултати (достигане и поддържане на установените със
законодателството по опазване чистота на въздуха на фини прахови частици) от
предвидените мерки в Плана за действие за периода 2005-2009 г., което е наложило
актуализация на Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух на
територията на Община Панагюрище и изготвяне на План за действие към нея за
периода 2011-2014г.
Води
Община Панагюрище
Цялата територия на община Панагюрище е прорязана от долините на реките
Луда Яна и Тополница и техните притоци – около 30 по-големи и малки дерета. Реките
са с постоянно водно течение, но с извънредно променлив в широк диапазон дебит през
различните сезони. Максималният отток се явява през месец април, а минималния през
септември. Съществуват отделни върхове, което се дължи на валежите и
снеготопенето. Летните минимуми са от м. юни до края на м. октомври. От началото на
м. ноември има незначително завишаване, което продължава до края на м. януари. През
град Панагюрище тече река Панагюрска Луда Яна, която след село Попинци се
съединява с река Стрелчанска Луда Яна и така се образува река Луда Яна.
Замърсяването на повърхностните води е резултат основно от дейностите по
рудодобива и от заустването без пречистване в естествените водоизточници (реки) на
изградените в част от селищата на общината канализационни мрежи.
Община Стрелча
В община Стрелча главни водосборни реки са Стрелчанска Луда Яна и
Калаващица. На територията на общината са изградени и 17 водоема: по три в Стрелча
и Дюлево, един в Свобода и по пет в Блатница и Смилец. Същите се използват за
напояване и риборазвъждане.
Общината има термоминерални води и условия за развитие на балнеолечение и
туризъм. Водите са показани за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат,
периферната нервна система, гинекологични, кожни и заболявания на отделителната
система. Те са радиоактивни, хипертериални, слабо минерализирани, хидрокарбонатносулфатни, натриеви, флуорни и силициеви. Това е една от основните предпоставки
общината да се развива като национален и международен рехабилитационен и
туристически комплекс.
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Почви
Община Панагюрище
Почвеното плодородие е сравнително ограничено в резултат на относително
пресеченият релеф, ерозията и плиткостта на почвите. В южната част на община
Панагюрище в землището на с. Попинци и с. Левски се намират излужени канелени
горски почви, подходящи за отглеждане на зърнени култури и трайни насаждения. В
селата Поибрене, Оборище, Бъта и Баня почвите са силно излужени, до слабо
оподзолени канелени горски. Северните части на Панагюрската котловина и найсеверната планинска част на общината, са заети съответно от канелено-подзолисти и
кафяви горски почви.
Община Стрелча
Почвите в община Стрелча в ниските части са черноземни-смолници, канеленогорски, ливадно-канелени, които са благоприятни за отглеждане на зеленчуци, овощни
видове, житни и етерично-маслени култури (рози и лавандула). Във високопланинската
част те са предимно кафяви горски почви, които са подходящи за отглеждане на
картофи, ръж и култури за развитие на екологично пасищно животновъдство.
Икономика - основни отрасли
И двете общини – и община Панагюрище и община Стрелча, са разположени в
Южния централен район, чието икономическо развитие е сравнително стабилно. В него
преобладава приносът на сектора на услугите с дял от 54,1 % в регионалната БДС
(НСИ, 2010 г.), с над 10 процентни пункта по-нисък от средния дял за страната 65,6 %.
Индустриалният сектор има важно значение и принос към регионалната (и
националната) икономика с дял от 38,1 % при средно ниво за страната 29,4 %. В
аграрния сектор се формира 7,8 % от БДС за района, което представлява значително повисоко ниво от средното за страната 4,9 %. Развитието на туризма в района има все поголямо значение за икономиката и заетостта. Средната стойност на БВП на човек за
2009 г. е 6 256 лв. при среден показател за страната 9 007 лв., но това е само 31.0 % от
средния БВП за регионите на ЕС-27. Южният централен район има 14,1 % принос в
БДС на страната за 2010 г. Предприятията в ЮЦР са 65 666 броя. Големите фирми (с
над 250 заети лица) през 2010 г. са 120 броя, а реализираните приходи от тяхната
дейност възлизат на 9.11% от общия обем за страната. Делът на преките чуждестранни
инвестиции (ПЧИ) в района за 2010 г. е 7.5 % от този за страната.
Община Панагюрище
През периода 2007-2012 г. се наблюдава устойчива тенденция на нарастване на
предприятията, регистрирани в община Панагюрище, като в края на 2012 г. техния брой
възлиза на 886 или ръст от 64% спрямо 2007 г. В структурно отношение преобладават
микро и малките предприятия, с приблизителен дял от 97,86% от общия брой. Средните
и големите предприятия заемат дял от близо 2,14% от всички действащи предприятия
на територията на общината, но оформят икономическия й профил. Основните причини
за нарастване на предприятията в общината се дължи на значителния ръст в броя на
микропредприятията, които нарастват в периода 2007-2012 г. с близо 81 %. При
останалите групи, влизащи в състава на МСП се отчита тенденция на намаление.
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На територията на общината се намират 13 находища с общ запас от 380 844,5
хил./т руда, от които 90% (344 118,2 хил./т) са в находище „Асарел“. Други големи
находища са „Радка“, „Елшица“, „Медет“ и други. Медната руда не е чиста, в нея има
множество примеси. През последните 3 години, предприятията в добивната
промишленост формира 78-80% от произведената продукция и между 65-70 % от
нетните приходи от продажби в общината.
На територията на общината към 2012 г. оперират 124 предприятия в
преработващата промишленост или има нарастване с близо 22% спрямо 2007. В
предприятията от подотрасъл машиностроене и електроника е съсредоточен и основния
иновационен потенциал на местната икономика. Традиционно добре развита е
текстилната и шивашка промишленост на територията на общината.
Основните подотрасли, които са силно застъпени в общината са:
Машиностроене и електроника („Оптикоелектрон груп” АД, „Оптикс” АД, „Бунай” АД
- предприятие за производство на пластмасови изделия, „Майкро вю ендоскопик
оптик” АД, „Клип щанц" и др.) и текстилна и шивашка промишленост („Ритон – П“
АД, „Яна“ АД– производство на памучни хавлиени изделия, „Ковекс“ ООД и др.).
Най – голямото предприятие е Минно-обогатителен комплекс „АсарелМедет”АД, което осигурява около 50% от националното производство на мед.
Ежегодно предприятието преработва около 13 млн. т. медна руда. Предприятието има
структуроопределяща роля не само в местната икономика, но и в страната.
Община Стрелча
Основните предприятия в промишления сектор са за преработка на млечни
продукти, изваряване на етерични масла, хлебопроизводство, оптична промишленост
(фирма „РОКВОРК”, Оптикомеханичен завод ООД), млечна промишленост - добив и
преработка на фелдшпат („Ватия” АД). Най-големи функциониращи предприятия на
територията на гр. Стрелча са две предприятия за изваряване на етерично-маслени
култури „Розариум” ООД и „Българска роза” АД, а за преработка на мляко и млечни
продукти – „Палмите” АД.
Към края на 2010 г. са регистрирани 190 фирми, от които в преработващата
промишленост – 17, в селското стопанство (заедно с кооперациите) – 53, в търговията и
ремонта на автомобили и мотоциклети – 69, в хотелиерството – 18 и в останалите
сектори общо – 23. Преобладаваща част от предприятията развиват дейност в областта
на преработващата промишленост, търговията и услугите, селското, горското и рибното
стопанство. На първо място по приходи от дейността, нетни приходи от продажби е
преработващата промишленост, на второ – търговията, ремонта на автомобили и
мотоциклети, на трето – предприятията от селското, горското и рибното стопанство, на
четвърто, тези на хотелиерството и ресторантьорството. В останалите сектори на
икономиката се създава малък обем бруто продукция, приходи от дейността и нетни
приходи от продажбите. За периода 2007 – 2010 г. броят на фирмите в общината са
нараснали от 97 на 190, но 174 от тях са микро-фирми със заетост до 9 души, а само 16
са със заети от 10 до 49 лица.
В Стрелча се отглежда маслодайна роза, като хиляда семейства обработват 6 000
декара с рози. Те са важна част от местната икономика. За производството на един
килограм гюл са необходими 3,5 тона цвят. Всяка година в Стрелча се получава 1,5
тона розово масло с най-високо качество, което престижните парфюмерийни компании
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от Париж до Ню Йорк чакат с нетърпение. Вече няколко години розово масло се изнася
и за Япония.
Празникът на розата привлича в Стрелча много гости от цялата страна и чужбина.
Безработица и заетост
Община Панагюрище
Община Панагюрище е с висок дял на икономически активно население, което
възлиза на близо 67% от населението във възрастовата група 15-64 г. Икономическо
неактивното население възлиза на 42,9% от общото население в общината, като над
71,5% е делът на лицата в пенсионна възраст.
Към момента, възрастовата структура на безработните лица показва, че
активното население над 45 г. е най-засегнато на пазара на труда, с най-голям брой
регистрирани безработни лица. Най-значим се оказва рискът от дълготрайна
безработица за лицата над 45 г. Сериозно засегнати са и лицата във възрастовата
категория 55 - 64 години, при които съществува реален риск да останат безработни до
края на кариерата си. Нивата на младежка безработица в общината като цяло са под
средните за страната, движейки се в рамките на 20-22,5% от безработните лица.
Постепенното възстановяване на местната икономика след 2010 г., води до
покачване на коефициента на заетост, който достига до близо 58% от трудоспособния
контингент, което е значително над средните за област Пазарджик (49,88%) и средния
за страната от 56,38%.
За периода 2007-2012 г. се наблюдава намаление на заетите лица с 9,1% и
наетите лица с 12,9%, като основно се дължи на сферите, засегнати най-силно от
кризата – преработваща промишленост (поради експортната насоченост на по-голяма
част от предприятията в икономическата дейност), строителство и свързаните с него
операции с недвижими имоти. Първоначалната реакция на предприятията в периода
2009-2010 г. е била към оптимизиране на заетите, като съкращението е с над 21% за
преработващата промишленост и над 42% за строителството. Със стабилизиране на
икономическата обстановка на чуждестранните пазари, се отчита бавно нарастване на
заетостта.
Намалението на заетостта протича при нарастване на разходите за
възнаграждения, които за периода са нараснали с близо 50%, като средна годишна
заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в община Панагюрище са
нараснали с 66,68% за последните 6 години (фигура 15). Средно месечното
възнаграждение на 1 нает е нараснало от 373 лв. до близо 950 лв. С най-високо
възнаграждения са наетите в дейност „Добивна промишленост“. В преработващата
промишленост разходите за възнаграждения отбелязват ръст от близо 90%. Прави
впечатление, че едни от най-високите доходи се реализират в публичния сектор.
Община Стрелча
Като обща тенденция в община Стрелча се очертава слабо нарастване на
безработните през периода от 2009 до 2012 г.: 2009 г. – 9,55%; 2010 г. – 11,59%; 2011 г.
– 11,7%; 2012 г. – 13,2%. Основната част от безработните са концентрирани в
общинския център гр. Стрелча, където се наблюдава и най-голямо увеличение. В
повечето от селата, броят на безработните лица се запазва относително постоянен.
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Най-голям абсолютен брой и относителен дял заемат безработните със средно,
средно-специално или професионално образование, следвани от тези с основно. Наймалък е делът на тези с висше образование.
Разпределението на безработните лица в общината към 31.12.2012 г. по
петгодишни възрастови групи (с изключение на тази над 55 г.) показва, че най-голям
абсолютен брой и относителен дял имат тези, на възраст над 55 г. Второ място заемат
лицата над 54 г., като много от тях има риск да останат безработни до края на своя
трудоспособен живот. На трето място са безработните от 45 до 49 години, следвани от
тези в млада трудоспособна възраст: 25-29 г.; 30-34 г.; 35-39 г.; 40-44 г. По прецизния
анализ показва, че основен проблем за решаване в общината, по отношение на
безработицата, са лицата без специалност (41,5%) и всички над 54 години, които са
32,5% от общия брой на тези лица.
В община Стрелча на първо място са заетите в преработващата промишленост,
следвани от тези в търговията, ремонт на автомобили, държавно (общинско)
управление, образование, селско, ловно, горско и рибно стопанство, хотели и
ресторанти. Останалите сектори от стопанството на общината са с много малка заетост.
Статистика за заетостта по признака „обществен и частен сектор” за същия
период (2007 – 2010 г.) показва, че заетите в частния сектор са два, а за 2009 и 2010 г.
три пъти над тези в обществения сектор.
Средната работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение за
периода 2007 – 2010 г. показва тенденция на постоянно нарастване като в обществения
сектор ръстът е с 1,6 пъти, а в частния – 1,5 пъти при много по-ниска база на
последния.
По данни на Дирекция “Бюро по труда” гр. Панагюрище, значителен брой
безработни лица са включени в квалификационни курсове. За съжаление, заявените
свободни работни места от работодатели в общината намаляват. По мерките за
насърчаване на заетостта са сключени малко договори с работодатели. Програмите за
придобиване на квалификация и наемане на работа чрез стажуване и чиракуване също
намаляват своето въздействие върху пазара на труда в общината. Броят на новоразкритите работни места също намаляват през разглеждания период.
1.2

Нормативно основание за разработване на Регионалната програмата и
времеви хоризонт

1.2.1 Нормативно основание
През 2012 г. бе приет нов Закон за управление на отпадъците (ЗУО), който
въвежда изискванията на Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕС в българското
законодателство и регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и
човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от
образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното
въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това
използване.
Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за
управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище - за общините Панагюрище и Стрелча
е изготвена на основание чл.52 ал.6 и чл.26 ал.1 т.7 от Закона за управление на
отпадъците за период, който да съвпада с периода на действие и със структурата,
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целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците и
Националната Регионалната програма за предотвратяване на образуването на отпадъци
като негова съществена част. ЗУО изисква общинските програми за управление на
отпадъците да включват и необходимите мерки за изпълнение на задълженията на
общините, произтичащи от същия закон.

1.2.1.1 Списък на националната нормативна уредба в областта на управлението
на отпадъците
При разработването на Регионалната програмата са взети предвид следните
законови изисквания и редица европейски и национални програмни и методически
документи и изследвания:


Закон за управление на отпадъците (ДВ бр.53 от 13.07.2012 г.) и наредбите към
него;



Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91/25.09.2002 г.)



Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничния
превоз на опасни отпадъци и тяхното третиране



Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г., приет с Решение №831
от 22.12.2014 г. на МС на Република България и Национална Регионалната програма
за предотвратяване на образуването на отпадъци, като част от него;



Методически указания на МОСВ за разработване на регионални програми за
управление на отпадъците;



Актуализирана програма за управление на отпадъците на РСУО Панагюрище за
периода 2010-2014 г.;



Програма за управление на утайките от ПСОВ Панагюрище;



Изготвяне на план за управление на отпадъците, методологична обяснителна
бележка, 2012 г., ЕК, Генерална дирекция „Околна среда“;



Ръководство за разработване на програми за предотвратяване на образуването на
отпадъци, ЕК, Генерална дирекция „Околна среда“;



Насоки за изготвяне на програми за предотвратяване на образуването на хранителни
отпадъци, ЕК, Генерална дирекция „Околна среда“;



Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите
отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.;



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



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



Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера
на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ,
бр. 111 от 27.12.2013 г.)
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Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от
06.12.2013 г. (Обн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.)



Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Обн.
ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.)



Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Обн., ДВ, бр. 89 от
13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)



Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)



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



Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид (обн.
ДВ, бр. 49/04.06.2013 г.)



Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (Издадена от
Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването,
обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г.



Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на
инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ,
бр. 36 от 2013 г.)



Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на
околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството,
министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр.
81 от 17.09.2004 г.)



Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и
на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
(Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013
г., в сила от 13.09.2013 г.)



Наредба №2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични
регистри (обн., ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.)



Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС №11
от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г.)



Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от
14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.).



Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори
(приета с ПМС №351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)



Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС №352
от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)
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Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване,
съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за
третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили
(приета с ПМС № 50 от 9.03.2006 г., обн. ДВ, бр. 24 от 21.03.2006 г.)



Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с
ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от
01.01.2014г.)



Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
(приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г.



Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС
№ 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 на МС от 20 август 2009 г. за осигуряване на
финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите
отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите
отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци (обн., ДВ, бр. 68
от 25.08.2009 г.)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 от 15 юни 2012 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци,
приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53
от 2008 г.)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 от 01 октомври 2012 г. за изменение на Наредбата за
определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след
употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с
Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г.)



Механизъм за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците с
подкрепата на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", ноември 2009г.;



Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013г.;



Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-2020г.).

Разработването на целите на Регионалната програма за управление на отпадъците
РСУО Панагюрище и мерките за тяхното постигане се осъществява на основата
изготвените анализи на съществуващото състояние по управление на отпадъците
територията на общината и основните изводи и препоръките в анализите
подобряване на системите за управление на отпадъците.
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1.2.1.2 Задължения и правомощия на регионалните сдружения и общините
Задължения и правомощия на кметовете на населените места, съгласно Закона
за управление на отпадъците
Кметът на общината организира управлението на битовите и строителните
отпадъци,образувани на нейна територия, съобразно изискванията на ЗУО и наредбата
по чл. 22 от ЗУО
Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови
отпадъци се обслужва от лица по чл. 35, на които е предоставено право да извършват
дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.
Кметът на общината отговаря за:


осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и
други;



събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;



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



избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата
за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването
и/или обезвреждане на битови отпадъци;



организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на
съответната община;



разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за
следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;



организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени
отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово
разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите
елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово
разпространени отпадъци;



изпълнението на решенията на общото събрание на регионалните сдружения за
управление на отпадъците на регионален принцип и съдейства за създаване на
центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба;



организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата
на наредбите по чл.13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или
обезвреждане;



разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч.
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за
разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно
разграждане;
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осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани
отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и
други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на
територията на общината, и при необходимост в други населени места;



почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 от ЗУО почистване на отпадъци от пътя, земното платно, пътните съоръжения,
обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси, както и осигуряване на
съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжения за тяхното
третиране;



осигуряването на информация на обществеността по всички въпроси и
ангажименти, вменени от закона чрез интернет страницата на съответната община,
както и по друг подходящ начин;



поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси,
стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;



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

Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си за участие в
системите за разделно събиране на отпадъци от хартия, картон, метали, пластмаси и
стъкло, като сключва договори при условия и ред, определен с решение на общинския
съвет със:


организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на
глава пета, раздел III,и/или



други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по
реда на глава пета, раздели I и II от 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 глава
седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.



С договорите с организациите по оползотворяване се определят най-малко следните
условия:


изискванията към системата за разделно събиране на отпадъците от
домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на
съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на
обслужване;



количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на
отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът
за отчитане на тяхното изпълнение;



задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на
територията на съответната община;



задълженията за предоставяне на информация на гражданите на съответната
община по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на
образователни и информационни кампании и работа с обществеността.
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Кметът на общината самостоятелно, когато не участва в регионално сдружение,
или съвместно с другите кметове на общините от регионалното сдружение предприема
действия по възлагане и извършване на пред инвестиционни проучвания за изграждане
на ново съоръжение/я 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.
Съгласно чл.22 ал.1 от ЗУО, Общинският съвет /по предложение на кмета на
съответната община/ 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, масово разпространени
отпадъци, на своя територия, 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 за безвъзмездно предаване
на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни
отпадъци и други /изискването е валидно за населени места с население над 10 000
жители/.
Задължения и правомощия на кметовете на населените места, за създаване на
Регионални системи за управление на отпадъците и общи изисквания към тях,
съгласно Закона за управление на отпадъците


Общините, включени във всеки от регионите в Националния план за управление на
отпадъците, създават регионална система за управление на отпадъците, състояща се
от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци.



Регионалната система за управление на отпадъците има за цел да постигне тяхното
ефективно събиране, транспортиране и третиране съобразно изискванията за
приоритетен ред при управлението на отпадъците, определен от чл.6 ал.1 на ЗУО и
да постигне изпълнение на задълженията на кметовете на общините, по чл. 19 от
ЗУО.



Общините - членове на регионалното сдружение, определят собствеността на
регионалното депо и/или друго съоръжение за третиране на отпадъците.
Собствеността може да бъде:


на общината, която е собственик на терена или има учредено право на строеж
върху определения за изграждане терен;



съсобственост на общините - членове на сдружението;



съсобственост между финансиращия частен партньор и общината - собственик
на терена, и/или общините - членове на сдружението;



собственост на финансиращия частен партньор за съоръженията за подготовка
преди оползотворяване или обезвреждане и оползотворяване на отпадъците.
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Цената за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната система за
управление на отпадъците, е еднаква за всички членове на регионалното сдружение
и в нея не може да бъде калкулирана печалба за сдруженията.



Община, неучастваща в регионалната система за управление на отпадъците, може
да ползва същата или друга такава при условия и цени, определени от съответното
регионално сдружение.



Общините, включени във всеки от регионите в Националния план за управление на
отпадъците, създават по реда на този закон регионално сдружение.



Общинският съвет на съответната община приема решение за участие в
регионалното сдружение, копие от което се изпраща на кмета на общината, на чиято
територия се предвижда изграждането или са разположени съоръжения за третиране
на отпадъците.



Общинският съвет на община, включена в регион по Националния план за
управление на отпадъците може да приеме решение за присъединяването й към
сдружение на общини от друг регион, при условие че не се осуетява създаването
или функционирането на регионалното сдружение или регионалната система за
управление на отпадъците в собствения й регион след представяне на положителни
становища на двете регионални сдружения и на РИОСВ.



Членове на регионалното сдружение могат да бъдат само общини.



Регионалното сдружение възниква от датата на неговото първо общо събрание,
протоколът от което се изпраща на министъра на околната среда и водите и на
съответния областен управител.



Регионалното сдружение е юридическо лице със седалище в общината, която е
собственик на терена, върху който е изградено или се предвижда изграждането на
съоръжението за третиране на отпадъци, или която има учредено право на строеж.



Регионалното сдружение няма за цел да формира и не разпределя печалба, не
придобива собственост. Неговата дейност се подпомага и осигурява от съответните
общински администрации.



Органи на управление на регионалното сдружение са общото събрание и
председателят на сдружението.



Общините могат да получат финансиране на проекти в областта на управление на
отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към
Министерството на околната среда и водите или други национални публични
източници на финансиране само след създаването на регионално сдружение.



Община, която откаже да участва, предизвика забавяне, осуети създаването или
функционирането на регионално сдружение и/или на регионална система за
управление на отпадъците, заплаща вредите и пропуснатите ползи на останалите
общини от съответния регион.



Общото събрание на регионалното сдружение се състои от кметовете на
участващите в него общини.
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Областният управител, а ако съответният регион попада на територията на две или
повече области - техните областни управители, участват в общото събрание на
регионалното сдружение без право на глас.



Общото събрание на сдружението се свиква от неговия председател веднъж на 6
месеца или по искане на някои от кметовете на общините - членове на сдружението
или на областния управител.



Общото събрание взема решения за:
1. избор на председател;
2. приемане на нови членове в регионалното сдружение;
3. даване становище за присъединяване на община към сдружение на общини;
4. определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и
развитието на регионалната система за управление на отпадъци;
5. определяне на общините, които възлагат обществени поръчки за избор на
доставчици и изпълнители по изграждането на елементите на регионалната
система за управление на отпадъци, както и за представителността на общините
в комисиите за провеждане на обществените поръчки;
6. разпределението на задълженията между отделните общини за изпълнение на
целите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и
оползотворяване на битовите отпадъци;
7. приемане на инвестиционна програма за развитието на регионалната система за
управление на отпадъците;
8. определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата цена
от потребителите на системата (общините - членове на регионалното
сдружение);
9. даване на съгласие и определяне на цените в случаите, когато регионалната
система за управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалното
сдружение или от други притежатели на отпадъци;
10. осъществяване на контрола на експлоатацията на регионалната система за
управление на отпадъците и дейността на избрания оператор/и;
11. собствеността на регионалното депо и/или на съоръженията за третиране на
отпадъци;
12. вътрешни правила за работа на сдружението;
13. други въпроси, свързани с дейността на регионалното сдружение.



Община, която не изпълни решение на общото събрание в определения й за това
срок, отговаря за нанесените вреди и пропуснатите ползи на членовете на
регионалното сдружение.



Председателят на регионалното сдружение се избира измежду лицата,
представляващи общините, членове на регионалното сдружение за срок, съвпадащ с
мандата му като кмет.
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Председателят на сдружението участва в гласуванията на общото събрание наравно
с останалите кметове на общини.



Председателят на сдружението:


представлява сдружението;



изготвя дневния ред за заседанията на общото събрание;



свиква и ръководи заседанията на общото събрание;



поддържа достоверна информация за броя на жителите на общините - членове
на регионалното сдружение, на основата на официалните данни от
Националния статистически институт;



организира и ръководи изпълнението на решенията на общото събрание;



извършва други дейности, възложени му от общото събрание.

1.2.2 Времеви хоризонт на Регионалната програмата
Регионалната програмата се разработва и приема за период, който съвпада с
периода на действие на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.
Крайният срок на Националния план съвпада с периода на програмиране и ползване на
европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. и крайния
срок на „Европа 2020: Националната Регионалната програма за реформи”.
Регионалната програма за управление на отпадъците на РСУО Панагюрище е за
периода 2016-2020 г. и включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията
както на РСУО, така и на кметовете на общините членки и изискванията по глава втора,
раздел трети от Закона за управление на отпадъците.
1.3

Кратко представяне на съдържанието на Регионалната програма

1.3.1 Отпадъци в обхвата на Регионалната програма за управление на отпадъците
Регионалната програма за управление на отпадъците включва в обхвата си
отпадъците, които са в приложното поле на рамковата директива за отпадъци (РДО),
съответно на закона за управление на отпадъците (ЗУО):
 битови отпадъци


производствени отпадъци



строителни отпадъци



опасни отпадъци

В Регионалната програмата са разгледани и утайките от ПСОВ.
Отпадъците, които са извън обхват на НПУО, респективно на РДО и ЗУО, са
представени в Приложение №1 към настоящата Регионална програма.
1.3.2 Съдържание на Регионалната програма
Регионалната програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение
за управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище - за общините Панагюрище и
Стрелча да има следната структура и съдържание:
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Основни изводи от анализа на състоянието и прогнозите за бъдещо развитие в
управлението на отпадъците, включващи анализ и оценка на състоянието на
съществуващата система за управление на отпадъците и планиране.



План за действие, включително мерки за постигане на целите по непосредствено
предстоящи действия и по дългосрочна перспектива, включен в съответните
подпрограми.



SWOT анализ - анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите



Цели на Регионалната програмата и алтернатива за постигането им



Разработване на подпрограми с мерки за на целите и индикатори за измерване на
напредъка:





Подпрограма с мерки за предотвратяването образуването на отпадъци
Подпрограма за постигане на целите за подготовка за повторна употреба и за
рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и
стъкло
 Подпрограма за постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци
 Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци
 Подпрограма за подобряване на управлението на строителните отпадъци
 Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на
административния капацитет на РСУО
 Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на
обществеността по въпросите на управление на отпадъците
Координация на Регионалната програма за управление на отпадъците с други
планове и програми



Мониторинг, отчет и контрол на изпълнението на Регионалната програма за
управление на отпадъците



Приложения.

1.3.3 Основни цели и предназначение
Отправна точка за определяне на стратегическите цели на Регионалната
програма за управление на отпадъците на РСУО Панагюрище са направените изводи от
прилаганата политика за управление на отпадъците на територията на общината,
препоръките и SWOT анализа, както и целите на националната политика за управление
на отпадъците и ефективно използване на ресурсите, респективно предвижданията на
Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.
Основната цел на Регионалната програмата е да допринесе за устойчивото
развитие на РСУО Панагюрище и на общини Панагюрище и Стрелча чрез реализиране
на интегрирана система за управление на отпадъците, която да доведе до намаляване на
въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци,
подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс, увеличаване
отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на
отпадъците.
Въз основа на това, Стратегическите цели, чието постигане през периода на
Регионалната програмата ще допринесе за изпълнението на генералната стратегическа
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цел за ефективно използване на отпадъците като ресурси и намаляване на генерирането
и на депонирането им, ще включват:


Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез
предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване



Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата 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



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

За всяка от стратегическите цели по възможност се разработват оперативни
цели, които следва да са пряко съотносими към съответната стратегическа цел, т.е. да
допринасят за нейното постигане. За разлика от стратегическите цели, те могат да
бъдат краткосрочни и средносрочни.
В рамките на Регионалната програма за управление на отпадъците на РСУО
Панагюрище са разработени подпрограми, които чрез мерките, включени в тях, водят
до изпълнението както на оперативните цели на всяка от подпрограмите, така и на
четирите стратегически цели. Подпрограмите представляват на практика конкретен
план за действие, който обичайно е представен в табличен вид.
Очаква се разработената Регионалната програма да окаже съществен принос за
ефективно използване на ресурсите и намаляване на вредните въздействия на
отпадъците върху околната среда.
Основното предназначение на Регионалната програма е да осигури
практически инструмент за РСУО и общини Панагюрище и Стрелча за планиране и
аргументиране на най-ранен етап на необходимите ресурси, мерки и действия с цел
предоставяне от общината на необходимите качествени услуги по управление на
отпадъците за населението и бизнеса и да подобри управлението на отпадъците в
съответствие с общоевропейската политика за управлението на отпадъците.
Регионалната програма се основава на следните основни принципи:


"Предотвратяване" - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и
избегнато, където това е възможно.



"Разширена отговорност на производителя" и "замърсителят плаща" - лицата,
които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват
околната среда или 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.

24

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на
отпадъците (РСУО) Панагюрище - за общините Панагюрище и Стрелча 2016-2020г.



"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.

Регионалната програма и системата за регионално управление на отпадъците
включват елементи, които осигуряват пълно съответствие с принципите за интегрирано
управление на отпадъците, като се прилага като приоритетен ред 5-степенната
йерархична скала, съгласно чл.6 ал.1 от ЗУО:


Предотвратяване - мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да
стане отпадък,



Подготовка за повторна употреба - повторната 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,



Рециклиране - всяка дейност по оползотворяване, посредством която отпадъчните
материали се преработват в продукти, материали или вещества, за първоначалната
им цел или за други цели,



Друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия,



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

1.3.4 Основни резултати, които се очакват от изпълнението на Регионалната
програма
Очаква се разработената Регионална програма да окаже съществен принос за
ефективно използване на ресурсите и намаляване на вредните въздействия на
отпадъците върху околната среда.
Чрез нея се актуализира и надгражда създадената вече интегрирана рамка за
намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните
отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване
отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите за управление на
отпадъците.
Регионалната програмата за управление на отпадъците представлява
стратегически план, който дава решенията - организационни и инвестиционни за всяка
една дейност - събиране и транспортиране, третиране с постигане на целите за
рециклиране на отпадъците, почистване на обществените места, контрол върху
генерираните строителни и производствени отпадъци.
1.4

Кратка информация и резултати от процедурата за оценка на
съвместимост, екологична оценка и от публичното обсъждане при
разработване на Регионалната програмата

1.4.1 Кратка информация по процедурата за оценка на съвместимост и за
екологична оценка
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1.4.2
Оценка на съвместимост
Нормативни основания - Изискванията и последователността на провеждане на
процедурите по оценка на съвместимост са уредени в Закона за биологичното
разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони.
Компетентен орган - Компетентен орган за провеждане на процедурата е
РИОСВ Пазарджик, в териториалния обхват на която попадат всички общини от РСУО
– Панагюрище и Стрелча.
Уведомяване на РИОСВ Пазарджик с искане за преценка за оценка за
съвместимост - За Регионалната програма за управление на отпадъците в зависимост
от вероятността от въздействието й върху защитените зони и след проверка за
допустимост по чл. 12 от наредбата, компетентният орган преценява начина на
процедиране. В 14-дневен срок от подаване на уведомление компетентният орган
уведомява писмено възложителя на Регионалната програмата за приложимата
процедура, като при необходимост дава указания и определя срок за изпълнението им.
Компетентният орган оповестява писмото на интернет страницата си в 7-дневен
срок.
За извършване на преценка за приложимата процедура възложителят на
регионалната Регионалната програма за управление на отпадъците на най-ранен етап
уведомява компетентния орган чрез уведомление съгласно приложение № 1 към чл. 10,
ал. 1 от цитираната по-горе наредба.
Решение на компетентния орган - При установяване на допустимост на
Регионалната програма за управление на отпадъците компетентният орган преценява
вероятната степен на въздействие на Регионалната програмата върху конкретните
местообитания и/или видове - предмет на опазване в защитените зони.
В 30-дневен срок от уведомяването или от отстраняване на нередностите
компетентният орган издава решение, с което съгласува Регионалната програмата, за
която прецени, че няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие
върху защитените зони.
Когато компетентният орган прецени, че има вероятност плановете, програмите
и проектите/инвестиционните предложения да окажат значително отрицателно
въздействие върху съответната защитена зона, компетентният орган издава решение да
се извърши оценка за степента на въздействие на плановете, програмите и
проектите/инвестиционните предложения върху защитените зони съгласно раздел IV от
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони.

26

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на
отпадъците (РСУО) Панагюрище - за общините Панагюрище и Стрелча 2016-2020г.

Екологична оценка
Нормативни основания - Изискванията и последователността на провеждане на
процедурите по екологична оценка са уредени в Закона за опазване на околната среда и
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми.
Компетентен орган - Компетентен орган за провеждане на процедурата е
РИОСВ Пазарджик, в териториалния обхват на която попадат всички общини от РСУО
– Панагюрище и Стрелча.
Уведомяване на РИОСВ Пазарджик с искане за преценка за екологична оценка За определяне на приложимата процедура по ЕО възложителят подава до компетентния
орган уведомление по образец съгласно приложение № 3 на Наредбата за ЕО, като
внася задание за изработване на плана/програмата в обхват съгласно Закона за
устройство на територията или съответния друг специален нормативен или
административен акт и/или информация за целите и предвижданията на
плана/програмата.
Решение на компетентния орган (РИОСВ Пазарджик) - В 14-дневен срок от
подаване на уведомление компетентният орган уведомява писмено възложителя на
Регионалната програмата за приложимата процедура, като дава указания за
необходимостта от провеждането й и действията, които трябва да се предприемат.
Когато въз основа на уведомлението не може да се определи приложима процедура по
ЕО, компетентният орган информира възложителя каква допълнителна
информация/документация е необходимо да се представи и на кой етап от
разработването на плана/програмата.
За преценяване на необходимостта от ЕО възложителят на плана/програмата
внася писмено искане по образец съгласно приложение № 4 на Наредбата за ЕО до
компетентния орган на хартиен и електронен носител. Компетентният орган в 7-дневен
срок разглежда искането и приложенията към него по отношение на пълнота на
информацията и документацията. При установени непълноти, пропуски и неточност в
искането или в представената документация от възложителя се изисква писмено да
отстрани допуснатите неточности и/или да предостави допълнителна информация в
определен срок.
Мотивирано решение се издава в срок до 30 дни от внасянето на искане от
възложителя на плана или програмата в зависимост от спецификата и сложността им и
се обявява публично.
На интернет страниците на РИОСВ Пазарджик са представени образци на
заявления, чрез попълването на които горната информация се представя в РИОСВ.
1.4.3 Резултати от процедурата за оценка на съвместимост и за екологична оценка
Ще се допълни след извършването им.
1.4.4 Публично обсъждане при разработване на Регионалната програма
Консултирането с обществеността при изготвяне на Регионалната програма за
управление на отпадъците на РСУО Панагюрище е важно, защото повишава
информираността на жителите на общината по въпросите, свързани с управление на
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отпадъците, увеличава многообразието от идеи и предложения при вземането на
решения, осигурява възприемането и подкрепата от обществеността за предвидената
политика за управление на отпадъците и дава политическа легитимация на решенията.
В процеса на разработване на Регионалната програмата се привличат различни
заинтересовани страни в управлението на отпадъците, за да се постигне баланс на
интересите и да се намали рискът от пристрастие при вземането на решения в областта
на управление на отпадъците. Регионалната програмата се разработва в консултации
със заинтересованите страни от общината и задължително предвижда мерки за
информиране относно хода на изпълнението й. С цел осигуряване на обществен достъп
и в съответствие с изискванията на чл.52, ал.7 от ЗУО, Регионалната програма за
управление на отпадъците на РСУО Панагюрище се публикува на интернет страниците
на общините Панагюрище и Стрелча.
ЗУО изисква при разработването на Регионалната програмата, РСУО или
общините членки да организират провеждането на консултации със съответните
заинтересовани страни, държавната администрация, местните власти и обществеността.
Провеждането на консултации се съобразява със следните основни принципи за
реализиране на партньорство:


Всеобхватност и равнопоставеност – консултациите да бъдат с възможност за
участие на всички заинтересовани страни от общината.



Прозрачност – проектите на стратегическите документи и мненията, изразени от
участниците в консултациите, да са публично достъпни.



Документиране – всички изказани идеи и предложения по време на общественият
достъп да бъдат документирани.



Обратна връзка – участниците да получават отговори и реакция на техните
предложения.



България, Европейският съюз и Единният европейски пазар са възприели принципа
на прозрачност на политиката по основателни причини, свързани с икономиката,
управлението и демокрацията.

Процесът на обществени консултации стартира на 24.03.2016 г., когато община
Панагюрище и община Стрелча публикуваха на интернет страниците си Обява относно
изготвяне на Регионална програма за управление на отпадъците с покана към
заинтересованите страни да представят своите предложения за изготвянето й. В
съобщението с поканата бяха подробно разяснени основните постановки на политиката
за предотвратяване на образуването на отпадъци, съдържанието на Регионалната
програма за управление на отпадъците, основните й принципи и цели, както и периода
й на действие.
След разработването му, проектът на Регионалната програма за управление на
отпадъците се публикува на интернет-страницата на общините Панагюрище и Стрелча
с покана за представяне на предложения и мнения към всички заинтересовани страни.
Консултации с обществеността, при положение, че се извършва екологична
оценка (ЕО), ще бъдат проведени и в рамките на процедурата за екологична оценка на
Регионалната програма за управление на отпадъците, в съответствие с изискванията на
закона за опазване на околната среда (ЗООС).
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1.5

Орган на одобрение на Регионалната програмата и дата на одобрение

Регионалната програма за управление на отпадъците се разработва под
ръководството на РСУО Панагюрище и общини Панагюрище и Стрелча. РСУО
Панагюрище се представлява от кмета на община Панагюрище.
Адресът на РСУО на община Панагюрище и община Стрелча е: гр. Панагюрище, пл.
„20-ти април” 13,
Адресът на Община Панагюрище е: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април” 13, електронни
адреси: obstina@abv.bg
Адресът на Община Стрелча - адрес: гр. Стрелча, пл. „ Дружба” 2, електронни адреси:
strelcha11@mail.bg
След процедурата на обществени консултации и процедурата на екологична
оценка окончателният вариант на Регионалната програма трябва да се одобри от
Общото събрание на РСУО Панагюрище.
Контрол по изпълнението й ще се осъществява от:


Звено „УДООСВ“ на община Панагюрище, както и от ОП „Чистота“.



Отдел „Екология“ на община Стрелча, както и от ОП „БКС и ОИ“

Регионалната програмата е отворен документ и може да бъде актуализирана
вследствие настъпили промени в приоритетите на РСУО, на общините Панагюрище и
Стрелча, в националното законодателството и други фактори със стратегическо или
местно значение.
Дата на одобрение на Регионалната програмата за управление на отпадъците –
ще бъде допълнена след одобрението на Регионалната програма.

2

ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО НА
УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ В РСУО

В този раздел са представени основополагащи данни и тенденции, в резултат на
проведения анализ на съществуващото състояние по управление на отпадъците в РСУО
Панагюрище, както и произтичащите от тях изводи и препоръки, които са в основата на
формулирането на мерките за постигне на целите на Регионалната програма за
управление на отпадъците.
На база изготвените анализи са формулирани основните изводи за състоянието и
прогнозите за бъдещо развитие на дейностите по управление на отпадъците.
В анализа на отпадъците са изследвани основните тенденции и данни по
отношение на образуването и методите на третиране на отпадъците, като са направени
констатации във връзка с поставените цели в националното законодателство по
управление на отпадъците. На основата на анализите по-долу са направени изводи и
препоръки.
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2.1

Анализ на обхвата на регионалната система за управление на отпадъците

На основата на направените анализи (показани в Приложение 2.1), могат да се
направят следните основни изводи по отношение на регионалната система за
управление на отпадъците:
 РСУО Панагюрище, включващо Община Панагюрище и община Стрелча, е
учредено на учредително събрание, проведено на 04.11.2010 г. и за председател на
сдружението е определен кмета на гр. Панагюрище.
 Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО) на общините
Панагюрище и Стрелча е регистрирано на 01.06.2016 г.
 Услугите по събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци в
общините Панагюрище и Стрелча са обхванали 100% от населените места и се
извършват от общински предприятия, както следва: за територията на община
Панагюрище - Общинско предприятие (ОП) „Чистота”, а за територията на община
Стрелча - Общинско предприятие (ОП) "БКС и Общински имоти".
 Обемът на Регионалното депо за битови отпадъци (РДБО) е сметнат на база
прогнозата за генерираните отпадъци, който ще се депонират на него, като е
предвидено на депото да се депонират всички отпадъци за 30 – годишен период
(прогнозния период), а изградената Клетка 1 се предвижда да има 7 годишен период на
експлоатация (2015-2021 г.).
 От началото на 2016 г е въведена система за разделно събиране на зелени
отпадъци, която включва 16 контейнера с обем 7 м3 и автомобил за извозването им до
инсталацията за компостиране на "зелени" отпадъци в Регионалната система за
управление на отпадъците.
 Като част от РСУО Панагюрище е изградена инсталация за компостиране с
капацитет 7,47 тона на ден за следните разделно събрани отпадъци: зелени отпадъци от
градините; отпадъци от паркове, и открити пазари; хранителни отпадъци от
заведенията за обществено хранене.
 Събраните отпадъци от населените места в общините Панагюрище и Стрелча се
извозват за депониране в изградената първата клетка на регионалното депо за битови
отпадъци (РДБО), което е част от Регионална система за управление на отпадъците на
регион Панагюрище.
 На площадката на Регионалната система е отредена площадка за строителни
отпадъци, на която ще се извършва рециклирането им, като се предвижда да се изгради
и инсталация за рециклирането им.
 Съгласно издаденото комплексно разрешително № 434– НО/2012 г., на
Регионално депо за битови отпадъци “Панагюрище” за общините Панагюрище и
Стрелча може да се депонират строителни отпадъци, а също така и утайки от ПСОВ.
 ПСОВ на град Панагюрище е открита през месец юни 2015 г и възможностите за
използването на получаваните утайки е в процес на проучване, като ще се предпочита
възможността да се третират на инсталацията за компостиране на „зелени“ отпадъци.
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2.2

Анализ на действащите нормативни и програмни документи в контекста на
правата и задълженията на общините по управление на отпадъците

На основата на направените анализи на националната и общинската нормативна
рамка и програмни документи в областта на управлението на отпадъците (показани в
Приложение 2.2), могат да се направят следните основни изводи:
 Националната правна рамка е цялостно съобразена с европейското
законодателство и включва конкретни разпоредби, определящи обхвата, правата и
задълженията на местните власти по отношение на управление на отпадъците, в т. ч.
ангажиментите за поетапно увеличаване на количествата отпадъци, които се
рециклират и оползотворяват, и намаляване на депонираните отпадъци;
 Общините Панагюрище и Стрелча провеждат политика и мерки в областта на
управлението на отпадъците на основата на добре разработени, ясни и детайлни
стратегически и програмни документи, одобрени от общински съвет;
 Общините осъществяват контрол, мониторинг на напредъка и периодичен отчет
за изпълнението на програмните документи, като е препоръчително всички отчети да се
публикуват на интернет страницата на общините;
 Община Стрелча има разработена Наредба за управление на отпадъците на
територията на общината. Наредбата е изготвена в съответствие с изискванията на чл.
22 от Закона за управление на отпадъците.
 Община Панагюрище е изготвила нова Наредба за управление на отпадъците на
територията на община Панагюрище, в който се съдържат важни, самостоятелно
обособени раздели и се допълва сега действащата наредба. Новата Наредба покрива
изискванията на ЗУО от 2012 г относно третиране на биоотпадъците, строителните
отпадъци, а също така съдържа и подробно разписана система за управление на другите
видове отпадъци на територията на общината.
 Общините Панагюрище и Стрелча са предприели своевременни действия за
разработване на нова регионална програма за управление на отпадъците на основание
чл. 52 от ЗУО. Изготвянето на Регионалната програма за управление на отпадъците се
осъществява при спазване на „Методически указания за разработване на регионални
програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“, утвърдени със заповед
РД-211/31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите.
2.3

Анализ на отпадъците
Изводи от анализа на отпадъците, показан в Приложение 2.3:

 До въвеждане в експлоатация на Регионалното депо за битови отпадъци (РДБО)
„Панагюрище“, количествата на битовите отпадъци са отчитани на база подадените от
общините данни, които докладват количествата на база брой на курсовете и
товароносимост на камионите, поради липсата на везни за измерване на депонираните
количества.
 През последните години в общините Панагюрище и Стрелча се очертава ясна
тенденция на намаляване на общото количество събрани смесени битови отпадъци,
като за община Панагюрище количеството отпадъци между 2011 и 2015 година
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намалява 3 пъти, а за същия период в община Стрелча това намаление е 6 пъти, което
може да бъде обяснено с грешно отчитане или неточни данни, подавани към общините.
 По отношение на разделното събиране на отпадъци, общините Панагюрище и
Стрелча не успяват да постигнат напълно целите в НПУО (до 1 януари 2016 г. - наймалко 25 % от общото тегло на тези отпадъци), тъй като процентът на предадените за
рециклиране отпадъци от общото количество генерирани отпадъци от бита през 2015 г
е съответно 19,8% за община Панагюрище, а за община Стрелча – 22%. За да постигнат
желаните резултати, общините трябва да предприемат мерки в тази насока, като
провеждане на разяснителна кампания сред населението във връзка с ползите и целите
на разделното събиране на отпадъците.
 За постигане на целите за биоразградими отпадъци - на регионалното депо е
изградена инсталация за компостиране на зелени отпадъци (зелени отпадъци от
градините; отпадъци от паркове и открити пазари; хранителни отпадъци от заведенията
за обществено хранене), с капацитет 1 277,5 т/год. Въведено е и разделно събиране на
зелените отпадъци, като за целта са закупени 16 броя контейнери с обем 7 м 3 и
автомобил за транспортиране на зелени отпадъци с обем на надстройката 10 м3.
Предвижда се и въвеждане на система за разделно събиране на хранителни отпадъци от
заведенията за обществено хранене и транспортирането им до инсталацията за
компостиране. Предвижда се и закупуване на компостери и раздаването им в
населените места в двете общини.
 Общините Панагюрище и Стрелча постигат изпълнение на Националният
стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите
отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.:
o изпълняват националните цели през 2013 г., определящи максимално
допустимо количество биоразградими отпадъци за депониране в размер от 152
кг/жител за година.
o ще изпълнят и националните цели през 2020 г., определящи максимално
допустимо количество биоразградими отпадъци за депониране в размер от 109
кг/жител за година.
 Изпълненият проект за определяне на морфологичния състав на битовите
отпадъци на община Панагюрище има важно значение за прецизиране на количествата
и изпълнението на целите, включително за битовите биоотпадъци.
 В община Панагюрище има информация за количествата на строителните
отпадъци за периода 2011 – 2014 г., която не е пълна, а за община Стрелча липсва
такава информация.
 Съгласно данни от НСИ на ниво област Пазарджик през разглеждания период от
време се забелязва известна динамика в отчетените количества. Наблюдава се рязък
спад през последните години, който може да се дължи както на естествени процеси,
така и на техническа грешка при отчетността. Делът на ОСР, генерирани на
територията на общините в РСУО спрямо ОСР на общините в област Пазарджик не
може да бъде изчислен.
 Целесъобразно е да се извърши проучване за територията на община
Панагюрище и община Стрелча за общо генерирани ОСР, оползотворени ОСР,
32

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на
отпадъците (РСУО) Панагюрище - за общините Панагюрище и Стрелча 2016-2020г.

морфологичен състав и източници на този поток отпадъци, както и проучване и
информация относно количествата ОСР от ремонтна дейност на домакинства, който
поток отпадъци е ангажимент на общината за оползотворяване или обезвреждане.
 На РСУО Панагюрище е отредена площадка за строителни отпадъци, на която ще
се извършва тяхното рециклиране, като се предвижда да се закупи и инсталация за
рециклиране.
 Изпълнителите на строителни и ремонтни дейности, не винаги доставят
отпадъците на съответното депо, а се случва да ги изхвърлят на нерегламентирани
места сред природата.
 Проучват се възможностите за използването на получените количества
обезводнена утайка от ПСОВ Панагюрище в инсталацията за биокомпостиране в РСУО
или депонирането им в Регионално депо за битови отпадъци Панагюрище.
2.4

Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъци

Анализите на развитието и състоянието на инфраструктурата за събиране,
транспортиране и третиране на битовите, строителните отпадъци и отпадъци от утайки
от ПСОВ (Приложение 2.4), дават основание да се направят следните основни изводи и
препоръки за община Панагюрище и община Стрелча:
 Община Панагюрище и Стрелча са осигурили съдове и техника за извозване на
смесени битови отпадъци, която обслужва 100% от населението на общината и
осигурява необходимата честота на извозване, която да не допуска препълване на
контейнерите. Община Панагюрище е сключила договор с ОП „Чистота” за извършване
на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъците от
територията на общината, а община Стрелча - ОП „БКС и ОИ”.
 След изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците
Панагюрище през октомври 2015г., смесените битови отпадъци, генерирани на
територията на общини Панагюрище и Стрелча, се транспортират за депониране на
регионалното депо за битови отпадъци (РДБО) Панагюрище.
 Рекултивацията на „Регламентирано депо Панагюрище 1“ в землището на
гр.Панагюрище е изпълнена при изграждането на РДБО Панагюрище, като е монтирана
инсталация за изгаряне на извлечения от депото биогаз.
 Разработен е работен проект за рекултивацията на депо „Черни ниви” в
землището на гр. Стрелча, чиято реализация се предвижда да започне през 2016г., като
се търсят средства за финансиране от ПУДООС.
 За оползотворяване на отпадъци от опаковки общини Панагюрище и Стрелча са
сключили договори с „Екопак България” АД, като все още не са достигнати целите за
2016 г, но с предвидените информационни кампании и при необходимост поставяне на
допълнителен брой контейнери за разделно събиране се очаква наваксване на това
изоставане.
 В края на 2015 г. е изградена и е в експлоатация Инсталация за компостиране на
зелени отпадъци (от обществените паркове и поддръжката на зелените площи около
сградите, хранителни отпадъци - от заведенията за обществено хранене, отпадъци от
градините, отпадъци от паркове и открити пазари, дървесни отпадъци), обслужваща
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РСУО Панагюрище, с капацитет 1277,5 т/година, която е разположена в стопанския
двор на Регионалното депо за битови отпадъци „Панагюрище“.
 От началото на 2016 г в общините на РСУО Панагюрище е въведена е система за
разделно събиране и транспортиране на "зелени отпадъци" - от паркове и градини
(зелени отпадъци при поддържането на тревните площи за обществено ползване,
отпадъци от пазари и зелени отпадъци от градини) към новоизградената инсталация за
компостиране на "зелени" отпадъци.
 Предвижда се и въвеждане на система за разделно събиране на хранителни
отпадъци - от заведенията за обществено хранене и третирането им в новоизградената
инсталация за компостиране на "зелени" отпадъци, при осигуряване на финансиране.
 Предвижда се и закупуване на компостери за домашно компостиране и
раздаването има на населението в двете общини
 Община Панагюрище и община Стрелча имат сключени договори с организации
по оползотворяване на останалите видове масово разпространени отпадъци (МРО) –
ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и ИУГ;
 На територията на общини Панагюрище и Стрелча няма действащи депа за
строителни отпадъци. В Регионалната система за управление на отпадъците
Панагюрище има площадка за строителни отпадъци с размери 20 м х 40 м и с годишен
капацитет 636,35 тона, на която ще се извършва съхранението и рециклирането им.
Предвижда се да се изгради и инсталация за рециклиране. Съгласно условията на
комплексното разрешително (КР) на РДБО строителните отпадъци могат да се приемат
на регионалното депо за депониране.
 Получаваните утайки ПСОВ на гр. Панагюрище ще се третират на инсталацията
за компостиране на зелени отпадъци. Съгласно условията на комплексното
разрешително (КР) на РДБО утайките могат да се приемат на регионалното депо за
депониране;
 За изпълнение на изискванията на чл. 19, ал. 3, т 11. на ЗУО за осигуряването на
площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата,
във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на
общината, и при необходимост в други населени места, община Панагюрище е
сключила договори с фирми, притежаващи такива площадки, на които гражданите да
могат ежедневно да оставят разделно събраните опасни отпадъци от бита, от ремонтна
дейност и други разделно събрани отпадъци, както следва:
o „НЕМЕЗИС“ ЕООД - площадка № 1 за съхраняване на ИУМПС и
ИУЕЕО, предаване и приемане на ОЧЦМ;
o "АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ" АД - площадки за събиране и
временно съхраняване на ИУМПС;
o "ПРОМ АГРО ТРЕЙД 68" ЕООД – площадка за събиране и временно
съхраняване на отпадъци от ИУГ;
o „Гарант Авто 1“ ООД – за отработени масла.
 За община Стрелча не е задължително това изискване по чл. 19, ал. 3, т 11. на
ЗУО, но независимо от това има такава организирана площадка: Ремонтна база на ОП
34

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на
отпадъците (РСУО) Панагюрище - за общините Панагюрище и Стрелча 2016-2020г.

„БКС и ОИ“, където се събират разделно събраните опасни отпадъци от бита, от
ремонтна дейност, едрогабаритни отпадъци (ЕГО), рециклируеми, зелени и други
разделно събрани отпадъци.
 Необходимо е община Панагюрище да отреди площадка за разделно събраните
опасни отпадъци от бита, от ремонтна дейност и други разделно събрани отпадъци,
като едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и др.
2.5

Анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и
осъществени мерки за тяхното възстановяване

Анализите на старите общински депа за отпадъци (Приложение 2.5) дават основание да
се направят следните основни изводи:
 През 2005, 2006 и 2007 са рекултивирани и след съставен констативен протокол
от посещение на място, са закрити с решение на РИОСВ–Пазарджик депата на всички
села в община Панагюрище, а отпадъците им, заедно с отпадъците на гр. Панагюрище,
са се депонирани на „Регламентирано депо Панагюрище 1“, разположено в землището
на гр. Панагюрище.
 През 2007 са рекултивирани и след съставен констативен протокол от
посещение на място, са закрити с решение на РИОСВ–Пазарджик депата на всички
села в община Стрелча, а отпадъците им са се депонирани на депо „Черни ниви”, в
местността „Окопана“ в землището на гр. Стрелча, което е било единственото
функциониращо депо на територията на общината.
 По договор за "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен
проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на
отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча е извършено проектиране на
рекултивацията на „Регламентирано депо Панагюрище 1“ в Община Панагюрище и
депото „Черни ниви“ в местността "Окопана" в землището на град Стрелча".
 Рекултивацията на „Регламентирано депо Панагюрище 1“ имот № 085303 в
землището на гр. Панагюрище е изпълнена при изграждането на РДБО Панагюрище,
като е монтирана и инсталация за изгаряне на извлечения от депото биогаз.
 Предвижда се реализация на работен проект за рекултивацията на депо „Черни
ниви” в землището на гр. Стрелча, включващо и инсталация за биогаз, да започне през
2017г., като са подадени документи за финансиране по ПУДООС.
 Общините предвиждат да осигурят в дългосрочна перспектива дейностите по
след експлоатационни грижи и мониторинг на общинските депа след тяхното закриване
и рекултивация, като средствата за тези дейности ще се от приходите от таксата битови
отпадъци - отчисленията по чл. 60, ал. 2 на ЗУО, които са елементи от разходите по чл.
66, ал. 1, т. 3 от Закона за местните данъци и такси и ще се одобряват от община
Панагюрище и община Стрелча ежегодно в рамките на цялостния им бюджет.
 В района на общини Панагюрище и Стрелча периодично се появяват
замърсявания с отпадъци, които редовно се почистват, като отговорни за почистване на
площи, замърсени с неопасни и битови отпадъци, са кметове на населените места.
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2.6

Анализ на организацията за управление на отпадъците в регионалните
съоръжения; финансиране и определяне на цени за услугите по управление на
отпадъците в РСУО

Анализът на организационните схеми и форми за управление на отпадъците,
планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите (показан в Приложение
2.6), дава основание за следните изводи и предложения:

 И двете общини от РСУО регион Панагюрище са изпълнили изискванията на
чл. 22 от ЗУО и са приели нормативна уредба за управление на отпадъците на местно
ниво, отговаряща на изискванията на националното законодателство.
 Организацията на дейностите по събиране, третиране и транспортиране на
отпадъци (вкл. строителни и производствени) на територията на общините от регион
Панагюрище е определена с Наредби за управление на отпадъците на територията на
община Панагюрище и на община Стрелча.
 На територията на общини Панагюрище и Стрелча, които са част от РСУО,
функционира и се доразвива организация по отношение на разделното събиране на
почти всички видове битови отпадъци, за които общините имат ангажименти,
произтичащи от националното законодателство.
 В общините се прилага принципът „замърсителят плаща“ относно строителните
отпадъци и утайките от ПСОВ.
 Принципът „замърсителят плаща“ се е прилагал частично по отношение
услугите, свързани с битовите отпадъци поради технически проблеми, свързани с
измерване на точното количество изхвърлени битови отпадъци, особено от
домакинствата до въвеждането в експлоатация на Регионална система за управление на
отпадъците през октомври 2015г.
 Общини Панагюрище и Стрелча са създали нормативна възможност за
юридическите лица да заплащат услугите по организирано сметоизвозване на база
количество чрез предварителна заявка или чрез самостоятелно организиране на
транспортирането им.
 Принципът „Разширена отговорност на производителя“ се прилага на
територията на община Панагюрище и на община Стрелча за следните групи масово
разпространени отпадъци (МРО): отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии
и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
(ИУЕЕО), излезли от употреба гуми (ИУГ) и отработени масла, като общините са
сключили договори за сътрудничество с организации за оползотворяване на тези
видове МРО.
 Общини Панагюрище и Стрелча реализират постъпления от такса битови
отпадъци на 1 жител по-ниски от постъпленията на национално ниво, за разглеждания
период в РПУО.
 Най-голям дял в разходите за управление на отпадъци на територията на
община Панагюрище имат разходите за сметосъбиране и сметоизвозване до депо за
битови отпадъци, следвани от разходите за зимно и лятно почистване на териториите,
предназначени за обществено ползване, и разходите за закриване на нерегламентирани
сметища. Отчисленията по чл. 64 и чл. 60 от ЗУО са следващото голямо перо в
разходните отчети, следвани от разходите за снегопочистване и за проектиране.
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 Най-голям дял в разходите за управление на отпадъци на територията на
община Стрелча имат разходите за сметосъбиране и сметоизвозване до депо за битови
отпадъци, следвани от разходите за закупуване на съдове за битови отпадъци, разход за
заплати и осигуровки на персонала, назначен за дейностите по управление на
отпадъците. Отчисленията по чл. 64 и чл. 60 от ЗУО са следващото голямо перо в
разходните отчети, следвани от разходите по проучване и проектиране и разходите за
зимно и лятно почистване на териториите, предназначени за обществено ползване.
 Предвижда се да продължава досегашната практика за малки количества ОСР от
ремонтни дейности на домакинствата (напр. до 3 куб.м.), както и за едрогабаритни
отпадъци (ЕГО) осигуряване от общините възможност за безплатното им извозване от
домовете срещу предварителна заявка в рамките на няколко дни и по предварително
установен график.
2.7

Анализ на институционалния капацитет

Въз основа на анализа на институционалния капацитет в сферата на
управлението на отпадъците и осъществяването на управленските и контролните
правомощия на общината по ЗУО и общинската наредба по чл. 22 (показан в
Приложение 2.7) са направени следните изводи и препоръки:
 Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион „Панагюрище” е
юридическо лице със седалище в община Панагюрище, като дейността му се
подпомага и осигурява от общинските администрации на общините Панагюрище и
Стрелча. Всеки от членовете на общините членки на Сдружението определя със
заповед служители от съответната общинска администрация, които да подпомогнат
дейността му.
 В община Панагюрище няма обособен отдел, който да се занимава с
отпадъците, а голяма част от дейностите по управление на отпадъците се изпълняват в
рамките на Звено „УДООСВ“, като само един служител е с длъжност старши експерт
„Управление на отпадъците“.
 В община Стрелча няма обособен отдел, който да се занимава с отпадъците, а
голяма част от дейностите по управление на отпадъците се изпълняват в Дирекция
„Административно, финансово и информационно обслужване” от специалист „Еколог”
към звено „Екология”.
 В община Панагюрище Звено „УДООСВ“ определя политиката за управление
на околната среда, изготвя концепции, планове и програми по управление на
отпадъците, координира и контролира участниците по изпълнението им, актуализира
местната нормативна уредба и я привежда в съответствие с промените на
законодателството, осигурява изграждане на екологичната инфраструктура.

В община Стрелча специалист „Еколог” участва в изготвянето на програми,
стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда; участва в
разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и
възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината,
координира дейността на общинската администрация в областта на екологията
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 По отношение на разработване на годишни бюджети и определяне на такси за
управление на отпадъците, основните функции в община Панагюрище са възложени на
Звено „УДООСВ“, като „Местни данъци и такси“ подпомага тази дейност.
 Основна функция за разработване на годишния бюджет в община Стрелча и
определяне на таксите за управление на отпадъците има Дирекция "Административно,
финансово и информационно обслужване”, като директорът на дирекция „АФИО” и
директорът на „БКС и ОИ” определят такса „смет” на територията на общината.
 По отношение на контролната
Панагюрище обезпечава контролните
съответствие със ЗУО по управление на
опазване на озеленените площи, заедно
„Чистота“.

дейност Звено „УДООСВ“ в община
правомощия на кмета на общината в
отпадъците, опазване на околната среда и
с 4 служители от общинско предприятие

 В Стрелча със Заповед на кмета са определени персонално служителите,
упълномощени да контролират дейностите, свързани с образуване, събиране,
транспортиране и обезвреждане на битови и строителни отпадъци на територията на
общината и да съставят актове при констатиране на нарушения на ЗУО и Наредба № 2
на Общински съвет и това са: гл. специалист „Чистота” при ОП „БКС и ОИ” за
землището на гр. Стрелча, специалист екология към звено „Екология” за землището на
гр. Стрелча, кметовете на с. Дюлево, с. Смилец, с. Блатница, с. Свобода.
 По отношение на обществени консултации и информиране на обществеността, в
община Панагюрище общи функции са възложени на Отдел „Връзки с обществеността,
протокол и международно сътрудничество” и Дирекция “Административно, правно и
информационно обслужване”, като служителите в Звено „УДООСВ“ подпомагат двете
дирекции в тази дейност.
 В общинска администрация Стрелча функции, свързани с обществените
консултации и механизми за информиране на обществеността и обществени
консултации за изпълнение на тези функции, са възложени на Дирекция
“Специализирана администрация” - подпомагаща кмета на общината в представянето
на политиката и дейността на органите на местната власт пред обществеността.
 Други административни структури в община Панагюрище, имащи отношение
към управлението на отпадъците са: Дирекция ,,Финансово-счетоводни дейности и
бюджет”, Кметове на селата – 8 в община Панагюрище, Постоянна Комисия
,,Екология, туризъм, селско и горско стопанство“ и заместник кмет стопански
дейности.
 Други административни структури в община Стрелча, имащи отношение към
управлението на отпадъците са: Дирекция ,,АФИО”, Кметове на селата – 4 в община
Стрелча и Комисия “Социална и инженерна инфраструктура в общината, общинска
собственост, курортно дело, дейности свързани с предприсъединителните фондове на
ЕС и екология” и заместник кмета.
 По отношение на събиране, транспортиране, оползотворяване и третиране на
отпадъците, община Панагюрище и община Стрелча обезпечават изпълнението на
функциите, като прилага подходяща комбинация от няколко подхода.
 Като цяло, не се наблюдават смесване и дублиране на функции между
основните звена и на двете общини, като за дадена дейност по отпадъците всяко звено
има ясно формулирани функции за нейното изпълнение.
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 С цел оптимизиране на системите за управление на потоците отпадъци,
общините са извели от административната структура функции за събиране,
транспортиране, оползотворяване и третиране на отпадъците чрез възлагане на
общински фирми на част от правомощията във връзка с предоставяне на услугите, като
обезпечават изпълнение на ангажиментите на общината съгласно изискванията на ЗУО
и подзаконовите нормативни документи за управление на всички потоци битови
отпадъци.
 И в двете общини изискваната в ЗУО минимална честота на проверките поне
веднъж годишно се изпълнява и както документалните, така и проверките на място се
провеждат редовно, а също и по сигнал на гражданите.
 Препоръчително да прави публично достояние отчетите за изпълнение на
дейността по отпадъците.
 В количествено отношение, броят на служителите в звената за управление на
отпадъците и в двете общини не е достатъчен за изпълнение на възложените функции.
 Не се наблюдават проблеми, свързани с текучество или затруднения при
набиране на персонал.
 Квалификацията на персонала с функции за управление на отпадъците е добра.
Ежегодно се прилагат мерки за повишаване на квалификацията предимно чрез
обучения по различни проекти и програми.
 Материално-техническата и информационната обезпеченост на служителите с
функции за управление на отпадъците в администрацията на общини Панагюрище и
Стрелча е добра.
2.8

Анализ на информирането на обществеността
регионалната система за управление на отпадъците

по

въпросите

на

Анализът (Приложение 2.8) показва, че през последните години общини
Панагюрище и Стрелча прилагат проактивен подход и предприемат активни мерки
за информиране на гражданите и бизнеса за различните предоставяни услуги в
областта на управление на отпадъците.
Основно във връзка с разработването и реализацията на проекта „Изграждане
на регионалната система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”, който
се изпълнява по Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата
за третиране на отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 е
създадена система за информиране на обществеността, включваща доклади за
свършената работа, отчети, обществено обсъждане на Докладите за ОВОС,
радиопредавания, публикации в пресата и др.
На интернет страницата на община Панагюрище и на Стрелча се публикуват
протоколите от проведените общи събрания на регионално сдружение за
управление на отпадъците (РСУО) на общините Панагюрище и Стрелча.
Изводи и препоръки:
 Общините Панагюрище и Стрелча разполагат с добре структурирана система за
информиране на обществеността, механизъм за разглеждане на жалби и осигуряване
на административни услуги на гражданите. Планираните действия се основават на
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разбирането за необходимостта гражданите да познават йерархията за управление на
отпадъците и начините за управление на различните видове отпадъци. Общини
Панагюрище и Стрелча са предприели действия за информиране на населението
относно различните потоци отпадъци с цел повишаване на общественото съзнание и
създаване на навици за екологосъобразно отношение към отпадъците.
 Общините Панагюрище и Стрелча изпълняват всички ангажименти за
консултации с обществеността, произтичащи от екологичното законодателство. Всяка
от общините привлича обществеността в процеса на вземане на решения по изготвяне
на планове и програми и по инвестиционни предложения на територията.
 Образователно-информационната политика в областта на управление на
отпадъците на общините не е много добре проведена, макар да е планирана, и мерки и
дейности в тази област са включени в предходните програми за управление на
отпадъците на всяка от общините за период 2011-2015 г.
 Голяма част от информацията в областта на отпадъците се публикува на
интернет страницата на общините. Това затруднява намирането й, тъй като на сайта
липсва обособен сектор „Управление на отпадъците” където гражданите да намерят
компактна информация по управление на дейностите с отпадъци.
 Като се има предвид значението и обхвата на този вид общински услуги,
препоръчително е РСУО да организира модул за отпадъците на интернет сайта си или
ако няма сайт, то да се въведе Информационна система „Управление на отпадъците“ на
страницата на община Панагюрище - с отделна страница на отдел Екология (Околна
среда), където да се публикува и актуализира информацията във връзка с управлението
на отпадъците в регион Панагюрище.

3

SWOT АНАЛИЗ

SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на обекта на стратегическия
анализ от средата, в която той функционира. Обектът на стратегически анализ се
разглежда откъм неговите "силни страни" и "слаби страни". Средата, в която
функционира обектът на стратегически анализ, се диференцира на "възможности" и
"заплахи".
Силни страни. Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество,
което притежава секторът. Силната страна е отличителна компетенция, която дава
сравнително предимство.
Слаби страни. Слабите страни представляват ограниченията или недостигът на
ресурси, умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на сектора.
Възможности. Възможностите представляват най-благоприятните елементи на
външната среда. Това са благоприятни външни фактори, от които секторът се възползва
или би могъл да се възползва.
Заплахи. Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те
поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние.
Направеният SWOT анализ на управлението на отпадъците в
Панагюрище показва посочените по-долу резултати.

40

РСУО

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на
отпадъците (РСУО) Панагюрище - за общините Панагюрище и Стрелча 2016-2020г.

3.1

Достижения и силни страни

 Изграден е административен капацитет в РСУО Панагюрище, като общото
събрание включва кметовете на общини Панагюрище и Стрелча, за председател на
РСУО е избран кмета на Панагюрище и са определени 4 служители (по двама от всяка
община членка), които да подпомагат и осигурят дейността на Регионалното
сдружение.
 В община Панагюрище е изграден административен капацитет по отношение на
управление на отпадъците, като има 1 служител, които е главен експерт отпадъци, а в
община Стрелча има 1 служител, който е специалист Екология и отговаря и за
отпадъците.
 В община Панагюрище и община Стрелча се разработват необходимите
програми, наредби и други нормативни документи, които се фокусират върху бъдещи
действия с цел решаване на съществуващите проблеми.
 В община Панагюрище и община Стрелча е установена практика за налагане на
законодателството, чрез ефективен контрол в сектора посредством ефективен контрол
по управление на отпадъците, провеждан от експертите по отпадъци в общините, както
и от специално назначени служители в общинските предприятия.
 В община Панагюрище и община Стрелча са изградени предпоставки, които
позволяват участието на обществеността при вземане на решения, свързани с
управление на отпадъците - процедури по ОВОС, публични обсъждания, предоставяне
на информация чрез различни медии и интернет.
 И в двете общини на регион Панагюрище са изградени и функционират
общински системи за организирано събиране и извозване на битовите, строителните и
други видове отпадъци, като нивото на покритие е 100% във всички селища от региона.
 България е една от страните с ниско ниво на генерирани отпадъци на 1 жител в
ЕС, а Панагюрище е една от общините с много ниско ниво на генерирани отпадъци на 1
жител в България, като община Стрелча е с още по – ниско ниво.
 Община Панагюрище и община Стрелча са организирали ефективно прилагане
на схемата за разширена отговорност на производителя за масово разпространени
отпадъци, чрез партньорство с организациите за оползотворяване на МРО.
 Нивото на събираемостта на такса битови отпадъци в община Панагюрище и
община Стрелча е високо и устойчиво.
 РСУО Панагюрище е приключило работите по проект „Изграждане на
регионалната система за управление на отпадъците в регион Панагюрище“, включващ:
o Регионално депо за неопасни отпадъци - 1 клетка;
o Инсталация за компостиране на зелени отпадъци;
o Система за разделно събиране на „зелени“ отпадъци
o Площадка за строителни отпадъци 800 м2;
o Депо за хумус с площ 1 000 м2;
o Депо за земни маси с площ 3 000 м2;
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3.2

Проблеми и слаби страни

 Не са въведени социални механизми за защита на социално слабите слоеве от
населението, което ограничава увеличаването на размера на таксите и осигуряване на
собствен финансов ресурс за инвестиции в сектора на управление на отпадъците.
 Недостатъчна активност на гражданите и неправителствените организации в
началните фази на планиране и проектиране на съоръжения и дейности по управление
на отпадъците и засилена активност в по-късните фази на процеса.


Недостатъчен капацитет за обезвреждане на опасни отпадъци.

 Недостатъчно добро ниво на информационно обезпечаване на процесите,
свързани с вземането на информирани управленски решения.
 Липса на целенасочени мерки и
предотвратяване образуването на отпадъци.

стимули,

които

да

допринесат

за

 Няма изградена мониторингова система, която да отчита удовлетвореността на
обществеността и заинтересованите лица от резултатите, свързани с дейностите и
услугите по управление на отпадъците.
 И в двете общини, членки на РСУО, не е достатъчен броя служители,
занимаващи се само с управление на отпадъците.
 Отпадъци от строителство и разрушаване (ОСР) - Липсва подробна информация
за количествата на ОСР в общините, няма организация за разделното им събиране и
инсталация за рециклиране


Няма система за разделно събиране и транспорт на Хранителни отпадъци

 Таксата за отпадъци в двете общини се определя не въз основа на
действителното количество отпадъци, а на база данъчна оценка на имота, като има
възможност за плащане на основа на декларирани съдове за смет.
3.3

Възможности

 Използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблемите,
свързани с ефективното управление на отпадъците.
 Промяна на обществените нагласи в полза на екологосъобразно и ефективно
управление на отпадъците.
 Разрастване на пазара на суровини от рециклируеми отпадъци, както в рамките
на ЕС, така и в региона.
 Създаден капацитет и наличие на нормативна основа за изграждането на единна
интегрирана информационна система за управление на отпадъците.
 Нови ефективни технологии, позволяващи рециклиране и оползотворяване на
отпадъците.
 Подобряване на ефективността на системите за управление на масово
разпространени отпадъци (МРО) с цел осигуряване на висококачествено рециклиране и
прилагане на принципа за разширена отговорност на производителя.
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3.4

Заплахи

 Подготвян от ЕК нов пакет за промени в европейското законодателство в сектор
отпадъци с разширени и повишени цели за предотвратяване, рециклиране и
оползотворяване на отпадъците и фактическа забрана на депонирането.
 Слаба покупателна способност на домакинствата и трудност на ниско доходните
групи да отделят допълнителни средства за услуги и дейности, свързани с управление
на отпадъците.
 Необходимите публични инвестиции и оперативни разходи за управление на
отпадъците съобразно нормативните изисквания и достигане на набелязаните цели са
значителни.
 Значително увеличение на разходите за управление на битови отпадъци с
въвеждането на РСУО и необходимостта за повишаване на такса битови отпадъци за
населението.

4

ЦЕЛИ НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ

Отправна точка за определяне на стратегическите цели на Регионалната
програма за управление на отпадъците на РСУО Панагюрище за периода 2016-2020 г.
са направените изводи от прилаганата политика за управление на отпадъците на
територията на общините Панагюрище и Стрелча, препоръките и SWOT анализа, както
и целите на националната политика за управление на отпадъците и ефективно
използване на ресурсите, респективно предвижданията на Националния план за
управление на отпадъците 2014-2020 г.
Стратегическите цели отразяват крайния ефект за обществото, резултат от
провежданата политика. Целите трябва да дават отговора на въпроса: „Какво искаме да
постигнем”. Стратегическите цели се поставят в дългосрочен план. Те трябва да са
малко на брой. При формулиране на стратегическите цели трябва да се използват
възможно най-кратки и синтезирани изречения с ясна формулировка, която да е
разбираема за тези, които не са експерти в дадена област.


Принципите за определяне на стратегическите цели са следните:
Релевантност - целите трябва да стимулират общината да изпълнява своята мисия;



Реалистичност на подхода - целите трябва да бъдат реалистични, като се отчита
SWOT анализът;



Мотивираност - целите трябва да стимулират дейностите в рамките на съответната
област на политиката);



Прозрачност/разбираемост - целите трябва да бъдат определени просто и ясно;



Ангажираност/задължителност - целите трябва да предопределят задълженията;



Хармонизираност- целите в областта на политиката и звената вътре в институцията
трябва да бъдат в тясна взаимна връзка.
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При формулиране на стратегическите цели на регионалните програми за
управление на отпадъците следва да се изхожда от стратегическите цели, поставени в
Националния план за управление на отпадъците за същия период, т.е. стратегическите
цели в регионалните програми е целесъобразно да са съобразени с тези в НПУО.
За всяка от стратегическите цели се разработват оперативни цели, които следва
да са пряко съотносими към съответната стратегическа цел, т.е. да допринасят за
нейното постигане. Както и стратегическите цели, оперативните цели също са кратки и
ясни. За разлика от стратегическите цели, те могат да бъдат краткосрочни и
средносрочни. И при формулиране на оперативните цели трябва да се приложат общите
правила за определяне на цели, а именно целите трябва да са:


Специфични – да са възможно най-точни и конкретни;



Измерими – да са формулирани по начин, които да дава възможност за оценка дали
са постигнати;



Реалистични – да е възможно да бъдат изпълнени;



Времево обвързани – да е определен срок за изпълнение.

Някои от оперативните цели са предварително заложени в националното
законодателство и в националните програмни документи, например целите за
рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло; целите за
биоразградимите отпадъци и т.н. За онези потоци отпадъци или компоненти на
системата за управление на отпадъците, за които няма определени национални цели,
регионалното сдружение също е целесъобразно да определи оперативни цели. Те
следва да отразяват избраните подходи за съблюдаване на йерархията на отпадъците в
различните области от управлението на отпадъците. Резултатите от анализа на
настоящата ситуация и изводите в SWOT анализа са базата за дефиниране на такива
цели.
В съответствие с това са идентифицирани основна и четири стратегически цели
на Регионалната програма и са описани по-долу:
Основната цел на Регионалната програма е да допринесе за устойчивото
развитие на РСУО Панагюрище и на общините Панагюрище и Стрелча чрез
реализиране на интегрирана система за управление на отпадъците, която да доведе до
намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните
отпадъци, подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс,
увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за
управление на отпадъците.
Въз основа на това, Стратегическите цели, чието постигане през периода на
Регионалната програма ще допринесе за изпълнението на генералната стратегическа
цел за ефективно използване на отпадъците като ресурси и намаляване на генерирането
и на депонирането им, включват:


Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез
предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване;



Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени
отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им;
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Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна
околна среда;



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

Тези цели са в синхрон и с целите на Националния план за управление на отпадъците
2014-2020 г.
С оглед прилагане на необходимите мерки по управление на отпадъците на регионално
ниво, настоящата програма е насочена основно към:


Предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на
отпадъци.



Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.



Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и
транспортиране на отпадъците.



Прилагане на екологосъобразно обезвреждане на отпадъците - правилна
експлоатация на Регионалната система за управление на отпадъците на регион
Панагюрище.



Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците.



Укрепване на административния капацитет на администрацията, отговорна за
управлението на отпадъците в РСУО Панагюрище и в общините Панагюрище и
Стрелча.



Увеличаване на инвестициите и прилагане на принципите "Отговорност на
производителя" и "Замърсителят плаща" при интегрирано управление на
отпадъците.



Повишаване участието на обществеността при управление на дейностите по
отпадъците;



Развитие на устойчиви системи за управление на специфични потоци отпадъци.

За да се изпълнят оперативните цели и да се достигнат стратегическите
цели на дадена програма, в т.ч. и регионалната програма за управление на
отпадъците, трябва да се изпълнят определен набор от дейности. Дейностите за
постигане на целите се обособяват в подпрограми. Достигането на всяка
стратегическа цел може да се осъществи чрез изпълнението на една или няколко
подпрограми.
Изборът на конкретни целенасочени мерки и тяхната комбинация във
времето представляват различните алтернативи за достигане на набелязаните
цели.
Във връзка с прилагането на Регионалната програма за управление на
отпадъците на регион Панагюрище са избрани конкретни целенасочени мерки,
необходими за изпълнение изискванията на ЗУО и НПУО 2014-2020 г., които са на
две нива:


Регионално ниво
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Общинско ниво

Мерки на регионално ниво
Голяма част от мерките на регионално ниво вече са изпълнени, поради което
остават сравнително малко мерки за изпълнение. Изпълнените мерки са свързани със
създаване на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) и изграждане
и функциониране на Регионалната система за управление на отпадъците, както са
описани по-долу:


Създаване и функциониране на РСУО



Определяне на органи управление и водеща община на РСУО



Определяне на обхвата на РСУО



Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците



Въвеждане на система за разделно събиране на „зелени“ отпадъци



Възлагане за разработване и приемане на Регионална програма за управление на
отпадъците



Проектиране и разрешителни режими във връзка с изграждането на Регионалната
система за управление на отпадъците



Определяне на участието на всяка от общините от сдружението при провеждането
на обществените поръчки, предмет на инвестиционния проект на Регионалната
система за управление на отпадъците. Като водеща община е определена Община
Панагюрище.



Определяне на собственото финансово участие за съфинансиране на изграждането
на елементите на Регионалната система за управление на отпадъците за регион
Панагюрище.



Закриване и рекултивация на старото общинско депо за битови отпадъци на община
Панагюрище.



Разработване на работен проект за рекултивация на старото общинско депо за
битови отпадъци на община Стрелча



Определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата цена от
потребителите на Регионалната система за управление на отпадъците (общините членове на регионалното сдружение).



Разпределяне на задълженията между отделните общини за изпълнение на целите за
разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битовите
отпадъци.

Мерките, които остава да се прилагат на регионално ниво, са свързани основно с
дейността на Регионалната система за управление на отпадъците, както и
доизграждането й и включват:


Осъществяване на контрол на експлоатацията на регионалната система за
управление на отпадъците и дейността на избрания оператор.
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Изграждане на система за разделно събиране на хранителни отпадъци от
заведенията за обществено хранене



Закупуване и раздаване на населението в двете общини на компостери за фамилно
компостиране.



Въвеждане в експлоатация на площадката за временно съхранение и рециклиране на
строителни отпадъци и изграждане на Инсталация за рециклиране на строителни
отпадъци.



Закриване и рекултивация на старото общинско депо за битови отпадъци на община
Стрелча.



Даване на съгласие и определяне на цените в случаите, когато регионалната система
за управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалното сдружение
или от други притежатели на отпадъци.

Мерки на общинско ниво
На общинско ниво голяма част от мерките също вече са изпълнени, както са
описани по-долу:


Участие в Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините
Панагюрище и Стрелча за изграждане на Регионална система за управление на
отпадъците Пазарджик.



Определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и
развитието на Регионалната система за управление на отпадъци.



Определяне на общините, които възлагат обществени поръчки за избор на
доставчици и изпълнители по изграждането на елементите на Регионалната система
за управление на отпадъци, както и за представителността на общините в комисиите
за провеждане на обществените поръчки.



Определяне на собствения принос на всяка от двете общини за финансиране на
Регионалната система за управление на отпадъци.



Осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и
други.



Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до Регионалната система за
управление на отпадъци.



Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии
от населените места в общините, предназначени за обществено ползване.



Закриване и мониторинг на депото за битови отпадъци на община Пазарджик и
разработване на работен проект за рекултивация и мониторинг на депото за битови
отпадъци на община Стрелча.



Определяне на площадка за временно съхранение и рециклиране на СО в
Регионалната система за управление на отпадъци.



Приемане на нормативна уредба за прилагане на ЗУО и Наредбата за управление на
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
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Разделно събиране на битови отпадъци на територията на общината за следните
отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.



Наличие на площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци в населени места над
10 000 жители– град Панагюрище.



Сключване, актуализиране, продължаване и контрол на договори с организации по
оползотворяване на масово разпространени отпадъци и оказване съдействие на
организациите за оползотворяване, в т.ч. определяне местата за разполагане на
необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване
на масово разпространението отпадъци.



Изменение и актуализиране на общинските програми и наредби.



Изпълнение на решенията на общото събрание на Регионалното сдружение за
управление на отпадъците на регионален принцип и



Въвеждане на система за разделно събиране и транспортиране на "зелени" отпадъци
от поддържането на общински, държавни и частни озеленени площи и декоративна
растителност.



Почистване от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 от ЗУО почистване на отпадъци от пътя, земното платно, пътните съоръжения,
обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси, както и осигуряване на
съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжения за тяхното
третиране



Допълнение на договорите или сключване на договори за извършване на услуга
осигуряване на чистота, сметосъбиране и сметоизвозване.



Осигуряването на информация на обществеността по всички въпроси и
ангажименти, вменени от закона чрез интернет страницата на съответната община,
както и по друг подходящ начин



Осигуряване на интернет достъп по националната нормативна уредба чрез линк към
интернет страницата на МОСВ и РИОСВ-Пазарджик



Осигуряване на интернет достъп по общинската нормативна уредба, свързана с
управлението на отпадъците – програма, наредби.



Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места
и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.



Контролни дейности - извършване на проверки, съставяне на констативни
протоколи, предписания, актове за установяване на нарушения, издаване на
наказателни постановления.

Мерките, които остава да се прилагат на общинско ниво са:


Организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на
община Панагюрище и община Стрелча.
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Въвеждане в експлоатация на площадката за строителни отпадъци в Регионалната
система и изграждане на инсталация за предварително третиране и рециклиране на
СО.



Съдействие за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка
за повторна употреба.



Въвеждане на разделно събиране и съхраняване на битови биоразградими отпадъци
от заведенията за обществено хранене, в т.ч. определяне местата за разполагане на
необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и
транспортирането им в Инсталацията за компостиране на „зелени“ отпадъци.



Допълнение и изменение на договорите за поддържане на озелените площи с клаузи
за минимизиране на "зелените" отпадъци.



Осигуряване на площадки по чл. 19, ал.3, т. 11 от ЗУО за предаване на разделно
събрани битови отпадъци от домакинствата и други обекти –. хартия и картон,
метал, пластмаса и стъкло, ЕГО и др.



Създаване и поддържане на регистър на площадките за предаване на отпадъци от
пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Панагюрище и
община Стрелча.



Изменение на нормативната база за определяне на такса "битови отпадъци".

Тези конкретни мерки са включени в разработените подпрограми с мерки, като
са посочени индикативните разходи, както и очакваните резултати и ползи.
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5
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОДПРОГРАМИ ОТ МЕРКИ ЗА
ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, КАКТО И ИНДИКАТОРИТЕ ЗА
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НАПРЕДЪКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
МЕРКИТЕ
В рамките на Регионалната програма за управление на отпадъците на РСУО
Панагюрище за периода 2016-2020 г. са разработени седем подпрограми, които чрез
мерките, включени в тях, водят до изпълнението както на оперативните цели на всяка
от подпрограмите, така и на всяка от четирите стратегически цели.
Стратегическа цел

Подпрограма

Цел 1: Намаляване на вредното
въздействие
на
отпадъците
чрез
предотвратяване образуването им и
насърчаване на повторното им използване

Подпрограма
предотвратяване
отпадъци

с

мерки
образуването

за
на

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

Подпрограма за постигане на целите за
подготовка за повторна употреба и за
рециклиране на битовите отпадъци от
хартия, метали, пластмаса и стъкло;
Подпрограма за постигане на целите
биоразградимите битови отпадъци;
Подпрограма за предотвратяване и
намаляване на риска от депонирани
отпадъци;
Подпрограма
управлението
отпадъци;

за
на

подобряване
строителните

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

Подпрограма
за
информационно
осигуряване, запазване и подобряване
на административния капацитет на
РСУО

Цел 4: Превръщане на обществеността в
ключов фактор за прилагане на
йерархията на управление на отпадъците

Подпрограма
за
прилагане
на
разяснителни кампании и информиране
на обществеността по въпросите на
управление на отпадъците
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Обвързаност между цели и програми на
Регионалната програма за управление на отпадъците на РСУО Панагюрище 2016-2020 г.
Цел 1: Намаляване на
вредното въздействие на
отпадъците чрез
предотвратяване
образуването им и
насърчаване на повторното
им използване

РПУО 2016-2020 г.

Цел 2: Увеличаване на
количествата на
рециклираните и
оползотворени отпадъци,
чрез създаване на условия
за изграждане на мрежа от
съоръжения за третиране

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

Цел 4: Превръщане на
обществеността във
ключов фактор при
прилагане йерархията на
управление на
отпадъците
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Програма за предотвратяване образуването на
отпадъци

Подпрограма за постигане на целите за подготовка за
повторна употреба и за рециклиране на битовите
отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло;

Подпрограма за постигане на целите за
биоразградимите битови отпадъци

Подпрограма за предотвратяване и намаляване на
риска от депонирани отпадъци

Подпрограма за подобряване управлението на
строителните отпадъци

Подпрограма за информационно осигуряване,
запазване и подобряване на административния
капацитет на РСУО

Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании
и информиране на обществеността по въпросите на
управление на отпадъците
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Всяка от седемте подпрограми е представена в текстов и табличен вид.
Текстовата част съдържа кратко въведение, в което са представени ключови
изисквания, предизвикателства и оперативни цели, както и основни съображения,
свързани с постигане на целите. В табличен вид са представени всички мерки към
подпрограмата във формат съгласно Методологичните указания 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.).
Някои от мерките имат т.нар. хоризонтален характер, т.е. допринасят за
постигането не само на целите на конкретна подпрограма, към които те са най-пряко
свързани, а и за постигането на целите на други подпрограми. Примери за такива мерки
са голяма част от мерките, включени в Подпрограмата за информационно осигуряване
запазване и подобряване на административния капацитет на РСУО.
Мерките могат да се групират и като инвестиционни мерки и неинвестиционни
мерки, или както се наричат често "меки" мерки. Програмите съдържат както
инвестиционни мерки, така и неинвестиционни мерки.
Инвестиционните мерки включват основно изграждането на инфраструктура в
т.ч.: инсталации за предварително третиране на битови отпадъци с цел оползотворяване
на битовите отпадъци и предотвратяване на емисиите на парникови газове; инсталации
за компостиране/анаеробно разграждане; клетки за депониране; рекултивация на
излезли от експлоатация депа за отпадъци; закупуване на съдове и транспортни
средства за разделно събиране и транспортиране на биоотпадъци и др.
Инвестиционните мерки в подпрограмите са ограничени на брой, тъй като голяма част
от инвестиционните дейности в РСУО (общините) са приключени до приемане на
Регионалната програмата, което е видно в анализите на текущото състояние на
управлението на отпадъците. На практика в рамките на времевия период на
Регионалната програмата се предвиждат инвестиции за закупуването на: система
за разделно събиране на биоразградими отпадъци (съдове и автомобил),
компостери за фамилно компостиране, инсталация за строителните отпадъци,
както и рекултивация на старото депо за отпадъци на община Стрелча.
Неинвестиционните мерки включват дейности, в т.ч.: нормативни промени;
развитие на административен капацитет; назначаване на служители; обучение на
служители; подготовка на проекти; подобрения на контролни дейности; разработване
на методики, инструкции и др.административни актове; информационни кампании;
разработване и внедряване на информационни системи и др. Част от мерките са
остойностени на базата на информация за изпълнението на сходни дейности и
експертни допускания. За една част от мерките не е предвиден бюджет, тъй като те се
финансират в рамките на обичайния бюджет на общината за съответната бюджетна
година. Основно, това са мерките, влизащи в обхвата на дейностите на общините и са
финансирани от бюджета на общините.
По-долу са описани подпрограмите на Регионална програма за управление на
отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО)
Панагюрище 2016-2020 г.
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Стратегическа цел 1
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез
предотвратяване образуването им и насърчаване на
повторното използване

Програма за предотвратяване образуването на отпадъци
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Съгласно чл. 29 точка 1 на Рамковата директива за отпадъците (РДО) на ЕС
всяка страна членка на ЕС трябва да разработи Програма за предотвратяване на
образуването на отпадъци. Предвидените в нея цели и мерки трябва да доведат до
прекъсване на връзката между икономическия растеж и въздействието върху околната
среда, свързано с образуването на отпадъци. Под мерки за предотвратяване на
образуването на отпадъци трябва да се разбира всяка мярка, която се предприема преди
едно вещество, материал или продукт да се превърне в отпадък и която допринася за
това да се намали количеството отпадъци и тяхното вредно въздействие върху човека и
природата или съдържанието на вредни вещества в отпадъците. Според РДО, както и
според българския закон за управление на отпадъците (ЗУО), "отпадък" е всяко
вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се
освободи, или е длъжен да се освободи".
В съответствие с Рамковата директива за отпадъците на ЕС и Законът за
управление на отпадъците се изисква да се разработят Програми за предотвратяване на
образуването на отпадъците.
Първата Национална Регионалната програма за предотвратяване образуването
на отпадъци е разработена като неразделна част от Националния план за управление на
отпадъците 2014-2020 г. Мотото на Националната програма за предотвратяване на
образуването на отпадъци 2014-2020 г. е „Най-полезният отпадък е този, който въобще
не е възникнал“. Програмата на РСУО Панагюрище за предотвратяване на
образуването на отпадъци има следното съдържание:


Въведение. В този раздел се представят философията и смисълът на
предотвратяването на отпадъците като най-модерната и екологична политика в
областта на отпадъците. Тъй като за България това е нова политика, целта е този
раздел да запознае ползвателите и вземащите решения на местно ниво с
предотвратяването на отпадъците като част от националната политика за ефективно
използване на ресурсите.



Определение и място на предотвратяването на отпадъците в йерархията на
управление на отпадъците. Този раздел има за цел да представи по-подробно и да
запознае ползвателите на документа със същността на предотвратяването на
образуване на отпадъци.



Цели на Регионалната програма. В тази част от Регионалната програмата са
представени взаимообвързаните стратегическа и оперативни цели.



Анализ и описание на мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци.
В този раздел са представени тези от примерните мерки за предотвратяване на
отпадъците от Приложение 4 на Закона за управление на отпадъците, които са
релевантни за прилагане на регионално и общинско ниво. Представена е същността
на съответната мярка, доколко мярката се прилага до настоящия момент в общините
Панагюрище и Стрелча и бъдещо прилагане и възможни индикатори.



План за действие, в който по всяка от примерните типови мерки за ПО съотносими
към регионално и общинско ниво са посочени конкретни мерки със срок за
изпълнение, финансиране, резултати, индикатори за напредък и отговорност за
изпълнение.
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1. Въведение
Предотвратяването на отпадъци (ПО) има най- висок приоритет в йерархията на
управление на отпадъците. Най-големите натоварвания на околната среда възникват
при производството на един продукт и именно поради това тези натоварвания се
намаляват чрез мерки за ПО. Освен това, по този начин се намаляват и вредните
влияния вследствие на изгаряне, транспортиране и складиране. В крайна сметка
предотвратяване на образуването на отпадъци означава да не възникват отпадъци, да не
се произвеждат продукти, които после да трябва да бъдат рециклирани или
обезвреждани. Отпадъкът не изчезва просто така, а чрез депонирането и изгарянето,
дори чрез рециклирането, само се променя като вещество. Например при изгарянето,
дори и чрез най-съвременните технологии, възникват емисии и/или остатъчни
вещества, които трябва да се изхвърлят. В най- добрия случай отпадъците се
оползотворяват, но дори и в този случай възникват натоварвания поради употребата на
енергия и вода за производствения процес. Поради това най-адекватното
противодействие на проблемите с отпадъците са действията преди образуването на
отпадъци, а именно предотвратяването на образуването на отпадъци.
Едновременно с това, ПО е и съществен принос към отдавна необходимия
преход към ефективно използване на ресурсите. Увеличаването на времето на
ползването на продуктите, или пък многократната употреба на продукти, които
обичайно се изхвърлят след единствена употреба, има като резултат намалено
използване на ресурсите на планетата, а не само предотвратяване на вредното
въздействие върху околната среда от изхвърлени повече отпадъци в резултат на пократката употребата на тези продукти. Следователно изпълнението на мерките за ПО
допринася за постигане на европейските и националните цели за ефективно използване
на ресурсите.
Този преход обаче трябва да бъде направен така, че да не води до намаляване на
благосъстоянието и на икономическия растеж. Тоест не става въпрос за това да има
конкуренция на екологичните и икономическите политики, а да се използва
икономиката за постигане на екологичните изисквания.
В този контекст мерките за предотвратяване или минимизиране образуването на
отпадъците и свързаните с тях рискове за околната среда са от съществено значение за
ограничаване изчерпването на първичните ресурси и климатичните промени.
В сравнителен европейски план през 2011 г. община Панагюрище е с понеблагоприятни стойности на показателя „генерирани битови отпадъци на жител“,
който за общината е 643,85 кг/ж, a средноевропейското ниво е 520 кг/ж., докато община
Стрелча е с по-благоприятни стойности от 485,88 кг/ж.
През следващите години обаче този показател силно намалява и за двете
общини, като за 2015 г за община Панагюрище е 256,07 кг/ж, а за община Стрелча е
85,86 кг/ж.
Разглежданият показател е ключов индикатор за политиките за предотвратяване
на битовите отпадъци, чието управление е пряко от компетенциите на общините.
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Участници в дейностите по предотвратяване на образуването на
отпадъци
В настоящият раздел са представени основните участници в разработването и
реализацията на политиките по предотвратяване на отпадъците и тяхната роля в
процеса, тъй като е много важно възможните мерки и бъдещи действия да се адресират
към най-подходящите участници.


Държава

Държавата създава ефективни законова рамкова и регулации на национално
ниво за подпомагане на участниците в дейностите по предотвратяване образуването на
отпадъци. За целта държавата може да предвиди в съответните актове стимули за
производства или потребление с по-малко отпадъци, например финансова подкрепа на
фирмите по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г. Държавата може
също така чрез нормативен акт да забрани използването на дадени продукти, ако това
не противоречи на европейските норми, както и определянето на задължения,
ограничения в разпространението, регламентиране на транспортирането, складирането
и третирането на отпадъците и др.


Общини

Общините са отговорни за събирането на отпадъците на тяхната територия, като
извършват тази дейност самостоятелно или чрез регионални сдружения. По силата на
чл. 52 от ЗУО те са длъжни да изготвят програма за управление на отпадъците, чиято
структура, цели и предвиждания отговарят на НПУО, включително и програма за
предотвратяване на отпадъците. В общинските програми и наредби за управление на
отпадъците могат да се включат и съвсем конкретни мерки за ПО, като например
реализация на проекти за домашно компостиране, информационни кампании и др.


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, например, от подкрепа на европейски проекти и
програми или по пазарни съображения. Неправителствени организации, които
подкрепят идеите за общество, стремящо се към нулеви отпадъци, могат да създадат
платформи и доброволни мрежи за всички субекти, които имат желание да допринесат
за реализация на тези политики.


Домакинства

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 „удобства", респективно да
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вложи повече усилия и време. Поради това реално и действащо предотвратяване на
отпадъци сред потребителите може да се очаква, когато на пазара се предлагат
достатъчно стоки и услуги, които са ефективни от екологична гледна точка и в резултат
на мащабни, целенасочени и постоянни кампании от страна на местните власти.
2. Предотвратяване на образуването на отпадъци - определение и място в
йерархията за управление на отпадъците
Предотвратяването на отпадъците е определено
съответстващото национално законодателство като:

в

европейското

и

"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".
Количествено и качествено предотвратяване

Докато намаляването на количествата образувани отпадъци се нарича
количествено предотвратяване на отпадъци, то намаляването на съдържанието на
вредни вещества в материалите и продуктите се нарича качествено предотвратяване на
отпадъците. Двата аспекта са тясно свързани и не трябва да се разглеждат като
независими, а по-скоро като взаимно допълващи се. Неправилно е да се смята, че ако
отпадъкът или неговото третиране само по себе си няма вредно въздействие, то този
отпадък не трябва да се предотвратява. По време на самото третиране се изразходва
енергия, вода, заема се пространство. Само в случай, че даден продукт не бъде
произведен, то той не би се превърнал в отпадък, т.е. в случая на 100% количествено
предотвратяване няма да има нужда и от качествено предотвратяване. Тъй като обаче
това е нереалистично, е ясно, че за всеки продукт трябва да се прилагат и двата аспекта.
Когато няма количествено предотвратяване, това не означава, че не трябва да има
качествено и обратно.
Предотвратяване
производството

още

във

фазата

на

проектирането,

тоест

преди

Предотвратяването е хоризонтална мярка, която обхваща всички фази на потока
от материали - добив, производство, разпространение и потребление.
Предотвратяването на отпадъка не е само в една от тези фази. Колкото по-рано се
реализират мерките по предотвратяване, толкова по-ефективни ще бъдат. В този
смисъл мерки, предприети във фазата на дизайна и пред-дизайна, биха имали по-голям
положителен ефект. Предотвратяване по време на дизайна означава да се предприемат
мерки още във фазата на вземане на техническите решения при проектиране. Това
включва не само еко-дизайн на продуктите, но и стратегическо развитие от гледна
точка на икономически показатели, позиция на пазара, планиране на разходи и пр.,
както и използване на технологии, изискващи по-малко материал, влагане на по-малко
опасни субстанции, по-малко опаковки, по-рядко преместване и по-малко складиране.
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Както е посочено във Въведението на РПУО, предотвратяването на отпадъци
стои най- високо в йерархията на отпадъците.
3. Цели на Регионалната програма за управление на отпадъците на РСУО
Панагюрище за предотвратяване образуването на отпадъци
Предвижда се Стратегическа цел, която да се подпомага от оперативна цел, за
изпълнението на която се предвижда пакет от мерки. Тези цели напълно кореспондират
с националните цели по предотвратяване на отпадъците.
Стратегическа цел на Регионалната програма за предотвратяване на
отпадъците е: „Намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху човека и
околната среда чрез предотвратяване образуването им".
Оперативната цел е формулирана по следния начин: „Нарастването на нормата
на натрупване на битови отпадъци е със значително по-бавни темпове от нарастването
на доходите“. Като ежегоден индикатор е посочена стойността на показателя за
съответната година на програмния период, а като целеви индикатор - нормата на
натрупване на битови отпадъци през 2020 г. за община Панагюрище да е не повече от
269,13 кг/ж, а за община Панагюрище да е не повече от 90,23 кг/ж.
Постигането на посочената оперативна цел изисква целенасочена общинска
политика, тъй като регион Панагюрище е с добри показатели на доходи и заетост в
страната, което означава и съответният ръст на потребление, съпътстван и от
генериране на отпадъци в резултат на потреблението. Поради това е необходимо
прилагане на мерки за да може да бъде постигнат преследвания с Регионалната
програмата резултат.
4. Мерки за предотвратяване образуването на отпадъци, съгласно
Приложение №4 към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУО
В Приложение №4 към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУО са изброени примерни мерки за
ПО. Няколко от тези мерки са относими към компетенциите на местните власти,
респективно за РСУО Панагюрище, и са разгледани по-долу, като е спазвана следната
единна структура при изложението: първата подточка обяснява същността на мярката,
след това се представя досегашно прилагане и бъдещо съдържание и като трета
подточка са дадени възможни индикатори за проследяване на успеха на мярката.
4.1. Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти за
насърчаване на ефикасното използване на ресурсите
4.1.1. Същност на мярката
Съдържанието на тази мярка може да се раздели на две групи дейности:


Разработване на планове и програми от общинските органи

Съгласно българското законодателство общините в РСУО разработват
Регионална програма за управление на отпадъците и програма за предотвратяване
образуването на отпадъци като част от нея, която се разработва в съответствие със
структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на
отпадъците.


Прилагане на икономически мерки
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С използването на различни по вид икономически стимули се цели повишаване
на екологосъобразното поведение на гражданите и бизнеса.
4.1.2. Досегашно прилагане и бъдещи възможности
Въпреки че вече са разработвани и приети различни програми, както в областта
на околната среда като цяло, така и специално в областта на управление на отпадъците,
трябва да се подчертае, че в настоящата програма се предвиждат конкретни
взаимообвързани мерки за предотвратяване на отпадъците в РСУО Панагюрище, като
се отчитат мерките в Националната програма за предотвратяване на образуването на
отпадъци, а и спецификите на общините. Целта на Регионалната програмата е да бъде
създаден ясен план с посочени конкретни действия, които РСУО Панагюрище следва
да изпълни при осъществяване на политиката си за предотвратяване образуването на
отпадъци, като част от общата си политика в сферата на отпадъците. За да има резултат
програмата за предотвратяване, образуването на отпадъци на РСУО Панагюрище,
трябва да бъде правен периодичен преглед на изпълнението на мерките от плана за
действие и постигнатите резултати.
Въвеждането на „електронна община", освен преките положителни ефекти за
гражданите и бизнеса, има значим принос към политиката за ПО и ефективно
използване на ресурсите. Разглежданите мерки ще доведат до предотвратяване на
употребата на хиляди тонове офис хартия и съответните консумативи, което е
равнозначно на предотвратени хиляди тонове отпадъци. През последните години
общините в РСУО Панагюрище въвеждат електронното управление най-вече при
предоставяне на административни услуги на гражданите и администриране на местните
данъци и такси - към 2015 г. гражданите и бизнесът в община Панагюрище и в община
Стрелча могат да ползват електронни услуги за плащане на местните данъци и такси.
Резултатите обаче показват, че е много малък броят на гражданите и фирмите,
възползващи се от тази пестяща време и предотвратяваща отпадъци практика.
Следователно усилията на общините трябва да се фокусират върху увеличаване на
електронните услуги и популяризирането им сред гражданите и фирмите. Това може да
стане и в рамките на информационните кампании на общините за предотвратяване на
отпадъците, като част от цялостната информационна дейност по управление на
отпадъците.
Удължаването на жизнения цикъл и повторната употреба на стоки и продукти е
мярка, която води пряко до намаляването на количеството образувани отпадъци. Затова
в общините или РСУО може да се осъществи пилотен проект за създаване на центрове
за поправка и повторна употреба на стоки, при възможност за финансиране по ОПОС
2014-2020 г.
4.1.3. Индикатори
Индикатор за проследяване на успеха на Регионалната програма за
предотвратяване образуването на отпадъци е броят реално изпълнени или в процес на
изпълнение мерки, предвидени в нея, както и постигането на крайната количествена
цел.
За да се отчете напредъкът на общинските стратегии за електронна община, за
целите на ПО, като индикатор следва да се използва броят на въведените електронни
услуги. Също така е нужно да бъде периодично отчитан броят проведени
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информационни кампании, чрез които общината стимулира гражданите да използват
предоставяните електронни услуги.
4.2. Използване на разяснителни кампании и оказване на финансова подкрепа на
бизнеса за вземане на решение или друг вид подкрепа
4.2.1. Същност на мярката
Не всички предприятия имат потенциал да идентифицират адекватни мерки за
ПО. Това важи особено силно за малките и средните предприятия и поради това е
полезно и за тези предприятия да се предвидят разяснителни кампании относно ползите
от прилагане на мерки по ПО. Повишаването на информираността и на съзнанието за
екологосъобразно поведение и производство и сред тези представители на бизнеса
повишава възможността за прилагане на мерки по ПО от по-широк кръг лица и
следователно и ефективността на ПО се повишава. Съществуват и възможности за
икономическо стимулиране на дребния бизнес за по-активно включване в политиките
за предотвратяване на отпадъците, като например различни данъчни ставки.
4.2.2. Досегашно прилагане и бъдещи възможности
Досега в общините в РСУО Панагюрище са се провеждали разяснителни и
обучителни кампании в областта на управлението на отпадъците, но целенасочено
кампании за предотвратяване на отпадъци не са осъществявани.
В настоящата програма за предотвратяване образуването на отпадъци се
предлага община Панагюрище като водеща община РСУО да стане бенефициент по ОП
„Добро управление 2014-2020 г.“ и да разработи проект за обучение и информационна
кампания конкретно по политиките за ПО.
Друга предвидена мярка е патентните данъци по закона за местните данъци и
такси (ЗМДТ) за тези малки и средни предприятия (МСП), чиято дейност пряко води до
повторна употреба на дадени продукти (например ремонт на обувки, мебели, дрехи и
пр.) и оттам и до ПО да бъдат сведени до минималните допустими нива. Тази мярка е
съответстваща и на Националната програма за предотвратяване на образуването на
отпадъците.
Предвижда се още (възможно в рамките на горепосочения проект) и създаване и
поддържане на общински интернет портал в подкрепа на дейността на съответните
МСП, съдържащ информация относно:


Местоположението и друга полезна за потребителите информация за обектите,
чиято дейност пряко води до повторна употреба на дадени продукти (напр. ремонт
на обувки, мебели, дрехи, домакински уреди и пр.) и оттам и до ПО.



Мястото, наличните количества и друга полезна информация за строителни
материали - втора употреба, които могат да се използват от граждани и фирми
вместо подобни новопроизведени продукти, например тухли, керемиди и др.;



Информация, предназначена за МСП, представяща
предотвратяване на отпадъците в ежедневната дейност.

добри

практики

за

В съответствие с Националната програма за предотвратяване на образуването на
отпадъци общините в РСУО може да предложат и определяне на минимална ставка на
патентния данък за фирми, чиято дейност пряко води до повторна употреба на дадени
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продукти. Целта е да се стимулират собствениците на занаятчийски работилници и
ателиета за поправка да разширяват и модернизират своята дейност, като предоставят
по- качествени услуги на гражданите.
4.2.3. Индикатори
Брой проведени информационни кампании; работещ общински интернет портал
за услуги и информация по предотвратяване на отпадъците.
Относно въвеждането на минимален размер на патентния данък за лица, чиято
дейност пряко води до повторна употреба на дадени продукти, следва да се вземе
предвид броя на лицата, извършващи такава дейност и гласуването на такава промяна
от общинския съвет.
4.3. Използване на разяснителни кампании и предоставяне на информация,
насочена към широката общественост като цяло или към специфични групи от
потребители.
4.3.1. Същност на мярката
Популяризирането на различни практически действия, водещи до
предотвратяване на отпадъците, може да се извършва чрез съответни кампании в
средствата за масова информация, рекламни брошури, интернет сайтове и пр. Целта на
тези кампании е потребителят да е в състояние да взема информирано решение при
пазаруване или при извършване на ежедневните дейности в домакинството с оглед
предотвратяване на отпадъците и намаляване на тяхното количество. Голяма част от
това количество представляват рекламни материали, разпространявани в пощенските
кутии. За разлика от други хартиени отпадъци (като вестниците и списанията
например) към този отпадъчен поток могат да се предприемат мерки за
предотвратяване на образуването, също така и към офис хартията и отпадъците от
опаковки.
За намаляване на количеството отпадъчна хартия, образувано от
разпространението на рекламни материали (в т.ч. и безплатните вестници) в редица
европейски държави съществува практика за поставяне на стикери "против нежелана
поща" на разположение на всеки, който желае да участва. Съществуват и споразумения
между пощенските служби и местните власти за зачитане отказа на домакинствата,
поставили стикер на пощенските кутии, от получаване на рекламни материали.
Общините в РСУО Панагюрище може да предприемат действия за насърчаване
поставянето на стикер "против нежелана поща", включително чрез дизайн на стикера,
отпечатване на пилотен тираж и разпространението му в пилотен район. Тази мярка
трябва да бъде съпътствана от организиране на обсъждане и сключване на
споразумение с рекламодатели и разпространители за подобряване на каналите за
дистрибуция на стикера и зачитане отказа на домакинствата, поставили стикер на
пощенските кутии, да получават рекламни материали.
4.3.2. Досегашно прилагане и бъдещи възможности
В България има добри примери за проведени информационни кампании относно
предотвратяване на отпадъците, например кампанията „Зелена идея", провеждана от
МОСВ и различни радиостанции и финансирана по ОПОС 2007-2013 г. Досега на
територията на общините Панагюрище и Стрелча са провеждани ежегодни
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информационни кампании от организацията за оползотворяване на опаковки („Екопак
България”АД), по въпросите, свързани с дейността им и всяка година се изпращат
информационни рекламни материали за разпространение от общината, но не са
провеждани такива, които са конкретно и целенасочено за ПО.
Следващите информационни кампании от организациите по оползотворяване
ще включват тематика за ПО, като заедно с това ще бъдат проведени и целенасочени
кампании за разясняване и предоставяне на информация за политиките по ПО.
Основният резултат на тази мярка е повишаване на съзнанието на широк кръг от
населението за важността от опазване ресурсите и за възможни мерки за ПО, в частност
специални целеви групи ще са децата и учениците, които най-бързо се приобщават към
„зелените“ идеи. Въпреки че непосредствените резултати от тази мярка не могат да се
измерят количествено, тя има много голямо значение за формиране на съзнание в
потребителското общество, което да се стреми да избягва образуването на отпадъци.
Финансирането на тези проекти може да се осъществи от ОП „Добро управление
2014-2020 г." в рамките на същия проект, посочен като източник на финансиране на
мярка 4.2.
4.3.3. Индикатори
Брой проведени информационни кампании за гражданите;
информация в общинския портал за предотвратяване на отпадъците.

включена

4.4. 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.
4.4.1. Същност на мярката
В своето съобщение „Обществени поръчки за по-добра околна среда" (COM
(2008) 400) Европейската комисия определя зелените обществени поръчки като
процедура, чрез която публичните органи се стремят да 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. В съобщението се препоръчва определяне на
общи критерии за „зелените" обществени поръчки, като по този начин се постигне
прилагане на единен подход от страните членки, за да не се нарушава конкуренцията на
пазара на Общността.
Според българското и европейското законодателство за обществените поръчки
има две възможности при тяхното възлагане: офертите може да се сравняват или само
на база най-ниска цена, или на база „икономически най-изгодна" оферта, което
означава, че ще бъдат взети предвид други критерии за възлагане, включително цената.
Тъй като критерият „икономически най-изгодна оферта" винаги се състои от два или
повече подкритерия, то те могат да включват екологични критерии.
Съгласно Наръчника за екологичните обществени поръчки, важно е да са
изпълнени следните условия, на които да отговарят критериите:


да са свързани с предмета на договора;



да бъдат конкретни и обективно количествено измерими;
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да са обявени предварително;



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 отстраняване.

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.
4.4.2. Досегашно прилагане и бъдещи възможности
Настоящата Регионалната програма предвижда провеждане на обучение на
служители от звената за обществени поръчки на общинските администрации относно
"зелени обществени поръчки", включително разработване на детайлни методически
указания и примерни тръжни документи. Целта на тази мярка е към 2020 г. поне 20% от
проведените от общините в РСУО Панагюрище обществени поръчки да са "зелени".
4.4.3. Индикатори
Брой и/или стойност на „зелени" обществени поръчки, проведени обучения и
брой на служителите, участвали в тях.
4.5. Използване на доброволни споразумения, експертни групи на
потребители/производители или секторни преговори с оглед на това съответните
предприятия или промишлени сектори да съставят свои собствени планове или цели за
предотвратяване образуването на отпадъци, или да внесат корекции в продукти или
опаковки, от които се получава голямо количество отпадъци
4.5.1. Същност на мярката
Доброволните споразумения могат да се разделят условно в две групи - между
държавата/общините, от една страна, и представители на бизнеса, от друга, както и
доброволни споразумения между представители на бизнеса помежду им, като
предимството на доброволните споразумения е, че резултатът е желан и от двете
страни. Тези споразумения са подходящи за дейности, за които е трудно или
нецелесъобразно да се регулират със закон. Например може да бъде между общината и
браншова организация на бизнеса, като браншови организации на хотелиерите и
ресторантьорите и да касае количеството изхвърляни хранителни отпадъци. Такова
споразумение може да се сключи и с представителите на търговските вериги на
хранителни стоки относно храни с приближаващо изтичане срока на годност или за
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продажба на стоки в насипно състояние с цел избягване на отпадъци от опаковки.
Друга възможност е изпращане на електронни фактури на желаещите клиенти от
доставчиците на услуги като ток, вода, топлофикация, телефон и други с цел
спестяване на хартия и на разходи и материали за доставка.
Вследствие на биоразградимостта си хранителните отпадъци оказват силно
въздействие върху околната среда, тъй като в процеса на биологично разграждане в
условията на депата за отпадъци отделят топлина, биогаз и замърсители в инфилтрата.
В този контекст, мерките за ограничаване на количеството на образуваните хранителни
отпадъци са от съществено значение.
За успешното реализиране на мерките за предотвратяване е възможно да бъдат
привлечени производителите, търговците, ресторантьорите и хотелиерите, като за
целта на първо място трябва да се повиши осведомеността им и да се насърчи
готовността им да участват в провеждането на проекти в тази насока. В рамките на
провежданите от общините в РСУО Панагюрище информационни кампании ще бъде
включена и темата за борба срещу прекомерното образуване на хранителни отпадъци
от домакинствата и обучение за правилното потребление и съхранение на хранителни
продукти.
4.5.2. Досегашно прилагане и бъдещи възможности
Тази мярка е позната, но нейното прилагане не е широко разпространено в
България. Подходяща мярка е например въвеждане в асортимента на намалени „детски"
порции, при запазване на предлаганите „нормални" порции. Използването на храни с
приближаващо изтичане срока на годност от търговските вериги също може да е
предмет на проучване, например да се създаде организация такива храни да се
предлагат на социално слаби слоеве от населението.
Възможна мярка е и създаването на общинска платформа за общо доброволно
споразумение със съответно наименование и лого, раздаване на годишни награди и др.,
като членуващите в това споразумение фирми и организации получават допълнителна
реклама чрез публикуване на списъка от фирми в сайта на общината или пък чрез
организиране на широко медийно отразяване при връчването на годишните награди.
За да популяризира мерките и проучи нагласите на заинтересованите страни,
общината ще включи темата в годишните информационни кампании по управление на
отпадъците и чрез инструментариума на социологическите изследвания ще проучи
нагласите на заинтересованите страни.
4.5.3. Индикатори
Брой проведени социологически изследвания относно нагласите на
заинтересованите бизнес и други организации за прилагане на мерки за
предотвратяване на хранителни отпадъци; брой фирми и други организации, включени
в създадената платформа за територията на РСУО Панагюрище по предотвратяване на
отпадъците.
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Стратегическа цел 2:
Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени
отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от
депонирането им

Подпрограма за постигане на целите за подготовка за
повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от
хартия, метали, пластмаса и стъкло
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През 2012 г. в националното законодателство е заложена общоевропейската цел
за рециклиране на битовите отпадъци, приета в общностното законодателство през
2008 г. По-конкретно ЗУО постави пред общините в България, в т.ч. пред общините в
РСУО Панагюрище изискването да достигнат поетапно до 2020 г. рециклиране на
битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло (в които се
включват и отпадъците от опаковки от същите материали) 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.

Следва да се отбележи, че системите за разделно събиране и рециклиране
отпадъците от опаковки от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло, които
осъществяват и финансират от организациите по оползотворяване чрез схемите
„разширена отговорност на производителя", се отчитат и допринасят за постигане
общината на целите за рециклиране на битовите отпадъци.

на
се
за
от

Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са "отпадъците
от домакинствата" и "подобни на отпадъците от домакинствата" (това са отпадъците,
образувани от домакинствата и отпадъците, образувани от фирми и други организации,
които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с
изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското
стопанство).
На територията на РСУО Панагюрище се осъществени и са в процес на
реализация редица важни мерки и проекти, в резултат на което през последните години
се увеличиха значително рециклираните битови отпадъци.


На територията на двете общини са направени анализи и са сключени договори с
организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки за съвместяване на двете
системи - за разделно събиране и сортиране и предаване за последващо
рециклиране, както на отпадъците от опаковки от хартия и картон, метал, пластмаса
и стъкло, така и на другите битови отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и
стъкло.



На територията на общините функционират и пунктове за изкупуване на отпадъци
от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло, чрез които също се събират разделно
посочените отпадъчни потоци.



Осъществяват се информационни кампании, за да се мотивира населението за поактивно включване в системите за разделно събиране на отпадъците.

Анализите на съществуващото състояние по управление на битовите отпадъци в
общините не идентифицират необходимост от нови значими инвестиционни мерки за
достигане на целите за рециклиране на битовите отпадъци. Доколкото направата на
„джобове" за поставяне на нови цветни контейнери по улиците по начин, който да
улесни трафика, може да се счита за инвестиционна мярка, тя е включена в настоящата
програма.
Мярка, която има значение за изпълнение на целите на няколко подпрограми, в
т.ч. и на настоящата, е осигуряването от общините на площадки за предаване от
населението на разделно събрани отпадъци, без за това общината да изисква
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допълнително заплащане от гражданите (площадките по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО - за
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч.
едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с
население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при
необходимост в други населени места). Община Панагюрище е започнала процеса на
тяхното осигуряване (за ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ и ИУГ) като е сключила договор с
фирми, които имат площадки с разрешителни по ЗУО, каквато възможност дава ЗУО.
Подпрограмата включва редица „неинвестиционни" мерки, с които се цели
подобряване на организацията на процеса, предоставяне на информация и
преодоляване на проблеми на системата, като например неразрешеното отнемане на
рециклируеми отпадъци от контейнерите, разположени по улиците - проблем, който
оскъпява системата, демотивира гражданите да събират разделно отпадъците, води до
замърсяване на пространствата около контейнерите, нерядко затруднява движението на
автомобилите поради превозването на така събраните отпадъци с конски каруци или
други саморъчно направени колички за придвижване с големи размери. Мерките
основно се отнасят до:


нормативни мерки
o свързани с регистрирането и определянето на изискванията и работата на
пунктовете за вторични суровини за предаване на битовите отпадъци от
хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;
o свързани с определяне на задълженията на търговските, административните
и други подобни обекти - юридически лица за разделно събиране и
предаване на генерираните от тях четири потока рециклируеми битови
отпадъци;



увеличаване на броя на площадките, контролирани от общините, на които
гражданите могат да предават разделно събраните отпадъци (площадките по чл.19,
ал.3, т.11 от ЗУО – за хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, едрогабаритни
отпадъци и др.);



мерки за информираност - фокусирани към публикуването от общините на
информация за местоположението и условията за приемането и предаването на
разделно събраните битови отпадъци;



мерки, свързани с контрол за изпълнение на изискванията, свързани с разделното
събиране и предаване на рециклируеми битови отпадъци;



мерки, свързани с разширяване на системите за разделно събиране на отпадъците от
юридическите лица и от гражданите;



въвеждане на стимули за фирмите и гражданите за активно участие в
организираните от общините в РСУО Панагюрище системи за разделно събиране на
отпадъците.

В тази подпрограма не са включени значителна част от „меките“ мерки, които
имат пряка връзка с постигане на специфичните й цели, но са тематично отнесени в
други подпрограми в рамките на Регионалната програмата за управление на отпадъците
2016-2020 г., тъй като имат хоризонтален характер и допринасят за постигането на
няколко стратегически и оперативни цели. Пряко отношение към постигане на
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специфичната цел на настоящата подпрограма са мерките от другите подпрограми,
например свързани с:


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



приемането на нова общинска наредба за управление на отпадъците;



внедряване в общината на интегрирана информационна системи за управление на
отпадъците, чрез която ще се събират данни за отпадъците, вкл. за разделно
събиране и рециклиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метал,
за проследяване на степента на постигане на целите;



обучителните програми за поддържане и подобряване на капацитета на
администрацията на общините Панагюрище и Стрелча.

Реализацията на мерките от настоящата подпрограма и съотносимите мерки от
други подпрограми на РПУО 2016-2020 г. насърчава разделното събиране и
подобряване на качеството на събраните рециклируеми отпадъчни материали от хартия
и картон, метали, пластмаса и стъкло и ще гарантира изпълнението на общините от
РСУО Панагюрище на целите за рециклиране на тези потоци битови отпадъци.
Изпълнението на мерките ще допринесе не само за изпълнение на Стратегическа цел 2
от РПУО, но за изпълнение на националната политика и цели в разглежданата област.
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Стратегическа цел 2:
Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени
отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от
депонирането им

Подпрограма за постигане на целите за биоразградимите
битови отпадъци
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"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.
За тези потоци битови отпадъци българското законодателство въведе конкретни
количествени цели за разделно събиране и рециклиране, както и цели за отклоняване на
битови биоразградими отпадъци от депата за битови отпадъци. Тези цели са както
следва:


Цел за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци 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 с изискванията на Директива 1999/31/ЕС относно депа за
отпадъци. Намаляването на депонираните биоразградими отпадъци има пряко
отношение към политиките за климатичните промени, тъй като води до намаляване
на емисиите на парникови газове.



Цели за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци - В допълнение към
общоевропейската цел за намаляване на депонираните биоразградими битови
отпадъци, амбициозни национални цели за оползотворяване на битовите
биоотпадъци са поставени в Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците,
приета през месец декември 2013 г. Наредбата задължава общините за всеки от
регионите за управление на отпадъци по чл. 49, ал.9 от ЗУО да постигат поетапно
цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци:
o до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на
битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
o до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на
битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
o до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на
битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.

Наредбата изисква разделно събраните биоотпадъци 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 10 - обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието и
околната среда;



R1 - използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване
на енергия (в случаите на анаеробно разграждане на биоотпадъци).
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Целите се считат за изпълнени при условие, че биоотпадъците са събрани
разделно при източника на образуване, транспортирани и предадени за
оползотворяване. В допълнение Наредбата изисква кметовете на общини да осигурят
цялото количество образувани биоотпадъци от поддържането на обществени площи,
паркове и градини на територията на съответната община да се събират разделно и
оползотворяват.
Важна предпоставка за значителното подобряване на управлението на
биоразградимите, в т.ч. на биоотпадъците на територията на РСУО Панагюрище и
постигане на посочените цели са осъществените целенасочени мерки през последните
години, в т.ч:


По отношение на кухненския отпадък - събира се заедно с другите битови.



В рамките на проект „Изграждане на регионалната система за управление на
отпадъците в регион Панагюрище“ е изградена инсталация за компостиране на
"зелени" отпадъци от паркове и градини - зелени, градински и дървесни отпадъци и
хранителни отпадъци - от заведенията за обществено хранене, която е въведена в
експлоатация през 2016 г.



В рамките на проект „Изграждане на регионалната система за управление на
отпадъците в регион Панагюрище“ са закупени контейнери за разделно събиране
на „зелени“ отпадъци и автомобил за транспортирането им до инсталацията за
компостиране на "зелени" отпадъци.
Освен това се предвижда:



Въвеждане на система за разделно събиране на хранителни отпадъци - от
заведенията за обществено хранене посредством закупуване на контейнери и
автомобил за транспортирането им до инсталацията за компостиране на "зелени"
отпадъци



Информационни кампании за населението
оползотворяването на биоотпадъците.



Закупуване и инсталиране компостери за домашно компостиране в населените
места, тъй като РСУО регион Панагюрище е посочено в НПУО 2014-2020 г. в
индикативния списък на РСУО (Приложение 5 на НПУО), в които могат да се
закупят и инсталират компостери за домашно компостиране.

и

бизнеса

във

връзка

с

Количествата биоотпадъци, третирани чрез домашно компостиране, за което
също са предвидени инвестиции, не се считат за оползотворени биоотпадъци, а се
третират като предотвратени отпадъци по смисъла на ЗУО.
С оглед осигуряване на актуална, прецизна и достоверна информация за
количествата на различните потоци битови отпадъци, в т.ч. на биоотпадъците, за да се
отчита изпълнението на целите пред МОСВ за оползотворяване на биоотпадъците, е
приключено възложеното от община Панагюрище проучване за морфологичния състав
на битовите отпадъци на общината. Резултатите са много важни за прецизното
определяне на количествата и състава на биоотпадъците, генерирани на територията на
РСУО Панагюрище, и на източниците на отпадъците и дават отговор на въпроса
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относно необходимостта от допълнителни мерки за достигане на целите за
оползотворяване на биоотпадъците за 2020 г., одобрени от МС в края на 2013 г.
Допълващи мерки са свързаните с контрол за изпълнение на задълженията за
разделно събиране от обектите - източници на хранителни отпадъци, информационни
кампании, осигуряване на постоянна реализация на произведените продукти от
инсталациите за биоотпадъци, прилагане на системата за сертифициране на
произведените продукти от биоотпадъците в съответствие с изискванията на Наредбата
за третиране на биоотпадъците.
В подпрограмата не са включени част от неинвестиционните мерки, които имат
пряка връзка с постигане на оперативните цели на подпрограмата, но са описани в
други подпрограми в рамките на РПУО 2016-2020 г. тъй като имат хоризонтален
характер и допринасят за постигането на няколко цели на ПУО. Пряко отношение към
постигане на набелязаните цели на настоящата подпрограмата са мерките от други
подпрограми, свързани с:


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



разработването и приемане на общинската наредба за управление на отпадъците
със специални разпоредби и изисквания за разделно събиране и оползотворяване на
биоотпадъците;



определяне на такса битови отпадъци, по-пряко свързано с количествата
изхвърлени отпадъци, където е възможно;



обучение и подобряване административния капацитет за инспекции по управление
на отпадъците;



мерки за разработване и внедряване в общината на интегрирана информационна
система за битовите отпадъци, в т.ч. отчитане изпълнението на целите за
рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци;



мерки, 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.

Осъществяването на подпрограмата ще има значителен 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.
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Стратегическа Цел 2:
Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени
отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от
депонирането им

Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от
депонирани отпадъци

73

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на
отпадъците (РСУО) Панагюрище - за общините Панагюрище и Стрелча 2016-2020г.

До 2015 г неопасните отпадъци на общините членки на РСУО Панагюрище са се
депонирали на общински депа за отпадъци както следва:
Община Панагюрище
През 2005, 2006 и 2007 са рекултивирани и след съставен констативен протокол
от посещение на място, са закрити с решение на РИОСВ–Пазарджик депата на всички
села в община Панагюрище, а отпадъците им, заедно с отпадъците на гр. Панагюрище,
са се депонирани на „Регламетирано депо Панагюрище 1“, разположено в землището на
гр. Панагюрище. И до пускането в експлоатация на новото Регионално депо за битови
отпадъци за общините Панагюрище и Стрелча общинското депо на Панагюрище е било
единственото функциониращо депо на територията на общината. Депото е
регламентирано и се е ползвало повече от 30 години. Намира се южно от града в
непосредствена близост до пътя за Пазарджик в местността "Братаница" върху част от
поземлен имот №085302 в землището на гр. Панагюрище с ЕКАТТЕ 55302, община
Панагюрище. Начинът на трайно ползване на ПИ № 085302 е „сметище” (решение
№КЗЗ-5/31.07.2002 г.). Обемът на депонираните през годините отпадъци е около 700
000 куб. метра.
Има изготвен работен проект за рекултивация на „Регламетирано депо
Панагюрище 1”, имот №085302 в землището на гр. Панагюрище с ЕКАТТЕ 55302,
община Панагюрище през м. февруари 2013г. съгласно договор между община
Панагюрище и фирма „Би Ес Проект” ЕООД. Изготвеният работен проект е част от
задача А2: „Пред-проектно (пред-инвестиционно ) проучване за изграждане на
регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище” (допълнен и
преработен вариант от октомври 2012г). Допълненият и преработен ПИП е по
„Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване
и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците от общини
Панагюрище и Стрелча и проектиране на рекултивацията на регламентирано депо
„Панагюрище 1” в община Панагюрище и депото в местността „Окопана” в землището
на гр. Стрелча.
Проектът за рекултивация включва извършване на техническа и биологическа
рекултивация на депото на община Панагюрище. Избраният метод за рекултивация на
депото е „In situ”. При този метод се предприемат мерки за капсулиране на отпадъците,
които в зависимост от морфологичния състав на депонираните отпадъци се постигат
чрез повърхностно запечатване чрез полагане на минерален запечатващ пласт и/или
запръстяване, чрез което се предотвратява достъпа на повърхностни води до
отпадъците, както и прекия контакт на хора и животни с тях. Рекултивацията протича в
следната последователност:


Вертикалната планировка, включва преоформяне на терена между съществуващите
натрупани отпадъци и основата на опорната дига с цел полагане на долен изолиращ
екран и отвеждане на инфилтрата извън тялото на депото до ретензионния басейн и
преоткосиране на депото;



Техническата рекултивация включва оформяне на горния изолиращ екран (газов
дренаж, запечатващ пласт, дренажна система за атмосферни води, рекултивиращ
пласт).
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Биологическата рекултивация е извършена след приключване на техническата и
включва комплекс от агротехнически и агрохимически мероприятия за създаване
на условия за затревяване. Предвид местоположението на старото сметище то е
рекултивирано за не земеделски нужди.

При рекултивацията, съгласно проекта, съществуващото дере е запълнено и е
изградена опорно земно-насипна дига, в която е закотвена от една страна
рекултивацията на старото сметище, а от друга служи за опора на новите клетки.
Депото на Панагюрище е закрито едва след построяването и пускането в експлоатация
на клетка 1 от Новото Регионално депо за битови отпадъци “Панагюрище” за общините
Панагюрище и Стрелча през 2015г. Същото е рекултивирано в рамките на проекта по
ОП „Околна среда“ – DIR–5112122 –4 -70 „Изграждане на регионална система за
управление на отпадъците в регион Панагюрище“. Предстои произнасяне на
компетентния орган по реда на чл.42, ал.2 от Наредба No 6/2013 год. за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Депото или участък или
клетка от него се считат за закрити единствено след писмено потвърждение от
компетентния орган до оператора въз основа на извършена проверка на място и оценка
на изпълнението на плана за закриване на депото)
Община Стрелча
През 2007 са рекултивирани и след съставен констативен протокол от
посещение на място, са закрити с решение на РИОСВ–Пазарджик депата на всички
села в община Стрелча, а отпадъците им са се депонирани на депо „Черни ниви”, в
местността „Окопана“ в землището на гр. Стрелча, което е било единственото
функциониращо депо на територията на общината.
И до пускането в експлоатация на новото Регионално депо за битови отпадъци
за общините Панагюрище и Стрелча, депо „Черни ниви”, в землището на гр. Стрелча е
било единственото функциониращо сметище на територията на общината. Депото на
гр. Стрелча е разположено на около 5 км югоизточно от най-крайния квартал на гр.
Стрелча - в землището на гр. Стрелча, местност “Черни ниви”/”Окопана”, имот №
000171. Имотът е собственост на Община Стрелча (общинска публична) и обхваща
площ от 5,000 дка. Начинът на трайно ползване на земите e “сметище”.
Съществуващото депо за неопасни отпадъци е отредено контролирано. Част от
депонираните отпадъци са извън отредената за депото площ, като заемат имоти № №
000174 и 000175 – и двата с начин на трайно ползване „храсти” и собственост –
„общинска публична собственост”. Имот с № 000174 е разположен в землището на гр.
Стрелча с обща площ 2,597 дка и начин на трайно ползване „храсти”. Имот с № 000175
е разположен в землището на гр. Стрелча с обща площ 0,505 дка и начин на трайно
ползване „храсти”. Депото е въведено в експлоатация от 1996 г. (Решение № КЗ1/12.04.1996 г. на Комисията по земята), като от 2004 г. на него се депонират и битови
отпадъци от селата: Дюлево, Смилец, Свобода и Блатница. Неопасните отпадъци и тези
с характер на битови отпадъци от производствените предприятия са се депонирали на
депото чрез директно насипване върху терена, като резултат на булдозерното
прибутване е засипано напълно съществуващото дере, а формирания на изток откос,
към дерето, е с височина около 5 м. За периодичното заравняване и запръстяване с
булдозер са използвани земни маси от строителството в града, както и инертни
75

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на
отпадъците (РСУО) Панагюрище - за общините Панагюрище и Стрелча 2016-2020г.

отпадъци. На депото не е се изпълнявал входящ контрол на отпадъците, а изградената
временна дъсчена ограда, не е препятствала достъпа на хора и животни. По данни от
Община Стрелча обемът на депонираните отпадъци на площадката от началото на
експлоатацията на депото възлиза на 31500 т.
Има изготвен Работен проект за “Рекултивация на депо „Черните
ниви”/”Окопана” в землището на община Стрелча по договор за "Техническа помощ за
подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на
инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и
Стрелча и проектиране на рекултивацията на регламентирано депо Панагюрище 1 в
Община Панагюрище и депото в местността "Окопана" в землището на град Стрелча" с
Възложител община Панагюрище. За работния проект има:


изготвен доклад за оценка на съответствие за работен проект за „Рекултивация на
депо в местност „Окопана“/“Черни ниви“/ в землището на гр. Стрелча.



ПУП - Специализиран план по чл. 111 от ЗУТ за ПИ 000174, ПИ 000175 и ПИ
000171 в местността „Черни ниви“ /“Окопана“/, землище на община Стрелча,
утвърден с Решение №76 и влязъл в сила на 25.04.2012 г. Общата площ на
урегулирания имот възлиза на 8.102 дка;



Решение № КЗЗ-1 от 19.01.2013 г. на МЗХ за промяна предназначението на
земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки, с което
променя предназначението на ПИ 000174 и ПИ 000175.

Във връзка със становище от РИОСВ Пазарджик с Изх. № КД-19-3581 от
02.11.2015 г. е изготвена обосновка за отвеждане на газови и емисии в атмосферния
въздух и зимен режим на работа на съоръженията като част от работният проект за
рекултивация на депо „Черни ниви“ („Окопана“) в землището на гр. Стрелча. Съгласно
обосновката в работния проект е предвидено изграждане на газоотвеждаща система,
състояща се от вертикален газоотвеждащ кладенец и дренажeн слой от промита речна
баластра. Предвидената в проекта газоотвеждаща система създава условия за безопасно
отделяне на газовете от сметищното тяло. При спазване на нормативните разпоредби и
при полагане на рекултивиращ слой от 1 м, не се налага проектиране на допълнителни
мерки за осигуряване на зимен режим на работа. Въз основа на обосновката РИОСВ
Пазарджик издава становище с Изх. № КД-19-3581 от 13.01.2016 г. с което приема за
отстранени пропуските и несъответствията и дава положително становище за
реализация на „Проект за рекултивация на депо „Черни ниви” („Окопана”) в землището
на гр. Стрелча.
За реализацията на проекта общината ще търси външно финансиране - от
ПУДООС.
След изграждането на Регионално депо за битови отпадъци “Панагюрище” за
общините Панагюрище и Стрелча отпадъците на двете общини се депонират в Клетка
1. Регионалното депо е ситуирано в ПИ № имот № 085303 в землището на гр.
Панагюрище, община Панагюрище и е разположено южно от рекултивацията на
съществуващото регламентирано депо в гр. Панагюрище.
Тази програма съчетава група от мерки, свързани с намаляване риска за
околната среда от депата за битови отпадъци, в т.ч. намаляване и предотвратяване на
емисиите на парникови газове от метан, в т.ч.:
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Преустановяване експлоатацията на общинските депа на общини Панагюрище и
Стрелча, които не отговарят на нормативните изисквания, чрез изграждане на
Регионално депо за битови отпадъци “Панагюрище” за общините Панагюрище и
Стрелча като част от обект „Изграждане на съоръжение за третиране и
обезвреждане на отпадъците в общини Панагюрище и Стрелча” имот № 085303
в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище.



РСУО в регион Панагюрище е посочено в НПУО 2014-2020 г. в индикативния
списък на РСУО (Приложение 4), в които могат да се изградят инсталации за
компостиране и анаеробно разграждане и в резултат в РСУО Панагюрище е
изградена и инсталация за компостиране на „зелени“ отпадъци.

В резултат на изпълнението на тази подпрограма се очакват следните
положителни промени:


Минимизиране на риска за околната среда от депонираните битови отпадъци в
резултат от извършената рекултивация на депото за твърди битови отпадъци на
община Панагюрище („Регламетирано депо Панагюрище 1”).



Минимизиране на риска за околната среда и намаляване емисиите на парникови
газове чрез извършване на рекултивация на депото за твърди битови отпадъци на
община Стрелча.

Националният план за действие в сектор „Битови отпадъци" във връзка с
глобалната инициатива за метана, предвижда мерки за контрол на емисиите на метан от
депата за отпадъци в цяла България и изпълнение на международните задължения на
страната по намаляване на емисиите на парникови газове. До 2020 г. се предвижда
улавяне и изгаряне на факел на сметищен газ във всички регионални депа.
Наред с това за общините се предвижда и повишаване на осведомеността и
изграждане на капацитет, провеждане на обучение за по-добър контрол, управление и
оползотворяване на сметищен газ, партньорства между общините и частния сектор.
Съгласно работен проект за ”Рекултивация на регламентирано депо
Панагюрище 1” имот № 085303 в землището на гр.Панагюрище част „Управление на
биогаз”, е монтирана инсталация за изгаряне на биогаз върху бетонова платформа, в
затворена и оградена площ и притежава всички характеристики за надеждно и
безопасно дегазиране на депото чрез изгаряне на излишъка от биогаз.
Съгласно работният проект за рекултивация на депо „Черни ниви“ („Окопана“) в
землището на гр. Стрелча е предвидено изграждане на газоотвеждаща система,
състояща се от вертикален газоотвеждащ кладенец и дренажeн слой от промита речна
баластра. Предвидената в проекта газоотвеждаща система създава условия за безопасно
отделяне на газовете от сметищното тяло. Очакваните резултати са:


Управление на сметищния газ съгласно законовите изисквания.



Създаване на работни места в сектора на отпадъците.
По-долу е представен план за действие към настоящата подпрограма.
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Стратегическа Цел 2:
Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени
отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от
депонирането им

Подпрограма за подобряване на управлението на
строителните отпадъци
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"Отпадъци от строителство и разрушаване" са отпадъци, получени вследствие на
строително-монтажни работи и премахване, включващи минерални отпадъци,
пластмаси, метал, хартия, изолационни материали, дърво, азбест, други опасни
отпадъци и др., съответстващи на кодовете на отпадъци от група 17 от Приложение № 1
на Наредбата за класификация на отпадъците.
Отпадъците от строителството и разрушаването във висока степен подлежат на
рециклиране и повторна употреба и от проблем за околната среда те могат да се
превърнат в ценен ресурс. Ето защо според европейското законодателство до 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
рециклиране и друго оползотворяване, за да се достигне крайната цел 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.

Анализът на нормативната уредба показва, че РСУО Панагюрище, както и
другите общини в страната, имат следните отговорности, произтичащи от цитираното
законодателство:


организиране на събирането, включително разделното, оползотворяването и
обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от
домакинствата;



когато общината е възложител на строителни дейности или на дейности по
разрушаване на сгради, включително принудително премахване на строежи:
o да разработва План за управление на строителните отпадъци като част от
строителната документация за инвестиционния проект за издаване на
разрешение за строеж;
o да изпълни реално Плана за управление на отпадъците;
o да влага в строежите определен процент материали от рециклирани
строителни отпадъци или материално оползотворяване в обратни насипи;
o да осигури селективното разделяне и материално оползотворяване на
определени видове строителни отпадъци в минимални количества;



да одобрява и разрешава инвестиционните проекти, и по-конкретно - одобрението
на плановете за управление на отпадъците като неразделна част от инвестиционните
проекти, когато общината е компетентен орган по ЗУТ, както и да одобрява
отчетите за изпълнение на плана за управление на отпадъците, в предвидените от
Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали случаи.

Анализите на строителните отпадъци и на инфраструктурата за строителните
отпадъци показват, че територията на РСУО Панагюрище все още не е напълно
обезпечена с необходимата инфраструктура, за да осигури нуждите на строителния
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бранш за строителните отпадъци за програмния период. Този ангажимент е на
строителния отрасъл, но общината може да подпомогне процеса.
До 2012 г е имало депо за инертни отпадъци в местността Света Петка, в
землището на гр. Панагюрище. По предписание на РИОСВ-Пазарджик депото е
рекултивирано и след съставен констативен протокол от посещение на място, депото е
закрито с решение от 15.06.2012 г. на РИОСВ–Пазарджик.
В Регионалната система за управление на отпадъците Панагюрище е отредена
площадка за временно съхранение и рециклиране на строителни отпадъци с размери
10м х20 м.
Мерките, включени в подпрограмата, са свързани с осигуряване на условия
общината да изпълни посочените по-горе ангажименти от компетенции на общината.
Тези мерки са насочени към:


изграждане на инсталация за рециклирането на строителни отпадъци



подобряване на управлението на отпадъците от малки ремонтни дейности с цел
намаляване на изхвърлянето им в или до контейнерите за битови отпадъци;



дейности, чрез които да се подобри дейността на общината като възложител на
строежи и разрешаващ въвеждането на строежи в експлоатация в контекста на
изискванията на нормативната уредба за строителните отпадъци;



целенасочено проучване и генериране на информация за територията на общините в
РСУО Панагюрище за строителните отпадъци.

В настоящата подпрограма не са включени част от неинвестиционните мерки,
които имат пряка връзка с постигане на набелязаните цели на настоящата Регионалната
програма, но са включени в други подпрограми, например:


програми за обучение на служители за целите на изпълнение на изискванията за
строителните отпадъци;



осъществяване на информационните кампании за насърчаване на населението и
бизнеса да събира разделно отпадъците и за активно предоставяне на информация
за отпадъците.



разработване и внедряване на интегрирана общинска информационна система за
управление на отпадъците.
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Стратегическа Цел 3:
Управление на отпадъците, което гарантира чиста и
безопасна околна среда

Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и
подобряване на административния капацитет на РСУО
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Административен капацитет
За ефективното управление на отпадъците от ключово значение е наличието на
институционален капацитет в общините в РСУО във връзка с изпълнение на
функциите, възложени им съобразно нормативната уредба и поставените общински
цели по отношение на политиката за отпадъците.
Анализът на административния капацитет на общините Панагюрище и Стрелча
и информационното осигуряване в областта на управление на отпадъците показва, че
през последните години са осъществени успешни мерки. В резултат общините
разполагат със специализиран квалифициран персонал, който поддържа и повишава
квалификацията си чрез различни обучителни модули; обезпечени са функциите за
отпадъците и чрез други структурни звена в общинската администрация, като например
финансови и правно-нормативни въпроси, с които експертите по управление на
отпадъците осъществяват добра координация; добро е материално-техническото
обезпечаване.
община Панагюрище
В община Панагюрище няма определен отдел, който да се занимава с
управление на отпадъците. Основните функции, свързани с политиката по управление
на отпадъците, нормативни актове в областта на управлението на отпадъците са
възложени на Звено “Управление на дейностите по опазване на околната среда и
водите” към общинската администрация и се изпълнява от старши експерт
"Управление на отпадъците". С тази дейност се занимава и Ръководител Звено
“Управление на дейностите по опазване на околната среда и водите”,
Цялостната координация на процесите по разработването, актуализирането и
изпълнението на стратегии и програми, свързани с управлението на дейностите по
отпадъците, както и на дейностите за изготвяне и актуализиране на Наредбата по чл. 22
от ЗУО при промяна в нормативните изисквания е възложена на заместник-кмета по
стопански дейности на общината.
Звено “Управление на дейностите по опазване на околната среда и водите” е на
пряко подчинение на заместник-кмета по стопански дейности на общината.
За изготвяне на програмни документи основните функции са изцяло на Звено
„Проекти и обществени поръчки” на Дирекция „Управление на общинска собственост
и стопански дейности", а при изготвяне на проектите на нормативни актове в областта
на управлението на отпадъците функции имат и други дирекции в специализираната
администрация. Във връзка с финансовото, правното, административното и друго
обезпечаване на политиката за управление на отпадъците, функции са възложени на
няколко дирекции в общата и специализирана администрация.
Функциите по контрол се осъществяват от Старши експерт „Управление на
отпадъците“
Към Общинския съвет на община Панагюрище има постоянна комисия
„Екология, туризъм, селско и горско стопанство”, която разглежда проблеми свързани с
екология, туризъм селско и горско стопанство.
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Община Стрелча
Основните функции, свързани с изготвяне на планови и нормативни документи
в областта на управлението на отпадъците в община Стрелча, са възложени на
Дирекция „Специализирана администрация“. Функциите на водещата Дирекция
„Специализирана администрация“ и на съставните й специалисти и звена не са ясно
разписани по отношение на управление на отпадъците. Няма определено звено, което
да се занимава с управление на отпадъците, а определените функции на дирекцията са
възложени на специалист „Екология”.
Директорът на дирекция “Специализирана администрация” изготвя
предложения за разработване на проекти и програми за икономическо развитие на
общината и участва в тяхното разработване и реализиране и др.
Специалист „Екология ” осъществява и функциите по контрол по опазване на
чистотата и зелените площи.
Други административни структури в общината, имащи отношение към
управлението на отпадъците са: Заместник-кмета на общината, Кметските наместници 4; Комисия “Социална и инженерна инфраструктура в общината, общинска
собственост, курортно дело, дейности свързани с предприсъединителните фондове на
ЕС и екология” се състои от пет общински съветника. Комисията както и целият
общински съвет обсъждат въпроси свързани с дейностите по управление на отпадъците
и размера на такса “смет”.
Цялостната координация на процесите по разработването, актуализирането и
изпълнението на стратегии и програми, свързани с управлението на дейностите по
отпадъците, както и на дейностите за изготвяне и актуализиране на Наредбата по чл. 22
от ЗУО при промяна в нормативните изисквания е възложена на зам.-кмет на общината.
Предложените мерки в настоящата подпрограма са насочени към
усъвършенстване на административната и информационната система, необходимостта
от които произтича най-вече от развиващото се национално законодателство в сектора
на управление на отпадъците, националните политики за непрекъснато повишаване на
квалификацията и учене през целия живот, както и от някои пропуски, идентифицирани
в резултат на изготвяне на анализите на съществуващото състояние. Включените мерки
са обединени около следните ключови компоненти на институционалния капацитет
Информационно осигуряване на системата за управление на отпадъците
Необходимо е всички дейности и процеси в областта на отпадъците да бъдат
информационно обезпечени чрез изграждане на съвременна информационна система,
която интегрира информационните системи на всички общински структури, които
поддържат данни за управлението на отпадъците, включва пълен набор от информация
и осигурява възможности за събиране, съхранение, обработка на данните, за изготвяне
на анализи и прогнози и за проследяване на напредъка по изпълнението на настоящата
Регионална програма за управление на отпадъците и на възложените в националното
законодателство цели за отпадъците.
Предвижда се проучване и изпълнение на проект за въвеждане на
Информационна система „Управление на отпадъците“ на страницата на община
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Панагюрище - с отделна страница на отдел Екология (Околна среда), който следва да
бъде завършен в периода на изпълнение на настоящата програма.
Осигуряване на общински нормативни и вътрешно-ведомствени документи
и процедури, които да гарантират законосъобразно и ефикасно изпълнение на
дейностите с отпадъци.
Общините прилагат и ще продължават да прилагат 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 общините.
Обезпечаване на системите за управление на отпадъците в общините с
достатъчно на брой квалифицирани служители и непрекъснатото развитие на
квалификацията и уменията на служителите с функции в областта на
отпадъците.
В община Панагюрище Отдел “Човешки ресурси” отговаря за квалификацията и
преквалификацията на кадрите. Изготвя годишния план за задължителното и
специализирано обучение на служителите в администрацията, следи за изпълнението
му, изготвя необходимите отчети и анализ, свързани с обучението.
Секретарят на община Стрелча организира обучението и преквалификацията на
общинската администрация във връзка с повишаване ефективността на работа.
Планирани са мерки за организационно и кадрово обезпечаване на
информационната система след нейното въвеждане в експлоатация, за непрекъснато
повишаване на квалификацията и уменията на служителите с функции за отпадъците
във всички структури в общинската администрация и на тяхното ресурсно
обезпечаване.
Мерките имат хоризонтален характер и тяхното изпълнение ще допринесе за
постигане на всички стратегически цели на Регионалната програма за управление на
отпадъците 2016-2020 г. на РСУО Панагюрище.
Изпълнението на включените в програмата мерки ще допринесе и за постигане
на такова управление на отпадъците, което ще гарантира чиста и безопасна околна
среда за жителите на общините в РСУО Панагюрище.
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Стратегическа Цел 4:
Превръщане на обществеността в ключов фактор за
прилагане на йерархията на управление на отпадъците

Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и
информиране на обществеността по въпросите на управление
на отпадъците
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Информирането и участието на обществеността е основен компонент от всяка
Регионална програма за управление на отпадъците. Отпадъците са резултат от
човешката дейност и без участието на населението, основен генератор на битови
отпадъци, дори и най-добре разработената Регионална програма не може да постигне
своите цели.
България изостава в сравнение със страните от ЕС, както по отношение на
начините за третиране на отпадъци (значително по-висок дял на депонирани отпадъци в
сравнение със средното за ЕС), така и по отношение на участието на населението в
дейностите относно битовите отпадъци. С цел да подпомогне страни членки, които
изостават в областта на управление на отпадъците, през 2013 г. Европейската комисия
публикува пътни карти за управление на отпадъците за 10 страни членки. Една от
препоръките в пътната карта за България е страната да отдаде голямо значение на
информационните кампании сред населението. Незадоволителното участие на
населението у нас в управлението на отпадъците се потвърждава и от обширно
проучване сред гражданите на ЕС на тема „Отношение на европейците към
управлението на отпадъците и ефективното използване на ресурсите", публикувано от
ЕК в началото на 2014 г. Проучването показва, че най-общо българските граждани
отделят значително по-малко внимание и усилия в сравнение с повечето страни членки
към управлението на отпадъците.
Необходими са целенасочени действия за повишаване на разбирането сред
населението и бизнеса за йерархията при управление на отпадъците, т. е. за
приоритетния ред на това какво представлява най-добрата възможност за околната
среда за справяне с отпадъците; както и за изискванията за спазване на принципите за
отговорност на производителя и замърсителят плаща, т. е. за изискването тези, които
образуват или допринасят за образуването на отпадъци, да покриват пълните разходи за
своите действия.
Отчитайки всичко това, общините в РСУО Панагюрище разбират своята
отговорност и изпълнява мерки за стимулиране и повишаване на участието на жителите
и бизнеса в управлението на отпадъците на територията на общините Панагюрище и
Стрелча. В рамките на периода на настоящата Регионална програма общините ще
разширяват и надграждат постигнатото в тази насока. За целта една от стратегическите
цели в настоящата Регионална програма за управление на отпадъците на РСУО
Панагюрище е „Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане
йерархията на управление на отпадъците“. Подпрограмата за прилагане на
разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление
на отпадъците е насочена към постигане на тази стратегическа цел.
Повечето от включените в подпрограмата мерки са т.нар. меки мерки и имат
хоризонтален характер. Така на практика подпрограмата подпомага изпълнението и на
мерките в другите подпрограми, а оттам допринася за постигане и на останалите три
стратегически цели на Регионалната програмата за управление на отпадъците на РСУО
Панагюрище.
Мерките са насочени към няколко оперативни цели:


Изграждане на информирано поведение и на обществени нагласи относно
отпадъците, съобразно с принципите на устойчивото развитие;
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Повишаване на участието на населението и бизнеса в дейностите с битови отпадъци
съобразно йерархията за управление на отпадъците;



Повишаване на ролята на населението в процеса на вземане на решения относно
политиката за управление на отпадъците на РСУО Панагюрище.

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 Панагюрище и
община Стрелча; за задълженията на гражданите и бизнеса и за действията, които
трябва да предприемат при управление на генерираните от тях отпадъци; за използване
на техники и полагане на усилия за екологосъобразно използване на ресурсите и
съзнателно участие в системите за управление на отпадъците. Планирани са също
мерки, които чрез подходящи техники или схеми включват пряко гражданите в
дейности за разделно събиране на различни потоци битови отпадъци. Друга група
мерки е насочена към участие на обществеността в процеса на вземане на решения
относно политиката за отпадъците чрез допитвания, консултации, публични
обсъждания и др.
За финансиране на мерките в подпрограмата РСУО Панагюрище ще използва
няколко източника:


Общински бюджет на община Панагюрище и община Стрелча



Средства на общините от отчисленията при извършване на дейност по
обезвреждане на отпадъци чрез депониране. В съответствие с разпоредбите на
Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера
на обезпеченията и отчисленията, общините имат право да изразходват 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,
за финансиране на мерките, включени в Регионалната програма за управление на
отпадъците. Използването на приходите от отчисленията за мащабни
информационни кампании се препоръчва от Европейската комисия в Пътната карта
за управление на отпадъците за България.



Средства от оперативни програми „Околна среда“ и „Добро управление“ за периода
2014-2020 г. В съответствие с приоритетите и допустимите за финансиране
дейности в публикуваните проекти на двете оперативни програми, са планирани
дейности, за които РСУО Панагюрище ще изготви проекти, с които ще
кандидатства за финансиране.



Други източници. При поява на възможност за финансиране в тази тематична
област по други международни или чуждестранни грантови схеми в периода на
действие на РПУО, общините ще предприемат необходимите действия за
кандидатстване с проекти, които включват съответни мерки от подпрограмата.
Общините ще търсят и други източници за финансиране, включително и, където е
подходящо, чрез привличане на партньори, които да участват с финансов принос
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при провеждане на специфични инициативи за повишаване на информираността на
обществеността в рамките на изпълнение на подпрограмата.
В съответствие с възприетия подход при разработване на всички подпрограми,
не са посочени финансови средства за мерките, които се изпълняват в рамките на
обичайните бюджетни средства, предвидени за съответните структурни звена на
община Панагюрище и община Стрелча.
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6

РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА
ОБЩИНИТЕ

Във връзка с прилагане на Регионална програма за управление на отпадъците
на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище - за
общините Панагюрище и Стрелча 2016-2020г са изведени програми на общинско
ниво, както следва:
 Общински план на дейностите за община Панагюрище

6.1

Общински план на дейностите за община Стрелча.
Общински план на дейностите за община Панагюрище
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ОБЩИНСКИ ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
Съответствие
№

Стратегическ
а цел

Оперативна цел

Дейности (мерки)

Вид на

Финансови

Източници на

Срок за

с

мярката

средства

финансиране

реализация

нормативните

Индикатори
за
изпълнение

Отговорен

изисквания

1

2

Създаване и функциониране
на Регионално сдружение за
управление на отпадъците за
регион Панагюрище,
включващ общините :
Панагюрище и Стрелча

Определяне на органа на
управление и водеща община

Администрати
вна

Администрати
вна

Определяне на обхвата на
Регионалната система

Администрати
вна,
Експертна,
Инвестиционн
а,
Финансова

4

Изграждане на регионалната
система

Администрати
вна,
Експертна,
Инвестиционн
а

5

Разпределяне на
задълженията между
отделните общини за
изпълнение на Регионална
програма за управление на

3

Администрати
вна
Експертна

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

До
приключване
на правното и
фактическо
основание за
съществуване
на
сдружението
До
приключване
на правното и
фактическо
основание за
съществуване
на
сдружението

чл.24 от ЗУО

Създадено
регионално
сдружение,
съгласно
ЗУО

Кмет на
община
Панагюрище
Общински
съвет

чл.25 от ЗУО

Взето
решение на
Общото
събрание на
сдружението

Кмет на
Община
Панагюрище

Неприложимо

ОП "Околна
среда 20072013",
Собствени
средства

31.12.2012

Чл.26 ал.1 т.4
от ЗУО

Неприложимо

ОП "Околна
среда 20072013",
Собствени
средства

31.12.2015

ЗУО
НПУО

Неприложимо

Неприложимо

31.12.2017

Чл.52 от ЗУО
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Изготвен
Идеен и
Работен
проект за
Регионално
депо за
битови
отпадъци
Изградена
РСУО –
Регионално
депо за
битови
отпадъци
„Панагюрищ
е“
Взето
решение на
Общото
събрание на
сдружението

Кмет на
Община
Панагюрище

Кмет на
Община
Панагюрище

Кмет на
община
Панагюрище
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Съответствие
№

Стратегическ
а цел

Оперативна цел

Дейности (мерки)

Вид на

Финансови

Източници на

Срок за

с

мярката

средства

финансиране

реализация

нормативните

Индикатори
за
изпълнение

Отговорен

изисквания
отпадъците

6

Определяне на реда и
начините за събиране и
разпределение на дължимата
цена от потребителите на
системата -(общините членове на регионалното
сдружение)

7

Даване на съгласие и
определяне на цените, в
случаите, когато
регионалната система за
управление на отпадъците се
ползва от общини, извън
регионалното сдружение или
от други притежатели на
отпадъци.

8

Осъществяване на контрол на
експлоатацията на
Регионалната система за
управление на отпадъците и
дейността на избрания
оператор

9

Осигуряването на съдове за
събиране на битовите
отпадъци - контейнери, кофи
и други

10

Събиране на битовите
отпадъци и транспортирането
им до депата или други
инсталации и съоръжения за

Администрати
вна

Администрати
вна,
Експертна

Администрати
вна,
Експертна

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Собствени
средства

До
приключване
на правното и
фактическо
основание за
съществуване
на
сдружението

Неприложимо

До
приключване
на правното и
фактическо
основание за
съществуване
на
сдружението

Неприложимо

До
приключване
на правното и
фактическо
основание за
съществуване
на
сдружението

Чл.26 от ЗУО

Взето
решение на
Общото
събрание на
сдружението

Кмет на
Община
Панагюрище

Чл.26 от ЗУО

Взето
решение на
Общото
събрание на
сдружението

Кмет на
Община
Панагюрище

Чл.26 от ЗУО

Приет
годишен
отчет на
Общото
събрание на
сдружението

Финансова

80 000
80 000
80 000
80 000

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

Чл.19.ал.3 т.1
от ЗУО
Чл.66 ал.1 т.1
от ЗМДТ

Финансова

600 000
600 000
600 000
600 000

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

Чл.19.ал.3 т.2
от ЗУО
Чл.66 ал.1 т.2
от ЗМДТ
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Сключен
договор или
създадено
общинско
предприятие
– осигурен
достатъчен
брой съдове
за битови
отпадъци
Сключен
договор или
създадено
общинско

Заместник
Кмет „
Стопански
дейности“ на
община
Панагюрище

Кмет на
община
Панагюрище
Директор ОП
„ЧИСТОТА“

Кмет на
община
Панагюрище
Директор ОП
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Съответствие
№

Стратегическ
а цел

Оперативна цел

Дейности (мерки)

Вид на

Финансови

Източници на

Срок за

с

мярката

средства

финансиране

реализация

нормативните

Индикатори
за
изпълнение

Отговорен

изисквания
оползотворяването и/или
обезвреждането им

Почистване на уличните
платна, площадите, алеите,
парковите и другите
територии от населените
места, предназначени за
обществено ползване

11

Избор на площадка,
изграждане, експлоатация,
закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци
или на други инсталации или
съоръжения за
оползотворяването и/или
обезвреждане на битови
отпадъци

12

13

Увеличаване
на
количествата
рециклиране и
оползотворени
отпадъци и
намаляване и
предотвратява
не на риска от
депонирането
им

Постигане на
целите за повторна Утвърждаване на система за
събиране на строителни
употреба,
отпадъци от текущи ремонти,
рециклиране и
генерирани от домакинствата
друго
оползотворяване,
съобразно
изискванията на
ЗУО
Разполагане на съоръжения
за третиране на строителни

ал.1 от ЗМДТ
Безвъзмезден
заем ПУДООС
За закупуване
на техника

Финансова

Администрати
вна,
Експертна,
Финансова

400 000
400 000
400 000
400 000

750 000
830 000

Администрати
вна,
Експертна,
Финансова

30 000

Администрати
вна,

100 000
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Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

ОП "Околна
среда 20142020",
Собствени
средства,
Средства
натрупани от
отчисления по
ЗУО

Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ,
Безвъзмезден
заем ПУДООС

Средства от
такса "битови

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

Чл.19.ал.3 т.3
от ЗУО
Чл.66 ал.1 т.4
от ЗМДТ

31.12.2020

Чл.19.ал.3 т 4
от ЗУО

31.12.2019

Чл.19.ал.3 т 5
от ЗУО

31.12.2020

Чл.19.ал.3 т 5
от ЗУО

предприятие

„ЧИСТОТА“

Сключен
договор или
създадено
общинско
предприятие

Кмет на
община
Панагюрище,
Директор ОП
„ЧИСТОТА“

Изградена
РСУО,
въведени
нови клетки,
рекултиваци
я на
съществуващ
аи
съоръжения
за
оползотворя
ване и/или
обезвреждан
е
Организиран
е на пилотна
система за
събиране
строителни
отпадъци от
бита,
количества
събрани
строителни
отпадъци от
домакинства
та
Изграждане
на

Кмет на
община
Панагюрище,
Директор ОП
„ЧИСТОТА“

Кмет на
община
Панагюрище

Кмет на
община

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище - за
общините Панагюрище и Стрелча
2016-2020 г
Съответствие
№

Стратегическ
а цел

Оперативна цел

Дейности (мерки)

Вид на

Финансови

Източници на

Срок за

с

мярката

средства

финансиране

реализация

нормативните

Индикатори
за
изпълнение

Отговорен

изисквания
отпадъци, генерирани от
домакинства

Контрол по изпълнение на
планове за управление на
строителните отпадъци
/ПУСО/

14

Увеличаване
на
количествата
рециклиране и
оползотворени
отпадъци и
намаляване и
предотвратява
не на риска от
депонирането
им

Достигане на
целите за
подготовка за
повторна
употреба и за
рециклиране на
отпадъците от
хартия и картон,
метали,
пластмаса и
стъкло

Публикуване на интернет
страницата на общината на
регистър на площадките с
разрешително за дейности с
отпадъци/ информация за
видовете отпадъци, които
приемат и местонахождение/
Провеждане на
информационна кампания
във връзка със задължението
на търговските обекти да
събират разделно битовите
отпадъци от хартия и картон,
метал, пластмаса и стъкло
Провеждане на
информационна кампания за

Експертна,
Финансова

Администрати
вна

отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ,
Безвъзмезден
заем ПУДООС

Неприложимо

Неприложимо

31.12.2018

Чл.11 от ЗУО

съоръжения
за третиране
на
строителни
отпадъци
или
сключване
на договор с
мобилна
инсталация
Брой
извършени
проверки на
налични
строителни
обекти, с
изключение
на тези,
които не
попадат в
обхвата на
задължените
за изготвяне
на ПУСО

Панагюрище

Главен
архитект на
община
Панагюрище,
Началник
Отдел ТСУ
Звено УДООС

Администрати
вна

Неприложимо

Неприложимо

31.12.2017

Чл.11, ал. 3,
т.14 от ЗУО

Публикуван
регистър,
които се
актуализира
на всеки 6
месеца

Администрати
вна

Неприложимо

Неприложимо

31.12.2018

Чл.11, ал. 3, т.6
от ЗУО

Брой
проведени
кампании

Звено
УДООСВ

Администрати
вна

3 000

Собствени
средства,

31.12.2019
31.12.2020

-

Брой
проведени

Звено
УДООСВ

93

Звено
УДООСВ

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище - за
общините Панагюрище и Стрелча
2016-2020 г
Съответствие
№

Стратегическ
а цел

Оперативна цел

Дейности (мерки)

Вид на

Финансови

Източници на

Срок за

с

мярката

средства

финансиране

реализация

нормативните

Индикатори
за
изпълнение

Отговорен

изисквания
насърчаване на разделното
събиране на отпадъци
Извършване на
морфологичен състав на
отпадъците, постъпващи за
третиране в Регионалното
депо

15

Увеличаване
на
количествата
рециклиране и
оползотворени
отпадъци и
намаляване и
предотвратява
не на риска от
депонирането
им

Изпълнение на
целите за
разделно
събиране и
оползотворяване
на биоотпадъци,
съгласно ЗУО

ПУДООС
Администрати
вна,
Експертна,
Финансова

Въвеждане на система за
разделно събиране на
рециклируеми отпадъци

Администрати
вна,
Експертна,
Финансова

Провеждане на
информационна кампания за
насърчаване на населението
за разделяне на
биоотпадъците от отпадъчния
поток.

Администрати
вна,
Финансова

Въвеждане на система за
разделно събиране на
биоразградими от
ресторанти, заведения за
обществено хранене, кухни,
пазари и магазини за плодове
и зеленчуци

Администрати
вна,
Финансова

25 000

30 000

3 000

20000 - съдове
120000 –
специализиран
автомобил

94

Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ
Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ,
Безвъзмезден
заем ПУДООС

Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ,
Безвъзмезден
заем ПУДООС

кампании

31.12.2018

31.12.2020

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

31.12.2020

Наредба по чл.
43, ал. 5 от
ЗУО

Извършен
морфологиче
н анализ

Зам. Кмет
„Стопански
дейности“ на
община
Панагюрище

-

Организиран
е на пилотна
система за
събиране
рециклируем
и отпадъци
от бита,
количества
събрани
отпадъци от
домакинства
та

Кмет на
Община
Панагюрище

-

Брой
проведени
кампании

Звено
УДООСВ

-

Реализиране
на пилотна
система за
събиране на
отпадъците Закупени и
брандирани
съдове,
закупен
специализир
ан
брандиран
автомобил и
количество
на разделно

Кмет на
община
Панагюрище

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище - за
общините Панагюрище и Стрелча
2016-2020 г
Съответствие
№

Стратегическ
а цел

Оперативна цел

Дейности (мерки)

Вид на

Финансови

Източници на

Срок за

с

мярката

средства

финансиране

реализация

нормативните

Индикатори
за
изпълнение

Отговорен

изисквания

Установяване на система за
събиране на градински
отпадъци, генерирани от
населението

Изпълнение на
целите за
ограничаване на
количествата
депонирани
биоотпадъци,
съгласно ЗУО

16

Увеличаване
на
количествата
рециклиране и
оползотворени
отпадъци и
намаляване и
предотвратява

Осигуряване на
условия за
успешно
изпълнение на
задълженията за
разделно
събиране на
отпадъците от

Провеждане на
информационна кампания за
домашно компостиране и
разпространяване на
наръчник за домашно
компостиране

Администрати
вна,Финансова

Администрати
вна,
Финансова

40 000

5 000

Пилотно предоставяне на
домашни компостери на
домакинства в квартали,
застроени с еднофамилни
жилищни сгради.

Администрати
вна,
Финансова

80 000

Сключване на договор с
организация по
оползотворяване

Администрати
вна

Неприложимо

Разполагане на съдове за
обезпечаване на разделното

Администрати
вна

Неприложимо

95

Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ,
Безвъзмезден
заем ПУДООС
Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ,
Безвъзмезден
заем ПУДООС

Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ,
Безвъзмезден
заем ПУДООС

31.12.2019

-

31.12.2019

-

31.12.2020

-

Неприложимо

31.12.2017

-

Неприложимо

31.12.2017

-

събраните
отпадъци
Реализирана
пилотна
система за
разделно
събиране на
отпадъците и
количество
на разделно
събраните
отпадъци
Проведена
кампания и
раздадени
наръчници
Брой
закупени и
предоставен
и
компостери
на
домакинства,
преминали
през
информацио
нната
кампания
Сключен
договор с
ОООп и
Приета
програма за
действие
Брой
разположени

Кмет на
община
Панагюрище

Звено
УДООСВ

Заместник
Кмет
„Стопански
Звено
УДООСВ,
Директор ОП
„ЧИСТОТА“

Кмет на
община
Панагюрище
Звено
УДООСВ,

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище - за
общините Панагюрище и Стрелча
2016-2020 г
Съответствие
№

Стратегическ
а цел

Оперативна цел

Дейности (мерки)

опаковки

събиране на отпадъци от
опаковки от населението

Вид на

Финансови

Източници на

Срок за

с

мярката

средства

финансиране

реализация

нормативните

Индикатори
за
изпълнение

Отговорен

изисквания
не на риска от
депонирането
им

Осигуряване на
условия за
успешно
изпълнение на
задълженията за
ИУЕЕО и НУБА

Осигуряване на
условия за
успешно
изпълнение на
задълженията,
свързани със
събирането на
ИУГ, отпадъчни
масла и
нефтопродукти и
ИУМПС

съдове и
схема за
разположени
ето им

Директор ОП
„ЧИСТОТА“

Провеждане на кампании за
насърчаване на разделното
събиране на отпадъци от
опаковки

Администрати
вна

Неприложимо

Неприложимо

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

-

Брой
проведени
кампании

Звено
УДООСВ

Осъществяване на контрол на
въдената система

Администрати
вна

Неприложимо

Неприложимо

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

-

Брой
проверки и
констатации

Звено
УДООСВ,
Директор ОП
„ЧИСТОТА“

Сключване на договор с
организация по
оползотворяване и
разполагане на съдове за
обезпечаване на разделното
събиране на отпадъци от
ИУЕЕО и НУБА от
населението

Администрати
вна

-

Сключен
договор с
оползотворя
ваща
организация

Кмет на
Община
Панагюрище

Неприложимо

Неприложимо

31.12.2018

Провеждане на
информационни кампании и
акции за насърчаване на
разделното събиране на
ИУЕЕО и НУБА

Администрати
вна

Неприложимо

Неприложимо

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

-

Сключване на договор с
организация по
оползотворяване и/или с
лица, притежаващи
разрешение за дейности с
отпадъци.

Администрати
вна

Неприложимо

Неприложимо

31.12.2018

-

Създаване на регистър с

Администрати

Неприложимо

Неприложимо

31.12.2018

-

96

Брой
проведени
кампании и
акции с
оползотворя
ваща
организация
Сключен
договор с
организация
по
оползотворя
ване и/или с
лица,
притежаващ
и
разрешение
за дейности с
отпадъци.
Публикуван

Звено
УДООСВ

Кмет на
Община
Панагюрище

Звено

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище - за
общините Панагюрище и Стрелча
2016-2020 г
Съответствие
№

Стратегическ
а цел

Оперативна цел

Дейности (мерки)

Вид на

Финансови

Източници на

Срок за

с

мярката

средства

финансиране

реализация

нормативните

Индикатори
за
изпълнение

Отговорен

изисквания
площадките на които се
извършва смяна на масла и
гуми, центровете за
разкомплектоване на
ИУМПС
Провеждане на
информационна кампания за
разясняване на населението
за най-често срещаните
опасни отпадъци от
домакинствата

17

Увеличаване
на
количествата
рециклиране и
оползотворени
отпадъци и
намаляване и
предотвратява
не на риска от
депонирането
им

Реализиране на
система за
събиране на
опасни отпадъци
от домакинствата

Управление на
отпадъците от
лечебните
заведения

вна

Администрати
вна,
Финансова

Създаване на система за
събиране на опасни отпадъци
от домакинствата чрез акции
и събирателни пунктове

Администрати
вна,
Финансова

Закупуване и предоставяне в
аптечната мрежа на
специализирани съдове за
лекарства с изтекъл срок на
годност и предаването им за
обезвреждане.

Администрати
вна,
Финансова

Осъществяване на
периодични проверки за
изпълнение на задълженията
на лечебните заведения
описани в Наредба
№1/09.02.2015 и последващи

Администрати
вна

регистър на
страницата
на община
Панагюрище

3 000

20 000

15 000

Неприложимо

97

Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ,
Безвъзмезден
заем ПУДООС
Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ,

31.12.2019

31.12.2019

Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

31.12.2020

Неприложимо

31.12.2019
31.12.2020

-

-

-

-

Брой
проведени
кампании

Проведени
кампании за
събиране и
количество
събрани
опасни
отпадъци
Брой
предоставен
и съдове,
сключване
на договор с
лица
притежаващ
и
разрешение
за дейности с
отпадъци и
предадено
количество
отпадъци.
Брой
проведени
проверки на
законосъобр
азното
събиране и

УДООСВ

Звено
УДООСВ

Кмет на
община
Панагюрище

Заместник
Кмет
„Стопански
дейности“,
Звено
УДООСВ,

Звено
УДООСВ,
Директор ОП
„ЧИСТОТА“

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище - за
общините Панагюрище и Стрелча
2016-2020 г
Съответствие
№

Стратегическ
а цел

Оперативна цел

Дейности (мерки)

Вид на

Финансови

Източници на

Срок за

с

мярката

средства

финансиране

реализация

нормативните

Индикатори
за
изпълнение

Отговорен

изисквания
изменения

Приемане на Наредба за
управление на отпадъците на
територията на община
Панагюрище

18

Подобряване
на
информационн
ото и
нормативно
осигуряване на
дейностите за
управление на
отпадъците

Привеждане в
съответствие на
местната
нормативна
уредба съгласно
националното
законодателство

Повишаване на
квалификацията
на служителите в
община
Панагюрище

19

Прекъсване на
връзката
между
икономически
я растеж и
свързаното с
това вредно

Намаляване на
количеството на
отпадъците,
намаляване на
вредното
въздействие на
отпадъците,

Администрати
вна

Прилагане на подход за
определяна на такса битови
отпадъци, основаващо се на
принципа „Замърсителя
плаща“

Администрати
вна,
Финансова,
Експертна

Провеждане на обучения,
свързани с управлението на
отпадъци на служителите,
имащи отношение с тези
дейности

Администрати
вна,
Финансова

Провеждане на инструктажи
по прилагане на местната
нормативна уредба на
служителите, изпълняващи
контролни функции

Администрати
вна

Изготвяне и приемане на
Регионална програма за
управление на отпадъците

Администрати
вна,
Експертна

Неприложимо

Неприложимо

31.12.2017

Собствени
средства

31.12.2020

Собствени
средства

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

Неприложимо

20 000

20 000

3 000
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Чл. 22 от ЗУО

-

третиране на
болнични
отпадъци
Приета
Наредба по
чл. 22 от
ЗУО и
последващи
актуализаци
и
Прилагане
на методика
за
определяне
на такса
битови
отпадъци,
съобразно
количествот
о изхвърлени
отпадъци

-

Брой
проведени
обучения

Неприложимо

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

-

Брой
служители
преминали
през
инструктаж

Собствени
средства

31.12.2017

Чл.26 ал.1 т.7
от ЗУО

Приета
Регионална
програма

Кмет на
община
Панагюрище,
Общински
съвет
Панагюрище
Директор
Дирекция
МДТ
Директор ОП
ЧИСТОТА,
Управител
РДБО
Звено
УДООСВ
Заместник
Кмет
„Стопански
дейности“ на
община
Панагюрище
Заместник
Кмет
„Стопански
дейности“ на
община
Панагюрище
Кмет на
община
Панагюрище,
Общински
съвет
Панагюрище

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище - за
общините Панагюрище и Стрелча
2016-2020 г
Съответствие
№

Стратегическ
а цел

Вид на

Финансови

Източници на

Срок за

с

мярката

средства

финансиране

реализация

нормативните

Оперативна цел

Дейности (мерки)

намаляване на
вредните
вещества в
материалите и
продуктите

Проучване възможността за
безвъзмездно предоставяне
на храна с наближаващ краен
срок на годност или на
продукти с дефектна
опаковка на социално слаби
хора

Администрати
вна, Експертна

Неприложимо

Неприложимо

31.12.2019

Провеждане на кампании за
повторна употреба

Администрати
вна,
Финансова

2 500

Собствени
средства

31.12.2020

Индикатори
за
изпълнение

Отговорен

изисквания
влияние върху
човека и
околната среда
в резултата на
образуването
на отпадъците

Предотвратяване
образуването на отпадъци от
хартия чрез увеличаване на
броя предоставяни е-услуги
или изготвяне на електронни
регистри, достъпни за
населението

20

Намаляване на
вредното
въздействие на
отпадъците
чрез

Недопускане на
нерегламентиран
о изхвърляне на
отпадъци

Администрати
вна

Неприложимо

Неприложимо

31.12.2019

Проучване на възможността
за въвеждане на практика за
ползване на прибори за
многократна употреба за вода
в детските заведения.

Администрати
вна

Изграждане на площадка за
безвъзмездно приемане на
разделно събрани отпадъци
от домакинства, вкл. и
едрогабаритни, с център за
поправка обновяване на
мебели

Администрати
вна,
Експертна,
Финансова

Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

31.12.2020

Идентифициране на
нерегламентирани сметища и
тяхното почистване

Администрати
вна,
Финансова

Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

Неприложимо

20 000

99

Неприложимо

31.12.2019

-

Брой
проведени
срещи, брой
проведени
участници в
срещите

Кмет на
община
Панагюрище,
представител
и на бизнеса

-

Брой
проведени
кампании

Звено
УДООСВ

-

Брой
въведени еуслуги или
създадени
електронни
регистри

Секретар на
община
Панагюрище

-

-

-

Брой
проведени
срещи и
брой
въведени
практики
Изграждане
на площадка
и/или
сключване
на договор с
лица,
притежаващ
и
разрешителн
о за
дейности с
отпадъци.
Брой
почистени
нерегламент
ирани
сметища

Заместник
Кмет
„Хуманитарн
и дейности“
на Община
Панагюрище

Заместник
Кмет
„Стопански
дейности“ на
община
Панагюрище

Кмет на
община
Панагюрище,
Кметове на
населени

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище - за
общините Панагюрище и Стрелча
2016-2020 г
Съответствие
№

Стратегическ
а цел

Оперативна цел

Дейности (мерки)

Вид на

Финансови

Източници на

Срок за

с

мярката

средства

финансиране

реализация

нормативните

Индикатори
за
изпълнение

Отговорен

изисквания
предотвратява
не на
образуването
на отпадъците

21

Превръщане
на
общественостт
а в ключов
фактор за
прилагане на
йерархията в
управлението
на отпадъците

Осигуряване на
информация
относно
управлението на
отпадъците

3 000

Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

-

Брой
разположени
табели, брой
разположени
диги за
ограничаван
е на достъпа

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

-

Брой
организиран
и кампании

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

-

Брой
съставени
предписания
и АУАН

Предотвратяване на
формиране на
нерегламентирани сметища

Администрати
вна,
Финансова

Организиране на кампании за
почистване

Администрати
вна,
Финансова

2 000

Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

Съставяне на предписания за
почистване на замърсени
терени при установяване на
причинителя и/или
собственика на имота
съставяне на АУАН

Администрати
вна

Неприложимо

Неприложимо

Систематизиране на
информацията свързана с
управление на отпадъците на
интернет страницата на
община Панагюрище

Администрати
вна

Неприложимо

Неприложимо

31.12.2018

-

Поддържане на раздел в

Администрати

Неприложимо

Неприложимо

31.12.2018

-

100

Публикуване
на
информация
за
управлениет
о на
различни
потоци
отпадъци,
генерирани
от
населението,
площадките
за предаване
на
отпадъците.
Създаден и

места в
общината
Кмет на
община
Панагюрище,
Кметове на
населени
места в
общината
Заместник
Кмет
„Стопански
дейности“ на
община
Панагюрище
Кметове на
населени
места в
общината,
Звено
УДООСВ,
Директор ОП
„ЧИСТОТА“

Главен
експерт
„Информацио
нно
обслужване“,
Звено
УДООСВ

Главен
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2016-2020 г
Съответствие
№

Стратегическ
а цел

Оперативна цел

Дейности (мерки)

Вид на

Финансови

Източници на

Срок за

с

мярката

средства

финансиране

реализация

нормативните

Индикатори
за
изпълнение

Отговорен

изисквания
интернет страницата на
общината за информация за
РСУО Панагюрище

Работа с
обществеността
за постигане на
устойчиви
практики при
управлението на
отпадъци

Участие в местни,
национални и международни
кампании за намаляване на
отпадъците
Работа с деца и ученици,
посещаващи детски
заведения и училища в
областта на екологичното
образование

вна

Администрати
вна,
Финансова
Администрати
вна,
Финансова

публикуване
раздел

2 500

1 000

101

Собствени
средства

31.12.2019

Собствени
средства

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

експерт
„Информацио
нно
обслужване“,
Звено
УДООСВ

-

Брой участия

Звено
УДООСВ

-

Брой
обхванати
деца от
образователн
и кампании

Звено
УДООСВ

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за
управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище - за общините Панагюрище и Стрелча
2016-2020 г

6.2

Общински план за дейностите за община Стрелча

Общинският план за дейностите за община Стрелча обхваща периода 2016 –
2020 година и включва основните мерки и дейности, предвидени за изпълнение на
поставените в Програмата цели. Структурата на Плана за действие е съобразена с
целите и приоритетите на Регионалната програма.
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ОБЩИНСКИ ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОБЩИНА СТРЕЛЧА

№

1

2

3

Стратегическа
цел

Оперативна цел

Дейности (мерки)

Създаване и
функциониране на
Регионално сдружение
за управление на
отпадъците за регион
Панагюрище, включващ
общините : Панагюрище
и Стрелча
Определяне на органа на
управление и водеща
община

Определяне на обхвата
на Регионалната система

4

Изграждане на
регионалната система

5

Разпределяне на
задълженията между
отделните общини за
изпълнение на
Регионална програма за
управление на
отпадъците

Вид на

Финансови

мярката

средства

Администра
тивна

Администра
тивна

Администра
тивна,
Експертна,
Инвестицио
нна,
Финансова
Администра
тивна,
Експертна,
Инвестицио
нна
Администра
тивна
Експертна

Неприложимо

Източници
на
финансиране

Неприложимо

Съответствие
Срок за

с

реализация

нормативнит

Индикатори за
изпълнение

Отговорен

чл.24 от ЗУО

Създадено
регионално
сдружение,
съгласно ЗУО

Кмет на община
Стрелча
Общински
съвет

чл.25 от ЗУО

Взето решение на
Общото събрание
на сдружението

31.12.2012

Чл.26 ал.1 т.4
от ЗУО

Изготвен Идеен и
Работен проект за
Регионално депо за
битови отпадъци

Кмет на
Община
Стрелча

Изградена РСУО –
Регионално депо за
битови отпадъци
„Панагюрище“

Кмет на
Община
Стрелча

Взето решение на
Общото събрание
на сдружението

Кмет на община
Стрелча

е изисквания
До
приключване
на правното и
фактическо
основание за
съществуване
на
сдружението
До
приключване
на правното и
фактическо
основание за
съществуване
на
сдружението

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

ОП "Околна
среда 20072013",
Собствени
средства

Неприложимо

ОП "Околна
среда 20072013",
Собствени
средства

31.12.2015

ЗУО
НПУО

Неприложимо

Неприложимо

31.12.2017

Чл.52 от ЗУО
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Кмет на
Община
Стрелча
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№

6

7

8

Стратегическа
цел

Оперативна цел

Дейности (мерки)

Определяне на реда и
начините за събиране и
разпределение на
дължимата цена от
потребителите на
системата -(общините членове на регионалното
сдружение)
Даване на съгласие и
определяне на цените, в
случаите, когато
регионалната система за
управление на
отпадъците се ползва от
общини, извън
регионалното сдружение
или от други
притежатели на
отпадъци.
Осъществяване на
контрол на
експлоатацията на
Регионалната система за
управление на
отпадъците и дейността
на избрания оператор

9

Осигуряването на съдове
за събиране на битовите
отпадъци - контейнери,
кофи и други

10

Събиране на битовите
отпадъци и
транспортирането им до
депата или други
инсталации и

Вид на

Финансови

мярката

средства

Източници
на
финансиране

Съответствие
Срок за

с

реализация

нормативнит

Индикатори за
изпълнение

Отговорен

е изисквания

Собствени
средства

До
приключване
на правното и
фактическо
основание за
съществуване
на
сдружението

Чл.26 от ЗУО

Взето решение на
Общото събрание
на сдружението

Неприложимо

До
приключване
на правното и
фактическо
основание за
съществуване
на
сдружението

Чл.26 от ЗУО

Взето решение на
Общото събрание
на сдружението

Неприложимо

Неприложимо

До
приключване
на правното и
фактическо
основание за
съществуване
на
сдружението

Чл.26 от ЗУО

Приет годишен
отчет на Общото
събрание на
сдружението

Финансова

12 000
12 000
12 000
12 000

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

Чл.19.ал.3 т.1
от ЗУО
Чл.66 ал.1 т.1
от ЗМДТ

Сключен договор
или създадено
общинско
предприятие –
осигурен
достатъчен брой
съдове за битови
отпадъци

Кмет на община
Стрелча
Директор ОП
„БКС и ОИ“
Директор
дирекция
АФИО

Финансова

128 000
160 000
160 000
160 000

Средства от
такса "битови
отпадъци", по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

Чл.19.ал.3 т.2
от ЗУО
Чл.66 ал.1 т.2
от ЗМДТ

Сключен договор
или създадено
общинско
предприятие

Кмет на община
Стрелча
Директор ОП
„БКС и ОИ“

Администра
тивна

Администра
тивна,
Експертна

Администра
тивна,
Експертна

Неприложимо

Неприложимо

104

Кмет на
Община
Стрелча

Кмет на
Община
Стрелча

Кмет на
Община
Стрелча
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№

Стратегическа
цел

Оперативна цел

Дейности (мерки)

Вид на

Финансови

мярката

средства

съоръжения за
оползотворяването и/или
обезвреждането им

11

12

13

Увеличаване на
количествата
рециклиране и
оползотворени
отпадъци и
намаляване и
предотвратяване
на риска от
депонирането им

Постигане на
целите за
повторна
употреба,
рециклиране и
друго
оползотворяване,
съобразно
изискванията на
ЗУО

Почистване на уличните
платна, площадите,
алеите, парковите и
другите територии от
населените места,
предназначени за
обществено ползване
Закриване и мониторинг
на депато за битови
отпадъци

Утвърждаване на
система за събиране на
строителни отпадъци от
текущи ремонти,
генерирани от
домакинствата

Източници
на
финансиране

Съответствие
Срок за

с

реализация

нормативнит

Индикатори за
изпълнение

Отговорен

Сключен договор
или създадено
общинско
предприятие

Кмет на община
Стрелча
Директор ОП
„БКС и ОИ“

е изисквания

Безвъзмезден
заем
ПУДООС
За закупуване
на техника

Финансова

22 500
30 000
30 000
30 000

Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

Администра
тивна,
Експертна,
Финансова

288 308
37 100
19 900

ПУДООС,
Собствени
средства,
Средства
натрупани от
отчисления по
ЗУО
Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ,
Безвъзмезден
заем
ПУДООС

Администра
тивна,
Експертна,
Финансова

Обособяване на
временна претоварна
площадка за строителни
отпадъци, генерирани от
домакинства

Администра
тивна,
Експертна,
Финансова

5 000

Контрол по изпълнение
на планове за

Администра
тивна

Неприложимо

105

Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ,
Безвъзмезден
заем
ПУДООС
Неприложимо

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

31.12.2019
31.12.2020

31.12.2019

Чл.19.ал.3 т.3
от ЗУО
Чл.66 ал.1 т.4
от ЗМДТ

Кмет на община
Стрелча
Директор ОП
„БКС и ОИ“
Директор
дирекция СА,
гл. инженер

Чл.19.ал.3 т 4
от ЗУО

Чл.19.ал.3 т 5
от ЗУО

31.12.2020

Чл.19.ал.3 т 5
от ЗУО

31.12.2018

Чл.11 от ЗУО

Организиране на
пилотна система за
събиране
строителни
отпадъци от бита,
количества
събрани
строителни
отпадъци от
домакинствата

Кмет на община
Стрелча
Директор ОП
„БКС и ОИ“

Кмет на община
Стрелча

Брой извършени
проверки на

Главен
архитект на

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище - за
общините Панагюрище и Стрелча
2016-2020 г

№

Стратегическа
цел

Оперативна цел

Дейности (мерки)

Вид на

Финансови

мярката

средства

Източници
на
финансиране

Съответствие
Срок за

с

реализация

нормативнит

14

15

Увеличаване на
количествата
рециклиране и
оползотворени
отпадъци и
намаляване и
предотвратяване
на риска от
депонирането им

Увеличаване на
количествата
рециклиране и

Достигане на
целите за
подготовка за
повторна употреба
и за рециклиране
на отпадъците от
хартия и картон,
метали, пластмаса
и стъкло

Изпълнение на
целите за разделно
събиране и

Администра
тивна

Неприложимо

Администра
тивна
Администра
тивна,
Експертна,
Финансова

Въвеждане на система за
разделно събиране на
рециклируеми отпадъци

Администра
тивна,
Експертна,
Финансова

Провеждане на
информационна
кампания за насърчаване

Администра
тивна,
Финансова

5 000

106

налични
строителни обекти,
с изключение на
тези, които не
попадат в обхвата
на задължените за
изготвяне на
ПУСО

община
Стрелча
Директор
дирекция СА

Неприложимо

31.12.2018

Чл.11, ал. 3,
т.6 от ЗУО

Брой проведени
кампании

Директор
дирекция СА

Собствени
средства,
ПУДООС

31.12.2019
31.12.2020

-

Брой проведени
кампании

Директор
дирекция СА

31.12.2018

Наредба по чл.
43, ал. 5 от
ЗУО

Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ
Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ,
Безвъзмезден
заем
ПУДООС
Средства от
такса "битови
отпадъци, по

3 000

Отговорен

е изисквания

управление на
строителните отпадъци
/ПУСО/

Провеждане на
информационна
кампания във връзка със
задължението на
търговските обекти да
събират разделно
битовите отпадъци от
хартия и картон, метал,
пластмаса и стъкло
Провеждане на
информационна
кампания за насърчаване
на разделното събиране
на отпадъци
Извършване на
морфологичен състав на
отпадъците, постъпващи
за третиране в
Регионалното депо

Индикатори за
изпълнение

31.12.2020

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

-

-

Кмет на община
Стрелча

Организиране на
пилотна система за
събиране
рециклируеми
отпадъци от бита,
количества
събрани отпадъци
от домакинствата
Брой проведени
кампании

Кмет на община
Стрелча

Директор
дирекция СА

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище - за
общините Панагюрище и Стрелча
2016-2020 г

№

Стратегическа
цел
оползотворени
отпадъци и
намаляване и
предотвратяване
на риска от
депонирането им

Оперативна цел

оползотворяване
на биоотпадъци,
съгласно ЗУО

Дейности (мерки)

Финансови

мярката

средства

на населението за
разделяне на
биоотпадъците от
отпадъчния поток.

Въвеждане на система за
разделно събиране на
биоразградими от
ресторанти, заведения за
обществено хранене,
кухни, пазари и магазини
за плодове и зеленчуци

Установяване на система
за събиране на
градински отпадъци,
генерирани от
населението

Изпълнение на
целите за
ограничаване на
количествата
депонирани
биоотпадъци,
съгласно ЗУО

Вид на

Източници
на
финансиране

Съответствие
Срок за

с

реализация

нормативнит

Индикатори за
изпълнение

Отговорен

е изисквания

реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

Администра
тивна,
Финансова

2 000 - съдове

Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ,
Безвъзмезден
заем
ПУДООС

Администра
тивна,
Финансова

Провеждане на
информационна
кампания за домашно
компостиране и
разпространяване на
наръчник за домашно
компостиране

Администра
тивна,
Финансова

Пилотно предоставяне
на домашни компостери
на домакинства в
квартали, застроени с

Администра
тивна,
Финансова

Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ,
Безвъзмезден
заем
ПУДООС

Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ,
Безвъзмезден
заем
ПУДООС

4 000

107

Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2020

-

Реализиране на
пилотна система за
събиране на
отпадъците Закупени и
брандирани
съдове, закупен
специализиран
брандиран
автомобил и
количество на
разделно
събраните
отпадъци

-

Реализирана
пилотна система за
разделно събиране
на отпадъците и
количество на
разделно
събраните
отпадъци

-

Проведена
кампания и
раздадени
наръчници

Директор
дирекция СА

-

Брой закупени и
предоставени
компостери на
домакинства,

Директор
дирекция СА,
Директор ОП
„БКС и ОИ“

Кмет на община
Стрелча

Кмет на община
Стрелча

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище - за
общините Панагюрище и Стрелча
2016-2020 г

№

Стратегическа
цел

Оперативна цел

Дейности (мерки)

Вид на

Финансови

мярката

средства

еднофамилни жилищни
сгради.

Осигуряване на
условия за
успешно
изпълнение на
задълженията за
разделно събиране
на отпадъците от
опаковки

16

Увеличаване на
количествата
рециклиране и
оползотворени
отпадъци и
намаляване и
предотвратяване
на риска от
депонирането им

Сключване на договор с
организация по
оползотворяване
Разполагане на съдове за
обезпечаване на
разделното събиране на
отпадъци от опаковки от
населението
Провеждане на
кампании за насърчаване
на разделното събиране
на отпадъци от опаковки
Осъществяване на
контрол на въдената
система

Осигуряване на
условия за
успешно
изпълнение на
задълженията за
ИУЕЕО и НУБА

Осигуряване на
условия за
успешно
изпълнение на
задълженията,

Сключване на договор с
организация по
оползотворяване и
разполагане на съдове за
обезпечаване на
разделното събиране на
ИУЕЕО и НУБА от
опаковки от населението
Провеждане на
информационни
кампании и акции за
насърчаване на
разделното събиране на
ИУЕЕО и НУБА
Сключване на договор с
организация по
оползотворяване и/или с
лица, притежаващи
разрешение за дейности

Източници
на
финансиране

Съответствие
Срок за

с

реализация

нормативнит

Индикатори за
изпълнение

Отговорен

е изисквания

ал.1 от ЗМДТ,
Безвъзмезден
заем
ПУДООС

преминали през
информационната
кампания

Администра
тивна

Неприложимо

Неприложимо

31.12.2017

-

Сключен договор с
ОООп

Кмет на община
Стрелча

Администра
тивна

Неприложимо

Неприложимо

31.12.2017

-

Брой разположени
съдове и схема за
разположението им

Директор
дирекция СА,
Директор ОП
„БКС и ОИ“

-

Брой проведени
кампании

-

Брой проверки и
констатации

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

Администра
тивна

Неприложимо

Неприложимо

Администра
тивна

Неприложимо

Неприложимо

Администра
тивна

Неприложимо

Неприложимо

31.12.2017

-

Сключен договор с
оползотворяваща
организация

Администра
тивна

Неприложимо

Неприложимо

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

-

Брой проведени
кампании и акции
с оползотворяваща
организация

-

Сключен договор с
организация по
оползотворяване
и/или с лица,
притежаващи

Администра
тивна

Неприложимо

108

Неприложимо

31.12.2017

Директор
дирекция СА,
Директор
дирекция СА,
Директор ОП
„БКС и ОИ“

Кмет на община
Стрелча

Директор
дирекция СА,

Кмет на община
Стрелча

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище - за
общините Панагюрище и Стрелча
2016-2020 г

№

Стратегическа
цел

Оперативна цел

свързани със
събирането на
ИУГ, отпадъчни
масла и
нефтопродукти и
ИУМПС

17

Увеличаване на
количествата
рециклиране и
оползотворени
отпадъци и
намаляване и
предотвратяване
на риска от
депонирането им

Реализиране на
система за
събиране на
опасни отпадъци
от домакинствата

Управление на
отпадъците от
лечебните
заведения

Дейности (мерки)

Вид на

Финансови

мярката

средства

Източници
на
финансиране

Съответствие
Срок за

с

реализация

нормативнит

Отговорен

е изисквания

с отпадъци.
Създаване на регистър с
площадките на които се
извършва смяна на масла
и гуми, центровете за
разкомплектоване на
ИУМПС

Индикатори за
изпълнение
разрешение за
дейности с
отпадъци.

Администра
тивна

Провеждане на
информационна
кампания за разясняване
на населението за найчесто срещаните опасни
отпадъци от
домакинствата

Администра
тивна,
Финансова

Създаване на система за
събиране на опасни
отпадъци от
домакинствата чрез
акции и събирателни
пунктове

Администра
тивна,
Финансова

Закупуване и
предоставяне в
аптечната мрежа на
специализирани съдове
за лекарства с изтекъл
срок на годност и
предаването им за
обезвреждане.

Администра
тивна,
Финансова

Осъществяване на
периодични проверки за
изпълнение на
задълженията на
лечебните заведения
описани в Наредба

Администра
тивна

Неприложимо

200

Неприложимо

Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ,
Безвъзмезден
заем
ПУДООС
Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ,

500

Неприложимо

109

31.12.2017

-

Публикуван
регистър на
страницата на
община Стрелча

31.12.2018

-

Брой проведени
кампании

31.12.2019

Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ

31.12.2020

Неприложимо

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

-

-

-

Проведени
кампании за
събиране и
количество
събрани опасни
отпадъци
Брой предоставени
съдове, сключване
на договор с лица
притежаващи
разрешение за
дейности с
отпадъци и
предадено
количество
отпадъци.
Брой проведени
проверки на
законосъобразното
събиране и
третиране на
болнични

Директор
дирекция СА,

Директор
дирекция СА,

Кмет на община
Стрелча

Заместник Кмет
на община
Стрелча,
Директор
дирекция СА,

Директор
дирекция СА,
Директор ОП
„БКС и ОИ“

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище - за
общините Панагюрище и Стрелча
2016-2020 г

№

Стратегическа
цел

Оперативна цел

Привеждане в
съответствие на
местната
нормативна
уредба съгласно
националното
законодателство

18

Подобряване на
информационното
и нормативно
осигуряване на
дейностите за
управление на
отпадъците
Повишаване на
квалификацията
на служителите в
община Стрелча

19

Прекъсване на
връзката между
икономическия
растеж и
свързаното с това
вредно влияние
върху човека и
околната среда в
резултата на
образуването на

Намаляване на
количеството на
отпадъците,
намаляване на
вредното
въздействие на
отпадъците,
намаляване на
вредните вещества
в материалите и

Дейности (мерки)

№1/09.02.2015 и
последващи изменения
Приемане на Наредба за
управление на
отпадъците на
територията на община
Стрелча
Прилагане на подход за
определяна на такса
битови отпадъци,
основаващо се на
принципа „Замърсителя
плаща“
Провеждане на
обучения, свързани с
управлението на
отпадъци на
служителите, имащи
отношение с тези
дейности
Провеждане на
инструктажи по
прилагане на местната
нормативна уредба на
служителите,
изпълняващи контролни
функции

Вид на

Финансови

мярката

средства

Източници
на
финансиране

Съответствие
Срок за

с

реализация

нормативнит

Индикатори за
изпълнение

Отговорен

е изисквания
отпадъци

Администра
тивна

Неприложимо

Администра
тивна,
Финансова,
Експертна

Изготвяне и приемане на
Регионална програма за
управление на
отпадъците

Администра
тивна,
Експертна

Проучване възможността
за безвъзмездно
предоставяне на храна с
наближаващ краен срок
на годност или на

Администра
тивна,
Експертна

31.12.2017

Собствени
средства

31.12.2020

Собствени
средства

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

Неприложимо

Неприложимо

3 000

Собствени
средства

Администра
тивна,
Финансова

Администра
тивна

Неприложимо

Неприложимо
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Неприложимо

Чл. 22 от ЗУО

Приета Наредба по
чл. 22 от ЗУО и
последващи
актуализации

-

Прилагане на
методика за
определяне на
такса битови
отпадъци,
съобразно
количеството
изхвърлени
отпадъци

-

Брой проведени
обучения

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

-

Брой служители
преминали през
инструктаж

31.12.2017

Чл.26 ал.1 т.7
от ЗУО

Приета Регионална
програма

-

Брой проведени
срещи, брой
проведени
участници в
срещите

31.12.2019

Кмет на община
Стрелча
Общински
съвет Стрелча

Директор
дирекция СА,
Директор ОП
„БКС и ОИ“

Заместник Кмет
на община
Стрелча,
Директор
дирекция СА,
Заместник Кмет
на община
Стрелча,
Директор
дирекция СА,
Кмет на община
Стрелча
Общински
съвет Стрелча
Кмет на община
Стрелча
представители
на бизнеса

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище - за
общините Панагюрище и Стрелча
2016-2020 г

№

Стратегическа
цел
отпадъците

Оперативна цел

продуктите

Дейности (мерки)

20

Недопускане на
нерегламентирано
изхвърляне на
отпадъци

Финансови

мярката

средства

Източници
на
финансиране

Съответствие
Срок за

с

реализация

нормативнит

Индикатори за
изпълнение

Отговорен

е изисквания

продукти с дефектна
опаковка на социално
слаби хора
Предотвратяване
образуването на
отпадъци от хартия чрез
увеличаване на броя
предоставяни е-услуги
или изготвяне на
електронни регистри,
достъпни за населението
Проучване на
възможността за
въвеждане на практика
за ползване на прибори
за многократна употреба
за вода в детските
заведения.

Намаляване на
вредното
въздействие на
отпадъците чрез
предотвратяване
на образуването
на отпадъците

Вид на

Администра
тивна

Неприложимо

Неприложимо

31.12.2019

-

Брой въведени еуслуги или
създадени
електронни
регистри

Администра
тивна

Неприложимо

Неприложимо

31.12.2018

-

Брой проведени
срещи и брой
въведени практики

Идентифициране на
нерегламентирани
сметища и тяхното
почистване

Администра
тивна,
Финансова

7 000
5 000
5 000
5 000

-

Брой почистени
нерегламентирани
сметища

Предотвратяване на
формиране на
нерегламентирани
сметища

Администра
тивна,
Финансова

200
200
200
200

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

-

Брой разположени
табели, брой
разположени диги
за ограничаване на
достъпа

Организиране на
кампании за почистване

Администра
тивна,
Финансова

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

-

Брой организирани
кампании

Съставяне на
предписания за
почистване на замърсени
терени при установяване
на причинителя и/или

Администра
тивна

-

Брой съставени
предписания и
АУАН

Неприложимо
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Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ
Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ
Средства от
такса "битови
отпадъци, по
реда на чл.66
ал.1 от ЗМДТ
Неприложимо

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

Секретар на
община
Стрелча

Директор
дирекция СА,

Кмет на община
Стрелча,
Кметове на
населени места
в общината
Кмет на община
Стрелча,
Кметове на
населени места
в общината
Директор
дирекция СА,
Кметове на
населени места
в общината,
Директор
дирекция СА,
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№

Стратегическа
цел

Оперативна цел

Дейности (мерки)

Вид на

Финансови

мярката

средства

Източници
на
финансиране

Съответствие
Срок за

с

реализация

нормативнит

Индикатори за
изпълнение

е изисквания

собственика на имота
съставяне на АУАН

Осигуряване на
информация
относно
управлението на
отпадъците

21

Превръщане на
обществеността в
ключов фактор за
прилагане на
йерархията в
управлението на
отпадъците
Работа с
обществеността за
постигане на
устойчиви
практики при
управлението на
отпадъци

Систематизиране на
информацията свързана
с управление на
отпадъците на интернет
страницата на община
Стрелча

Отговорен

Директор ОП
„БКС и ОИ“

Администра
тивна

Поддържане на раздел в
интернет страницата на
общината за информация
за РСУО Панагюрище

Администра
тивна

Участие в местни,
национални и
международни кампании
за намаляване на
отпадъците

Администра
тивна,
Финансова

Работа с деца и ученици,
посещаващи детски
заведения и училища в
областта на
екологичното
образование

Администра
тивна,
Финансова

Неприложимо

Неприложимо
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Неприложимо

Неприложимо

31.12.2018

31.12.2018

Собствени
средства

31.12.2019

Собствени
средства

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

-

Публикуване на
информация за
управлението на
различни потоци
отпадъци,
генерирани от
населението,
площадките за
предаване на
отпадъците.

-

Създаден и
публикуване
раздел

-

Брой участия

-

Брой обхванати
деца от
образователни
кампании

Секретар на
община
Стрелча
Директор
дирекция СА,

Секретар на
община
Стрелча
Директор
дирекция СА,
Секретар на
община
Стрелча
Директор
дирекция СА,
Секретар на
община
Стрелча
Директор
дирекция СА,
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7

КООРДИНАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И
ПРОГРАМИ

Регионалната програма за управление на отпадъците на РСУО Панагюрище
2016-2020 г. не е изолиран документ. Нейното разработване е координирано, както с
национални, така и с общински програмни документи, като разбира се са отразени
спецификите, приоритетите и потребностите на общината в сферата на управление на
отпадъците.
7.1

Планове и програми на национално равнище

При разработване на настоящата програма 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 строителство 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 регионалната програма за
управление на отпадъците да допринесе в значителна степен за 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.
7.2

Планове и програми на общинско равнище

Регионалната програма за управление на отпадъците на РСУО Панагюрище
2016-2020 г. е елемент и от цялостната система за планиране на развитието на
общините членки – Панагюрище и Стрелча. Целите и мерките в РПУО са
синхронизирани и съобразени с ключови общински програмни документи.


Общински план за развитие на община Панагюрище за периода 2014 - 2020 г.,

Общинският план за развитие определя рамката за развитие в новия програмен
период,
като
интегрира
икономическите,
екологичните,
социалните
и
инфраструктурните аспекти на желания за устойчив и балансиран растеж на
територията на общината като дефинира стратегически и специфични цели, приоритети
и мерки. РПУО е в съответствие с общинския план за развитие и е в подкрепа на
достигането на следните:
 Цели за развитие – за подкрепа на Стратегическа цел 1: „Осигуряване на
благоприятна жизнена и социална среда, способстваща за развитие на личността,
защото постигането на добро качество на околната среда, която не е замърсена с
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отпадъци, е от съществено значение за подобряване на качество на живот на местното
население.
 Приоритети за развитие – за подкрепа на Приоритет 3: „Опазване и съхранение
на природните ресурси“, Специфична цел 3.2: „Подобряване на компонентите на
околната среда и адаптация към климатичните промени“ и Мярка 3.2.1: Ефективно
управление на отпадъците - За подобряване на системата за депониране на битови
отпадъци, община Панагюрище съвместно с община Стрелча са изграждаили
регионално депо за БО и необходимите спомагателни и обслужващи сгради и
съоръжения, като част от РСУО. За подобряване на ефективността и намаляване на
депонираните отпадъци е изградено и съоръжение за компостиране разделно събрани
растителни и био-отпадъци. Това предполага увеличение на достъпа до разделно
събиране на отпадъци и ограничаване на възможностите за незаконно изхвърляне на
отпадъци на нерегламентирани сметища. В същото време се насърчава санирането и
рекултивация на замърсени терени, действащото до момента депо е рекултивирано.


Общински план за развитие на община Стрелча за периода 2014 - 2020 г.,

РПУО е в съответствие с общинския план за развитие на община Стрелча за
периода 2014 - 2020 г., и е в подкрепа на достигането на следните:


Стратегическата цел на плана: Създаване на нови възможности за подобряване
условията за развитие на местната икономика и средата на живот на хората,
съпровождани от повишаване на заетостта, доходите, образователното равнище,
здравния статус на населението.



Приоритет № 4. Екологично развитие, Специфична цел 1: Трайно подобряване на
екологичното състояние на община Стрелча и по-долу написаните мерки за
постигането на тази цел:
o Мярка 2, включваща Програмни мерки 2.1. Общинска програма за опазване
на околната среда,
o Мярка 3. Технически и технологични мерки, включваща: 3.1. Депо за твърди
отпадъци в община Панагюрище, съфинансирано от община Стрелча –
разработване на инвестиционен проект, ПУП, ОВОС, строителни дейности
за изграждане на депото; 3.3. Изграждане на площадки за разкомплектоване
и временно съхранение на излезли от употреба МПС; 3.4. Въвеждане на
системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки;
3.5. Премахване на нерегламентирани сметища в общината и 3.6. Постоянно
планово обновяване на техниката за сметосъбиране, сметоизвозване и
специализирани съдове за отпадъци.

7.3


Планове и програми на регионално равнище
Областна стратегия за развитие на област Пазарджик за периода 2014¬2020 г.

РПУО е най-вече в подкрепа на достигането на: ЧЕТВЪРТАТА
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, свързана с екологията – Опазване на природните дадености
на Пазарджишка област чрез опазването на околната среда и нейното
възстановяване. За изпълнението на тази цел са определени следните приоритети и
мерки, както и съответните примерни дейности:
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ПРИОРИТЕТ 1: Опазване на околната среда, оползотворяване на природните
отпадъци, развитие на екологични производства.
o Мерки: 1.1. Създаване на единна областна структура за оценка на
ситуацията, подготовка и реализация на проекти, свързани с опазване на
околната среда и проекти, свързани с развитие на екопроизводства.
o Мерки: 1.2.
замърсители;

Идентифициране

на

големите

битови

и

промишлени

o Мерки: 1.3. Провеждане на система от мерки за ограничаване на
замърсяването и намаляване на ефекта върху вече замърсените територии;
o Мерки: 1.5. Развитие на екологичната инфраструктура.


ПРИОРИТЕТ 2 : Привеждане на технологиите и системите за третиране на твърди
битови отпадъци към съответствие с европейските изисквания и най-добрите
европейски и световни практики

РПУО също така е подкрепа на достигането на:
 ПЪРВАТА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ – превръщане на региона в по-атрактивно
място за живеене и работа, определят следните приоритети и мерки: ПРИОРИТЕТ 4:
Разумно използване на руди, скали, минерали, глина и инертни материали. Мерки 4.1.
Съхранение на природата и развитие на екологично чиста добивна промишленост.
Мерки 4.3.модернизация, опазване на околната среда и рекултивация на увредените
почви в районите на минната промишленост;
 ТРЕТАТА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Териториално сближаване - Развитие на
териториалното сближаване и сътрудничеството между регионалните власти за
реализиране на трансгранични и междурегионални инициативи, включително чрез
публично-частно партньорство и разширяване на достъпа до източници на
финансиране Приоритет 1: Развитие на пътната, ВиК, енергийната, комуникационната
и екологичната инфраструктура.


Регионален план за развитие на Южен Централен район за периода 2014¬2020 г.

РПУО е в подкрепа на достигането на:
 Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в национален и
вътрешнорегионален план базирано на щадящо/еколосъобразно ползване на собствени
ресурси, Приоритет 1.3: Развитие на инфраструктурата за опазване на околната
среда и адаптиране към промените на климат
o
Специфична цел 3: Подобряване управлението на отпадъците, тъй като:
е изградена Регионална система за управление на отпадъците на регион
Панагюрище, обхващащ общини Панагюрище и Стрелча и е преустановена
експлоатацията и в последствие е закрито (рекултивирано) общинското депо на
община Панагюрище, а за депото на община Стрелча е разработен проект и се
кандидатства за отпускане на средства за изграждането му. А като част от РСУО е
изградено регионално депо за битови отпадъци (РДБО), което отговаря на
изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците и е с
достатъчен капацитет за осигуряване обезвреждането на битовите отпадъци от
регион Панагюрище. Освен това продължаването на подобряването на системата за
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събиране и транспортиране на отпадъците и въвеждане на по-ефективна система за
управление на отпадъците в района е важна задача за периода 2014-2020г.
o
Специфична цел 5: Премахване на последиците от индустриални и
битови замърсявания и ограничаването и, включващо изпълнение на дейности за:
устойчиво управление на земеделската земя чрез комплексно предотвратяване и
контрол на замърсяването, както и изграждането на мощности за производство
на компост и биохумус от оборски тор – Като част от РСУО е изградена инсталация
за компостиране на „зелени отпадъци”.

8

МОНИТОРИНГ, ОТЧЕТ И КОНТРОЛ

Наблюдението и оценката на изпълнението на Регионалната програма за
управление на отпадъците на РСУО е от ключово значение, с оглед проследяване на
напредъка по постигане на предварително поставените цели, срокове и ресурси и
навременно предприемане на действия за преодоляване на възникващи проблеми при
реализацията на мерките и постигане на програмните цели, а при необходимост предприемане на действия за актуализация на Регионалната програма.
Мониторингът представлява процес на текущо наблюдение (мониторинг) чрез
събиране на информация, свързана с изпълнението на мерките от Регионалната
програма, и анализиране и оценка на степента на изпълнение на целите, както и на
проблемите при изпълнението и причините за тях. От съществено значение е да се
гарантира, че информацията се събира по един организиран и планиран начин и през
редовни интервали.
Затова РСУО ще изготви процедурни правила за наблюдение и оценка и ще
събира и систематизира информация от всички звена, които имат отношение към
изпълнението на конкретните програмни мерки. За всяка една от мерките в отделните
подпрограми са посочени очаквани резултати от изпълнението, както и индикатори за
измерване на изпълнение за мярката. Именно за посочените резултати и определените
индикатори ще се събира необходимата информация. В допълнение към изпълнението
на текущите и целевите индикатори, за всяка мярка ще се наблюдава и спазването на
предвидения график и степента на изразходване на ресурсите. Освен това ще се
анализира и оценява напредъка в изпълнение на мерките, причините за неизпълнение
или за изоставане в изпълнението и ще изготвя годишен доклад за напредъка по
изпълнение на мерките и програмните цели.
Контролът върху изпълнението на Регионалната програма за управление на
отпадъците ще се осъществява от Общото събрание на РСУО.
За целта всяка година в срок до края на месец февруари Представляващият
РСУО ще изготвя и представя на Общото събрание на РСУО Годишен доклад за
изпълнение на Регионалната програма за управление на отпадъците за предходната
календарна година в срок до 31 март. Целесъобразно е ежегодният отчет за изпълнение
на регионалната програма да се публикува на интернет страниците на общините
Панагюрище и Стрелча с цел информиране на гражданите и бизнеса
Актуализация на Регионалната програма за управление на отпадъците може
да се извърши в случай на поява на следните обстоятелства:
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промени в законодателството, които налагат промяна в заложените стратегически и
оперативни цели и в планираните мерки за тяхното постигане;



значително изоставане в изпълнението на програмните мерки и/или липса на
напредък за постигане на целевите индикатори въпреки изпълнението на
програмните мерки, което налага прилагането на допълнителни мерки към вече
приетите или замяна на някои от приетите мерки, които не дават предварително
очаквания резултат;



други непредвидени промени в обстоятелствата, които налагат промени в
Регионалната програма.

Процедурата в случай на актуализацията ще включва изготвяне на
актуализиран вариант на Регионалната програма за управление на отпадъците,
провеждане на обществени консултации, прилагане на законодателството за
екологична оценка на планове и програми, внасяне на актуализираната Регионалната
програма за одобрение от Общото събрание на РСУО.
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Отпадъци, извън обхват на РДО, ЗУО и НПУО
1. Радиоактивни отпадъци;
2. Отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух;
3. Земя (in situ), включително неизкопана замърсена почва и трайно свързани
със земята сгради;
4. Незамърсена почва и други материали в естествено състояние, изкопани по
време на строителни дейности, когато е сигурно, че материалът ще бъде използван
за целите на строителството в естественото си състояние на площадката, от която е
изкопан;
5. Излезли от употреба експлозиви;
6. Фекална материя, различна от класифицираната в т. 8, слама и други
естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в
земеделието и лесовъдството, или за производството на енергия от такава биомаса
чрез процеси или методи, които не увреждат околната среда и не застрашават
човешкото здраве;
7. Отпадъчни води;
8. Странични животински продукти, включително преработени продукти, по
Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври
2009 г., за установяване на здравни правила относно странични животински
продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински
продукти) (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО)
№ 1069/2009", с изключение на предназначените за изгаряне, депониране или
използване в съоръжение за биогаз или компост;
9. Трупове на умрели, но не заклани животни, включително такива, които са
убити, за да се прекрати разпространението на епизоотични болести, и които се
обезвреждат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009;
10. Отпадъци, получени от проучването, добива, преработването и
съхраняването на минерални суровини и при експлоатация на кариери по Закона за
подземните богатства и класифицирани като "минни отпадъци";
11. Седименти, преместени в повърхностни води с цел управление на водите и
водните обекти или предотвратяване на наводнения, или намаляване на
последствията от наводнения и засушаване, или рекултивация на земи, ако е
доказано, че това не противоречи на други закони и седиментите нямат опасни
свойства.

Анализ 1

Анализ на обхвата на регионалната система за
управление на отпадъците
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1. Въведение
Анализът има за цел да установи териториалния обхват и границите на
регионалната система за управление на отпадъците и основните характеристики на
региона.
В анализа следва да се идентифицират и анализират услугите, които се/ще се
включват в обхвата на РСУО, като минимум:
 Услуги по събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци от претоварни
станции, елементи на регионалната система до регионалното депо или до друга
регионална инсталация за третиране на отпадъците;
 Услуга по сепариране и сортиране на рециклируеми отпадъци чрез регионални
съоръжения;
 Услуги по третиране на битови отпадъци чрез регионални МБТ-инсталации;
 Услуги по третиране на разделно събрани биоотпадъци на общи регионални
съоръжения;
 Депониране на битови/строителни отпадъци на регионално депо за отпадъци;
 Третиране на утайки от ПСОВ на населени места в общи съоръжения;
 Други услуги, свързани с отпадъците, предоставяни на регионален принцип в рамките
на РСУО.
За всяка една от услугите се посочват обхванати общини и/или населени места от
общини.
Всички анализи, посочени по-долу, се правят за обхвата на РСУО.
2. Учредяване на Регионалното сдружение на общините за управление на
отпадъците
В Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище са
включени общините Панагюрище и Стрелча.
Регионалното сдружение по чл.19б, ал.1 от ЗУО със седалище в гр. Панагюрище,
пл. "20 април" №13, включващо Община Панагюрище и община Стрелча е учредено на
учредително събрание, проведено на 04.11.2010 г. на основание чл.19б, ал.5 от ЗУО,
Решение №.494/12.08.2010г. на Общински съвет Панагюрище и Решение
422/19.08.2010г. на Общински съвет Стрелча. За председател на сдружението е
определен кмета на гр. Панагюрище. В рамките на регионалната система, на свои
заседания членовете на сдружението определят обхвата на изграждане на РСУО
Панагюрище. Общото събрание на сдружението определя пропорционалното участие на
всяка от общините на база броя на населението, в разходите по изграждане и въвеждане
в експлоатация на регионалната система, както следва:
 Община Панагюрище - 85,5 % от размера на дължимите средства;
 Община Стрелча - 14,5 % от размера на дължимите средства.
Чрез Общото събрание на Регионалното сдружение:
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 Приети са „Вътрешни правила за работа на Регионалното сдружение“,
включващо Община Панагюрище и община Стрелча, въз основа на които:
 Определено е Община Панагюрище за Възложител на обществените поръчки за
избор на изпълнители по изграждането на елементите на регионалната система за
управление на отпадъци;
 Определено е Община Стрелча да участва спрямо процентното си разпределение
при обществените поръчки за избор на изпълнители по изграждането на елементите на
регионалната система за управление на отпадъци, които се предвижда да бъдат
изпълнявани на територията на община Стрелча;
 Определено е разпределение на целите от Общините от региона в изпълнение на
целите по реда на чл.31 от ЗУО;
 Определено е Общините да участват спрямо процентното си разпределение в
разходите за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци и извършване на
дейности, съгласно изискванията на ЗУО;
 Членовете на сдружението запазват оперативната си самостоятелност за
решаване управлението на отпадъците на ниво община, без тази собствена политика да
нарушава целите на Регионалното сдружение;
 За изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците,
поднормативните му актове и националните стратегически документи са разписани
основните цели на Сдружението, както и реализирането на общинските отговорности, на
ниво Община.
3. Услуги по събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци от
претоварни станции, елементи на регионалната система до регионалното депо
или до друга регионална инсталация за третиране на отпадъците
На 21. 10. 2015 г. е открита “Регионалната система за управление на отпадъците в
регион Панагюрище”. Проектът се изпълнява по Приоритетна ос 2: „Подобряване и
развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ на Оперативна програма
„Околна
среда“
2007-2013,
по
процедура
с
референтен
номер
ВG161РО005/10/2.10/07/22. Договорът за изпълнение на проекта е подписан на
14.12.2012 година, като крайната дата за реализирането му е 14.09.2015 година. Проектът
е на обща стойност 18 299 654,65 лв, от които безвъзмездното финансиране по ЕФРР е 17
392 832,8лв. и финансиране от бенефициента 906 821,87лв. Съгласно протокол от
проведено на 23.06.2015г общо събрание на Регионалното сдружение за управление на
отпадъците на общините Панагюрище и Стрелча, публикуван на сайтовете на двете
общини, кметовете на двете общини приемат размера на средствата за собствено
финансиране по ДБФП № DIR-5112122-C012/14.12.2012г., както са определени в
Допълнително споразумение №2 към същия договор. Собственият финансов принос по
проекта е определен на 906 821,87лв., от които за община Панагюрище са 775 332,70 лв.,
а за община Стрелча са 131 489,17лв.
Регионалната система за управление на битовите отпадъци на общините, включени
в регион Панагюрище е ситуирана на площадка, разположена в землището на гр.
Панагюрище с размер приблизително 131 282 м2, разположена в местността
„Братаница”, в землището на град Панагюрище. За правилното функциониране на
Регионалната система за управление на включва изграждане на съоръжение за третиране
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и обезвреждане на отпадъците, както и рекултивация на съществуваща клетка,
достигнала максималния си капацитет. По проекта са изградени следните подобекти:
 Депо за неопасни отпадъци – изграждане на 1 клетка;
 Инсталация за компостиране на зелени отпадъци;
 Стопански двор с приемна зона и инженерна инфраструктура;
 Усвояване на терен, чрез рекултивация на съществуващото депо на община
Панагюрище;
 Изграждане на довеждаща инфраструктура – път и водопровод.
На 16.10.2015г. е подписан Акт 16 за Регионално сдружение за управление на
отпадъците (РСУО) Панагюрище - за общините Панагюрище и Стрелча.
4. Услуги по събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци от
населените места
Услугите по събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци в общините
Панагюрище и Стрелча са обхванали 100% от населените места и се извършват от
общински предприятия:
 Общинско предприятие (ОП) „Чистота” - за извършване на дейностите по
сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъците от територията на
община Панагюрище.
 Общинско предприятие "БКС и Общински имоти" за извършване на дейностите
по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъците от територията на
община Стрелча.
След изграждане и пускане в експлоатация на първата клетка на регионалното депо
за битови отпадъци (РДБО), събраните отпадъци от населените места в общините
Панагюрище и Стрелча се извозват за депониране в нея
5. Прогноза за количеството на битовите отпадъци, които ще постъпят в
регионалната система и обем на депото
Обемът на Регионалното депо за битови отпадъци (РДБО) е сметнат на база
прогнозата за генерираните отпадъци, който ще се депонират на него.
По-долу са показани данни от разработения през 2010 г Идеен проект за
„Изграждане на съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъците от общините
Панагюрище и Стрелча”, като:
 в Таблица 1 е дадена прогнозата за генерираните битови отпадъци общо и по фракции,
съгласно морфологичния им състав, от общините Панагюрище и Стрелча които се
класифицират като неопасни битови отпадъци и се извозват директно на РДБО.
 в Таблица 2 е дадена прогноза за генерираните и разделно събрани зелени и био
отпадъци (хранителни, градински и дървесни), които ще постъпват в инсталацията
за компостиране.
Обемът на депото е сметнат на база прогнозата за генерираните отпадъци, които
ще се депонират на новото депо, при направени предвиждания, че през 2012 г. ще бъде
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готова първа клетка на новото депо и всички съоръжения, необходими за нейната
надеждна експлоатация, както и всички сгради в стопанския двор, включително и
инсталацията за компостиране. Предвидено е на депото да се депонират всички
отпадъци от 2013 г. до 2042 г., т.е. за 30 – годишен период (прогнозния период).
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Таблица 1: Прогноза за генерираните количества битови отпадъци
Отпадъци

мярка

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2027

2032

2037

2042

Смесени битови
отпадъци,
предназначени за
депониране

тона/год

8 800

8 736

8 669

7 102

7 063

7 018

6 972

6 914

6 857

6 804

6 747

6 691

6 638

6 368

6 091

5 840

5 776

Хранителни
отпадъци

тона/год

840

840

848

515

521

525

527

530

530

532

531

533

532

531

523

517

518

Хартия

тона/год

185

184

183

187

193

196

201

205

209

212

215

219

224

244

257

273

295

Картон

тона/год

222

223

221

226

229

233

236

239

241

245

246

252

254

271

283

295

313

Пластмаси

тона/год

242

241

230

231

230

230

229

228

227

226

223

220

220

210

203

195

192

Текстил

тона/год

194

192

191

188

187

185

184

180

179

177

176

174

172

165

157

149

146

Гума

тона/год

96

94

94

93

92

91

91

89

88

87

87

85

85

81

75

72

71

Кожа

тона/год

96

94

94

93

92

91

91

89

88

87

87

85

85

81

75

72

71

Зелени отпадъци

тона/год

2 353

2 349

2 359

1 257

1 257

1 255

1 252

1 244

1 233

1 224

1 214

1 202

1 192

1 131

1 071

1 012

992

Дървесни отпадъци

тона/год

185

183

182

97

96

96

94

93

91

90

89

88

87

83

79

74

74

Стъкло

тона/год

247

244

230

228

226

223

221

218

216

214

212

210

209

199

188

180

177

Метали

тона/год

56

56

51

51

49

50

49

49

48

48

47

47

45

44

41

39

38

Други (дребна
фрак-ция,
неопределими пръст, сгурия, ...)

тона/год

4 084

4 036

3 987

3 936

3 891

3 844

3 797

3 750

3 707

3 664

3 620

3 577

3 534

3 329

3 138

2 962

2 890
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Таблица 2: Прогноза за генерираните количества зелени и био отпадъци
Отпадъци

мярка

Разделно събрани
отпадъци за
компостиране

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2027

2032

2037

2042

9

9

9

1 544

1 545

1 542

1 535

1 526

1 517

1 505

1 493

1 482

1 470

1 404

1 333

1 266

1 242

Хранителни

тона/год

0

0

0

341

342

342

342

341

340

338

337

336

335

326

314

302

300

Градински

тона/год

0

0

0

1 112

1 113

1 111

1 105

1 098

1 090

1 081

1 071

1 062

1 052

999

944

892

872

Дървесни

тона/год

9

9

9

91

90

89

88

87

87

86

85

84

83

79

75

72

70

8

Вследствие забавяне изпълнението на проекта се променя и срока за изграждане на
първа клетка на новото депо от 2012г на 2015 г., заедно с всички съоръжения необходими
за нейната надеждна експлоатация, както и всички сгради в стопанския двор, включително
и инсталацията за компостиране.
През октомври 2012г. е разработен допълнен и преработен вариант на Предпроектно
проучване за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион
Панагюрище, а през 2013 г. - Работен проект на обект „Изграждане на съоръжение за
третиране и обезвреждане на отпадъците в общини Панагюрище и Стрелча“ Съгласно тези
документи на депото се предвижда да се депонират всички отпадъци от 2015 г. до 2043 г. и
по данни от приложения „Масов баланс“: количеството на образуваните отпадъци за този
период е 327 028,76 тона, от които след извършване на операциите по третиране се очаква
да се депонират 190 661,65 тона отпадъци, при използване на булдозер и компактор за
разстилане и уплътняване на отпадъците. При обемното тегло на отпадъците 0.5 т/м3 и
използване на булдозер за разстилане и уплътняване на отпадъците със степен на
уплътнение 1:2, то обемът на уплътнените отпадъци е равен а теглото им. Необходимият
обем на депото е 248 541,56 м3, включващ обема на уплътнените битови отпадъци и
земните маси, необходими за запръстяването им.
Проектът за депото осигурява обем за депонирането на прогнозираните количества
отпадъци за целия прогнозен период при експлоатация с булдозер, като в проектната
разработка е предвиден и обем за рекултивация на клетките.
Обемът на Клетка 1 е 71 718 м3 – включващ общо количество депонирани отпадъци и
покриващ материал, което е 7 годишен период на експлоатация (2015-2021 г.).
6. Услуги по третиране на разделно събрани биоотпадъци от общините
Панагюрище и Стрелча (Предвидени съоръжения)
Нормативните документи за биоотпадъците са:
 -Наредбата за третиране на биоотпадъците, (приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г.,
обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 год.), с която се регламентират видът и произходът на
подходящите за биологично третиране биоотпадъци и други биоразградими отпадъци,
условията, при които продуктът компост и ферментационният продукт престават да бъдат
отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разподби на ЗУО, изискванията към
производството на компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител или
стабилизирана органична фракция от процеса на механично-биологично третиране (МБТ),
изискванията за качество на компост, органичен почвен подобрител, изпитванията като
честота на пробовземане и методи, както и иизискванията към лабораториите за изпитване,
етикетирането и информацията за крайния потребител.
 Наредба за разделното събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.
декемвври 2013 год. Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, на основание чл.
43, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците, с която ще се регламентират изискванията
към дейностите по разделно събиране на биоотпадъците - системите обхващат само
биоотпадъци по приложение № 1 от Наредбата за третиране на биоотпадъците, приета с
ПМС № 235 от 15.10.2013 г., обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.; целите за разделно събиране и
оползотворяване на биоотпадъците; методиките за изчисляване и докладване на целите по
чл. 31, ал. 1 от ЗУО; разпределението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и по чл. 8, ал. 1
между отделните общини в регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО.
Като прецизира изискванията на ЗУО, Наредбата за разделно събиране на
биоотпадъците предвижда редуциране на биоотпадъците за депониране както следва:
 до 31.12.2016 г. не по-малко от 25% от количеството на битовите биоотпадъци,
образувани в региона през 2014 г.;
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 до 31.12.2020 г. не по-малко от 50% от количеството на битовите биоотпадъци,
образувани в региона през 2014 г.;
 до 31.12.2025 г. не по-малко от 70% от количеството на битовите биоотпадъци,
образувани в региона през 2014 г.
Така изписаните разпоредбите на Наредбата, регламентиращи целите към 31.12.2016
год., 31.12.2020 год. и 31.12.2025 год., се прилагат от 01.01.2014 год.
За изпълнение на тези изисквания в РСУО Панагюрище са реализирани и са
предвидени за реализиране следните системи и съоръжения: системи за разделно събиране
и инсталация за компостиране.
Системи за разделно събиране
Система за разделно събиране на зелени отпадъци - От началото на 2016 г е въведена
система за разделно събиране на зелени отпадъци, която включва 16 контейнера с обем 7
м3 и автомобил за извозването им до инсталацията за компостиране на "зелени" отпадъци в
Регионалната система за управление н а отпадъците. От тези 16 контейнера 5 броя са
разположени в община Стрелча – по 1 брой за всяко населено място, а 11 броя са
разположени в община Панагюрище – 2 бр. в гр. Панагюрище и по 1 бр. за всяко от
останалите населени места в общината.
Система за разделно събиране на хранителни отпадъци от заведенията за обществено
хранене – предвижда се да се въведе система за разделно събиране на хранителни отпадъци
от заведенията за обществено хранене посредством закупуване на контейнери за
събирането им и специализиран автомобил за транспортирането им до инсталацията за
компостиране на "зелени" отпадъци.
Системите обхващат само биоотпадъци по приложение № 1 от Наредбата за
третиране на биоотпадъците. Дейността по компостиране на място се счита за дейност по
предотвратяване образуването на отпадъците и не се отчита като изпълнение на целите по
чл. 8, ал. 1.
В изпълнение на Директива 1999/31/ЕС и на българското законодателство
(транспонирана в Наредба № 7 и Наредба № 6/2013 год. за изискванията към площадките,
инсталациите и съоръженията ....), България трябва да намали биоразградимата фракция в
отпадъците, които се обезвреждат чрез депониране, както следва:
Допустими количества ББО за депа за неопасни отпадъци
Година
(базова
1995)

Допустими минимални
стандарти на ББО
(Наредба за депата)

Допустими минимални стандарти
на ББО за жител на година (базова
стойност 268 кг/ж/г.)

1

2010г.

75%

224 кг/жител/г.

2

2013г.

50%

152 кг/жител/г.

3

2020г

35%

109 кг/жител/г.

От направените изчисления бе установено, че целта по отношение на депонираните
биоразградими отпадъци през 2013 г. и за община Панагюрище и за община Стрелча е
изпълнена, тъй като:
 за община Панагюрище - допустимите за депониране биоразградими битови
отпадъци възлизат на 4127,4 тона, което представлява 45,26% от общите отпадъци за
годината (9118,6т). А биоразградимите отпадъци през съответната година са били
2489,96 тона (Хранителни 270т + Градински 2 219,96т), така че независимо, че
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всичките са отишли за депониране на депото, то целта по отношение на депонираните
биоразградими отпадъци е изпълнена.
 За община Стрелча - количеството депонирани биоразградими отпадъци не трябва
да надвишава 798,152 тона, а това количество е по-голямо дори от общото количество
на депонираните отпадъци за 2013 година (624,84 тона), т.е. изпълнена е целта по
отношение на депонираните биоразградими отпадъци.
Очаква се изпълнение и на целта по отношение на депонираните биоразградими
отпадъци през 2020 г., както е показано по-долу:
 За община Панагюрище - допустимите за депониране биоразградими битови
отпадъци възлизат (25 610х109) 2791,49 тона, а се очаква всички биоразградими
отпадъци да са 1537,98 тона (Хранителни 166,78 т + Градински 1 371,2 т), така че ако
всичките биоразградими отпадъци се депонират, то пак ще е изпълнена и
преизпълнена целта по отношение на депонираните биоразградими отпадъци.
 За община Стрелча - допустимите за депониране биоразградими битови отпадъци
възлизат (5 110х109) 556,99 тона, а се очаква всички биоразградими отпадъци да са
122,45 тона (Хранителни 57,9 т + Градински 64,55 т), така че ако всичките
биоразградими отпадъци се депонират, то пак ще е изпълнена целта по отношение на
депонираните биоразградими отпадъци
Горните изчисления показват, че целта по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО е постигната и от
двете общини и не се депонират повече от 152 кг/жител биоразградими отпадъци за 2013
година, както и няма да се депонират повече от 109 кг/жител биоразградими отпадъци през
2020 година.
Инсталация за компостиране
Като част от РСУО Панагюрище е изградена инсталация за компостиране с капацитет
на ден по 7,47 тона или 1277,5 т/год. (или 6723,80 м3) за следните разделно събрани
отпадъци: зелени отпадъци от градините; отпадъци от паркове, и открити пазари;
хранителни отпадъци от заведенията за обществено хранене.
Инсталацията за компостиране на зелени отпадъци, обслужваща РСУО Панагюрище,
е разположена в стопанския двор на новото Регионално депо за битови отпадъци
“Панагюрище” за общините Панагюрище и Стрелча.
Съгласно разработеният проект при пускането в експлоатация на компостиращата
инсталация през 2015г. се обработват само: зелени, градински и дървесни отпадъци.
Работни дни годишно за събиране на зелени отпадъци - 171 дни (от март до ноември). Като
следващ етап на инсталацията за компостиране ще се третират и хранителни отпадъци,
докарвани чрез системата за разделно събиране на хранителни отпадъци от заведенията за
обществено хранене.
Разделно събраните отпадъци постъпват в инсталацията за компостиране, където се
третират в купчини „на открито" под навес, т.е. няма да се третират в контролирана среда.
Полученият готов компост ще се използва като тор и за рекултивация на нарушени терени.
По време на процеса на компостиране се използват различни типове машини и
апарати, които се въвеждат предимно в трите фази на работата:
 подготовка на материала;
 насищане на сместа с кислород посредством разбъркване с мобилна техника;
 пресяване на продукта през подходящо избрани решетки.
Технологията предвижда доставените в инсталацията отпадъци за компостиране,
след като минат през входящ контрол, да се доставят до сградата за ферментация на
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компоста. Там в отделно помещение е разположена дробилка за зелени отпадъци, със
дизелово задвижване. Надробените градински и зелени отпадъци постъпват в сградата за
ферментация, където се оформят на купове. Куповете периодично се обръщат със
самоходен обръщач на купчини, за да се осигурят оптимални условия за протичане на
процесите на ферментация на компоста. Компостът престоява в сградата за ферментация
минимум 3 седмици. След завършване на процеса на ферментация компоста се премества в
сградата за зреене на компоста. В тази сграда компоста престоява минимум 4 – 5 седмици,
за да узрее и да се стабилизира. Компостът се насипва на купове, които периодично се
обръщат. За целта ще се използва същия обръщач от инсталацията за ферментация на
компоста. Щом компоста се стабилизира той се премества в навеса със ситото, където се
пресява и сортира. Пресятият и сортиран компост се складира в навеса за готов компост,
където престоява до експедицията или пласирането му. Предвижда се получения готов
компост да се използва като тор и за рекултивация на нарушени терени, за рекултивацията
на съществуващото депо, за рекултивацията на клетките на новото депо.
7. Депониране на битови и строителни отпадъци от общините Панагюрище и
Стрелча
Битови отпадъци
Със Заповед на кмета на общината от 28.08.2015 е назначена комисия за провеждане
на 72 часови проби при експлоатационни условия на обект: Изграждане на Регионално
депо за битови отпадъци 31.08.2015 г.
От 13.10.2015г., когато е получено разрешение за ползване от ДНСК, отпадъците от
населените места в общините Панагюрище и Стрелча се депонират в клетка 1 на
Регионално депо за битови отпадъци (РДБО), част от Регионалната система за управление
на отпадъците.
Строителни отпадъци
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в
сила от 13.11.2012 г.;
ЗУО определя поетапно по години целите за рециклиране и друго оползотворяване,
за да се достигне крайната цел 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.
За изпълнение на гореописаните цели на площадката на Регионалната система е
отредена площадка за строителни отпадъци с размери 20 м х 40 м с годишен капацитет
636,35 тона, на която ще се извършва рециклирането им. Предвижда се да се изгради и
инсталация за рециклирането им.
Съгласно издаденото комплексно разрешително № 434– НО/2012 г. на Регионално
депо за битови отпадъци “Панагюрище” за общините Панагюрище и Стрелча може да се
депонират строителни отпадъци.
8. Третиране на утайки
Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на град Панагюрище е открита
през месец юни 2015 г. и проектните количества обезводнена утайка, които се очаква да се
генерират годишно в размер на 1 825 тона, се предвижда да се транспортират към
регионалната система за управление на отпадъците Панагюрище. Към настоящия момент
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количествата им са твърде малки и тепърва се проучват възможностите за използването
им, като ще се предпочита възможността да се третират на инсталацията за компостиране
на „зелени“ отпадъци. По проектни данни инсталацията за компостиране на „зелени“
отпадъци ще може да приема утайки за съвместното им компостиране с другите
биоотпадъци.
Съгласно условията на действащото Комплексно разрешително (КР) на Регионално
депо за битови отпадъци “Панагюрище” за общините Панагюрище и Стрелча, е разрешено
депониране в него на генерираните утайки от ПСОВ Панагюрище, така че има и такава
възможност за третиране на утайките.
9. Основни изводи
На основата на направените анализи, могат да се направят следните основни изводи:
 РСУО Панагюрище, включващо Община Панагюрище и община Стрелча, е
учредено на учредително събрание, проведено на 04.11.2010 г. и за председател на
сдружението е определен кмета на гр. Панагюрище.
 Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО) на общините
Панагюрище и Стрелча е регистрирано на 01.06.2016 г.
 Услугите по събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци в общините
Панагюрище и Стрелча са обхванали 100% от населените места и се извършват от
общински предприятия, както следва: за територията на община Панагюрище Общинско предприятие (ОП) „Чистота”, а за територията на община Стрелча Общинско предприятие (ОП) "БКС и Общински имоти".
 Обемът на Регионалното депо за битови отпадъци (РДБО) е сметнат на база
прогнозата за генерираните отпадъци, който ще се депонират на него, като е
предвидено на депото да се депонират всички отпадъци за 30 – годишен период
(прогнозния период), а изградената Клетка 1 се предвижда да има 7 годишен период
на експлоатация (2015-2021 г.).
 От началото на 2016 г е въведена система за разделно събиране на зелени отпадъци,
която включва 16 контейнера с обем 7 м3 и автомобил за извозването им до
инсталацията за компостиране на "зелени" отпадъци в Регионалната система за
управление н а отпадъците.
 Като част от РСУО Панагюрище е изградена инсталация за компостиране с
капацитет на ден по 7,47 тона за следните разделно събрани отпадъци: зелени
отпадъци от градините; отпадъци от паркове, и открити пазари; хранителни отпадъци
от заведенията за обществено хранене.
 Събраните отпадъци от населените места в общините Панагюрище и Стрелча се
извозват за депониране в изградената първата клетка на регионалното депо за битови
отпадъци (РДБО) към Регионална система за управление на отпадъците на регион
Панагюрище.
 На площадката на Регионалната система е отредена площадка за строителни
отпадъци, на която ще се извършва рециклирането им, като се предвижда да се
изгради и инсталация за рециклирането им.
 Съгласно издаденото комплексно разрешително № 434– НО/2012 г. на Регионално
депо за битови отпадъци “Панагюрище” за общините Панагюрище и Стрелча може
да се депонират строителни отпадъци, а също така и утайки от ПСОВ.
 ПСОВ на град Панагюрище е открита през месец юни 2015 г и възможностите за
използването на получаваните утайки е в процес на проучване, като ще се предпочита
възможността да се третират на инсталацията за компостиране на „зелени“ отпадъци.
13

Анализ 2

Анализ на действащите нормативни и
програмни документи в контекста на правата и
задълженията на общините по управление на
отпадъците

СЪДЪРЖАНИЕ
1.Въведение ……………………………………………………………………………………..3
1.1.Национална нормативна рамка ……………………………………………………………………………….3
1.1.1. Основни принципи .......................................................................................................... 3
1.1.2. Йерархия на управление на отпадъците .................................................................... 4
1.2.Действащи закони и подзаконови актове на национално ниво по отношение на
отпадъците ................................................... 5
1.2.1. Закони ................................................................................................................................ 5
1.2.2. Подзаконови нормативни актове, на национално ниво издадени на основание
на ЗУО
10
1.2.3. Програмни документи на национално и общинско ниво .................................... 13
1.2.4. .. Основни ангажименти на общините и регионалните сдружения по отношение
управлението на отпадъците, произтичащи от ЗУО и подзаконовите нормативни актове на
национално ниво ................................................................................................................................... 19
1.2.5. Специфични изисквания на ЗУО и на Наредбата за управление на
строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали и ангажименти
на общините25
1.2.6. Финансови последици и стимули за общините, произтичащи от ЗУО ............ 27
1.2.7. Изисквания относно разработване на регионални програми за управление на
отпадъците 28
1.2.8. Нормативна уредба в общините от РСУО - Панагюрище и Стрелча, която
отговаря на съдържанието и изискванията на Закона за управление на отпадъците ........... 33
1.3. Основни изводи и препоръки 34

2

1.

Въведение

Настоящият раздел съдържа анализ на нормативните документи в областта на
управление на отпадъците на национално ниво и съответната нормативна уредба на
Общините Панагюрище и Стрелча. Анализът има за цел да отговори на следните въпроси:
 Какви са основните принципи на националното законодателство по управление на
отпадъците и основните ангажименти на общината в сферата на управление на отпадъците,
произтичащи от това законодателство?
 Приета ли е нормативна уредба в общините от Регионалната система за управление
на отпадъците (РСУО), която да отговаря на съдържанието и изисквания на ЗУО?
 Кои национални програмни документи определят рамката на програмиране на
управлението на отпадъците на национално ниво?
 Какво произтича за РСУО от национална нормативна уредба и програмни
документи?
 Какви са основните изводи и препоръки от направения анализ?
Информационно осигуряване на анализа
За осигуряване на необходимата информация за анализа са използвани следните
методи:
 събиране и проучване на национални и местни нормативни документи,
регламентиращи отговорностите на общините, свързани с управлението на отпадъците,
включително проекти на нормативни актове;
 събиране и анализ на стратегически и програмни документи на национално и
общинско ниво относно управление на отпадъците;
 проучване на анализите, разработени във връзка с разработването на Национален
план за управление на отпадъците 2014-2020 г., представен на интернет страницата на
МОСВ;
 събиране и проучване на отчетите за напредъка по изпълнението на програмните
документи на общините Панагюрище и Стрелча пред съответния Общински съвет.

1.1. Национална нормативна рамка
1.1.1. Основни принципи
Националното законодателство и политика в областта на управление на отпадъците
се основават на следните основни принципи:
Устойчиво развитие - Основната цел на устойчивото развитие е да се достигне
разумно и справедливо разпределение на нивото на икономическо благосъстояние, което
да бъде продължено за много поколения. Устойчиво развитие в областта на управление на
отпадъците означава използване на природните ресурси по начин, който не ги унищожава
или уврежда и не ограничава възможността да бъдат използвани от бъдещите поколения.
Това налага максимално използване на възможностите за предотвратяване на
образуването на отпадъци и за оползотворяване и рециклирането им.
Най-добрите налични техники, не изискващи прекомерни разходи (НДНТНПР) консултативен процес за вземане на решения, в който се отчитат относителните
преимущества на различните възможности за управление на отпадъците, имащи
отношение към опазването на околната среда, на приемлива цена. Йерархията на
управление на отпадъците предоставя теоретичната рамка, която може да се използва като
ръководство при оценяването на различните възможности. НДНТНПР е решение (или
3

комбинация от решения), което за дадени цели и обстоятелства предоставя най-големи
ползи или застрашава в най-малка степен околната среда както в краткосрочен, така и в
дългосрочен аспект. Независимо че йерархията e полезна като обща цел на политиката по
управление на отпадъците, нейното прилагане трябва да бъде съпоставяно с принципа на
НДНТНПР, в зависимост от съществуващите обстоятелства и икономически условия.
Интегрирано управление на отпадъците - изисква вземане на решения и прилагане
на ясно определени количествени цели в рамките на една система, състояща се от
законови, технически, организационни и икономически мерки, идентифицирани
източници на ресурси и определени отговорности за всички участници, изпълняващи тези
цели. Интегрираното управление съчетава всички останали принципи на политиката по
управление на отпадъци. То гарантира взаимодействие и оптимално съчетаване на
различните методи и подходи, целящи достигане на икономически и екологически
ефективно управление на отпадъците
Участие на обществеността - съответните заинтересовани страни и органи, както и
широката общественост имат възможност да участват в разработването на плановете за
управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат
достъп до тях след разработването им.
Предотвратяване - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато,
където това е възможно.
Отговорност на производителя и замърсителят плаща - тези, които образуват или
допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда, трябва да покрият
пълните разходи за своите действия.
Превантивност - потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат
предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап.
Близост - отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до мястото
на тяхното образуване.
1.1.2. Йерархия на управление на отпадъците
Йерархията на отпадъците определя приоритетния ред на това какво представлява
най-добрата възможност за околната среда в законодателството и в политиката относно
отпадъците. Спазването на йерархията за управление на отпадъците, заложена в
българското законодателство, осигурява ефективно използване на ресурсите, поради което
следва да се насърчава по всякакъв начин. Йерархията задава пет възможни начина за
правителствените институции, местните власти и бизнеса за справяне с отпадъците и дава
приоритет на мерките в следната последователност:
 Предотвратяване на образуването на отпадъци;
 Подготовка за повторна употреба;
 Рециклиране;
 Друго оползотворяване, напр. оползотворяване за получаване на енергия;
 Обезвреждане (депониране, изгаряне без оползотворяване на енергията и др.).
Предотвратяването на отпадъци-заложено в ЗУО като мерки, които се предприемат
преди веществата или предметите да се превърнат в отпадък, с което се намалява:
 Генерираното количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на
продуктите или удължаването на жизнения им цикъл (количествено предотвратяване);
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 Съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите (качествено
предотвратяване на отпадъците).
Подготовка за повторна употреба - включва почистване, проверка и поправка на
употребявани продукти, които са станали отпадък, така че да могат да се употребяват
повторно (например поправка на велосипеди, електрическо и електронно оборудване,
мебели и др., които след като са поправени, се продават за втора употреба). Подготовката
за повторна употреба е вид оползотворяване на отпадъците.
Рециклиране - Общата идея при рециклирането е, че един материал бива
преработван с цел да се променят неговите физико-химични свойства и това да позволи
той да се употребява повторно за същите или за други цели. Главната цел на Рамковата
Директива за отпадъците (РДО) е ЕС да стане повече от "рециклиращо общество", което се
стреми да избягва образуването на отпадъци и да използва отпадъците като ресурс.
Конкретните дейности по управление на отпадъка, които се класифицират като
рециклиране съгласно РДО, включват (но не само):
 рециклиране на материали - например на пластмасови продукти или компоненти в
пластмасови материали, стопяване на отпадъчно стъкло в стъклени продукти, употреба на
хартиени отпадъци в заводи за хартия и др. Рециклирането на материали: например
пластмасови гранулирани и пелетизирани за екструдиране или формоване, натрошени
отпадъци от стъкла, сортиране на отпадъци от хартия, отговарящи на критериите за края на
отпадъка;
 производство на компост, отговарящ на критериите за качество на продуктите 1.
Рециклирането е вид оползотворяване на отпадъците.
Друго оползотворяване е всяка дейност, която отговаря на определението за
„оползотворяване" съгласно РДО, но която не отговаря на специфичните изисквания за
подготовка за повторна употреба или за рециклиране. Примери за друго оползотворяване:
 изгарянето или съвместното изгаряне, когато основното използване на отпадъците е
като гориво или друг начин за получаване на енергия. Това е операция по управление на
отпадъците с оползотворяване на енергията, класифицирана като R1 в Приложение II към
РДО. Това контрастира с изгарянето на отпадъци без оползотворяване на енергия,
класифицирано като операция по обезвреждане D10 в Приложение I към РДО;
 насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване.
Обезвреждане - депониране (дори когато сметищен газ се използва за
възстановяване на енергия); изгаряне и съвместно изгаряне, които не отговарят на
критериите, за да бъдат определени като оползотворяване (в случай на съоръжения,
предназначени за изгаряне на твърди битови отпадъци, които не отговарят на определени
критерии, с помощта на формулата за енергийна ефективност R1 в Приложение II към
РДО), насипни дейности, когато не отговарят на дефиницията за оползотворяване.
1.2.
Действащи закони и подзаконови актове на национално ниво по
отношение на отпадъците
1.2.1.

Закони

Националното законодателство, уреждащо обществените отношения, свързани с
управление на отпадъците, е съгласувано изцяло с европейското законодателство, като в
1Критерии

за компост от биологични отпадъци на равнище ЕС в момента са в процес на обсъждане. Поради
това към момента компост, който не е престанал да бъде отпадък по всички съществуващи национални
стандарти и се използва като тор, се смята за оползотворен. В специално прието Решение на ниво ЕС относно
изчисляване на постигането на целите за рециклиране и оползотворяване от страните членки подробно е
описано в кои случаи компостът се счита за оползотворен.
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същото време въвежда специфични национални инструменти и механизми, които да
подпомогнат постигане на целите и прилагане на принципите на съответните нормативни
актове.
До приемането през септември 1997 г. на Закон за ограничаване на вредното
въздействие на отпадъците върху околната среда в България липсва специална правна
уредба в тази област. Законът за първи път урежда обществените отношения в сектор
„Управление на отпадъците". Законът за управление на отпадъците, приет през септември
2003 г., транспонира напълно изискванията на РДО 75/442/ЕЕС. В новия Закон за
управление на отпадъците, приет през 2012 г., и подзаконовите нормативни актове към
него подробно са описани задълженията на органите на местно самоуправление и местна
администрация, а именно ангажиментите на общините по управление на битовите и
строителни отпадъци, разработване на общински програмни и нормативни документи в
съответствие със ЗУО от 2012 г., както и контрол върху дейността по управление на
отпадъците.
Аналогично на европейското право, българската нормативна уредба съдържа един
рамков Закон за управление на отпадъците и редица специфични подзаконови актове. 2
Закон за управление на отпадъците (ЗУО)
Новият ЗУО е приет през 2012 г. Той определя правата и задълженията на
централните и местните власти, изискванията при трансграничен превоз на отпадъци,
изискванията към съоръженията и инсталациите за отпадъци, въвежда икономически и
регулаторни механизми и инструменти за прилагане на законодателството; правила за
управление на масово разпространените отпадъци; права и задължения на лицата,
генериращи отпадъци и преработващи отпадъци, определя глобите и санкциите за
неспазване на закона.
Обхват:
Законът за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите актове към него се
отнасят до следните видове отпадъци:
 битови отпадъци;
 производствени отпадъци;
 строителни отпадъци;
 опасни отпадъци.
Законът изрично изключва от обхвата си 11 вида отпадъци, в т.ч. радиоактивни;
излезли от употреба експлозиви; отпадъци от миннодобивната промишленост; отпадъчни
води и газове; слама и други естествени неопасни материали от селското или горското
стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството, или за производството на енергия
от такава биомаса чрез процеси или методи, които не увреждат околната среда и не
застрашават човешкото здраве; странични животински продукти, включително
преработени продукти, по Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 21 октомври 2009 г., за установяване на здравни правила относно странични
животински продукти и производни продукти, не предназначени за консумация от човека
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински
продукти) (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) №
1069/2009", с изключение на предназначените за изгаряне, депониране или използване в
съоръжение за биогаз или компост; трупове на умрели, но не заклани животни,
2

Националните нормативни актове в сектор отпадъци могат да се намерят на интернет -страницата на МОСВ:
http://www.moew.government.bg/
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включително такива, които са убити, за да се прекрати разпространението на епизоотични
болести, и които се обезвреждат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009; седименти,
преместени в повърхностни води с цел управление на водите и водните обекти или
предотвратяване на наводнения, или намаляване на последствията от наводнения и
засушаване, или рекултивация на земи, ако е доказано, че това не противоречи на други
закони и седиментите нямат опасни свойства и др.
Ключови разпоредби, произтичащи от ЗУО:
 В изпълнение на разпоредбите на чл. 31 от ЗУО и Националния план за
управление на отпадъците 2014-2020 г. въвежда количествени цели за подготовка за
повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци, включващи най-малко хартия и
картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и от други източници, които
общините трябва да достигнат, както следва:
-

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.

 Въвежда изисквания към общините най-късно до 31 декември 2020 г.
ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на
сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през
1995 г. Поетапното постигане на тези цели е заложено чрез Наредбата за разделно
събиране на биоотпадъците.
 В изпълнение на разпоредбите на чл. 32 от ЗУО и Националния план за управление
на отпадъците 2014-2020 г. въвежда цели за повторна употреба, рециклиране и друго
оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, включително
при насипни дейности чрез заместване на други материали с отпадъци, на неопасни
строителни отпадъци, с изключение на почви, земни и скални маси от изкопи в естествено
състояние, несъдържащи опасни вещества, както следва:
- 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.

 Въвежда детайлни правила и изисквания за сдружаване на общините в регионални
сдружения за решаване управлението на битовите отпадъци на регионално ниво чрез
регионални съоръжения и организация.
 Регламентира отговорността на собствениците на пътища за почистване на техните
сервитути.
 Въвежда изисквания към търговски обекти, производствени, стопански и
административни сгради в населените места над 5000 жители и курортните населени места
да събират разделно отпадъците от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло и да ги
предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или
регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и/или на организация по оползотворяване.
 Въвежда икономически инструменти:
- За извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки
собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и
след експлоатационни грижи на площадката на депото.
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- За обезвреждане на отпадъци на общинско или регионално депо за неопасни
отпадъци или на депо за строителни отпадъци се заплащат отчисления за всеки тон
депониран отпадък. Отчисленията имат за цел да се намали количеството депонирани
отпадъци и да се увеличи рециклирането и оползотворяването им. При изпълнение на
целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци отчисленията се
намаляват с 50% - когато се изпълнят изискванията за рециклиране на битовите отпадъци
от хартия, метал, пластмаса и стъкло и с 50% - когато се изпълнят изискванията за
намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци.

 Указва изискванията и реда за предоставяне на информация за дейности, свързани с
отпадъци.
Освен Закона за управление на отпадъците, други закони регулиращи
обществените отношения свързани с управлението на отпадъците са:
Закон за местните данъци и такси (Обн. ДВ. бр. 117 от 10 Декември 1997 г.)
Определя местните данъци и такси, включително такса „Битови отпадъци",
приходите от която постъпват в общинския бюджет.
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.
Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на
общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща
необходимите разходи за:
 осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери,
кофи и др.;
 събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането
им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
 проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО;
 почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите
отпадъци. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на
таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена
от общинския съвет. От 1 януари 2014 г. влезе в сила промяна на закона, с която не се
допуска тази пропорционална основа да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти,
тяхната балансова стойност или пазарната им цена. В тази връзка до 30 юни 2014 г.
Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в Р България
трябва да разработят методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за
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дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови
отпадъци, като Министерски съвет внесе в Народното събрание проект за изменение на чл.
66 и чл. 67 на ЗМДТ.
Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа,
определена от общинския съвет.
Закон за устройство на територията (Обн. ДВ, бр. 1//02.01.2001 г.)
Законът урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията,
изискванията към инвестиционното проектиране и строителството в страната, и определя
ограниченията върху собствеността за устройствени цели.
Съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци са определени като
елементи на техническата инфраструктура. От гледна точка на характеристиките,
значимостта, сложността и рисковете при експлоатация, тези инсталации са определени
като втора категория строеж от общо осем категории, като първа категория са
най-сложните и рискови, а осма категория - с незначителен риск и сложност.
Законът съдържа разпоредби във връзка с произтичащите от ЗУО изисквания
относно строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради:
 оценката за съответствието на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите обхваща проверката на тези проекти за съответствие с редица
изисквания, включително и с изискванията за селективно разделяне на отпадъците,
образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел
осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане
на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране;
 премахването на строежи,инвестиционно проектиране и строително монтажни
работи (СМР) се извършват след одобряване на план за управление на строителни
отпадъци, изискван от ЗУО;
 в разрешението за строеж се вписват мерките за селективно разделяне на
отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по
разрушаване и осигуряване на последващото им оползотворяване, включително
рециклиране;
 на фаза одобрение на строеж за въвеждане в експлоатация не се допуска
въвеждане в експлоатация, когато: 1) липсва определен размер на отчисленията за единица
депониран отпадък за последващо закриване и експлоатация по чл.60 от ЗУО; 2) не е
издадено разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, когато такива
се изискват по реда на ЗУО.
С приемането на Закона за устройство на територията през 2001 г. се въвежда
разпоредба общините да осигуряват терените и изграждането на съоръженията и
инсталациите за третиране на битовите и строителните отпадъци. Този текст поставя
значителни ангажименти на общините в сравнение с компетенциите им, произтичащи от
ЗУО от 2012 г., които по отношение на строителните отпадъци и от разрушаване на сгради
на територията на общината се свеждат до организирането на събирането,
оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци единствено от ремонтна
дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община, както и
общите изисквания, валидни за всички възложители на инвестиционни проекти. ЗУО е
специален закон по отношение на ЗУТ, който е рамков закон. Имайки предвид практиката
при наличие на колизия в закони, би следвало специалният и по-нов закон да има
предимство при прилагането. Въпреки това, посоченото несъответствие следва да се
отстрани, тъй като общините не следва да имат задължението за осигуряване на терени,
съоръжения и инсталации за производствени отпадъци (в случая строителни отпадъци),
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отговорност за които по ЗУО има строителният бизнес, генериращ тези отпадъци. Този
текст би представлявал и пречка пред инвеститорите в съоръжения за рециклиране на
строителни отпадъци, тъй като текстът на закона не им позволява да си осигурят терен за
инвестицията. Този въпрос обаче не е от компетенциите на общините и следва да се реши
на национално ниво.
1.2.2. Подзаконови нормативни актове, на национално ниво издадени на
основание на ЗУО
Приети са редица подзаконови нормативни актове, които регламентират
задължения за институциите, физическите и юридическите лица. Основните актове, които
имат отношение към дейностите на общините Панагюрище и Стрелча, по отношение на
отпадъците са:
 Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят
площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн. ДВ. бр.81 от
17 септември 2004 г.) При избор от общините на площадки за разполагане на депа и други
съоръжения за отпадъци трябва да се съобразят с техническите изисквания към
площадките, посочени в Наредбата. Съгласно Наредбата площадките за депа за битови
отпадъци се определят така, че да обслужват населението на повече от една община, в
съответствие с регионалния принцип на управление на отпадъците и съгласно мерките,
предвидени в плана за действие на Националната програма за управление на дейностите по
отпадъците по чл. 28, ал. 1 ЗУО.
 Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци (обн. ДВ. бр. 80 от 13 септември 2013 г.). При изграждане от
общините на депо и други инсталации и съоръжения за отпадъци те трябва да включат в
документацията за избор на изпълнители на договорите за изграждането и за последваща
експлоатация на инсталациите и съоръженията съответните технически условия и
изисквания, заложени в наредбата.
 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистване на
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието(обн. ДВ. бр. 112 от 23 декември 2004
г.). При оползотворяване на утайките от пречиствателната станция на общината за
отпадъчни води от населените места, операторът на който е възложена тази дейност,
трябва да осигури изискванията на наредбата относно качеството на утайките, когато се
използват в земеделието, осигуряването на проби и мониторинг.
 Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн.
ДВ. бр. 111 от 27 декември 2013 г.). Тази наредба е от много съществено значение за
общините, тъй като определя размера на отчисленията за депониране и за закриване на
депата (т.нар. екотакси за депониране) до 2020 г. които заплащат общините, реда за
тяхното превеждане и възможностите за използване на приходите от отчисленията от
общините, както и случаите, в които общините се освобождават от заплащане.
 Наредба за разделно събиране на биоотпадъците (обн. ДВ. бр. 107 от 13 декември
2013 г.) С тази наредба се определят изискванията към дейностите по събиране, в т. ч.
разделно събиране и третиране на биоотпадъците;целите за разделно събиране и
оползотворяване на биоотпадъците. Наредбата задължава кметовете на общините във
всеки от регионите за управление на отпадъци по чл. 49, ал.9 от ЗУО, да постигат следните
цели за разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци:
- до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
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- 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.;

С наредбата се определят методиките за изчисляване и докладване на целите по чл.
31, ал. 1 от ЗУО, както и редът за разпределението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и по
чл. 10, ал. 1 между отделните общини в регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО;
Наредбата не се прилага за естествени неопасни материали от селското или
горското стопанство, вкл. оборска тор, слама, растителни остатъци или остатъци от
преработка и съхранение на селскостопански продукти, които се използват в земеделието
и за утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води от битови източници
 Наредба за третиране на биоотпадъците (обн. ДВ. бр.92 от 22 октомври 2013 г.)
Наредбата регламентира основните критерии за третиране на биоотпадъците, включително
изискванията за качество на компоста, ферментационния продукт, органичния почвен
подобрител и стабилизираната органична фракция от МБТ. Определени са условията при
които компостът и ферментационният продукт престават да бъдат отпадък и могат да
бъдат пуснати свободно на пазара. Наредбата включва изискванията за вземане на проби за
качество на материалите, получени при третиране на биоотпадъците, както и минимални
изисквания за етикетиране и областите на употреба на крайните продукти от биологичното
третиране на биоотпадъците. Изискванията на наредбата са от съществено значение за
общините или инсталациите, които произвеждат компост.
 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни
рециклирани материали(обн. ДВ. бр.89 от 13 ноември 2012 г.) В наредбата е
регламентирано създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на
дейностите по събиране, транспортиране и третиране на строителни отпадъци (СО), както
и изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството.
Основна цел на наредбата е да се предотврати и минимизира образуването на СО, както и
да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на националните
цели за рециклиране на 70% от количеството образувани строителни отпадъци за периода
до 2020 г, заложени в чл. 32 от ЗУО. Наредбата определя случаите, в които общината има
отговорности за отпадъци от строителство и от разрушаване на сгради, както и
изискванията към възложителите на строителни дейности, включително когато общината
се явява възложител на строителните дейности.
 Наредба № 2 за класификацията на отпадъците (обн. ДВ. бр.66 от 8 август 2014
г.) Наредбата въвежда европейската класификация на отпадъците, задължителна за
прилагане и от общината.
 Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
(обн. ДВ. бр.51 от 20 юни 2014 г.). Наредбата определя изискванията за предоставяне на
Националния статистически институт (НСИ) и Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС) на информация относно отпадъците и съоръженията и инсталациите за
отпадъците, включително информация и от общините.
 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци (обн. ДВ. бр.29 от 30 март 1999 г.). Изискванията се отнасят и за
общините, когато осъществяват/възлагат дейности с производствени и опасни отпадъци.
 Шест отделни наредби за управление на масово разпространените отпадъци:
Наредбите поставят изисквания към производителите и вносителите на съответните
продукти, които след тяхната употреба се превръщат в отпадъци, и определят възможните
начини за прилагане на принципа „отговорност на производителя". В наредбите са
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посочени и известни ангажименти на кметовете на общините с оглед изграждане на
системите за разделно събиране на посочените отпадъци и намаляване на количествата
отпадъци, депонирани на общинските депа. Кметът организира контрола за изпълнението
на договори с организации по оползотворяване или с други лица, притежаващи
разрешения по ЗУО, свързани със системите за разделно събиране на масово
разпространените отпадъци.
 Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки (обн. ДВ. бр. 85 от 06 ноември 2012 г.,
в сила от 06 ноември 2012 г.). В наредбата като ангажимент на кмета на общината е
регламентирано: осигуряване на местата за поставяне на съдовете за разделно събиране на
отпадъците от опаковки, задължително за курортните населени места и населените места
над 5000 жители; минималният общ обем на съдовете по категории населени места и
изискванията за разполагането на съдовете; сключването на договори с организация по
оползотворяване на отпадъци от опаковки или с лице, притежаващо разрешително по ЗУО
за изграждане на системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки на
територията на общината; осигуряване и организиране на подходящи мерки за
недопускане на посегателства и кражби от контейнерите за разделно събиране на
отпадъците от опаковки;съдействие при подготовката и провеждането на разяснителните
кампании на организациите по оползотворяване;
 Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори (обн. ДВ. бр.2 от 08 януари 2013 г., в сила от 08 януари 2013 г.) В наредбата
като ангажимент на кмета на общината е регламентирано организиране на дейностите по
разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА.
 Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти(обн. ДВ, бр. 90
от 11 ноември 2005 г., в сила от 01 януари 2006 г.). В наредбата като ангажимент на кмета
е регламентирано: определяне на местата за смяна на отработени моторни масла на
територията на общината и информира обществеността за местоположението им и за
условията за приемане на отработени масла – когато тези места са разположени върху
имот общинска собственост; подпомагане извършването на дейности по събиране и
съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или
обезвреждане – когато има сключен договор за извършване на дейности по събиране на
отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване или обезвреждане
с организации за оползотворяване на отработени масла или с лица, които изпълняват
индивидуално задълженията или с други лица, притежаващи съответното разрешително
или регистрационен документ.
 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (обн.
ДВ. бр. 100 от 19 ноември 2013 г.). В наредбата като ангажимент на кмета е
регламентирано: оказване на съдействие на организациите по оползотворяване и на
лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, в т. ч. определяне местата за
разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за
предаване на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО);
организиране изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно
събиране на ИУЕЕО по ЗУО, като сключва договори с организации по оползотворяване
на ИУЕЕО и/или с лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или с други
лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО, за извършване на дейности по събиране,
транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на
съответната община;изготвя и утвърждава график за събиране на ИУЕЕО, образувано в
бита, включващ не по-малко от две дати годишно;контролира изпълнението на
задълженията във връзка със сключените договори за разделно събиране на ИУЕЕО.
 Наредба за излезли от употреба моторни превозни средства ( обн. ДВ, бр.7 от 25
януари 2013 г.). В наредбата като ангажимент на кмета е регламентирано определянето на
местата по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО на територията на общината за предаване на излезли от
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употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в съответствие с програмата по чл. 52, ал.
1 ЗУО и наредбата по чл. 22 ЗУО; организиране дейностите по събирането на ИУМПС
съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата и предаването им в центрове
за разкомплектоване, за което уведомява съответната областна дирекция на
Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС; извършване
дейностите по предходните две точки, като сключва договор с организации по
оползотворяване на ИУМПС и с лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.
Кметовете на общини с районно деление могат да сключват договори за всеки район
поотделно.;
 Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (обн. ДВ. бр.
73 от 25 Септември 2012 г.). В наредбата като ангажимент на кмета е регламентирано
определяне местата за събиране на излезли от употреба гуми, когато се разполагат върху
общински терен и информира обществеността за местоположението им и условията за
приемането на гумите; съдействане за събирането и съхраняването на излезлите от
употреба гуми и предаването и за оползотворяване и обезвреждането им, съгласно
условията на договор с организация за оползотворяване на гуми или с лица,
индивидуално изпълняващи задълженията си, ако общината е сключила такъв договор;
1.2.3.

Програмни документи на национално и общинско ниво

1.2.3.1. Програмни документи на национално ниво
Програмните документи на национално ниво са:
 Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода
2009-2013г.
 Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите
отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.
 Национален стратегически план за управление на отпадъците от
строителството и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-2020 г.
 Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и Национална
програма за предотвратяване на отпадъците, като неразделна част от плана
 Национален стратегически план за управление на утайките от ПСОВ до 2020 г.
Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода
2009-2013 г. - В тази програма не са поставени цели за рециклиране и оползотворяване на
битовите отпадъци, но са описани основните мерки за изграждане и развитие на
регионалните системи за управление на битовите отпадъци. По-голямата част от
ключовите мерки, за постигане на 10- те стратегически цели на програмата са изпълнени
или в процес на изпълнение, включително от мерките за подобряване на административния
капацитет, въвеждането на икономически инструменти за стимулиране на рециклирането и
предотвратяването на образуването на отпадъци; значителен напредък има по отношение
на подготовката и изпълнението на интегрираните регионални системи за управление на
битовите отпадъци. Изоставане се констатира най-вече по отношение на сроковете за
въвеждане в експлоатация на регионалните депа и съоръжения за битови отпадъци, но
следва да се отбележат нереалистичните срокове за начало на експлоатация на тези
съоръжения, посочени в програмата - юли 2009 г., като се има предвид, че в началото на
2009 г. голяма част от проектите са на идейна фаза, не са осигурени площадки и е
нереалистично тяхното построяване за няколко месеца.
Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите
отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г. – Това е първият план за страната,
в който систематично се осъществява задълбочен анализ на проблемите за околната среда
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в резултат на депонирането на биоразградимите отпадъци, дефинира проблемите и
идентифицира необходими мерки (административни, нормативни, финансови и др.) за
преодоляване на проблемите и за изпълнение на целите за поетапно намаляване
депонирането на тези отпадъци и увеличаване на тяхното рециклиране и оползотворяване.
Очаква се в резултат на изпълнението на плана до 2020 г. да бъде предотвратено
депонирането на над 5 млн.т. биоразградими отпадъци. Допълнителен ефект се постига от
заместването на фосфатни торове в земеделието с компост. Мерките от плана са заложени
и като ключови за постигане на целите на Третия национален план за действие по
изменение на климата 2013-2020 г. за намаляване на емисиите на парникови газове от
сектор „отпадъци".
Национален стратегически план за управление на отпадъците от
строителството и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-2020 г.
е също първи за страната план в разглежданата област. В резултат на детайлни анализи на
съществуващата ситуация, планът определя за първи път мерки (административни,
нормативни, финансови и др.) за увеличаване на рециклирането и оползотворяване на този
поток отпадъци, който в страната основно се депонира. Главната стратегическа цел на
плана е до 2020 г. да се намали вредното въздействие на строителните отпадъци върху
околната среда чрез достигане на поне 70% ниво на рециклиране на строителните
отпадъци. В изпълнение на мерките от плана са приети разпоредби в ЗУО от 2012 г. и е
разработена и приета Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на
строителни рециклирани строителни материали. В процес на подготовка и изпълнение са и
инсталации за рециклиране на строителни материали като част от интегрираните
регионални общински системи за управление на отпадъците.
Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и Национална
програма за предотвратяване на отпадъците, като неразделна част от плана
Националният план и националната програма се разработват от Министерството на
околната среда и водите (МОСВ). Основна цел на плана е да прекъсне връзката между
икономическия растеж и отпадъците като подобри йерархията на управлението на
отпадъците чрез разработване за първи път на подпрограма и мерки за предотвратяване на
образуването на отпадъците, постави конкретни количествени цели за подготовка за
повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на конкретни потоци отпадъци.
Националният план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и Националната програма за
предотвратяване на отпадъците, са приети с Решение № 831 на Министерския съвет от
22.12.2014 г.
Национален стратегически план за управление на утайките от ПСОВ до 2020
г.
МОСВ разработи Национален стратегически план за управление на утайките от
ПСОВ до 2020 г., който беше приет в края на 2014 г. Основната цел на този документ е да
осигури рамката за планиране на национално ниво, като осигури разумен подход при
определянето и прилагането на адекватни мерки за оползотворяване и обезвреждане на
утайките в рамките на съществуващата законодателна рамка, като се вземат предвид
географските, обществено-икономическите и демографските условия в България.
Предмет на стратегическия документ е цялото очаквано количество образувани
утайки от ГПСОВ в България до 2020 г., за което са предвидени национални цели за
оползотворяване и пакет от мерки за тяхното постигане в краткосрочен (до 2016 г.),
средносрочен (до 2018 г.) и дългосрочен (до 2020 г.) план. Междинните години отчитат
задължителното разширяване на дейностите, свързани със събирането на отпадъчни води и
изграждането на пречиствателни съоръжения в населени места с над 2000 жители, които
трябва да бъдат завършени до края на 2016 г. Новата инфраструктура ще увеличи
необходимостта от третиране на по-големи количества утайки след 2016 г.
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Съгласно стратегическите насоки на този план, обезвреждането на утайки чрез
депониране трябва рано или късно да бъде преустановено. Тази тенденция следва да
увеличи натиска върху операторите на ГПСОВ да търсят други методи за обезвреждане на
утайките, освен съществуващата в момента възможност за оползотворяването им върху
земеделски земи. Въз основа на направените анализи и изводи прилагането на
националния стратегически план за управление на утайките от ГПСОВ в България за
периода 2014-2020 г. трябва да осигури следните национални цели, които не са
законодателни, регламентирани на европейско или национално ниво, но съответстват на
йерархията на управление на отпадъците и ефективно използване на ресурсите и опазване
на околната среда:
 Рециклиране и материално оползотворяване на следните количества образувани
утайки от ГПСОВ до 2020 г.:
-

20% до края на 2016 г.

-

50% до края на 2018 г.

-

70% до края на 2020 г.

 Енергийно оползотворяване на следните количества образувани утайки от ГПСОВ
до 2020 г.:
-

10% до края на 2016 г.

-

20% до края на 2018 г.

-

30% до края на 2020 г.

 Нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки до 2020 г.
1.2.3.2. Програмни документи на общинско ниво
Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците
2011-2015 г. на община Панагюрище
Системата за управление на отпадъците в община Панагюрище се управлява чрез
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците 2005 – 2010 год.
Съгласно изискванията на чл. 29. ал. 3 т. 2 от ЗУО актуализираната програма за периода
2011 - 2015 г. е изготвена във връзка с промяна във фактическите условия (отразени са и
последните нормативни изменения), а именно:
 Изтичане периода на действие на базовата Програма;
 Промени в законодателството, настъпили след приемане на Програмата от 2005 г.
 Хармонизация с Общинския план за развитие (ОПР) на Община Панагюрище за
периода 2007 – 2013 г.
 Хармонизация с Инвестиционен проект за подобряване и развитие на
инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище
и Стрелча
Програмата е разработена за периода 2011 – 2015 г. и има за цел отразяване на
актуалното състояние и планиране на дейностите с отпадъците на територията на Община
Панагюрище. С Програмата се актуализира създадената вече интегрирана рамка за
намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци,
подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на
замърсителите и стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците.
Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на
общините, съгласно разпоредбите на действащия тогава Закон за управление на
отпадъците (ЗУО) и неговите подзаконовите нормативни актове. На територията на
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община Панагюрище това са дейностите по събиране, транспортиране и третиране на
битови отпадъци, отпадъци от опаковки, болнични, строителни, производствени и опасни
отпадъци, както и отпадъци от зелената система на общината, включително
осъществяваният контрол над тези дейности.
Програмата включва:
 Обща характеристика на общината (включително географска характеристика на
територията
на
общината,
административно-териториална
характеристика,
социално-демографска характеристика, икономическо развитие на общината, стопански
дейности и екологична характеристика на Община Панагюрище).
 Съществуващо състояние и практики на управлението на отпадъците
(включително данни за отпадъците - битови отпадъци, строителни отпадъци, отпадъци от
утайки, производствени неопасни отпадъци, опасни отпадъци, разделно събиране на
масово разпространени отпадъци; съществуващи практики за събиране и третиране на
отпадъците - събиране и транспортиране на отпадъци, предварително третиране на
отпадъци, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, предотвратяване и намаляване
на риска от стари замърсявания с отпадъци).
 Администриране на дейностите по управление на отпадъците - разгледани са
задълженията на общинските администрации във връзка с управление на отпадъците на
тяхна територия и организационно устройство на община Панагюрище.
 Проучване, прогнозиране и планиране - цитиран е доклада по проекта за
"Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и
развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините
Панагюрище и Стрелча и проектиране на рекултивацията на регламентирано депо
Панагюрище 1 в Община Панагюрище и депото в местността "Окопана" в землището на
град Стрелча", в който са отразени резултатите от прогнозираните и планирани на
дейности по управлението на отпадъците, както и е обърнато внимание, че Програмата за
управление на отпадъците на Община Панагюрище е свързана и с фирмените програми за
управление на отпадъците на големите стопански субекти, извършващи дейност на
територията на общината, за изготвянето на които всяка фирма извършва свое
прогнозиране и планиране.
 Финансиране на дейностите по управление на отпадъците - в този раздел е
анализиран прилаганият подход за финансиране на дейностите по управление на
отпадъците и се правят изводи за приложимостта му за прилагането на новите
нормативни изисквания и за отстраняване на несъответствията със законодателството,
идентифицирани в предишните раздели, обосновава се необходимостта от съкращаването
на някои разходи, намирането на нови източници на финансиране или промяна на таксите
за услугите, предоставяни от общината.
 Основни цели на програмата - въз основа на анализа на съществуващата практика
по управление на отпадъците и идентифицираните проблеми и несъответствия, както и
при отчитане на изискванията на националното законодателството и политика и на
конкретните условия и нужди на района, са определени цели на програмата, изброените
са целите и са описани начините за постигането им.
 Програма за капиталови инвестиции - въз основа на определените в програмата
приоритети са предвидени капиталовите инвестиции и вариантите за тяхното
финансиране.
 Мониторинг и оценка на изпълнението на програмата - в раздела е посочено, че
основна задача на мониторинга е да отбелязва отклоненията от плана на програмата
достатъчно рано, за да се осигури възможност за своевременно коригиране. За целта, за
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всяка от набелязаните мерки в плана за действие се разработват индикатори, които да
отразяват степента на напредък в изпълнението на конкретната мярка
 План за действие - обхваща период от 5 години – от 2011 до 2015 година и включва
основните мерки и дейности, които е необходимо да бъдат приложени, за да може
общинската политика, свързана с управлението на дейностите по отпадъците, да отговаря
на Европейските изисквания. Планът определя и отговорностите на различните
институции и организации в областта на управление на отпадъците, свързани с
реализацията на предвидените мерки и дейности, очакваните разходи и вероятните
източници за тяхното финансиране. Общинският план за действие обхваща краткосрочен план – за 2011 г. и средносрочен план – за периода 2012 г. – 2015 г.
Ежегодно изпълнението на Актуализираната програма за управление на дейностите
по отпадъците 2011-2015 г. на община Панагюрище се отчита пред Общински съвет Панагюрище и отчетът се предоставя на Регионалната инспекция по околната среда и
водите - Пазарджик до 31 март на следващата година.
Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на
община Стрелча /актуализирана/ 2011-2015 г.
Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община
Стрелча е с период на действие 2005-2010 г. Тя е актуализирана при промяна във
фактическите и/или нормативните условия. Актуализацията е наложена и поради
синхронизация на периода на действие на програмата с програмния период в областта на
околната среда в Европейския съюз и Националната програма за управление на
дейностите по отпадъците (2009- 2013 г.). Тя се налага и във връзка с разработката на
проект “Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на
инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и
Стрелча” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2.
Основната цел на актуализацията на Програмата за управление на дейностите по
отпадъците на Община Стрелча за периода 2011 - 2015 г. е да се определят необходимите
мерки за управление на отпадъците в общината, чрез които да се постигне намаляване на
въздействията върху околната среда, причинени от образуваните отпадъци, подобряване
на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на
замърсителите и стимулиране на инвестициите в областта на управление на отпадъците.
Актуализираната програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на
община Стрелча е приета с Решение № 602/ 25.08.2011 год. от Заседание на общински
съвет Стрелча. Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение
на общините, съгласно разпоредбите на действащия тогава Закон за управление на
отпадъците (ЗУО) и неговите подзаконовите нормативни актове. Програмата съдържа
описание на:
 Обхват на програмата - обхватът и съдържанието са в съответствие с „Ръководство
за разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъците”,
утвърдено със Заповед № РД – 167 от 24.03.2006 г. на министъра на околната среда и
водите, както и актуалните към момента Закон за управление на отпадъците и Закона за
опазване на околната среда и произтичащите от тях подзаконови актове.
 Принципи - в програмата са заложени принципи, залегнали в директивите на
Европейския съюз, общата европейска и национална политика в областта на управление
на отпадъците, както и основните принципи, на които се основава Националната
програма за управление дейностите по отпадъците спомагащи за устойчивото развитие на
територията на общината чрез целенасочено управление на отпадъците, а именно:
устойчиво развитие, принцип на предотвратяването, принцип на превантивността,
национален принцип на самодостатъчност, принципът на съседство (близост), йерархия
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на управлението на отпадъците, най-добри налични техники, неизискващи прекомерни
разходи, пълна отговорност на замърсителите, участие на обществеността.
 Обща характеристика - в рамките на този раздел са представени кратка географска
и
историческа
характеристика
на
територията
на
община
Стрелча,
административно-териториална характеристика на района и социално-демографска
характеристика на района.
 Икономическо развитие на общината - в този раздел е направено описание на
водоснабдяването, канализацията и третиране на отпадъчните води, използваните
енергоносители, начин на отопляване.
 Екологична характеристика - в този раздел е разгледано качеството на
атмосферния въздух, качество на водите, състоянието на почвите и екологичните
проблеми в общината свързани с третирането на отпадъците.
 Съществуващо състояние и практики по управление на отпадъците - в раздела е
направен анализ на генерираните отпадъци, съществуващите практики за събиране,
транспортиране и третиране на отпадъците и оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци на територията на община Стрелча.
 Администриране на дейностите по управление на отпадъците - в раздела са
посочени отговорните звена и лица за управлението на отпадъците в общинската
администрация, общинската комисия по смисъла на Закона за местното самоуправление и
местната администрация, отговорна за решаване на проблемите за отпадъците, местна
нормативна уредба, имаща отношение към управлението на отпадъците, контролното
звено в рамките на Общината за контрол и информация за работата с обществеността.
 Проучване, прогнозиране, планиране - в раздела е направена прогноза за
населението, разгледани за икономическите показатели при прогнозирането
(включително национални икономически показатели, макроикономически прогнози и
регионални икономически показатели) и е направена прогноза на генерираните отпадъци
(включително норми за генериране на битови отпадъци на национално ниво, оценка на
количествата отпадъци, генерирани от домакинствата в общината, биоразградими
отпадъци
 Предвиждана система за управление на отпадъците - разделът дава информация за
предвижданата система за управление на отпадъците на Регионално ниво. Община
Панагюрище и община Стрелча са учредили Сдружение за управление на Регионален
център за третиране на отпадъци, което има за цел да определя таксите за депониране,
които да гарантират, че общите разходи по управление на отпадъците няма да се
различават съществено между общините (отчитайки разстоянията до регионалния център
за третиране на отпадъци), финансиране на проекта, участието в предварителното
финансиране и финансовите гаранции, участие в бъдещото управление на съоръжението
и организиране на информационни кампании.
 Финансиране на дейностите по управление на отпадъците - представен е анализ на
финансовите потоци за управление на отпадъците през последните години преди
изготвянето на Актуализираната програма и прогноза на бъдещите финансови потоци.
 Цели - въз основа на анализа на съществуващата практика по управление на
отпадъците и идентифицираните проблеми и несъответствия, както и при отчитане на
изискванията на националното законодателството и политика и на конкретните условия и
нужди на района, в раздела са определени основните цели на програмата за управление на
отпадъците на община Стрелча.
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 План за действие - в раздела е представена информация за предвижданите
действия, отговорни лица, срокове, очаквани разходи, възможни източници на
финансиране и ефекти.
 Мониторинг и оценка на изпълнението на програмата - в раздела е описано, че
програмата за управление на дейностите по отпадъците се приема и контролира от
Общински съвет Стрелча, чрез извършването на мониторинг се предвижда да се
отбелязват отклоненията от Плана на общинската програма и ще се осигури възможност
за своевременното им коригиране. Въз основа на проведения мониторинг ще се прави
периодична оценка на степента на изпълнение на мерките, заложени в Програмата, както
и на резултатите от нейното прилагане. Оценката на програмата ще бъде основа за
изготвянето на годишните отчети, които ще се представя за информация в
РИОСВ-Пазарджик до 31 март следващата година.
1.2.4. Основни ангажименти на общините и регионалните сдружения по
отношение управлението на отпадъците, произтичащи от ЗУО и подзаконовите
нормативни актове на национално ниво
Задължения и правомощия на кметовете на населените места, съгласно
Закона за управление на отпадъците
Законът за управление на отпадъците (ЗУО) и наредбите към него регламентират
детайлно редица ангажименти на общините, свързани с управлението на отпадъците.
Съгласно нормативната уредба, кметовете на общините отговарят за:
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.
Кметовете на общините са длъжни да осигурят условия, при които всеки притежател на
битови отпадъци да се обслужва от лицата/фирмите, на които общините са възложили 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 Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за
изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за
третиране на отпадъци и Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
5.
организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на
строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията
на общината.
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
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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 общината, 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 и 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 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. В населените места с районно деление тези площадки следва да
съответстват най-малко на броя на районите, така че предлаганите услуги да бъдат
достъпни за жителите на общината. Тези изисквания са нови за общините и целят
подобряване на услугите за разделно събиране на отпадъците за потребителите и
подпомагане на общините за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на
отпадъците. Следва да се подчертае, че заложените в ЗУО условия са гъвкави и
предоставят на общината възможност, както да осигурят площадки, които са общинска
собственост, за някои или за всички видове отпадъци, които домакинствата и фирмите
могат да оставят безвъзмездно, така и да сключат договори с лица, които разполагат с
площадки за един или няколко вида отпадъци.
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 кмета на общината;
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, 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;
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18.
разработва общинска наредба за управление на отпадъците и общинска
програма за управление на отпадъците;
19.
да организира внасянето на отчисленията за след експлоатационни грижи за
депата за битови отпадъци и за депониране на отпадъци в необходимия размер и срок;
20.
да контролира изпълнението на общинската наредба за управление на
отпадъците;
21.
да предлага 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).
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.
В наредбата за управление на отпадъците по чл. 22 от ЗУО общините следва да
разпишат и разширят обхвата на контролните правомощия на контролните звена на
общините, като включат в този обхват контрол за спазване на допълнителните към ЗУО
изисквания, които са включили в общинската наредба.
ЗУО определя и размера на глобите, които кметовете или оправомощени от тях
лица могат да налагат.
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Задължения и правомощия на кметовете на населените места, за създаване на
Регионални системи за управление на отпадъците и общи изисквания към тях,
съгласно Закона за управление на отпадъците
 Общините, включени във всеки от регионите в Националния план за управление
на отпадъците, създават регионална система за управление на отпадъците, състояща се от
регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци.
 Регионалната система за управление на отпадъците има за цел да постигне тяхното
ефективно събиране, транспортиране и третиране съобразно изискванията за приоритетен
ред при управлението на отпадъците, определен от чл.6 ал.1 на ЗУО и да постигне
изпълнение на задълженията на кметовете на общините, по чл. 19 от ЗУО.
 Общините - членове на регионалното сдружение, определят собствеността на
регионалното депо и/или друго съоръжение за третиране на отпадъците. Собствеността
може да бъде:
 на общината, която е собственик на терена или има учредено право на строеж
върху определения за изграждане терен;
 съсобственост на общините - членове на сдружението;
 съсобственост между финансиращия частен партньор и общината - собственик
на терена, и/или общините - членове на сдружението;собственост на финансиращия
частен партньор за съоръженията за подготовка преди оползотворяване или
обезвреждане и оползотворяване на отпадъците.Цената за третиране на тон отпадък,
постъпил в регионалната система за управление на отпадъците, е еднаква за всички
членове на регионалното сдружение и в нея не може да бъде калкулирана печалба за
сдруженията.
 Община, неучастваща в регионалната система за управление на отпадъците,
може да ползва същата или друга такава при условия и цени, определени от
съответното регионално сдружение.
 Общините, включени във всеки от регионите в Националния план за
управление на отпадъците, създават по реда на този закон регионално сдружение.
 Общинският съвет на съответната община приема решение за участие в
регионалното сдружение, копие от което се изпраща на кмета на общината, на чиято
територия се предвижда изграждането или са разположени съоръжения за третиране на
отпадъците.
 Общинският съвет на община, включена в регион по Националния план за
управление на отпадъците може да приеме решение за присъединяването й към
сдружение на общини от друг регион, при условие че не се осуетява създаването или
функционирането на регионалното сдружение или регионалната система за управление
на отпадъците в собствения й регион след представяне на положителни становища на
двете регионални сдружения и на РИОСВ.
 Членове на регионалното сдружение могат да бъдат само общини.
 Регионалното сдружение възниква от датата на неговото първо общо събрание,
протоколът от което се изпраща на министъра на околната среда и водите и на
съответния областен управител.
 Регионалното сдружение е юридическо лице със седалище в общината, която е
собственик на терена, върху който е изградено или се предвижда изграждането на
съоръжението за третиране на отпадъци, или която има учредено право на строеж.
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 Регионалното сдружение няма за цел да формира и не разпределя печалба, не
придобива собственост. Неговата дейност се подпомага и осигурява от съответните
общински администрации.
 Органи на управление на регионалното сдружение са общото събрание и
председателят на сдружението.
 Общините могат да получат финансиране на проекти в областта на
управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет,
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
(ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите или други национални
публични източници на финансиране само след създаването на регионално сдружение.
 Община, която откаже да участва, предизвика забавяне, осуети създаването
или функционирането на регионално сдружение и/или на регионална система за
управление на отпадъците, заплаща вредите и пропуснатите ползи на останалите
общини от съответния регион.
 Общото събрание на регионалното сдружение се състои от кметовете на
участващите в него общини.
 Областният управител, а ако съответният регион попада на територията на
две или повече области - техните областни управители, участват в общото събрание на
регионалното сдружение без право на глас.
 Общото събрание на сдружението се свиква от неговия председател веднъж
на 6 месеца или по искане на някои от кметовете на общините - членове на
сдружението или на областния управител.
 Общото събрание взема решения за:
1.

избор на председател;

2.

приемане на нови членове в регионалното сдружение;

3.
общини;

даване становище за присъединяване на община към сдружение на

4.
определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци,
структурата и развитието на регионалната система за управление на отпадъци;
5.
определяне на общините, които възлагат обществени поръчки за
избор на доставчици и изпълнители по изграждането на елементите на
регионалната система за управление на отпадъци, както и за представителността на
общините в комисиите за провеждане на обществените поръчки;
6.
разпределението на задълженията между отделните общини за
изпълнение на целите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и
оползотворяване на битовите отпадъци;
7.
приемане на инвестиционна програма за развитието на регионалната
система за управление на отпадъците;
8.
определяне на реда и начините за събиране и разпределение на
дължимата цена от потребителите на системата (общините - членове на
регионалното сдружение);
9.
даване на съгласие и определяне на цените в случаите, когато
регионалната система за управление на отпадъците се ползва от общини извън
регионалното сдружение или от други притежатели на отпадъци;
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10.
осъществяване на контрола на експлоатацията на регионалната
система за управление на отпадъците и дейността на избрания оператор/и;
11.
собствеността на регионалното депо и/или на съоръженията за
третиране на отпадъци;
12.

вътрешни правила за работа на сдружението;

13.

други въпроси, свързани с дейността на регионалното сдружение.

 Община, която не изпълни решение на общото събрание в определения й за
това срок, отговаря за нанесените вреди и пропуснатите ползи на членовете на
регионалното сдружение.
 Председателят на регионалното сдружение се избира измежду лицата,
представляващи общините, членове на регионалното сдружение за срок, съвпадащ с
мандата му като кмет.
 Председателят на сдружението участва в гласуванията на общото събрание
наравно с останалите кметове на общини.
 Председателят на сдружението:


представлява сдружението;



изготвя дневния ред за заседанията на общото събрание;



свиква и ръководи заседанията на общото събрание;


поддържа достоверна информация за броя на жителите на
общините - членове на регионалното сдружение, на основата на официалните
данни от Националния статистически институт;

събрание;


организира и ръководи изпълнението на решенията на общото
извършва други дейности, възложени му от общото събрание.
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1.2.5. Специфични изисквания на ЗУО и на Наредбата за управление на
строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали и
ангажименти на общините.
ЗУО въвежда специални изисквания към оползотворяване на строителните отпадъци
и отпадъците от разрушаване на сгради. На основание на ЗУО Министерският съвет
одобри и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни
рециклирани материали, която влезе в сила през ноември 2012 г., като някои разпоредби на
наредбата влизат в сила след тази дата.
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.
Тези компетенции са свързани със следните текстове на ЗУО:
 Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и от
премахването на строежите се извършват от възложителя на строежа или от собственика на
строителните отпадъци
 Предаването и приемането на строителните отпадъци се извършва само въз основа
на писмен договор с лица, притежаващи разрешение или регистрация по ЗУО.;
 Съгласно чл. 11 от ЗУО от 14.07.2014 г. възложителят на строителни работи
(включително общините, когато са възложители на строителни дейности), с изключение на
текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи изготвят план за управление на
строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на
строителните отпадъци. Изискването не се прилага за:
 разрушаване на сгради с РЗП под 100 m2;
 реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с
РЗП, по-малка от 500 m2;
 строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 m2;
 разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи,
когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган.
Планът за управление на строителните отпадъци се включва в обхвата на
инвестиционните проекти по Глава 8 от ЗУТ, а за обектите, за които не се изисква одобрен
инвестиционен проект по ЗУТ, се изготвя като самостоятелен план.
Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци се установява:
 за строежите, за които се упражнява строителен надзор - с окончателния доклад по
чл. 168 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, в който се описва изпълнението
на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане
на рециклирани строителни материали при изпълнението на проекта
 за строежите, за които не се упражнява строителен надзор - с отчет до кмета на
общината по образец съгласно изискванията на Наредбата за управление на строителните
отпадъци.
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Докладите и отчетите се представят на органа, одобрил инвестиционния проект или
плана за управление на строителни отпадъци, както и на РИОСВ.
При строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно премахване на
незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи
възложителят носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с оползотворяване на
материали от строителни отпадъци
Съгласно ЗУО от 14 юли 2014 г. принудителното премахване на незаконни строежи
или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи се извършва от
собственика или изпълнителя на разрушаването селективно по материали. Кметът на
съответната община отговоря за предаването на отделените строителни отпадъци по време
на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за
влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите
за извършване на дейностите по транспортиране и третиране. Тези разходи са за сметка на
извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или съоръжението. Въз
основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените
разходи за дейностите по транспортиране и оползотворяване на отпадъците кметът на
съответната община подава заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение за
събиране на вземането от задължените лица по реда на Граждански процесуален кодекс
(ГПК).
Считано от 14 юли 2014 г. възложителите на строително-монтажни работи (СМР)
на проекти, финансирани с публични средства, отговарят за влагането в строежите на
рециклирани строителни материали или на третирани строителни отпадъци за материално
оползотворяване в обратни насипи съгласно Приложение № 10 към Наредбата за
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
в количества.
Постигането на посочените цели е показано в посочената по-долу таблица:
Вид строителна дейност
Строителство на сгради,
финансирани с публични
средства

2014

2015
1

2016
1

2017
1

2018
1

2019
1

2020
1

%

%

,5%

,5%

Строителство на пътища с
публични средства

5,0%

5,0%

8,0%

8,0%

8,0%

10,0% 10,0%

Рехабилитация, основен
ремонт и реконструкция на
пътища, финансирани с
публични средства

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

3,0%

3,0%

3,0%

Строителство, реконструкция
и основен ремонт на други
строежи от техническата
инфраструктура, финансирани
с публични средства

3,0%

3,0%

5,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

Оползотворяване на
строителни отпадъци в
обратни насипи

8,0%

9,0%

10,0% 11,0% 11,0% 11,0% 12,0%
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,5%

2

%

%

Считано от 14 юли 2014 г., за постигане на националната цел за повторна употреба,
рециклиране и друго оползотворяване на материали по чл. 32, ал. 1 ЗУО съгласно
сроковете по § 16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО:
 възложителите на СМР на пътища са отговорни за постигане на цел 80 на сто
материално оползотворяване от теглото на образуваните при тези дейности
строителни отпадъци;
 възложителите на СМР и/или премахването на строежи извън предходната
точка осигуряват селективното разделяне и материално оползотворяване на
определени видове отпадъци в минимални количества, посочени в Наредбата.
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;
 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.

1.2.6.

Финансови последици и стимули за общините, произтичащи от ЗУО

Съгласно закона за управление на отпадъците (ЗУО):
 При изпълнение на целите за отпадъците от хартия, метал, пластмаса и стъкло,
общината се освобождава от заплащане на 50% от финансовите отчисления за депониране
на отпадъци, което цели увеличаване на рециклираните и оползотворени битови отпадъци
от общините.;
 При изпълнение на целите за биоразградими отпадъци, общината се освобождава
от заплащане на 50% от финансовите отчисления за депониране на отпадъци, целящи
увеличаване на оползотворени битови биоразградими отпадъци и намаляване на дела на
депонираните такива. Следва да се обърне внимание, че съгласно Наредбата за разделно
събиране на биоотпадъците, освобождаването от заплащане на отчисления е както при
изпълнение на целите по чл. 31, ал.1 от ЗУО. Общината може да се освободи авансово от
заплащане на отчисленията за депониране, ако отговори на определи условия,
регламентирани с Наредбата.
 Ако общината изпълни двете по-горе изписани цели, тя се освобождава на 100%
от заплащане на отчисленията за депониране.
 При неизпълнение на изискванията за осигуряване от общината на площадка за
предаване на разделно събрани отпадъци до средата на 2014 г. таксите за депониране се
увеличават с 15%.

Освобождаването от отчисленията за депониране представлява съществен
стимул за достигане на целите от общината, като се има предвид нормативно
регламентирания от Министерски съвет (МС) размер на отчисленията, както и
препоръките и очакванията на Европейската комисия този размер да достигне 100 лв./тон
депониран отпадък през 2020 г. Размерът на отчисленията за всеки тон депониран отпадък
на депата до 2015 г. е както следва:
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 за депата, които отговарят на нормативните изисквания:
2020 г. и
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

всяка
следваща
година

3 лв./т

9 лв./т

15 лв./т

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.

Въвеждането на икономически инструменти, които да стимулират общините и
другите задължени за постигане на рециклиране и оползотворяване юридически лица, е
препоръка на ЕК и предварително условие за проектите, финансирани от европейските
фондове за следващия програмен период за всички страни членки на ЕС.
Ето защо общините внимателно ежегодно планират изразходването на приходите
от отчисленията за депониране. Тези приходи могат да се използват от общините за
финансиране на инвестиционни проекти в областта на отпадъците, включително за
съфинансиране от страна на общините на проектите, финансирани от Оперативна
програма „Околна среда”, както и за финансиране на експлоатационни разходи, свързани
със системите за разделно събиране на битовите отпадъци, за транспортиране на разделно
събраните отпадъци, тяхното последващо сепариране, рециклиране или друг вид
оползотворяване, както и за информационни кампании за населението и бизнеса относно
управление на отпадъците.
1.2.7.

Изисквания относно разработване на регионални програми за
управление на отпадъците

Съгласно чл. 52 ал. 6 от ЗУО кметовете на две или повече общини могат да
разработят обща програма за управление на отпадъците. Съгласно Методическите
указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците при
изготвянето им е препоръчително да се приложи същият подход и да се премине през
аналогични етапи на разработване както при общинските програми за управление на
отпадъците. Във връзка с това при процеса на програмиране, ЗУО съдържа следните
ключови изисквания за общинските програми за управление на отпадъците, които следва
да се приложат и за регионалната програма на общините Панагюрище и Стрелча:
 Общинската програма да се разработи в съответствие със структурата, целите и
предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО), приет с
решение на Министерски съвет през декември 2014 г.
 Общинската програма се разработва и приема за период, който следва да съвпада с
периода на действие на НПУО. Периодът, за който МОСВ разработва Националния план, е
2014-2020 г.
 Общинската програма трябва да включва необходимите мерки за изпълнение на
задълженията на кмета на общината, регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО.
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 Съгласно чл. 52 ал. 2 от ЗУО, общинските програми за управление на отпадъците,
са секторни програми и са неразделна част от Общинските програми за опазване на
околната среда. По тази причина Общинската програма за управление на отпадъците
времево кореспондира, както с периода на действие на НПУО, така и с периода на действие
на Общинска програма за опазване на околната среда.
 Да се осигури обществен достъп до програмата на общината за управление на
отпадъците.
1.2.7.1. Съответствие на регионалната програма със структурата, целите и
предвижданията на НПУО, съгласно ЗУО
ЗУО включва конкретни изисквания за съдържание на НПУО. НПУО включва
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.
НПУО включва също 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:
 чрез прилагане на най-добрите налични техники;
 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.
Планът 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 регионалните програми за управление на отпадъците
специално внимание се отделя на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за разделно събиране на
биоотпадъците, и по-конкретно, че кметовете на общините като неразделна част от
програмата за управление на отпадъците включва мерки за предотвратяване образуването
на биоотпадъци, разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците на територията
на общините, отчитайки специфичните условия на отделните видове населени места
(големина, тип, брой жители и др.). Разделното събиране на биоотпадъците на територията
на общините е една от предпоставките за постигане на количествените цели за
оползотворяване на биоотпадъците.
1.2.7.2. Одобрение и отчитане на регионалната програма
Програмата се приема с решение на Общото събрание на РСУО и се публикува на
интернет страницата на РСУО и на общините членки – Панагюрище и Стрелча.
Представляващия РСУО е длъжен ежегодно до края на месец март да информира
кметовете на партньорите в сдружението и съответния Общинския съвет за изпълнението
на мерките от програмата през предходната година. Целесъобразно е ежегодният отчет за
изпълнение на регионалната програма да се публикува на интернет страниците на
общините Панагюрище и Стрелча с цел информиране на гражданите и бизнеса.
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1.2.7.3. Процедура по екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и
целите на опазване на защитените зони на регионалната програма за управление на
отпадъците
Процедурите по екологична оценка и оценка за съвместимост ще бъдат проведени
съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното
разнообразие, Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми (Наредба за ЕО) и Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС).
За определяне на приложимата процедура по ЕО представляващия РСУО следва да
подаде до компетентния орган (РИОСВ - Пазарджик) уведомление за изготвянето на
регионалната програма за управление на отпадъците, по образец от Наредба за ЕО. Заедно
с уведомлението по Наредбата за ЕО е необходимо представляващия РСУО да подаде и
уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС за проверка на допустимостта на регионалната
програма спрямо режима на дейностите в защитените зони, определен със Закона за
биологичното разнообразие.
Процедурите по екологична оценка и оценка за съвместимост следва да бъдат
приключени преди одобряването на програмата от Общото събрание на РСУО.
1.2.7.4. Изисквания по отношение на Наредбата на общините по чл. 22 от ЗУО
От съществено значение за постигане на целите на екологосъобразното управление
на отпадъците е детайлното регламентиране в Наредбата по чл. 22 от ЗУО на задълженията
на физическите и юридическите лица за разделно събиране, рециклиране и
оползотворяване на отпадъци, както и ангажимента на общинските структури и звена в
разглежданата област.
ЗУО определя минималните изисквания за съдържание на общинските наредби за
управление на отпадъците, които трябва като минимум да уреждат:
 Условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното,
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови,
включително биоразградими (в т.ч. и биоотпадъци) и опасни битови отпадъци;
 Условията и реда за създаването и функционирането на системите за разделно
събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, включително
образувани такива отпадъци от търговски обекти, производствени, стопански и
административни сгради и населените места, за които се въвеждат тези системи (напр.
регламентиране в кои населени места системата е задължителна, какви са техническите
изисквания за предаване/изхвърляне на разделно събраните отпадъци, къде/на кого и при
какви условия могат да се предават, изисквания за графици и т.н.);
 Условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното,
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на строителни
отпадъци и от разрушаване на сгради, в т.ч от ремонтната дейност на домакинствата;
 Условията и реда за изхвърлянето, събирането, транспортирането,
претоварването, оползотворяването и обезвреждането на масово разпространени отпадъци
/отпадъци от опаковки; излезли от употреба моторни превозни средства и електронно и
електрическо оборудване; излезли от употреба батерии и акумулатори; отработени масла;
излезли от употреба гуми;
 Изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон,
пластмаси и стъкло, в т. ч. условията за регистрация на площадките /отнася се до
пунктовете за предаване на посочените отпадъци в рамките на населените места, известни
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сред населението и като пунктове за вторични суровини/, изискването за поддържане на
публичен регистър от общината с точното местоположение и какви отпадъци приемат,
работно време и т.н. Това са изисквания, например, свързани с местоположението на тези
пунктове - в определени зони, обозначенията на тези пунктове и други технически
изисквания, работно време, какви отпадъци се приемат и др.;
 Условията за предаване на отпадъци на площадките за безвъзмездно предаване на
разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни
отпадъци и други във всички населени места, както и населените места за които общините
осигуряват такива площадки;
Освен посочените по-горе минимални изисквания за съдържание на общинските
наредби по чл. 22 от ЗУО, общините включват уреждането на широк кръг въпроси от
компетенции на общините, свързани с отпадъците и чистотата, произтичащи от ЗУО и
други закони.
1.2.7.5. 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 за всеки от четирите типа отпадъци до 2020 г. Основно 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 се създаде 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 др. за
събиране на отпадъци от опаковки, когато се генерират в по-големи количества и не
ползват общинските системи.
 Други битови отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло. Голямо е
многообразието и на тази подгрупа битови отпадъци, които 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 законът изисква
отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метал, образувани от търговски
обекти, производствени, стопански и административни сгради да се събират разделно в
съответствие с реда и условията, регламентирани с Наредбите на 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
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 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 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 общината 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.
1.2.7.6. 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 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 био-отпадъци 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. Кметът на
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общината трябва да разработи подробен график за обслужване на съдовете за събиране на
биоотпадъци и да го оповести на интернет страницата на община и/или да информират
населението по друг подходящ начин.
1.2.7.7. 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 пилотни проекти за 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 общината осигурява до средата на 2014 г, съгласно законовите
изисквания
1.2.7.8. 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 общината трябва да
осигури до средата на 2014 г, съгласно законовите изисквания
1.2.8. Нормативна уредба в общините от РСУО - Панагюрище и Стрелча,
която отговаря на съдържанието и изискванията на Закона за управление на
отпадъците
1.2.8.1. Община Панагюрище

Наредба за управление на отпадъците на територията на община
Панагюрище

Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Панагюрище е в
процес на разработване през 2016 г.. Разработеният проект на наредбата е в съответствие с
изискванията на чл. 22 от Закона за управление на отпадъците. Тази наредба урежда
екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Панагюрище
като съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности на физическите и
юридическите лица и едноличните търговци, свързани с образуването и третирането на
отпадъците, както и контрола върху тези дейности, има за цел да се предотврати или
намали вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.
Наредбата регламентира извършването на дейностите по изхвърлянето,
събирането,
включително
разделното,
транспортирането,
претоварването,
оползотворяването и обезвреждането на битови отпадъци (включително биоотпадъци),
строителни отпадъци, масово разпространени отпадъци, отпадъци от черни и цветни
метали на територията на Община Панагюрище. С наредбата се урежда заплащането на
съответните услуги за дейностите, свързани с битовите, строителните и масово
разпространените отпадъци във връзка с чл. 19 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО). Наредбата определя глобите и санкциите за нарушаване на фиксираните в нея
норми. 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,
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както и 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 по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО.
1.2.8.2. Община Стрелча

Стрелча

Наредба за управление на отпадъците на територията на община

Община Стрелча има разработена Наредбата за управление на отпадъците на
територията на общината. Наредбата е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 22
от Закона за управление на отпадъците. Тази наредба урежда екологосъобразното
управление на отпадъците на територията на Община Стрелча като съвкупност от права и
задължения, решения, действия и дейности на физическите и юридическите лица и
едноличните търговци, свързани с образуването и третирането на отпадъците, както и
контрола върху тези дейности, има за цел да се предотврати или намали вредното им
въздействие върху човешкото здраве и околната среда.
Наредбата регламентира извършването на дейностите по изхвърлянето,
събирането,
включително
разделното,
транспортирането,
претоварването,
оползотворяването и обезвреждането на битови отпадъци (включително биоотпадъци),
строителни отпадъци, масово разпространени отпадъци, отпадъци от черни и цветни
метали на територията на Община Стрелча. С наредбата се урежда заплащането на
съответните услуги за дейностите, свързани с битовите, строителните и масово
разпространените отпадъци във връзка с чл. 19 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО). Наредбата определя глобите и санкциите за нарушаване на фиксираните в нея
норми. 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 за безвъзмездно предаване на
разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни
отпадъци и други по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО.
1.3. Основни изводи и препоръки
На основата на направените анализи на националната и общинската нормативна
рамка и програмни документи в областта на управлението на отпадъците, могат да се
направят следните основни изводи:
 Националната правна рамка е цялостно съобразена с европейското
законодателство и включва конкретни разпоредби, определящи обхвата, правата и
задълженията на местните власти по отношение на управление на отпадъците, в т. ч.
ангажиментите за поетапно увеличаване на количествата отпадъци, които се рециклират и
оползотворяват, и намаляване на депонираните отпадъци;
 Общините Панагюрище и Стрелча провеждат политика и мерки в областта на
управлението на отпадъците на основата на добре разработени, ясни и детайлни
стратегически и програмни документи, одобрени от общински съвет;
 Общините осъществяват контрол, мониторинг на напредъка и периодичен отчет за
изпълнението на програмните документи, като е препоръчително всички отчети да се
публикуват на интернет страницата на общините;
 Община Стрелча има разработена Наредба за управление на отпадъците на
територията на общината. Наредбата е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 22
от Закона за управление на отпадъците.
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 Община Панагюрище е изготвила Проект на нова Наредба за управление на
отпадъците на територията на община Панагюрище, в който се съдържат важни,
самостоятелно обособени раздели и се допълва сега действащата наредба. Новата Наредба
покрива изискванията на ЗУО от 2012 г относно третиране на биоотпадъците,
строителните отпадъци, а също така съдържа и подробно разписана система за управление
на другите видове отпадъци на територията на общината;
 Общините Панагюрище и Стрелча са предприели своевременни действия за
разработване на нова регионална програма за управление на отпадъците на основание чл.
52 от ЗУО. Изготвянето на Регионалната програма за управление на отпадъците се
осъществява при спазване на „Методически указания за разработване на регионални
програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“, утвърдени със заповед
РД-211/31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите.
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1. Въведение
Анализът на отпадъците включва анализ на битовите отпадъци, анализ на отпадъците
от строителство и разрушаване и анализ на отпадъците утайки от ПСОВ.
2. Анализ на битовите отпадъци
Анализът на битовите отпадъци се стреми да даде отговор на следните въпроси:
 Какви са количествата и тенденциите на различните потоци отпадъци в
РСУО за анализирания период и относителния дял на всяка от общините в РСУО;
 Какви са количествата на образуваните отпадъци в региона и каква е нормата
на натрупване;


Какъв е морфологичният състав на битовите отпадъци;

 Какви са количествата на повторно използвани, рециклирани, оползотворени
и обезвредени битови отпадъци за разглеждания период и какви са тенденциите в
третирането на битовите отпадъци;
 Каква е степента на изпълнение на целите, които са поставени пред РСУО в
съответствие с националното законодателство и разпределението на ангажиментите
между общините в дадена РСУО, ако те са одобрили споразумение за такова
разпределение;
2.1. Информационно обезпечение на анализа
Поради факта, че РСУО започва да работи в края на 2015 година и към настоящия момент
данни за потоците на отпадъците липсват, за настоящия анализ са използвани данни,
предоставени от общините Панагюрище и Стрелча за предходни периоди от време за всяка
община по отделно. До сега в общините Панагюрище и Стрелча не е действала интегрирана
информационната система за отпадъците. Не се е водила пълна отчетност по отношение на
отпадъците и съответно информацията е непълна и с недостатъчна степен на надеждност. В
НСИ също липсват данни за отпадъците на ниво община, тъй като най-малката административна
единица, за която се води статистиката за отпадъците, е област. Поради това, за целите на
настоящия анализ е използвана основно ограничената информация, налична в общините
Панагюрище и Стрелча от справки, доклади, отчети от оператори на инсталации и съоръжения
за третиране на отпадъци и др.
2.2. Определение за битови отпадъци
Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са "отпадъците от
домакинствата" и "подобни на отпадъците от домакинствата" (това са отпадъците, образувани от
домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и други организации, които по своя характер
и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на производствените
отпадъци и отпадъците от селското и горското стопанство).
"Биоразградими" са всички битови отпадъци, които имат способността да се разграждат
анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.
"Биоотпадъци" са биоразградими битови 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.
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2.3. Състояние и тенденции относно битовите отпадъци
Количества
До въвеждане в експлоатация на Регионалното депо за битови отпадъци (РДБО)
„Панагюрище“, количествата на битовите отпадъци и община Панагюрище и от община Стрелча
са отчитани на база подадените от общините данни, които докладват количествата на база брой
на курсовете и товароносимост на камионите, поради липсата на везни за измерване на
депонираните количества. От 2007 г е въведена система за разделно събиране на отпадъци от
опаковки и данните за разделно събраните отпадъци са добавени към количествата на битовите
отпадъци.
Данни от община Панагюрище
През втората половина на месец октомври 2015 година влиза в експлоатация новото
регионално депо с общ капацитет 219 223 тона, което приема отпадъците на общините
Панагюрище и Стрелча. Количествата събрани битови отпадъци се отчитат при депонирането
им в количествени единици (тонове), а докладваните количества са прецизни и достоверни.
Данните за депонираните количества отпадъци се отчитат чрез месечни отчети, подавани към
общината, кантарни бележки и отчетни карти. Регионалното депото е оборудвано с електронна
автомобилна везна, която измерва точно постъпващите за депониране отпадъци. Поради късия
период на експлоатация към настоящия момент, данни от тези измервания не могат да бъдат
приложени. В следващата таблица са дадени данни налични в община Панагюрище за предходен
период от време.
Таблица 1: Събрани смесени битови отпадъци по години в тонове – Панагюрище

Година

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Смесени
битови
отпадъци

41 020

21 100

17 593

10 705

8 991

7 181

6 702

Разделно
събрани
отпадъци

126

227,02

267

150

127,6

107

86,84

41 146

21 327,02

17 860

10 854

9 118,6

7 288

6 788,84

Общо

По време на експлоатацията на старото депо, община Панагюрище не е разполагала с
необходимите условия за точно отчитане количеството на генерираните и отстранени отпадъци
– на сметището не е имало кантар за измерване теглото на постъпващите отпадъци, поради което
отчитането е ставало на база брой курсове и товароносимост на специализираните машини.
Именно на това се дължи значителната разликата в количествата през наблюдаваните години,
както и на вероятността да са подавани грешни данни към община Панагюрище
На територията на общината няма изградено специализирано депо за строителни отпадъци,
в т.ч и за едрогабаритни отпадъци. Строителните отпадъци и излишните земни маси от
населените места в общината са извозвани на депото за неопасни битови отпадъци в м.
Братаница.
Голяма част от строителните отпадъци се изхвърлят нерегламентирано. Разчита се на
индивидуалното им извозване до депото.
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Данни от община Стрелча
Таблица 2: Събрани (разделно и смесено) битови отпадъци по години в тонове –
Стрелча
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Смесени
битови
отпадъци

3 528

2 861

2603

802

597

527

415

Разделно
събрани
отпадъци

141

73,6

56,7

46,4

28,8

23,5

28,05

3 669

2 934,6

2 659,7

848,4

625,8

550,5

443,03

Година

Общо

Подобно на община Панагюрище, община Стрелча не е разполагала с необходимите
условия за точно отчитане количеството на генерираните и депонирани отпадъци, поради което
отчитането е ставало също на база брой курсове и товароносимост на специализираните
машини. Част от фирмите действащи на територията на общината извозват генерираните си
отпадъци до депото самостоятелно, а строителните отпадъци са депонирани на депо в с.
Главиница, общ. Пазарджик.
Данни от ИАОС
В Методическите Указания за разработване на общински програми за управление на
отпадъците е записано, че като ориентир общините могат да ползват и данните относно разделно
събраните битови отпадъци по общини и по РСУО за 2013 г., публикувани от ИАОС, в които са
посочени количествата отпадъци, включително разделно събраните отпадъци на територията на
общината, в т.ч.: хартия и картон, стъкло, метали, пластмаси, едрогабаритни, дървесни,
текстилни, биоразградими, опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ и т.н.
Информация във връзка с чл. 12, ал.3 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците
е дадена на интернет страницата на ИАОС
http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-razd-sub
На тази страница е записано: Информацията е за предходната година по общини и региони
по чл. 49 ал. 9 ЗУО, която е необходима за доказване на целите по чл. 31, ал.1 Закон за
управление на отпадъците и по чл. 8, ал.1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците.
Количествата са обобщени въз основа на данните, получени от предоставените годишни отчети
от задължените лица по реда на Наредба 1 от 2014г. за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ,
бр. 51 от 20.06.2014 г.)
Данни относно разделно събраните битови отпадъци за 2014 и 2013 г.:
• 2014година
за община Панагюрище - изписаните данни интернет страницата на ИАОС не съвпадат с
данните, подадени от общината. Така по данните от ИАОС за община Панагюрище количество
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на директно предадени за депониране биоотпадъци е 106 т, а количеството на разделно събрани
биоотпадъци е също 106 т, докато община Панагюрище не отчита такива количества. Също и по
отношение на събраните битови отпадъци, предадени за оползотворяване, в т.ч. рециклиране –
по данните от ИАОС количествата им възлизат на 870 т, а съгласно данни от общината – на
107,67т
за община Стрелча - данните от интернет страницата на ИАОС съвпадат с данните,
подадени от общината – съгласно ИАОС събраните битови отпадъци, предадени за
оползотворяване, в т.ч. рециклиране възлизат на 24т, а по данните на общината това количество
е почти същото и възлиза на 23,53т.
• 2013година
за община Панагюрище – данните от интернет страницата на ИАОС не съвпадат с данните,
подадени от общината. Така по данни от ИАОС за община Панагюрище количеството на
депонираните биоразградими отпадъци е 238т, докато община Панагюрище не отчита такива
количества. Също и по отношение на разделно събраните отпадъци на територията на общината,
в т.ч.: хартия и картон, стъкло, метали, пластмаси, едрогабаритни, дървесни, текстилни,
биоразградими, опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ и др. и предадени в съоръжения за третиране на
отпадъци - по данните от ИАОС възлизат на 558 тона, а по данни на общината - 127,57т
за община Стрелча - данните от интернет страницата на ИАОС съвпадат с данните,
подадени от общината Количество на разделно събраните отпадъци на територията на общината,
в т.ч.: хартия и картон, стъкло, метали, пластмаси, едрогабаритни, дървесни, текстилни,
биоразградими, опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ и др. и предадени в съоръжения за третиране на
отпадъци по данните на ИАОС са 29 тона, а по данни на общината - 28,84т.
Норма на натрупване
Важен показател за управление на отпадъците е нормата на натрупване на отпадъците,
представена като количеството на образуваните битови отпадъци за година на човек от
населението. За изчисляване на нормата на натрупване са използвани данните от общините
Панагюрище и Стрелча, като е използвана наличната информация за всички видове събрани
отпадъци. В Таблица 3 е показана нормата на натрупване за община Панагюрище
Таблица 3: Норма на натрупване – община Панагюрище

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 445,69

761,68

643,85

395,33

335.81

271.93

256,07

За 2015 г при общо количество на събрани отпадъци от 6788,84 тона (тук са включени и
разделно събраните отпадъци по данни на „Екопак България“ АД) и население от 26 510 души,
нормата на натрупване възлиза на 256,09 кг/ж. Изчислената стойност е по-ниска от нормата от
334,9 кг/ж за тип населено място с население между 25 и 50 хил. жители, която е записана като
най-реалистична норма на натрупване в Методиката за определяне на морфологичния състав на
битовите отпадъци от 2012 г. Сравнението й със средноевропейските стойности от 492 кг/жител
нарежда община Панагюрище под средноевропейското ниво на генериране на отпадъците.В
Таблица 4 е показана нормата на натрупване за община Стрелча.
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Таблица 4: Норма на натрупване – община Стрелча

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

658

530,55

485,88

158,86

119,19

106,49

85,86

За 2015 г при общо количество на събрани отпадъци от 443,03 тона (тук са включени и
разделно събраните отпадъци по данни от община Стрелча) и население от 5160 души, нормата
на натрупване възлиза на 85,86 кг/ж.
Изчислената стойност е в пъти по ниска от нормата от 295,5 кг/ж за тип населено място с
население между 3 и 25 хил. жители, която е записана като най-реалистична норма на
натрупване в Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци от 2012
г., както и спрямо нормата от 241,7 кг/ж за тип населено място с население до 3 хил. жители
Сравнението й със средноевропейските стойности от 492 кг/жител нарежда община Стрелча
много под средноевропейското ниво на генериране на отпадъците.
Морфологичен състав
Друг важен аспект на анализа е определянето на морфологичния състав на отпадъците.
През 2013 г. е изработен проект, обхващащ четири сезона, за определяне на морфологичния
състав на отпадъците в община Панагюрище. В таблицата по-долу са посочени обобщени данни,
получени в резултат на извършените анализи.
Таблица 5 - Среднопретеглен средногодишен морфологичен състав и количества по
фракции на община Панагюрище

Фракция

Дял (%)

Хранителни

2,96%

Хартия

2,44%

Картон

0,13%

Пластмаса

2,67%

Текстил

1,65%

Гума

0,11%

Кожа

0,45%

Градински

24,35%

Дървесни

1,36%

Стъкло

1,6%
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Фракция

Дял (%)

Метали

0,24%

Инертни

62,05%

Община Стрелча не е извършвала морфологичен анализ на генерираните отпадъци, но е
изготвила Доклад от основно охарактеризиране във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от
27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. За целите на доклада
са използвани усреднени резултати от проведени проучвания в различни типове населени места.
При всяко от проучванията са изследвани достатъчни по брой и обем представителни
измервания, проведени през всеки от четирите сезони. Получените резултати са използвани за
оценка на количествата на отпадъците в населените места до 3 000 жители, от 3 000 до 25 000
жители и градовете с население от 25 000 до 50 000 и над 50 000 жители, където за целта са
обработвани като самостоятелни групи живеещите в къщи, в блокове без и със централно
отопление. Приетите стойности за община Стрелча съгласно населението и са представени в
Таблица 6.
Таблица 6 - Морфологичен състав на битовите отпадъци изчислен на база на
осреднени стойности за населението, живеещо в съответната категория населено място

Фракция

Дял (%)

Хранителни

12,56%

Хартия

6,55%

Картон

0,70%

Пластмаса

8,98%

Текстил

4,7%

Гума

0,45%

Кожа

1,35%

Градински

14,00%

Дървесни

2,28%

Стъкло

3,4%

Метали

1,3%

Инертни

43,73%

При така определения морфологичен състав на отпадъците на двете общини са направени
изчисления за количествата на отделните видове отпадъци за 2009 - 2015 г., показани в таблици
7 и 8. (за 2010 година за община Панагюрище няма налични данни).
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Таблица 7: Количества образувани отпадъци по видове (тонове/год.) – Община Панагюрище

Количество на
отпадъците по вид

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Хранителни

1 214,69

631,28

528,87

321,44

270

215,83

201,03

Хартия

1 001,12

520,38

435,88

264,91

222,54

177,88

168,67

Картон

53,38

27,73

23,24

14,12

11,87

9,48

8,84

1 096,06

569,43

477,22

290,04

243,65

194,75

181,4

677,01

351,90

294,77

179,15

150,5

120,3

112,05

Гума

45,6

23,46

19,85

12,07

10,14

8,10

7,55

Кожа

183,4

95,97

79,85

48,53

40,78

32,56

30,35

Градински

9 986,5

5 193,13

4 348,1

2 642,67

2 219,96

1 774,46

1 652,78

Дървесни

557,15

290,05

242,58

147,44

123,85

99

92,21

Стъкло

654,66

341,23

285,04

173,24

145,53

116,32

108,34

Метали

97,98

51,18

42,66

25,93

21,78

17,41

16,22

Инертни

25 452,43

13 233,42

11 081,9

6 735,34

5 657,97

4 522,53

4 212,4

Пластмаса
Текстил

Таблица 8: Количества образувани отпадъци по видове (тонове/год.) – Община Стрелча

Количество на
отпадъците по вид

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Хранителни

460,83

368,57

334,06

106,31

78,61

69,15

55,64

Хартия

240,32

192,21

174,21

55,44

40,99

36,06

29,02

Картон

25,68

20,54

18,62

5,92

4,38

3,85

3,10

Пластмаса

329,48

263,52

238,84

76,01

56,20

49,44

39,78

Текстил

172,45

137,92

125,01

39,78

29,41

25,87

20,82

Гума

16,51

13,21

11,97

3,81

2,82

2,48

1,99

Кожа

49,53

39,62

35,91

11,43

8,45

7,43

5,98

Градински

513,67

410,83

372,36

118,50

87,62

77,07

62,02

Дървесни

83,65

66,91

60,64

19,30

14,27

12,55

10,10

Стъкло

124,75

99,77

90,43

28,78

21,28

18,72

15,06
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Количество на
отпадъците по вид

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Метали

47,70

38,15

34,58

11,00

8,14

7,16

5,76

Инертни

1 604,48

1 283,24

1 163,09

370,14

273,68

240,75

193,74

Разделно събрани отпадъци от системи за разделно събиране (полезна фракция)
През 2007 г. община Панагюрище е подписала договор с „ЕКОПАК България“ АД, който
ангажира двете страни да съгласуват и с общи усилия да приложат програма за разделно
събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на общината.
Таблица 9: Разделно събрани отпадъци от системи за разделно събиране (полезна фракция) в тонове/год. –
Община Панагюрище

Полезна фракция

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Хартия и картон

199,74

79,64

57

61,84

47,8

36,63

28,2

Пластмаса

217,58

89,30

172

51,52

42,54

36,96

30,1

Стъкло

138,46

58,08

38

36,52

37,23

34,08

28,54

555,78

227,02

267

149,88

127,57

Метали
Общо

107,67

86,84

Източник: община Панагюрище

През 2007г. в гр. Стрелча стартира система за разделно събиране на отпадъци по договор
с „ЕКОПАК България“ АД. Разноцветни контейнери за разделно събиране на отпадъци са
поставени в града на групи, всяка по три броя цветни контейнери – син, жълт и зелен, тип
"Бобър" с обем 1,1 кубически метра.
Таблица 10: Разделно събрани отпадъци от системи за разделно събиране (полезна фракция) в тонове/год. –
Община Стрелча

Полезна фракция

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Хартия и картон

31.2

21.8

18.2

12

9.23

7.46

7.8

19

11.91

9.03

6.32

5.22

4.44

4

Стъкло

40.76

15.34

10.34

9.82

9.39

7.63

7.75

Метали

50.1

24.42

19.14

16.27

5

4

8.48

141,06

73,47

56,71

44,41

28,84

23,53

28,03

Пластмаса

Общо

Източник: община Стрелча

Както се вижда от горните таблици, неточността при отчитането на количествата на
отпадъците в двете общини не позволява да се направи извод, който да отразява правилно
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тенденциите при разделното събиране и оползотворяване на отпадъци. Отнесено към 2015г.
делът на предадените за рециклиране отпадъци обаче е малък спрямо общото количество
депонирани отпадъци от този вид.
При използване на методиката, определена със Заповед № РД-884/18.11.2014 г. на
министъра на околната среда и водите, съгласно която постигнатите цели за 2013 г. се
изчисляват като процент на предадените за рециклиране отпадъци от домакинствата и подобни
от общото количество генерирани отпадъци от същия вид от домакинствата и подобни
източници, то община Панагюрище постига изпълнение от 19,77 %, а община Стрелча – 22,02%.
Поради това в изпълнение разпоредбите на чл. 31 ал. 1 т. 1 от ЗУО и Националния план за
управление на отпадъците 2014 - 2020 г. (НПУО), е необходимо общините Панагюрище и
Стрелча да предприемат мерки и да реализира конкретни действия за увеличаване на разделно
събраните хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от
други източници, за да постигне заложените целите в НПУО, както следва:


до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 % от общото тегло на тези отпадъци;



до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 % от общото тегло на тези отпадъци;



до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 % от общото тегло на тези отпадъци.

Биоотпадъци
Дефиниции. съгласно ЗУО:
„Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и
кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и
търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително- вкусовата
промишленост.
„Биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат способността да се
разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон
и други.
Основен източник на биразградими отпадъци са:


Поддържане на паркове и градини



Отглеждане /санирани сечи, кастрене и рязане за оформяне/ на дълготрайна
декоративна растителност



Кухненски отпадъци от заведения за обществено хранене и бита



Растителни отпадъци от овощни и зеленчукови градини



Животински отпадъци

Съгласно чл. 31. (1) т.2 във всеки от регионите системите за разделно събиране, повторна
употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци осигуряват като минимум
изпълнението на следните цели: най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството
депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите
отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.
За изпълнение на тези цели на площадката на Регионалната система Панагюрище е
изградена инсталация за компостиране на зелени отпадъци с капацитет 1277,52 т/год.
Инсталацията за компостиране на зелени отпадъци, обслужваща РСУО Панагюрище, е
разположена в стопанския двор на новото Регионално депо за битови отпадъци “Панагюрище”
за общините Панагюрище и Стрелча. Съгласно разработеният проект при пускането в
експлоатация на компостиращата инсталация през 2015г. се обработват само: зелени, градински
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и дървесни отпадъци. Работни дни годишно за събиране на зелени отпадъци - 171 дни (от март
до ноември). Като следващ етап на инсталацията за компостиране ще се третират и хранителни
отпадъци, докарвани чрез системата за разделно събиране на хранителни отпадъци от
заведенията за обществено хранене.
Разделно събраните отпадъци постъпват в инсталацията за компостиране, където се
третират в купчини „на открито" под навес, т.е. няма да се третират в контролирана среда.
Полученият готов компост ще се използва като тор и за рекултивация на нарушени терени.
По време на процеса на компостиране се използват различни типове машини и апарати,
които се въвеждат предимно в трите фази на работата:
 подготовка на материала;
 насищане на сместа с кислород посредством разбъркване с мобилна техника;
 пресяване на продукта през подходящо избрани решетки.
Технологията предвижда доставените в инсталацията отпадъци за компостиране, след като
минат през входящ контрол, да се доставят до сградата за ферментация на компоста. Там в
отделно помещение е разположена дробилка за зелени отпадъци, със дизелово задвижване.
Надробените градински и зелени отпадъци постъпват в сградата за ферментация, където се
оформят на купове. Куповете периодично се обръщат със самоходен обръщач на купчини, за да
се осигурят оптимални условия за протичане на процесите на ферментация на компоста.
Компостът престоява в сградата за ферментация минимум 3 седмици. След завършване на
процеса на ферментация компоста се премества в сградата за зреене на компоста. В тази сграда
компоста престоява минимум 4 – 5 седмици, за да узрее и да се стабилизира. Компостът се
насипва на купове, които периодично се обръщат. За целта ще се използва същия обръщач от
инсталацията за ферментация на компоста. Щом компоста се стабилизира той се премества в
навеса със ситото, където се пресява и сортира. Пресятият и сортиран компост се складира в
навеса за готов компост, където престоява до експедицията или пласирането му. Предвижда се
получения готов компост да се използва като тор и за рекултивация на нарушени терени, за
рекултивацията на съществуващото депо, за рекултивацията на клетките на новото депо.
Националният стратегически план за поетапно намаляване на количествата на
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г. определя, че за да се
изпълнят националните цели е необходимо.
Ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци през 2013
година до 50% от общото количество на същите отпадъци в РСУО, образувани през 1995 г. (за
2020 г. е 75%).

За определяне на този показател се прилагат два подхода:
1-ви подход: Съпоставка на количествата депонирани биоразградими отпадъци през 1995
г. с тези през 2013 г. и установяване на процента, ако съществуват обективни данни за тези
количества.
По данни на НСИ, през 1995г. на територията на община Панагюрище са депонирани
10 857 тона битови отпадъци. Съгласно морфологичния анализ извършен през 2013 г., делът на
биоразградимите отпадъци възлиза на 27,3% (Хранителни 2,96%+ Градински 24,35) . Ако се
приеме, че този дял е бил относително постоянен през годините, тогава може да се изчисли, че
количеството биоразградими отпадъци през 1995 г. е било приблизително 2963,96 тона. Целта
да се депонират до 50% от количествата за 1995г., т е 1481,98 г. А на база на морфологичния
анализ е изчислено, че количеството депонирани биоразградими отпадъци през 2013г. е било
2489,96 тона, което показва, че целта да се депонират до 50% от количествата за 1995г. не е
изпълнена.
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По данни на НСИ, през 1995г. на територията на община Стрелча са депонирани 2 180 тона
битови отпадъци. Съгласно приетият морфологичния анализ, делът на биоразградимите
отпадъци възлиза на 26,56%. Ако се приеме, че този дял е бил относително постоянен през
годините, тогава може да се изчисли, че количеството биоразградими отпадъци през 1995 г. е
било приблизително 579 тона. Това количество е много близо до общото количеството
депонирани отпадъци през 2013г. (625,8 тона) и показва, че целта да се депонират до 50% от
количествата за 1995г. е изпълнена.
2-ри подход: Националният стратегически план за поетапно намаляване на
количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.
определя, че за да се изпълнят националните цели:


през 2013 г., е максимално допустимо да се депонират 152 кг/жител биоразградими
отпадъци за година.

Изчисленията показват, че това за община Панагюрище към 2013 г. означава допустими
за депониране биоразградими битови отпадъци от 4127,4 тона, което представлява 45,26% от
общите отпадъци за годината, които са били 9118,6т. От Таблица 7 е видно, че биоразградимите
отпадъци през съответната година са били 2489,96 тона (Хранителни 270т + Градински 2
219,96т), така че независимо, че всичките са отишли за депониране на депото, то целта по
отношение на депонираните биоразградими отпадъци е изпълнена.
За община Стрелча изчисленията показват, че при максимално депонирано количество от
152 кг/жител биоразградими отпадъци, количеството не трябва да надвишава 798,152 тона. Това
количество е по-голямо дори от общото количество на депонираните отпадъци за 2013 година
(624,84 тона), т.е. изпълнена е целта по отношение на депонираните биоразградими отпадъци.


през 2020 г., е максимално допустимо да се депонират 109 кг/жител биоразградими
отпадъци за година.

За община Панагюрище за 2020 г. допустимите за депониране биоразградими битови
отпадъци възлизат (25 610х109) 2791,49 тона, а се очаква всички биоразградими отпадъци да са
1537,98 тона (Хранителни 166,78 т + Градински 1 371,2 т), така че ако всичките биоразградими
отпадъци се депонират, то пак ще е изпълнена и преизпълнена целта по отношение на
депонираните биоразградими отпадъци.
За община Стрелча За 2020 г. допустимите за депониране биоразградими битови
отпадъци възлизат (5 110х109) 556,99 тона, а се очаква всички биоразградими отпадъци да са
122,45 тона (Хранителни 57,9 т + Градински 64,55 т), така че ако всичките биоразградими
отпадъци се депонират, то пак ще е изпълнена целта по отношение на депонираните
биоразградими отпадъци.
Горните изчисления показват, че целта по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО е постигната и от двете
общини и не се депонират повече от 152 кг/жител биоразградими отпадъци за 2013 година, както
и няма да се депонират повече от 109 кг/жител биоразградими отпадъци за през 2020 година.
Ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци през
2020 година до 75% от общото количество на същите отпадъци в РСУО, образувани през
1995 г. Съгласно чл. 31. (1) т.2 на ЗУО
Изчисленото количество биоразградими отпадъци от община Пазарджик през 1995 г. е
било приблизително 2963,96 тона, така че за постигане на тази цел през 2020 г. количеството на
депонираните биоразградими битови отпадъци трябва да възлиза на до 35 на сто от общото
количество или 1037 т. Съгласно направените изчисления се очаква количеството на
биоразградимите отпадъци за община Панагюрище през 2020 г. да са 1537,98 тона, от тях в
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инсталацията за компостиране ще отиват 1277 т., така че за депониране ще отиват само около
260 т, които са много по-малко от „разрешените“ съгласно закона 1037 т. А и тъй като се
предвижда да се закупят и компостери за домашно компостиране, то количествата за депониране
ще намалеят още повече.
Разделно събиране на биоразградими отпадъци
По отношение на разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци - има
поставена национална цел в следващите години за регионите, включващи общините, които
ползват общо регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци, а именно:
 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.
До края на 2015 година на територията на общините Панагюрище и Стрелча не са събирани
разделно биоразградими отпадъци. Понастоящем кухненските отпадъци от населението на
общините Панагюрище и Стрелча се събират заедно с другите битови отпадъци и заедно с тях се
предават на регионалното депо.
На депото е изградена инсталация за компостиране на зелени отпадъци (зелени отпадъци
от градините; отпадъци от паркове и открити пазари; хранителни отпадъци от заведенията за
обществено хранене), с капацитет 1277, 52 т/год. Въведено е и разделно събиране на зелените
отпадъци, като за целта са закупени 16 броя контейнери с обем 7 м3 и автомобил за
транспортиране на зелени отпадъци с обем на надстройката 10 м3.
През 2016 г се предвижда въвеждане на система за разделно събиране и извозване на
хранителни отпадъци от заведенията за обществено хранене, което ще спомогне за отделяне на
по-голям процент рециклируеми компоненти от образуваните отпадъци - отделянето на
хранителните отпадъци и използването им за получаване на компост.
Така че посредством тази инсталация за новото депо на общините Панагюрище и Стрелча
и въвеждането на разделно събиране на зелени и хранителни отпадъци ще може да изпълнява
целите за 2013 г. по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО.

2.4. Основни изводи и препоръки относно битовите отпадъци
 До въвеждане в експлоатация на Регионалното депо за битови отпадъци (РДБО)
„Панагюрище“, количествата на битовите отпадъци са отчитани на база подадените от общините
данни, които докладват количествата на база брой на курсовете и товароносимост на камионите,
поради липсата на везни за измерване на депонираните количества.
 През последните години в общините Панагюрище и Стрелча се очертава ясна тенденция
на намаляване на общото количество събрани смесени битови отпадъци, като за община
Панагюрище количеството отпадъци между 2011 и 2015 година намалява 3 пъти, а за същия
период в община Стрелча това намаление е 6 пъти, което може да бъде обяснено с грешно
отчитане или неверни данни подавани към общините.
 По отношение на разделното събиране на отпадъци, общините Панагюрище и Стрелча не
успяват да постигнат напълно целите в НПУО (до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 % от общото
тегло на тези отпадъци), тъй като процентът на предадените за рециклиране отпадъци от общото
количество генерирани отпадъци от бита през 2015 г е съответно 19,77 % за община
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Панагюрище, а за община Стрелча – 22,02%. За да постигнат желаните резултати, общините
трябва да предприемат мерки в тази насока, като провеждане на разяснителна кампания сред
населението във връзка с ползите и целите на разделното събиране на отпадъците.
 За постигане на целите за биоразградими отпадъци - на регионалното депо е изградена
инсталация за компостиране на зелени отпадъци (зелени отпадъци от градините; отпадъци от
паркове и открити пазари; хранителни отпадъци от заведенията за обществено хранене), с
капацитет 1277, 52 т/год. Въведено е и разделно събиране на зелените отпадъци, като за целта са
закупени 16 броя контейнери с обем 7 м3 и автомобил за транспортиране на зелени отпадъци с
обем на надстройката 10 м3. Предвижда се и въвеждане на разделно събиране на хранителни
отпадъци от заведенията за обществено хранене и транспортирането им до инсталацията за
компостиране. Предвижда се и закупуване на компостери и раздаването им в населените места в
двете общини.
 Общините Панагюрище и Стрелча постигат изпълнение на Националният стратегически
план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за
депониране 2010-2020 г.:
o изпълняват националните цели през 2013 г., определящи максимално допустимо
количество биоразградими отпадъци за депониране в размер от 152 кг/жител за
година.
o ще изпълнят и националните цели през 2020 г., определящи максимално
допустимо количество биоразградими отпадъци за депониране в размер от 109
кг/жител за година.
 Изпълненият проект за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци на
община Панагюрище има важно значение за прецизиране на количествата и изпълнението на
целите, включително за битовите биоотпадъци.

3. Анализ на отпадъци от строителство и разрушаване (ОСР)
Анализът на строителните отпадъци се стреми да даде отговор на следните въпроси:


Какви са количествата на образуваните и оползотворени строителни отпадъци в
общината за анализирания период



Кои са основните източници на строителни отпадъци



Каква е морфологията на строителните отпадъци



Какви са ключовите изисквания към общините относно управление на строителните
отпадъци и как отговарят на изискванията



Какви са прогнозите за строителни отпадъци за общината



Какви са основните изводи и препоръки

Определения
"Отпадъци от строителство и разрушаване" са отпадъци, получени вследствие на
строително-монтажни работи и премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал,
хартия, изолационни материали, дърво, азбест, други опасни отпадъци и др., съответстващи на
кодовете на отпадъци от група 17 от Приложение № 1 на Наредбата за класификация на
отпадъците.
"Материално оползотворяване" са всички операции по оползотворяване на ОСР, с
изключение на енергийното оползотворяване и преработването в материали, които се
използват като гориво. Материалното оползотворяване на ОСР е всяка една от дейностите:
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 подготовка за повторна употреба;
 рециклиране;
 оползотворяване в обратни насипи.
„Обратно насипване" означава дейност по оползотворяване, при която подходящи
отпадъци се използват с цел възстановяване на материалите в изкопните зони или за инженерни
цели в ландшафтната архитектура и когато отпадъците са заместител на материали, които не са
отпадъци.
"Рециклиране на ОСР" е всяка дейност по оползотворяване на строителните материали,
посредством която ОСР се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната
им цел или за други цели. Рециклирането на ОСР не включва оползотворяването на ОСР за
получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за
насипни дейности.
„Подготовка за повторна употреба на ОСР" са дейности по материално оползотворяване,
представляващи проверка, почистване или ремонт, посредством които строителните продукти
или компонентите на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, за да може да бъдат
използвани повторно.

3.1. Информационно обезпечаване на анализа
Все още не е изградена интегрирана национална информационна система за образувани,
рециклирани, оползотворени и депонирани строителни отпадъци, която да обхваща национално,
регионално и общинско ниво, поради което данните за ОСР от наличните източници са непълни
и със съмнителна точност.
За целите на настоящия анализ е използвана основно информация от НСИ, както и от
Националния стратегически план за управление на строителни отпадъци 2011-2020 г., в който са
направени експертни оценки по отношение на ОСР.

3.2. Национални цели за периода до 2020 г.
Основна стратегическа цел, която е поставена в ЗУО и в НПУО 2014-2020 г., е до 2020 г. в
България да бъде развита система за управление на ОСР, която да осигури степен на
рециклиране и оползотворяване на тези отпадъци:


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.

Други важни стратегически цели са предотвратяването и намаляването на количеството на
образуваните ОСР, като по този начин се намалява необходимостта от изграждането на нови
депа и други съоръжения за третиране на строителни отпадъци чрез широко въвеждане на
практики за селективно разрушаване, както и събиране и съхраняване на ОСР на строителната
площадка по начин, осигуряващ в максимална степен тяхното последващо използване.

3.3. Основни данни и тенденции за ОСР на национално ниво
Като цяло данните показват намаление в количествата образувани ОСР от отрасъл
строителство през периода от 2007-2011 г., което основно се дължи на големия спад в сектор
„Строителство" поради икономическата криза.
През същият период се наблюдава положителна тенденция на увеличение на предадените
за оползотворяване строителни отпадъци спрямо общото количество образувани строителни
отпадъци.
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В регионален аспект най-големи количества строителни отпадъци са образувани в
областите София град, Варна, Бургас, Пловдив и Благоевград.
Произходът на ОСР от основните източници средно за страната е представен на
следващата фигура 1.
Пътният сектор е основен генератор на строителни отпадъци. Друг голям генератор на
строителни отпадъци са индустриалните предприятия - 26% от общото количество ОСР.
Сравнително голям дял от ОСР имат строителните отпадъци от разрушаване на сгради и от ново
строителство, което често е свързано с разрушаване на дадена сграда и строителство на нова на
нейно място и от ремонт и поддръжка на сгради общо - 38%.
От гледна точка на морфологията на ОСР, средно за страната над 60% от образуваните
отпадъци са земни маси и скални материали и бетон/стоманобетон, следвани от керамиката 14%.
Преобладаващата част от строителните отпадъци имат висок потенциал за рециклиране и
оползотворяване, има достъпни технологии за рециклиране, но няма достатъчен капацитет в
страната за рециклиране на строителни отпадъци.

3.4. Основни данни за ОСР на територията на РСУО
За територията на общините Панагюрище и Стрелча липсва целенасочено проучване и
информация за общо генерирани ОСР, оползотворени ОСР, морфологичен състав и източници
на този поток отпадъци. Не е налично целенасочено проучване и информация относно
количествата ОСР от ремонтна дейност на домакинства, който поток отпадъци е ангажимент на
общината за оползотворяване или обезвреждане.
На територията на общините няма изградено специализирано депо за строителни
отпадъци, в т.ч и за едрогабаритни отпадъци. Строителните отпадъци и излишните земни маси
от населените места в община Панагюрище се извозват на депото за неопасни битови отпадъци в
м. „Братаница”. Разрешението за депониране на строителни отпадъци и земни маси се
контролира или от оператор на депото или от специализирани служби на общината. Липсата на
такъв контрол създава условия за насочването на отпадъците на нерегламентирани за целта
места. Транспортът на отпадъците е за сметка на притежателите им, а кметът определя
маршрутите, по които може да става извозването им.
Част от строителните отпадъци генерирани на територията на община Стрелча са
извозвани на депото в с. Главиница, общ. Пазарджик. Съществува проблем с нерегламентирани
сметища, които са закрити през 2008 г., но и към момента продължават да възникват. По данни
на общината тези сметища своевременно се почистват.
В таблицата по-долу са показани данни на НСИ за депонираните количества строителни
отпадъци на депата в Област Пазарджик, като една част от тези количества се отнасят и за
общините Панагюрище и Стрелча.
Таблица 11: Събрани строителни отпадъци на депата в Област Пазарджик по години в хиляди тона

2009

2010

2011

2012

2013

2014

19

13

6

6

2

2

Източник: НСИ

От тези данни е видно, че през последните отчетни години се наблюдава спад в
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количествата на строителните отпадъци, но с наличната информация на този етап, спадът не
може да бъде обяснен.
Липсва информация и за общо генерираните ОСР на територията на общините по отделно,
поради което не може да се направи констатация за общото ниво на генериране на ОСР на
територията на РСУО.

3.5. Изисквания на националното законодателство
ЗУО, приет през 2012 г., въведе специални изисквания към оползотворяване на
строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради. На основание на ЗУО в края на
2012 г. Министерски съвет одобри и Наредба за управление на строителните отпадъци и за
влагане на строителни рециклирани материали.
В новия ЗУО отпада задължението на общините да осигуряват депа и други съоръжения за
ОСР на територията на общината. Съгласно ЗУО общините са отговорни за организиране на
събирането, включително разделното, оползотворяването и обезвреждането само на ОСР от
ремонтна дейност, образувани от домакинствата. 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.
С Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци се определят:
 Редът и начинът за определяне на размера на обезпеченията, както и редът и
начинът за изразходване на средствата при закриване и рекултивация на депа, в т.ч. и на
депа за отпадъци от ОСР;
 Размерът на отчисленията за депониране на всеки тон депониран отпадък, в т.ч. и
на строителни отпадъци, които трябва да отчисляват собствениците на депа за
строителни отпадъци, както и реда и направленията за изразходване на натрупаните
средства.
Размерът на отчисленията за депониране на ОСР нараства поетапно до 2020 г., а след това
размерът остава непроменен.

3.6. Основни изводи и препоръки относно строителни отпадъци
 В община Панагюрище има информация за количествата на строителните отпадъци за
периода 2011 – 2014 г., която не е пълна, а за община Стрелча липсва такава информация.
 Съгласно данни от НСИ на ниво област Пазарджик през разглеждания период от време се
забелязва известна динамика в отчетените количества. Наблюдава се рязък спад през последните
години, който може да се дължи както на естествени процеси, така и на техническа грешка при
отчетността. Делът на ОСР генерирани на територията на РСУО спрямо ОСР на област
Пазарджик не може да бъде изчислен.
 Целесъобразно е да се извърши проучване за територията на община Панагюрище и
община Стрелча за общо генерирани ОСР, оползотворени ОСР, морфологичен състав и
източници на този поток отпадъци, както и проучване и информация относно количествата ОСР
от ремонтна дейност на домакинства, който поток отпадъци е ангажимент на общината за
оползотворяване или обезвреждане
 На РСУО Панагюрище е отредена площадка за строителни отпадъци, на която ще се
извършва тяхното рециклиране, като се предвижда да се закупи и инсталация за рециклиране.
 Изпълнителите на строителни и ремонтни дейности, не винаги доставят отпадъците на
съответното депо, а се случва да ги изхвърлят на нерегламентирани места сред природата.
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4. Анализ на утайките от ПСОВ
Анализът на утайките от ПСОВ се стреми да даде отговор на следните въпроси:
1. Каква е тенденцията в образуване на утайки от ПСОВ
2. По какъв начин се третират утайките от ПСОВ и доколко прилаганите методи
съответстват на нормативните изисквания и на йерархията на отпадъците. Използват ли се за
производство на материали и енергия.
3. Какви са основните изводи и препоръки за развитие в бъдеще.
Информационно обезпечаване на анализа
На национално ниво няма изградена цялостна информационна база данни, в която
информацията за утайките от ПСОВ да е систематизирана и да обхваща всички аспекти, както в
регионален и местен, така и във времеви разрез.
За целите на настоящия анализ е проучена и използвана информация основно от:


Програма за управление на утайките от ПСОВ Панагюрище 2013 г. – Работен проект



Данни от община Панагюрище



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



Анализ на конкретни случаи за приложението на Националния стратегически план за
управление на утайките от ПСОВ.

Националният стратегически план за управление на утайките и Анализът на конкретни
случаи за приложението на Националния план са изготвени от МОСВ по Програма за
консултантска помощ на Федералното Министерство на околната среда на Германия относно
опазването на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Централна Азия и
Кавказ (Номер на проекта FKZ 380 01 233UBA-FB 001927/BG,34).

4.1. Анализ на утайките от ПСОВ и перспективи
Националният стратегически план отчита новостите в правен и технически аспект на
ниво ЕС, както и съвременното състояние на управлението на утайките от ПСОВ в България.
Основната цел на този документ е да осигури рамката за планиране на национално ниво, като
осигури разумен подход при определянето и прилагането на адекватни мерки за
оползотворяване и обезвреждане на утайките, като се вземат предвид географските,
обществено-икономическите и демографските условия в България. Планът анализира
тенденциите на европейско ниво, тенденциите в България, в.т.ч. и в регионален план, поставя
национални цели и план за действие с мерки за постигането им.

4.2. Тенденции на европейско ниво
Утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води представляват преди
всичко органична фракция, която се получава в резултат на пречистването на отпадъчните води
след утаяването на остатъчните вещества. Те се образуват при отделянето на тези органични
вещества по време на различните етапи от процеса на пречистване на отпадъчните води.
Утайките съдържат не само ценни за земеделието компоненти (сред които органични вещества,
азот, фосфор, калий и в по-малка степен, калций, сяра и магнезий), но и замърсители, които
обикновено включват тежки метали, органични замърсители и патогенни организми. Качеството
на утайките се определя най-вече от източника на образуването им, т.е. от първоначалната
концентрация на замърсители в пречистената вода, както и от техническите характеристики на
извършените процеси, свързани с третирането на отпадъчни води и утайки.
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В съответствие с европейското законодателство, утайките от ПСОВ представляват
неопасни отпадъци, които при подходящо управление не представляват опасност за околната
среда и човешкото здраве. След правилното и екологосъобразно третиране, те могат да бъдат от
полза за околната среда. Съществуват редица възможности за оползотворяване и обезвреждане
на утайките от ПСОВ. Някои от тях са дългогодишни добри практики, например
оползотворяването им като почвен подобрител върху земеделски земи и при рекултивация на
нарушени терени. Директивата относно утайките от пречистване на отпадъчни води изисква
утайките да бъдат третирани преди тяхната употреба в земеделието. Тя също така уточнява, че
под „третирана утайка" се разбира утайка, която е преминала през биологично, химично и
термично третиране, дълготрайно депониране или всякакъв друг процес, който значително е
намалил способността за ферментация и възможността за възникване на опасности за здравето,
произтичащи от употребата на утайки.
Друг по-съвременен подход за оползотворяване на утайките е използването им като
гориво за производство на енергия. В случай, че утайките не могат да бъдат оползотворени,
съществуват и възможности за тяхното обезвреждане чрез депониране или изгаряне.
През годините в ЕС се наблюдават важни промени по отношение на количеството
използвани утайки и начините за тяхното оползотворяване. Според последното проучване,
приблизително 39 % от образуваните утайки в ЕС са използвани в земеделието. Освен за
земеделски нужди, утайките са оползотворявани и в горското стопанство, както и при
рекултивацията на нарушени терени, като например неизползваеми мини или закрити депа.
Към момента основната алтернатива на разпръскването на утайки върху земеделски
площи в страните от ЕС-15 е тяхното изгаряне, докато в новите членки това все още е
депонирането. Като тенденция все повече се насърчават дейностите по третиране на утайки с
оползотворяване на енергия.
Промените в политиката в областта на изменението на климата и енергията от възобновяеми
източници също ще окажат влияние върху управлението на утайките, като най-вероятно:
 депонирането на утайки ще бъде постепенно забранено вследствие на въведените от EC
ограничения относно депонирането на органичните отпадъци и нарастващото нежелание за
тяхното обезвреждане по този начин;
 третирането на утайки посредством анаеробно разграждане, самостоятелно изгаряне или
друг термичен процес, с цел производство на енергия, както и рециклирането на получената
пепел ще привлекат по-голямо внимание. Също така е възможно да се увеличи производството
на спиртни и други горива директно от утайките с помощта на термични процеси, като пиролиза
и газифициране.
4.3. Тенденции и цели на национално ниво
През последните години количеството на образуваните утайки от ПСОВ в страната се е
увеличило и тази тенденция ще продължи да се наблюдава и в бъдеще, в резултат на
инвестициите в допълнителни пречиствателни съоръжения, съгласно изискванията на
европейското и българското законодателство, свързано с опазването на околната среда, като
целта е да се подобри още повече качеството на водните обекти в страната. Следващата фигура
показва развитието на образуването на утайки от пречистване на отпадъчни води в 38 ПСОВ,
предоставили необходимата информация за целите на разработване на НПУО. Може да се види,
че количеството на образуваните утайки почти се е удвоило през последните шест години. Освен
на изграждането на няколко малки станции, тази промяна се дължи главно и на разширяването
на ПСОВ - София.
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Фигура 3. Количества на образуваните утайки от пречистване на отпадъчни води (на база данните,
предоставени от 38 ПСОВ) за периода 2005-2010 г.

Количеството на утайките, образувани в ПСОВ, за които е предоставена информация за
тяхното качество, възлиза на 33 260 тона с.в. през 2010 г. От тях 91 % или 30 110 тона утайки с.в.
са класифицирани като неопасни. От това количество 20 110 тона с.в. са неопасните утайки само
от ПСОВ - София.
По отношение на третирането на утайките от пречистване на отпадъчни води в ПСОВ, 72
% (общо 42 станции) от 58 ПСОВ, които са предоставили данни, съобщават, че използват методи
за стабилизиране. Данните се отнасят за около 91 % от образуваните, в тези станции утайки. От
предоставените данни се вижда, че анаеробното стабилизиране доминира като метод за
третиране на утайките с 68 % или 24,978 тона с.в. Като се изключат данните от ПСОВ - София,
анаеробното стабилизиране на утайки все още представлява 30 % от всички стабилизирани
утайки. Сред останалите използвани методи, най-разпространеният е третирането на сурови
утайки с вар.
Най-често използваният метод за обезвреждане на образуваните утайки все още е
депонирането в депа за неопасни отпадъци. 72 % от докладвалите ПСОВ (общо 42 станции)
посочват именно този вариант. 7% (общо 4 ПСОВ) предоставят утайки за оползотворяване в
земеделието.
Все още в България утайките от ПСОВ не се третират чрез изгаряне.
Най-голямата част, 22 520 тона с.в., които представляват 61 % от образуваните утайки, се
оползотворява в земеделието. Това количество е значително повече от официално докладваните
данни за оползотворените в земеделието утайки през 2006 г. Количеството утайки, които се
оползотворяват върху земеделски площи към настоящия момент е силно зависимо от ПСОВ София, където 20 110 тона с.в. утайки се оползотворяват в земеделието (55 % от общото
количество в страната). При анализ на ситуацията без данните от София се вижда, че 70 % от
утайките се обезвреждат чрез депониране (11 664 тона с.в.), 15 % се оползотворяват в
земеделието (2 409 тона с.в.), а 15 % се съхраняват временно (общо 2 397 тона с.в.).
С това се изчерпват основните методи, за третиране на утайките от ПСОВ в България.
Общоприет факт е, че оползотворяването и обезвреждането на утайките представляват
около половината от всички разходи за третиране и обезвреждане на отпадъчните води. Това
означава, че управлението на утайки е много скъпо, тъй като обемът на мокрите утайки не
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надвишава 1% от отпадъчните води. Най-значителен е разходът за третиране на утайките и той
ще расте в бъдеще с въвеждането на по-стриктни изисквания по отношение на санитарните
изисквания. Обезводняването и сушенето на утайките са много скъпи процеси, въпреки че този
разход отчасти се компенсира като се спестява от високите цени, плащани за транспорт на мокри
утайки.
На база информация от различни институции данните за 2014/2016 г., показват, че няколко
региона са с голям потенциал за използване на утайките от отпадъчни води в областта на
възстановяването на минни разработки. В частност, това са София, Стара Загора, Хасково и
Шумен.
Въз основа на направените анализи и изводи в проекта на Национален стратегически план
за управление н утайките от ПСОВ до 2020 г. за България за периода 2014-2020 г. се предлагат
следните амбициозни национални цели, които са в унисон с йерархията на управление на
отпадъците (На европейско ниво не са въведени количествен цели за оползотворяване на
утайките и за намаляване на депонирането им, но в редица страни на ЕС с поставени
количествен цели. На основата, обаче, на развиващите се процеси на европейско ниво и с оглед
йерархията на управление на отпадъците и с цел най-висока защита на околната среда, се
предлагат посочените количествени цели):
 Рециклиране и материално оползотворяване на следните количества образувани утайки
от ПСОВ до 2020 г.:
- 20% до края на 2016 г.
- 50% до края на 2018 г.
- 70% до края на 2020 г.

 Енергийно оползотворяване на следните количества образувани утайки от ПСОВ до
2020:
- 10% до края на 2016 г.
- 20% до края на 2018 г.
- 30% до края на 2020 г.

 Нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки до 2020 г.
За постигането на набелязаните цели е изготвен план за действие с конкретни мерки,
източници н финансиране, отговорни лица в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.
4.4. ПСОВ на територията на РСУО
Панагюрище
Като град с над 10 000 еквивалент-жители, гр. Панагюрище е включен в Националната
програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води.
Пречиствателната станция за отпадни води /ПСОВ/ е открита през месец юни 2015 г. и е част от
„Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектора за град Панагюрище, община
Панагюрище“, който се изпълнява по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда
2007-2013 г.” (ОПОС) по процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.”. Проектът е на обща стойност 56 652 000, 00
лева.
Площадката на ПСОВ се намира в землището на гр. Панагюрище, в местността Мрамор.
Теренът е общински частен и заема площ от 28,700 дка. Общият брой еквивалент жители, който
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е приет за целите на прединвестиционното проучване при оразмеряването на пречиствателната
станция, е определен на 19 000 е.ж. /еквивалент жители/.
ПСОВ на град Панагюрище е проектирана за експлоатационен период от 30 години, като
средното дневно водно количество е 3090,24 м3/ден, максималното часово водно количество в
сухо време е 339,58 м3/ден, а в дъждовно е 456,67 м3/ден.
Стрелча
На територията на общината няма изградена ПСОВ.
4.5. Управление на утайките от ПСОВ
Съществуващите в момента възможни варианти за оползотворяване или окончателно
обезвреждане на утайки от отпадъчни води, съгласно Националния стратегически план за
управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията
на РБългария за периода 2014-2020 год. са следните:
 материално оползотворяване върху земеделска земя;
 енергийно оползотворяване в термични процеси;
 обезвреждане/наземно депониране
Проектните количества обезводнена утайка, които се очаква да се генерират за една година
са 1 825 тона.
Всички генерирани до сега утайки от ПСОВ Панагюрище са обезводнени и
транспортирани на на новоизграденото депо за компостиране. Към настоящия момент няма
възможност утайките да бъдат оползотворявани, тъй като количествата са твърде малки и
тепърва се проучват възможностите за използването им. До сега земеделски производители не са
проявили интерес за използване на утайки в земеделието.
Възможните начини за третиране на утайките са следните:


Изгаряне



Термично изсушаване



Компостиране



Депониране



Използване за рекултивация на нарушени терени



Използване в земеделието



Използване като органичен субстрат за производство на биохумус

4.6. Анализ на утайките от ПСОВ
Технологичната схема на ПСОВ на град Панагюрище представлява конвенционална схема на
пречистване със следните стъпала:


Механично - за задържане на груби суспендирани вещества от минерален произход;



Биологично – биобасейн със симултанна денитрификация, нитрификация и химично
отстраняване на фосфор (изискването за отстраняване на фосфора е решено със
симулантно третиране на отпадъчната вода с добавяне на разтвор на железен трихлорид).
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Вторичен радиален утаител за избистряне на пречистената вода и отделяне на активна
утайка;


UV дезинфекция на пречистената вода



Третиране на утайките чрез аеробен стабилизатор и механично обезводняване
(центрофуга). Предвидени са аварийни изсушителни полета в случай на авария на
центрофугата.

Процесите на третиране на утайките целят тяхното стабилизиране, обезводняване и
транспортирането им извън площадката на Пречиствателната станция за отпадни води.
Видовете отпадъци от пречистването, подлежащи на по-нататъшно третиране или депониране са
следните:


отпадъци от решетки и сита – прогнозираните количества за грубите решетки са в
порядъка на 0,05 – 0,10 м3/ден, а на фините решетки – 1,5-2,0 м3/ден



отпадъци от пясъкозадържатели – в порядъка на 0,80 м3/ден



отпадъци от утайки – прогнозно средното годишно количество след обезводняване е
около 1 825 тона за година.

Към момента обезводнените утайки са с много малки количества и се транспортират към
новото депо и продължават да се проучват възможностите за използването на получените
количества обезводнена утайка да се третират на инсталацията за биокомпостиране.
5. Основни изводи и препоръки относно утайки от ПСОВ на територията на община
Панагюрище
 Генерираните утайки от ПСОВ в страната се увеличават през последните години във
връзка с изискванията за опазване на водите от отпадъчните води чрез необходимото
пречистване, като тенденцията и прогнозите са количествата на утайките да продължат да
нарастват.
 Съществува известна колизия между почти всички проекти в цялата страна за управление
на утайките при изграждането и модернизацията на ПСОВ и предложенията в Националния
план за управление на утайките, като в първите е включена възможността за депониране, докато
в Националния план този способ не се насърчава.
 Анализът на възможностите за оползотворяване на утайките от ПСОВ показва, че има
възможност голяма част от утайките от ПСОВ да бъдат оползотворени в земеделието, при
рекултивацията на нарушени терени, като строителен материал може да се влагат в
производството на цимент и тухли и като органичен субстрат при положение, че не съдържат
опасни вещества (рибовъдство, произвеждане на биотор и др.)
 Разходите за третирането на утайките от ПСОВ съставляват значителна част от всички
разходи за третиране и обезвреждане на отпадъчните води, което е още една причина за
внимателно анализиране и планиране на тези дейности.
 Пречиствателната станция за отпадъчни води /ПСОВ/ на град Панагюрище е открита през
месец юни 2015 г. и продължават да се проучват възможностите за използването получените
количества обезводнена утайка. Тези количества са твърде малки и на този етап се проучват
възможностите за използването им в инсталацията за биокомпостиране в РСУО или да се
депонират (Съгласно условията на действащото Комплексно разрешително на Регионално депо
за битови отпадъци “Панагюрище” за общините Панагюрище и Стрелча, е разрешено
депониране в него на генерираните утайки от ПСОВ Панагюрище).
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1. Въведение
Анализът на инфраструктурата по управление на битовите отпадъци е
структуриран по пътя на отпадъка в следния ред:
 Инфраструктура за събиране и транспортиране на битовите отпадъци –
разглеждат се съдовете за събиране на битови отпадъци, транспортна техника за
сметоизвозване и претоварни станции, които са част от регионалните системи за
управление на отпадъците;
 Съоръжения за третиране на отпадъците – инсталации за сепариране,
инсталации за компостиране и инсталации за механично и биологично третиране;
 Депа за битови отпадъци.
Анализът на инфраструктурата за управление на отпадъците се стреми да даде
отговор на следните въпроси:
 Каква е настоящата ситуация по отношение на осигуряване от общини
Панагюрище и Стрелча на инфраструктура за отпадъци;
 Изградената инфраструктура от гледна точка на достатъчност - за
третиране на отпадъците на територията на общините и за постигане на целите за
рециклиране и оползотворяване на отпадъците, поставени пред местните власти;
 Кои са изгражданите към момента и предстоящите за изграждане
инфраструктурни съоръжения;
 Основни изводи и препоръки от анализа - преценка за необходимостта от
допълнителна инфраструктура през следващите години, която да гарантира
постигане на заложените цели;
Предмет на настоящия анализ е инфраструктурата за управление на битовите
отпадъци и на утайките от ПСОВ, тъй като управлението на тези потоци отпадъци са от
компетенциите на общините. Направен е анализ и на инфраструктурата за третиране на
отпадъци от строителство и разрушаване (ОСР), тъй като управлението макар и на малка
част от този поток отпадъци е също от компетенциите на местните власти, а доскоро
беше почти изцяло в техните правомощия.
Информационно обезпечаване на анализа
На национално ниво на практика няма изградена цялостна информационна база
данни, в която информацията за инфраструктурата за третиране на отпадъците да е
систематизирана и да обхваща всички аспекти както в регионален и местен, така и във
времеви разрез. Използвана е информация от национални стратегически и програмни
документи на национално ниво.
Информацията за територията на общини Панагюрище и Стрелча все още не е
систематизирана в информационна система на общината по управление на отпадъците.
За целите на анализа е ползвана информация от програми, доклади и отчети на
общини Панагюрище и Стрелча по управление на отпадъците; Комплексно
разрешително на Община Панагюрище за Регионално депо за битови отпадъци
„Панагюрище” за общините Панагюрище и Стрелча № 434-Н0/2012г.; Общински план
за развитие на Община Панагюрище 2014-2020г.; Общински план за развитие на
Община Стрелча 2014-2020г.; Информация, събрана от административните и другите
структури на общините Панагюрище и Стрелча в РСУО чрез предварително подготвен
въпросник, решения на Общото събрание на РСУО; информация от интернет страниците
на общини Панагюрище и Стрелча.
Анализ на инфраструктура за отпадъци в Национален план за управление на
отпадъците 2014-2020 г.,
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От анализите на инфраструктурата за разглежданите потоци отпадъци на
национално ниво се налага изводът, че въпреки напредъка в подготовката и
изграждането на интегрирани регионални системи за управление на битовите отпадъци,
както и съоръжения за строителните отпадъци и утайки от ПСОВ на територията на
страната през последните години, вкл. с помощта на национални и европейски
програми, все още реално функциониращите инсталации и съоръжения са крайно
недостатъчни за достигане на високите екологични цели по управление на отпадъците, и
по-конкретно1:
 Само три от 55 регионални системи за управление на отпадъците в страната (една
от които в регион за управление на отпадъците РСУО Панагюрище) са с функциониращи
съоръжения за оползотворяване на биоразградими отпадъци, като се има предвид, че
анализът на битовите отпадъци показва, че над 27% от състава на битовите отпадъци за
община Панагюрище и 29% от състава на битовите отпадъци за община Стрелча са
биоразградими. Инсталацията за компостиране на зелени отпадъци, обслужваща
РСУО Панагюрище на общините Панагюрище и Стрелча е в експлоатация от 2015
г. с проектен капацитет 1277,5 т/година, пет дневен режим на работа и осем часов
работен ден.
 Само в половината от 55-те регионалните системи за управление на отпадъците
депата за обезвреждане на битови отпадъци отговарят на нормативните изисквания на
ЗУО и на Наредбата относно депа за отпадъци, като в община Панагюрище до края на
октомври 2015 г е изградена първа клетка от регионалното депо, отговаряща на
нормативните изисквания, която поема и отпадъците от община Стрелча и са
предприети необходимите стъпки за рекултивиране на общинските депа.
 Депонирането е все още най-често използваният метод за обезвреждане на
утайките от ПСОВ, макар че делът му намалява в общото количество третирани утайки.
Предвижда се утайките да се третират в изградената инсталация за компостиране.
Съгласно изискванията на КР на Община Панагюрище за Регионално депо за битови
отпадъци „Панагюрище” за общините Панагюрище и Стрелча № 434-Н0/2012г. има
възможност утайките, които ще се генерират от ПСОВ Панагюрище, да се депонират на
регионалното депо.
 Анализите в Националния стратегически план за управление на отпадъците от
строителство и разрушаване до 2020 г. показват, че съществуващата инфраструктура за
подготовка и за оползотворяване на строителните отпадъци е крайно недостатъчна и
налична само в няколко региона на България. На територията на общини
Панагюрище и Стрелча няма изградена инсталация за рециклиране на строителни
отпадъци и отпадъците от разрушаването на сгради. Съгласно КР на Община
Панагюрище за Регионално депо за битови отпадъци „Панагюрище” за общините
Панагюрище и Стрелча № 434-Н0/2012г. генерираните на територията на
общините отпадъци се депонират на регионалното депо. Има изградена площадка
на която се събират и временно се съхраняват строителните отпадъци, като се
предвижда да бъдат рециклирани. Предстои изграждане на инсталация за
рециклирането им.
 Изводите за състоянието на сметосъбиращата и сметоизвозваща техника
показват, че общините са добре обезпечени със съдове за смесени битови отпадъци,
които са разнообразни по вид, обем и материали. Паркът на транспортни средства за
транспортиране на битови отпадъци е остарял, като данните показват че част от
транспортните средства, напр. от 1982г. и 1990г. трябва да се подменят. Регионалното
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депо на общините Панагюрище и Стрелча е обезпечено със съдове и транспортна
техника за разделното събиране на биоотпадъци.
2. Инфраструктура за събиране и транспортиране на битовите отпадъци в
община Панагюрище и община Стрелча
2.1. Смесени битови отпадъци
Община Панагюрище
Системата на извозване на смесените битови отпадъци обхваща 100% от
територията на община Панагюрище. Ежедневно генерираните битови отпадъци от
територията на общината се събират в стандартни съдове, конструктивно пригодени за
сметосъбиращата техника. В община Панагюрище се използват следните по вид съдове
за събиране на битови отпадъци:
 Контейнери тип „Бобър“ 1,1 м3;
 Кофи тип „МЕВА“ 0,11 м³;
Предвижда се текуща подмяна на остарелите и амортизирани съдове.
Общият брой по видове съдове за събиране на смесените битови отпадъци на
община Панагюрище към 2015 г. е даден в Таблица 1 по-долу:
Таблица 1 Брой по видове съдове за събиране на смесени битови отпадъци
на община Панагюрище към 2015 г.

Вид на
контейнерите

Материал

Собственост

Тип “Бобър“

Поцинкована
ламарина

Община

Кофа Тип
“Мева“

Поцинкована
ламарина

Община

Обем

Брой

Честота на обслужване на
контейнерите, определена
по видове съдове

1,1

1 279

Два пъти седмично

0,11

1 372

Един път седмично

3

(м )

В Таблица 2 са дадени транспортните средства за събиране на битови отпадъци
на територията на община Панагюрище. Събирането на битовите отпадъци от
населените места става по одобрен от кмета график. Сметосъбиращата техника на
територията има работният обем на сметосъбиращите автомобили е 8 м 3, съобразен с
редица ограничителни фактори - състояние на транспортната инфраструктура, обем и
вид на отпадъците, разстояние и подход до депото или другите съоръжения за
преработка на отпадъците.
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Таблица 2 Транспортни средства за събиране на битови отпадъци на
територията на община Панагюрище

Технически характеристики
Година на
производство/регистрация

2006 г

2007г

2013г.

Вип на транспортното
средство

Сметосъбирач

Сметосъбирач

Сметосъбирач

PA 60-04 AС

РА 57-93 ВН

СА 76-96ХБ

Брой

1

1

1

Собственост

„Асарел-Медет“

Община
Панагюрище

Община
Панагюрище

Обем на надстройката (м3)

8 м3

8м3

8м3

Дейността на община Панагюрище по сметосъбиране и сметоизвозване на
смесени битови отпадъци е обезпечена с необходимите съдове за събиране и
сметоизвозваща техника така, че да обхване 100% от населението на община
Панагюрище и да осигури необходимата честота на извозване, която да не допуска
препълване на контейнерите.
Община Панагюрище е сключила договор с ОП „Чистота” за извършване на
дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъците от
територията на общината.
Община Стрелча
Системата на извозване на смесените битови отпадъци обхваща 100% от
територията на община Стрелча. Ежедневно генерираните битови отпадъци от
територията на общината се събират в стандартни съдове, конструктивно пригодени за
сметосъбиращата техника. В община Стрелча се използват следните по вид съдове за
събиране на битови отпадъци:
 Контейнери 4 м3;
 Контейнери тип „РА" („Бобър") 1,1 м3;
 Кофи тип „Карнобатски” 0,11 м³;
Контейнери 4 м3 се поставят предимно в периферните части на града, както и в
селата.
В жилищните комплекси за събиране на битови отпадъци се използват предимно
съдове тип „Бобър“ с обем 1,1 м3. Тези съдове се поставят и на широки булеварди и
улици, като на някои места има и специално направени джобове на тротоарите.
Предвижда се текуща подмяна на остарелите и амортизирани съдове. По данни от
община Стрелча през 2016 г са закупени съдове за битови отпадъци - 394 метални кофи и
10 тип „Бобър“.
Общият брой по видове съдове за събиране на смесените битови отпадъци на
община Стрелча към 2015 г. е даден в Таблица 3 по-долу:
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Таблица 3 Брой по видове съдове за събиране на смесените битови отпадъци
на община Стрелча към 2015 г.
Вид на контейнерите

Материа
л

Собственост

Голям контейнер

метал

Община

Тип «Бобър»

метал

Кофи

метал

Обем

Брой

Честота на обслужване
на контейнерите
определена по видове
съдове

4

86

Един път седмично

Община

1,1

135 + 10

Един път седмично

Община

0,11

89 + 394

Един път седмично

3

(м )

В Таблица 4 са дадени транспортните средства за събиране на битови отпадъци
на територията на община Стрелча. Събирането на битовите отпадъци от населените
места става по одобрен от кмета график. Сметосъбиращата техника на територията има
работният обем на сметосъбиращите автомобили вариращ от 4 м3 до 18 м3, съобразен с
редица ограничителни фактори - състояние на транспортната инфраструктура, обем и
вид на отпадъците, разстояние и подход до депото или другите съоръжения за
преработка на отпадъците.
Таблица 4 Транспортни средства за събиране на битови отпадъци на
територията на община Стрелча
Технически характеристики
Година на
производство/регистрация

1982 г.

1990 г.

2013

Вип на транспортното
средство

Газ 66

Щаер

Мерцедес

Брой

1

1

1

Собственост

Община

Община

Община

Обем на надстройката
(м3)

4 м3

18м3

12 м3

Дейността на община Стрелча по сметосъбиране и сметоизвозване на смесени
битови отпадъци е обезпечена с необходимите съдове за събиране и сметоизвозваща
техника така, че да обхване 100% от населението на община Стрелча и да осигури
необходимата честота на извозване, която да не допуска препълване на контейнерите.
Дейностите по събиране, транспортиране и депониране на битовите отпадъци,
както и по поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в общината,
се извършва от ОП „БКС и ОК”.
2.2. Отпадъци от сгурия и пепел от домакинствата
За община Панагюрище е извършено четири сезонно изследване за определяне на
морфологичния състав и количеството на отпадъците в община Панагюрище, изготвен
април 2014г от „Наталко-Ф” ООД София. Данните за сезон „Пролет” полазват групата
„сгур, пръст, пепел, тор” като водещ компонент в състава на битовите отпадъци (43.05%
среден показател за град Панагюрище, 39,89% за селата), формираща се за база
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характерни особености на градската инфраструктура на гр. Панагюрище. Макар и в края
на отоплителния сезон, в отпадъците присъства силно овлажнена дървесна пепел, от
горивните процеси. През сезон „Лято” показват 20.08% среден показател за град
Панагюрище, 20,29% за селата, като водещо е количеството на пръстта и земните маси, в
резултат от ремонтни дейности. През сезон „Есен” показват 17.66% среден показател за
град Панагюрище, 14,32% за селата, като това количество показва началото на
отоплителния сезон.. През сезон „Зима” показват 62.55% среден показател за град
Панагюрище, 67,70% за селата, като водещо е количеството на сгурията и пепел от
домакинствата тъй като за града, както и за селата отоплението е локално за всяко
домакинство.
В Актуализация на Програмата за управление на качеството на атмосферния
въздух 2011-2014 е анализирано състоянието на атмосферния въздух по отношение н
емисиите от битовото отопление. Горивните инсталации на индивидуалните жилища и
обществени сгради, които нямат локални отоплителни системи употребяват най-често
нафта, въглища, дърва и ел. енергия а отопление и битови нужди. По-голямата част от
промишлените обекти и тези в социалната сфера работят с нафта. Необходимо е
увеличаването на дела на газифицираните обекти в общината. Не са налични точни
данни за консумираните количества горива, поради което не може да се прогнозира по
изчислителен път емисиите на замърсяващи вещества. За подобряване количеството
генерирани пепел и сгурия е необходимо прилагането на комбинация от различни мерки
- замяната на по-добри горива от използваните в Пангюрище дърва и въглища и мерки за
енергоспестяване.
В община Панагюрище и община Стрелча, които съставляват РСУО не се прави
разделно събиране на отпадъците от изгарянето на дърва и въглища през отоплителния
сезон - пепел и сгурия. Посочените отпадъци от домакинствата се изхвърлят, извозват и
третират със смесените битови отпадъци. При смесване с въглищни остатъци, сгурия и
пепел се променя състава на отпадъците в посока по-висока плътност и понижено
съдържание на рециклируеми материали. При изсипване на не добре загасени отпадъци
от горенето на дърва и въглища се повреждат и контейнерите. Друг негативен ефект от
запалването на отпадъците в контейнерите е временното, но силно замърсяване на
въздуха в района на контейнерите с горящи отпадъци.
2.3. Отпадъци от хартия, метал, пластмаса и стъкло
Община Панагюрище е сключила договор с организацията по оползотворяване
„Екопак България”АД и е разработила „Програма за разделно събиране на отпадъците от
опаковки на територията на общината”, която се извършва заедно с фирмите
извършващи сметосъбиране и сметоизвозване.
Община Панагюрище е обхваната от системата за разделно събиране. В
изпълнение на програмата в гр. Панагюрище са разположени 177 контейнера тип
„Ракла” с вместимост 1,100л. които се извозват два пъти месечно. Съгласно чл. 23 от
Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки, на всеки 400 жители се осигурява една
трицветна точка. Разпределението на контейнерите по населени места към 01.01.2016г. е
следното:
 град Панагюрище – 51 сини, 44 жълти и 52 зелени контейнера;
 село Панагюрски колонии – 3 сини, 3 жълти и 3 зелени контейнера;
 село Попинци – 1 син, 1 жълт и 1 зелен контейнер;
 село Бъта – 1 син, 1 жълт и 1 зелен контейнер;
 село Баня – 2 сини, 2 жълти, 2 зелени контейнера;
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През юни 2007 г. в гр. Стрелча е въведена система за разделно събиране на
отпадъци от фирма „Екопак България” АД. В града са поставени на групи (по три броя
цветни контейнери) – син, жълт и зелен, тип „Бобър” с обем 1,1 кубически метра. Към
май 2016 г. на територията на община Стрелча има 19 групи син, жълт и зелен за
разделно събиране на отпадъци, които са разположени само в гр. Стрелча. Останалите
населени места са с население под 5000 жители всяко по отделно.
Чрез подписаните договори между общини Панагюрище и Стрелча и
организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки се предвижда достигане на
достатъчен обем и брой контейнери за разделно събиране.
2.4. Биоотпадъци
Съдове за разделно събиране на биоотпадъци
Регионалното депо на общините Панагюрище и Стрелча е обезпечено със съдове
и транспортна техника за разделното събиране на биоотпадъци. След спечелена през
2014г. обществена поръчка за „Доставка на съдове и техника за транспортиране на
разделно събиране на "зелени" отпадъци е сключен договор №205/29.04.2014 г. с ДЗЗД
"Консорциум Алдира Екоджен" На 12 декември 2014 година в Панагюрище е
финализирана доставката на съдове и техника за транспортиране на разделно събирани
“зелени отпадъци”. Доставени са 16 броя контейнери с обем 7 м3 за разделно събиране на
"зелените" отпадъци от паркове и градини (зелени отпадъци при поддържането на
тревните площи за обществено ползване, отпадъци от пазари и зелени отпадъци от
градини) и 1 брой автомобил за транспортиране на разделно събрани “зелени отпадъци”
с обем на надстройката 10 м3 за транспортирането им към новоизградената инсталация за
компостиране на "зелени" отпадъци. Пет от контейнерите с обем 7 м3 за разделно
събиране на "зелените" отпадъци от паркове и градини са доставени за община Стрелча –
по един за всяко населено място, а останалите 11 контейнера с обем 7 м3 са доставени за
община Панагюрище.
Биоотпадъци (кухненски)
За момента кухненския отпадък се събира заедно с другите битови отпадъци и се
предава на регионалното депо за депониране.
Предвидено е въвеждане на система за разделно събиране за кухненските
отпадъци и ще се купят съдове за събиране на хранителните отпадъци от заведенията за
обществено хранене за община Панагюрище и община Стрелча. Ще бъде закупен също
специален автомобил за транспортиране на разделно събраните кухненски отпадъци,
които ще се транспортират на инсталацията за компостиране.
Биоотпадъци (зелени)
Зелените отпадъци се генерират от обществените паркове и поддръжката на
зелените площи около сградите. Отпадъците от пазарите идват от пазарите и секциите за
плодове в магазините. Съгласно технологичната част на работния проект на
компостиращата инсталация, изготвен през 2013 г., на компостиране се подлагат зелени,
градински и дървесни отпадъци, генерирани на територията на общините, участващи в
РСУО.
Тези зелени отпадъци се събират разделно чрез контейнери и сметосъбираща
техника. Зелените отпадъци се събират разделно в контейнери с обем 7м3. По проектни
данни броя контейнери за разделно събиране на зелените отпадъци е 16, при изчислено
количество на зелените отпадъци 1277,5 т/г за 2015г (7.47т/ден). Работните дни годишно
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за събиране на зелени отпадъци са 171 дни (от март до ноември). Средното разстояние до
площадката за сортиране в града е 10км. За да бъде ефективен процеса на събиране
честотата на събиране на контейнерите за зелени отпадъци в града е 73 пъти годишно,
като за целта се използва специален автомобил с обем на надстройката 10м3. Годишно за
компостирането на зелени отпадъци с капацитет 1277,5 тона с цел производство на
органичен подобрител на почвата необходимите машини и оборудване са 1 брой
дробилна машина, 1 брой компостосъбираща машина и 1 брой пресевна инсталация.
2.5. МРО
Община Панагюрище
Общините от регионалната система не развиват свои общински системи за
разделно събиране на отпадъци от опаковки, а са сключили договори с организации по
оползотворяване на отпадъци от опаковки. Община Панагюрище е сключила договори с
организации за рециклиране и оползотворяване на следните отпадъци:
 Отпадъци от опаковки – описани са по-горе
 НУБА - Община Панагюрище е сключила договор с „Нуба Рециклиране” АД,
като са обхванати 100% от населените места в общината. За 2015г.на територията на
общината има 13 точки за събиране на такива отпадъци (18 бр. контейнери) за град
Панагюрище и 8т. за останалите 8 населени места (по 1т. с 1бр. контейнер, в с.
Попинци и с. Оборище с по 2бр. контейнера)
 ИУЕЕО - Местата, на които понастоящем може да се предава ИУЕЕО са
големите търговски вериги, където се приемат уреди при покупката на нови от същия
вид и пунктове за вторични суровини, които са получили разрешение за събиране на
ИУЕЕО, съгласно изискванията на нормативната уредба. Събирането на тези видове
отпадъци става при организираните на територията на общината два пъти годишно
кампании за предаването му на оползотворяващата организация „ИУЕЕО
рециклиране” АД,
 ИУМПС (излезли от употреба моторни превозни средства) - предават се на
фирми, притежаващи Разрешение, издадено по реда на чл.12 от ЗУО, да събират и
разкомплектоват ИУМПС. Община Панагюрище е сключила договор с
"АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ" АД за организиране и прилагане на територията на
общината система за разделно събиране от крайните потребители, временно съхраняване
и транспортиране на отпадъци от ИУМПС.
 ИУГ (излезли от употреба гуми) - Кметът на общината определя местата за
събиране на ИУГ на територията на общината, без да възпрепятства дейността на
лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата,
изпълняващи задълженията си индивидуално, и информира обществеността за
местоположението им и условията за приемане на ИУГ, когато местата за смяна на
ИУГ са разположени върху общински имоти. Община Панагюрище е сключила
договор с „Пром Агро Трейд 68“ ЕООД за организиране и прилагане на система за
разделно събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от излезли
от употреба гуми (ИУГ) образувани от домакинствата, обществените и
административните учреждения на територията на община Панагюрище, чрез:
кампанийно събиране 2 пъти в годината и на площадката си в гр. Панагюрище.
 Отработени масла - събират се разделно в мястото на генерирането им във всички
бензиностанции, автосервизи и др., и се предават на специализирани фирми за по –
нататъшно третиране. Тези отпадъци се предават на фирми, притежаващи Разрешение,
издадено по реда на чл.12 от ЗУО, ООД да събират излезли от употреба оловни
акумулаторни батерии и отработени моторни масла, както и да разкомплектоват излезли
от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Община Панагюрище е сключила
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договор с „Гарант Авто 1“ ООД за организиране и събиране на отработените масла от
територията на общината.
Община Стрелча
В община Стрелча са сключени договори със следните организации за
рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци:
 Отпадъци от опаковки – описани са по-горе
 За НУБА - „Нуба Рециклиране” - като са обхванати 88% от населените места и
за 2015г.на територията на общината има общо 5 точки за събиране на такива
отпадъци - 4 точки на територията на гр. Стрелча и 1 точка в с. Смилец. Обособени са
площадки за събиране на отпадъците, а в търговските обекти са поставени
специализирани контейнери за събиране на НУБА. Към 31.12.2015 г. няма извозени
количества, тъй като събраните отпадъци, не отговарят на количествата, посочени в
условията на договорите за извозване.
 За ИУЕЕО - „ИУЕЕО рециклиране” АД за кампанийно събиране на ИУЕЕО
отпадъци два пъти годишно, Договор със ,,СИТИ КОМПЮТЪР“ ЕООД град Пловдив за
сервизното обслужване на компютрите на общинска администрация, училища и детски
градини в община Стрелча. Предмет на нейния договор и услуга е и събирането,
транспортирането и извозването на излезлите от употреба тонер касети, компютри и
съпътстваща техника.
 ИУМПС - (излезли от употреба моторни превозни средства) - предават се на
фирми, притежаващи Разрешение, издадено по реда на чл.12 от ЗУО, да събират и
разкомплектоват ИУМПС, общината има договор с фирма "Кабакчиев" ЕООД.
 За ИУГ – договор с "Екорек България" ЕООД за оползотворяване на излезли от
употреба гуми
 Отработени масла - събират се разделно в мястото на генерирането им във всички
бензиностанции, автосервизи и др., и се предават на специализирани фирми за по –
нататъшно третиране. Тези отпадъци се предават на фирми, притежаващи Разрешение,
издадено по реда на чл.12 от ЗУО, да събират излезли от употреба оловни акумулаторни
батерии и отработени моторни масла. Общината има договор с фирма "Промишлени
системи" ООД за събиране на отработени смазочни масла.
3. Съоръжения и инсталации за третиране на битови отпадъци – инсталации
за сепариране, инсталации за компостиране и инсталации за механично и
биологично третиране
3.1. Инфраструктура за третиране на битовите отпадъци- развитие
До 2015г единственият начин за третиране на битовите отпадъци, генерирани на
територията на община Панагюрище, е депонирането на отпадъците - на депото в
землището в местността Братаница”, община Панагюрище. Депонирането на отпадъците
на община Стрелча се е осъществявало на депото „Черни ниви”, в землището на гр.
Стрелча.
През 2015 г влиза в експлоатация регионалната система за управление на
отпадъците в регион Панагюрище”. Проектът се изпълнява по Приоритетна ос 2:
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ на Оперативна
програма „Околна среда“ 2007-2013, по процедура с референтен номер
ВG161РО005/10/2.10/07/22. Договорът за изпълнение на проекта е подписан на
14.12.2012 година. Крайната дата за реализиране на проекта е 14.09.2015 година.
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Проектът е на обща стойност 18 299 654,65 лв, от които безвъзмездното финансиране по
ЕФРР е 17 392 832,8лв. и финансиране от бенефициента 906 821,87лв. Съгласно
протокол от последното Общо събрание на Регионалното сдружение за управление на
отпадъците на общините Панагюрище и Стрелча, публикуван на сайтовете на двете
общини, проведено на 23.06.2015г., кметовете на двете общини приемат размера на
средствата за собствено финансиране по ДБФП № DIR-5112122-C012/14.12.2012г.,
както са определени в Допълнително споразумение №2 към същия договор. Собствения
финансов принос по проекта е определен на 906 821,87лв., от които за община
Панагюрище са 775 332,70лв., а за община Стрелча са 131 489,17лв.
Дейностите по проекта които са изпълнени са както следва:
- Дейност 1: Подготовка,проучвания и проектиране Поддейност 1.1.
Изпълнени дейности по подготовка, проучвания и проектиране Поддейност 1.2.
Предстоящи дейности по подготовка, проучвания и проектиране
- Дейност 3: Строително-монтажни работи
- Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения
- Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта
- Под-дейност 5.1 Управление на проекта
- Под-дейност 5.2 Публичност
- Дейност 6: Одит
- Дейност 7: Надзор по време на строителство
- Под-дейност 7.1. Строителен надзор
- Под-дейност 7.2. Авторски надзор
Изпълнители на проект „Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците регион Панагюрище“ са:


Строително монтажни работи – ДЗЗД „РУСО-Панагюрище“;



Строителен надзор – ДЗЗД „Консорциум ЕКИП“;



Техническа помощ – ДЗЗД „Инвестиционно проектиране – Естреа“;



Одит на проекта - „Актив“ ООД;



Мерки за публичност – ЕТ „Нитос-2-Иван Стоев“.

Регионално депо за битови отпадъци “Панагюрище” за общините Панагюрище и
Стрелча е разположено в местността “Братаница”, землище на гр.Панагюрище.
Площадката е извън регулацията на града, на 2 км южно от населеното място и е в
непосредствена близост до пътя Панагюрище-Пазарджик ІІ-37. Транспортния достъп до
площадката е от север по черен път. В границите на площадката е разположено
съществуващото депо на община Панагюрище. Теренът върху, който ще се разположат
отделните съоръжения се намира на юг, запад, северозапад и север от съществуващото
депо. Площта на проектното депо ще възлиза на 131 281,98 м2. Предназначението му е да
се осигури площадка за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците, образувани от
жизнената дейност на жителите на общината – битови и производствени отпадъци,
имащи характер на неопасни. Регионалното депо включва:
клетка 1 – за неопасни отпадъци;
клетка 2 − за неопасни отпадъци;
клетка 1 I – припокрива старото депо за неопасни отпадъци;
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клетка 3 – за неопасни отпадъци;
клетка 2 I − припокрива старото депо за неопасни отпадъци;
Регионалната система за управление на отпадъците в регион Панагюрище, с
партньор община Стрелча, ще обслужва население от 30 176 жители. По проекта са
изградени следните подобекти:
 Депо за неопасни отпадъци – изграждане на 1 клетка, южно от рекултивираното
съществуващо сметище. Общия капацитет на депото е 219 223 тона, а капацитетът на
клетката 59 765 тона; обемът на клетката обезпечава събирането на отпадъци за период
от осем години.
 Инсталация за компостиране на зелени отпадъци с общ капацитет 1277,5
т/година– включваща изграждане на съоръжения за навеси за ферментация и узряване на
компоста с помещение за дробилката, навес за узряване на компоста, навес със сито за
готовия компост, навес за съхранение на готовия компост;
 Стопански двор с приемна зона и инженерна инфраструктура гаражи за техника и
складови помещения както и административен комплекс от сгради за нуждите на
работещите на територията на депото. На територията на приеманата зона: контролно
пропускателен пункт (КПП) и административна сграда; електронен кантар; бариери;
гараж с работилница и склад материали; навес за техника за експлоатация на депото;
дезинфекционен трап; автомивка – за измиване и дезинфекция на сметовозните машини;
открит склад за стоманобетонни панели; открит паркинг.
 Усвояване на терен, чрез рекултивация на съществуващите депа на общини
Панагюрище и Стрелча.
 Изграждане на довеждаща инфраструктура – довеждащ асфалтов път, 1200м
довеждащ водопровод и вътрешно площадкови комуникации – ВиК и електропроводи (
вкл. площадков водопровод и водомерна шахта; резервоар с помпена шахта за питейно и
противопожарно
водоснабдяване;
площадкова
канализация
–
разделна,
каломаслоуловители, локално пречиствателно съоръжение за битово – фекални
отпадъчни води, трафопост).
3.2. Основни технически характеристики и капацитет на
инфраструктурата за третиране на битови отпадъци - състояние към 2015 г.
3.2.1. Инсталации за битови биоразградими отпадъци
Инсталация за компостиране
Инсталацията за компостиране на зелени отпадъци, обслужваща РСУО
Панагюрище е разположена в стопанския двор на новото регионално депо на общините
Панагюрище и Стрелча - в северозападната част на площадката и е в експлоатация от
2015 г. В инсталацията за компостиране се третират следните отпадъци: зелени
отпадъци от градините; отпадъци от паркове, и открити пазари; хранителни отпадъци от
заведенията за обществено хранене. Тези разделно събрани отпадъци постъпват в
инсталацията за компостиране, където се третират в купчини „на открито”, в купове. За
да се осигури по – добра ефективност на системата по проект куповете се разполагат в
открити навеси, за да се ограничи достъпа на дъждовни води до отпадъците за
компостиране, като навесите имат оградни стени до определена височина.
Инсталацията за компостиране е в няколко отделни сгради – навес за
ферментация, навес за узряване на компоста, навес със сито за готовия компост, навес
готов компост.
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 Навес за ферментация е с основни габарити 58,30 m /26.20 m и височина +7.84 m
/кота било/ над неговата кота +0.00 m.
 Навес за узряване на компоста е с основни габарити 64,50 m /34,93 m и височина
+9.52 m /кота било/ над неговата кота +0.00 m.
 Навес със сито за готовия компост е с основни габарити 18,30 m /10,29 m и
височина +7.34 m /кота било/ над неговата кота +0.00 m.
 Навес готов компост е с основни габарити 20,30 m /15,35 m и височина +8.28 m
/кота било/ над неговата кота +0.00 m.
За всяка от сградите е разработен архитектурен и конструктивен проект,
представени в съответните части на проекта. Всички сгради са едноетажни, като
височината им варира спрямо експлоатационните функционални изисквания на
отделния подобект.
Технологията предвижда доставените в инсталацията отпадъци за компостиране,
след като минат през входящ контрол да се доставят до сградата за ферментация на
компоста. Там в отделно помещение е разположена дробилка за зелени отпадъци, със
дизелово задвижване. Дробилката се състои от следните елементи:
 Фуния с широк отвор (Д x Ш: 2,35 x 1,30 м) с наклонени странични панели;
 Подвижно дъно със закрепени вериги и пластини, задвижван от хидравличен
двигател и мотор-редуктор;
 Ролков валяк, задвижван от хидравличен двигател и мотор-редуктор, с линейна
скорост синхронизирана със скоростта на движение на дъното;
 Защитна система с възможност за обръщане на посоката, която действа като
защита за оператора и защита от евентуално претоварване;
 Ротор, задвижван с 2 800 об.мин-1 от дизелов двигател. Ротор с чукчета от
закалена стомана (20 сменяеми елемента).
Надробените градински и зелени отпадъци постъпват в сградата за ферментация,
където се оформят на купове. Куповете периодично се обръщат със самоходен обръщач
на купчини, за да се осигурят оптимални условия за протичане на процесите на
ферментация на компоста. Компоста престоява в сградата за ферментация минимум 3
седмици.
Самоходния обръщач на куповете има следните елементи:
 Автономен хидравличен кръг с бутална помпа с променлив дебит, която
осигурява работния ход на машината. Скоростта на движение на обръщача се регулира
плавно от 0 до 1200 м/ч.
 Ротор с голям диаметър, снабден със сменяеми лопатки, разположени така, че да
образуват стегната купчина след аерирането и разбъркването. Линейната скорост на
лопатките на ротора е проектирана за оптимално формиране на купчината след
разбъркване.
 Изнесена напред защитна престилка откъм трактора. Заден капак с регулируемо
положение посредством хидравлични цилиндри.
 Карданен вал с няколко защити: свободно колело и защита от претоварване и
самоволно автоматично активиране.
 Електрическо дистанционно управление на различните хидравлични функции:
независимо регулиране на работната височина отляво и отдясно; положение на
подвижния капак; превключване от транспортно в работно състояние и обратно;
Технически характеристики на обръщача:
 Работна ширина 4,30 м;
 Височина под тунела 1,80 м;
 Обща работна ширина 7,20 м;
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 Диаметър ротор: 1,10 м;
 Дебит: 150 до 1500 м3/ч;
 Необходима мощност: 80 до 110 к.с
След завършване на процеса на ферментация компоста се премества в сградата за
зреене на компостта. В тази сграда компоста престоява минимум 4 – 5 седмици, за да
узрее и да се стабилизира. Компостът се насипва на купове, които периодично се
обръщат. За целта ще се използва същия обръщач от инсталацията за ферментация на
компоста.
Щом компоста се стабилизира, той се премества в навеса със ситото, където се
пресява и сортира. В навеса ще се монтира стационарно сито със следните
характеристики:
 Ситото ще се монтира на 2 чифта подпори (разстояние между подпорите 5,40 м,
предназначени за повдигането му, за да се остави достатъчно място под барабана за
изсипване на фината фракция (2,30 м в най – ниската точка).
 Ситото е съоръжено с панел за отделяне на фините от едрите фракции.
 При необходимост ситото може да се мести с ремарке тип платформа, като за
целта е необходимо подемно оборудване (маса 3 тона), тъй като подпорите се
демонтират.
 Ситото включва и бункер с подвижно дъно от гладка гума, което изсипва
неговото съдържание директно и редовно върху наклонен въртящ се барабан, задвижван
от 4 хидравлични двигателя (диаметър барабан 1,54 м, обща дължина 4,00 м).
 Хидравличният двигател на бункера е свързан с маслен редуктор. Неговата
скорост на въртене се регулира чрез разделител на дебит.
 Блокът за управление се монтира в шкаф, устойчив на атмосферни влияния с
лесен достъп за извършване на действия по поддръжката.
 Хидравлична централа е задвижвана от електромотор 15 kW
 Барабанно сито е с отвори 25 x 25 мм стандартно; при необходимост може да бъде
поръчано и с друг размер на отворите.
 Параметрите на барабанно сито са: височина на зареждане 3,70 м; Ширина 3,15 m;
Обем: 2 м³
 Пресятото пада под барабана, поради което е необходимо да се осигури свободно
пространство под барабана: 2,30 м
 Остатъкът се изсипва в края на барабана от височина 2,20 м
 Ситото е снабдено с цилиндрична четка за почистване със собствено задвижване.
Пресятият и сортират компост се складира в навеса за готов компост, където
престоява до експедицията или пласирането му. Предвижда се получения готов компост
да се използва като тор и за рекултивация на нарушени терени, за рекултивацията на
съществуващото депо, за рекултивацията на клетките на новото депо.
3.2.3. Площадки за предаване на разделно събрани отпадъци
Съгласно т.11, ал.3 на чл.19 от ЗУО кметът на община Панагюрище отговаря за
осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от
домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички
населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината.
Това изискване не се прилага за община Стрелча, която има население по-малко от
10 000 жители.
И община Панагюрище и община Стрелча имат сключени договори за третиране
на отпадъците, генерирани на териториите им, с организации за оползотворяване на
отпадъците, които имат ангажимент за тяхното събиране, транспортиране и третиране.
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Община Панагюрище
На територията на общината съществува бизнес-мрежа от площадки изкупвателни пунктове за ресурси с пазарна стойност - отпадъци от хартия и картон,
пластмаса, метални отпадъци и някои видове стъклени бутилки. В община Панагюрище
не е изграден и публикуван подробен регистър на пунктовете за изкупуване и
информация за количествата на събираните в тях отпадъци.
Опасните производствени отпадъци – отпадъчни масла, филтри, батерии,
акумулатори и излязло от употреба електронно и електрическо оборудване се събират
разделно в мястото на генерирането им във всички бензиностанции, автосервизи и др., и
се предават на специализирани фирми за по – нататъшно третиране. Тези отпадъци се
предават на фирми, притежаващи Разрешение, издадено по реда на чл.12 от ЗУО, да
събират излезли от употреба оловни акумулаторни батерии и отработени моторни
масла, както и да разкомплектоват излезли от употреба моторни превозни средства
(ИУМПС).
Местата, на които понастоящем може да се предава ИУЕЕО са големите
търговски вериги, където се приемат уреди при покупката на нови от същия вид и
пунктове за вторични суровини, които са получили разрешение за събиране на ИУЕЕО,
съгласно изискванията на нормативната уредба. Събирането на тези видове отпадъци
става при организираните на територията на общината два пъти годишно кампании за
предаването му на оползотворяващата организация „ИУЕЕО рециклиране” АД, с която
община Панагюрище е сключила договор.
Кметът на община Панагюрище определя местата за събиране на ИУГ на
територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор
с организация по оползотворяване, и/или на лицата, изпълняващи задълженията си
индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и условията за
приемане на ИУГ, когато местата за смяна на ИУГ са разположени върху общински
имоти. Община Панагюрище е сключила договор за сътрудничество с „Пром Агро
Трейд 68” ЕООД във връзка с изискванията на Закона по управление на отпадъците и
Наредбата за третиране на излезли от употреба гуми (ИУГ) за безвъзмездно прилагане
на територията на общината на система за разделно събиране, временно съхраняване и
транспортиране на отпадъци от ИУГ образувани от домакинствата, обществените и
административните учреждения. Изпълнителят се задължава да събира ИУГ от
населението както кампанийно (един-два пъти годишно на дати определени от
общината), така и на регламентирана площадка в гр. Панагюрище.
Общината има договор с организация по оползотворяване на НУБА „Нуба
Рециклиране” АД като са обхванати 100% от населените места. На територията на
общината има 13 точки за събиране на такива отпадъци (18 бр. контейнери) за град
Панагюрище и 8т. за останалите 8 населени места (по 1т. с 1бр. контейнер, в с. Попинци и
с. Оборище с по 2бр. контейнера ).
На територията на Община Панагюрище в гр. Панагюрище има определено място
за събиране и временно съхранение на отработените масла, съгласно сключен договор
между общината и фирма „Гарант Авто 1” ООД.
Стрелча:
По данни от общинска администрация община Стрелча има сключени договори
със съответни оператори за третиране на генерираните на територията й видове
отпадъци.
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Общината има договор с организация по оползотворяване на НУБА „Нуба
Рециклиране” АД като са обхванати 88% от населените места. По данни от Регионален
доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ Пазарджик за 2015г.на територията
на общината има общо 5 точки за събиране на такива отпадъци - 4 точки на територията
на гр. Стрелча и точка в с. Смилец.
Община Стрелча има сключен договор с оползотворяващата организация
„ИУЕЕО рециклиране” АД за кампанийно събиране на ИУЕЕО отпадъци два пъти
годишно.
Община Стрелча е сключила договор с „Екорек България“ ЕООД
оползотворяване на излезли от употреба гуми.

за

Кметът на общината е сключил договор с фирма ,,СИТИ КОМПТЪР“ ЕООД град
Пловдив. Фирмата извършва сервизното обслужване на компютрите на общинска
администрация, училища и детски градини в община Стрелча. Предмет на нейния
договор и услуга е и събирането, транспортирането и извозването на излезлите от
употреба тонер касети, компютри и съпътстваща техника.
3.2.4. Инсталация за оползотворяване на сметищния газ на регионалното
депо на община Панагюрище и газоотвеждаща система за биогаз на община
Стрелча.
Община Панагюрище:
Съгласно изготвеният работен проект за” Рекултивация на регламентирано депо
Пангюрище 1” имот №085303 в землището на гр.Панагюрище с ЕКАТЕ 55302, общ.
Панагюрище, системата за управление на биогаз включва следните елементи:
газосъбирателни станции за извличане на газ, система за събиране и разпределяне на
биогаза, включваща мрежа от тръби, отводняващо устройство и газова подстанция,
система за изгаряне на биогаза. Инсталацията за изгаряне на биогаз е монтирана северно
от рекултивацията на регламентираното депо на град Панагюрище за да не се допускат
емисии от биогаз в атмосферата. За целта с техническата рекултивация е изграден и газов
дренаж в най-високата част (платото) за улавяне не евентуалните газови емисии.
Добрите практики в това отношение предвиждат изграждане на инсталации
производство на енергия от отделения биогаз при големите депа за битови отпадъци с
отделяне на значителни количества биогаз. Поради относително неголямото количество
отпадъци, които са депонирани на регионалното депо в Панагюрище, не може да се
очаква производство на газ, в количества заслужаващи оползотворяване. Дебитът на
изгорения газ ще бъде- между 40 и 150 м3/h. В проекта е заложено изграждането на 2 бр.,
газови кладенци в горната (най-висока част на депото). Изграждането на газовите
кладенци започва след достигането на първия експлоатационен хоризонт. Два кладенеца
за извличане и събиране на биогаз ще бъдат изградени при техническата рекултивация
на депото. Те ще бъдат присъединени към главна събирателна тръба чрез хоризонтални
събирателни тръби. Разстоянието между две системи за извличане на биогаз трябва да е
поне 50м. Уловеният биогаз от всеки вертикален газов кладенец ще бъде събран и
отведен от събирателни тръби до инсталацията за изгаряне. Газовата помпа и факелът
представляват компактна инсталация, която включва помпа за отделяне на газовете,
циклон и факел. Инсталацията е монтирана върху бетонова платформа, и е в затворена и
оградена площ, притежава всички характеристики за надеждно и безопасно дегазиране
на депото чрез изгаряне на излишъка от газ.
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Община Стрелча:
В работният проект е предвидено изграждане на газоотвеждаща система
състояща се от 1 бр, вертикален газоотвеждащ кладенец и дренажeн слой от промита
речна баластра. Предвидената в проекта газоотвеждаща система създава условия за
безопасно отделяне на газовете от сметищното тяло.
В разчетите, приложени при изготвяне на
„Минимални изисквания за
рекултивация към 209 ПМС”, действащи към момента на проектиране, необходимостта
от монтирането на инсталация за изгаряне във факел на уловените от системата газови
емисии се предвижда само за големите депа за битови отпадъци, при които обема
натрупани отпадъци надвишава 100000 m3. По проектни изчисления количеството
депонирани отпадъци на депо „Черни ниви“/“Окопана“, подлежащи на рекултивация са
около 35 000 m3.
От енергийна и екологична гледна точка производството на електро- и
топлоенергия от сметищен газ е възобновяем енергиен източник, при който не само няма
вредни въздействия върху околната среда, а и състоянието й се подобрява чрез
намаляването на емисиите на парникови газове. Избягва се и вероятността от
„взривяване" на сметището, а почвеният слой се запазва.
Съгласно т.5.7. от Раздел V (Приложение № 2 към чл. 1, т. 4 и чл. 22) от Наредба
6/2013 г. се допуска отвеждане на газови емисии от тялото на депото в атмосферния
въздух при условие, че оползотворяването или изгарянето в съоръжение за термично
третиране е икономически нецелесъобразно.
Инсталацията е в пълно съответствие не само с общинските, но и с националните
политики по изменение на климата, тъй като се намаляват емисии на парникови газове.
4. Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване
На територията на община Панагюрище и община Стрелча една част от
строителни отпадъци и отпадъците от разрушаването на сгради се използват за
рекултивация на нарушени терени съгласно изискванията на Наредба 26 За
рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и
оползотворяване на хумусния пласт (обн. ДВ бр. 89/1996 г. изм. ДВ. Бр. 30/2002 г.). По
данни от общинска администрация Стрелча отпадъците почва, камъни и земни маси се
оползотворяват за постигане на проектните коти при осъществяването на екопътеки,
запръстяване на депо в м. «Окопана» и др. Останалата част от строителните отпадъци и
земните маси генерирани на територията на двете общини се депонират на регионалното
депо Панагюрище съгласно изискванията на действащото КР на депото.
На територията на общини Панагюрище и Стрелча няма действащи депа за
строителни отпадъци. Единственото депо за строителни отпадъци, намиращо се в
община Панагюрище, е закрито през 2012г с Решение № 07-044/16.06.2012 г. на
Директора на РИОСВ-Пазарджик.
Основното количество строителни отпадъци се генерират от дейността на фирми,
извършващи строителна и ремонтна дейност. Строителните отпадъци, генерирани на
териториите на двете общини се депонират на новото регионално депо, където има
площадка за събиране и временно съхранение на строителни отпадъци. Предстои
израждане на инсталация за рециклиране на строителни отпадъци.
В Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително
разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на
битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община
Панагюрище, приета с Решение №262 от 28.12. 2005 год. на общински съвет
Панагюрище дейностите по третиране на строителни отпадъци и излишни земни маси е
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регламентирано в раздел IV, чл. 27-36. Разрешението за депониране на строителни
отпадъци и земни маси се контролира или от оператор на депото или от специализирани
служби на общината. Липсата на такъв контрол създава условия за насочването на
отпадъците на нерегламентирани за целта места. Транспортът на отпадъците е за сметка
на притежателите им, а кметът определя маршрутите, по които може да става
извозването им.
Данните от общините Панагюрище и Стрелча за количествата на строителните
отпадъци не са пълни, и не могат да бъдат анализирани, което е обяснимо при
положение, че не е изградена система за събиране, обезвреждане и отчитане, и големи
количества отпадъци се изхвърлят на нерегламентирани места и остават неотчетени.
Като част от Регионалната система за управление на отпадъците е предвидена
площадка за строителни отпадъци с размери 20м х 40 м. На нея се предвижда да се
извършва съхранение на строителните отпадъци и тяхното последващо рециклиране.
Предвижда се и закупуване на инсталация за рециклиране.
5. Депа за битови отпадъци
Община Панагюрище
До пускането в експлоатация на новото Регионално депо за битови отпадъци за
общините Панагюрище и Стрелча общинското депо е било единственото
функциониращо депо на територията на общината. Депото е регламентирано и се е
ползвало повече от 30 години. Намира се южно от града в непосредствена близост до
пътя за Пазарджик в местността "Братаница" върху част от поземлен имот №085302 в
землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище. Отпадъците от осемте села на
територията на общината също са се депонирали също на градското сметище, до
неговото закриване, т.е. до началото на експлоатация на регионалното депо. Обемът на
депонираните през годините отпадъци е около 700 000 куб. метра. Всички девет
сметища на територията на Общината са спрени от експлоатация и се рекултивират.
Депото на Панагюрище е закрито едва след построяването и пускането в
експлоатация на клетка 1 от Новото регионално депо през 2015г. Същото е
рекултивирано в рамките на проекта по ОП „Околна среда“ – DIR–5112122 –4 -70„
Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище“.
Предстои произнасяне на компетентния орган по реда на чл.42, ал.2 от Наредба No
6/2013 год. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
Община Стрелча:
До пускането в експлоатация на новото Регионално депо за битови отпадъци за
общините Панагюрище и Стрелча депо „Черни ниви”, в землището на гр. Стрелча е било
единственото функциониращо сметище на територията на общината. Депото на гр.
Стрелча е разположено на около 5 km югоизточно от най-крайния квартал на гр. Стрелча
- в землището на гр. Стрелча, местност “Черни ниви”/”Окопана”, скица №
Ф03137/13.05.2011 г. на имот № 000171. Имотът е собственост на Община Стрелча и
обхваща площ от 5,000 dkа. Част от депонираните отпадъци са извън отредената за
депото площ, като заемат имоти № № 000174 и 000175 – и двата с начин на трайно
ползване „храсти” и собственост – „общинска публична собственост”. Имот с № 000174
е разположен в землището на гр. Стрелча с обща площ 2,597 дка и начин на трайно
ползване „храсти” – скица № К03145/13.06.2011 г. Имот с № 000175 е разположен в
землището на гр. Стрелча с обща площ 0,505 дка и начин на трайно ползване „храсти” –
скица № К03144/13.06.2011 г. Депото е въведено в експлоатация от 1996 г. (Решение №
КЗ-1/12.04.1996 г. на Комисията по земята), като в последните години (от 2004 г.) на него
се депонират и битови отпадъци от селата: Дюлево, Смилец, Свобода и Блатница. По
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данни от Община Стрелча обемът на депонираните отпадъци на площадката от началото
на експлоатацията на депото възлиза на 31500 t.
РИОСВ Пазарджик издава становище с Изх. № КД-19-3581 от 13.01.2016 г. с
което съгласно изискванията на Наредба №6/ 2013г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, дава положително становище за
реализация на „Проект за рекултивация на депо „Черни ниви” („Окопана”) в землището
на гр. Стрелча.
След въвеждане на Регионалната система за управление на отпадъците през
октомври 2015г., смесените битови отпадъци, генерирани на територията на общини
Панагюрище и Стрелча, се транспортират за депониране на Регионалния център за
третиране на отпадъци в Панагюрище. Закриването и рекултивацията на двете
гореописани депа ще се извърши от общини Панагюрище и Стрелча, които са
собственици на депата.
6. Инсталации и съоръжения за третиране на утайките от ПСОВ
Община Панагюрище
През юни 2015 е въведена в експлоатация пречиствателната станция за отпадъчни
води (ПСОВ) на гр. Панагюрище с капацитет 19 000 е.ж., част от „Интегриран
инвестиционен проект във ВиК секторa за град Панагюрище, община Панагюрище“, по
приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС) по
процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води
в агломерации с над 10 000 екв.ж.”. Технологичната схема включва три етапа на
пречистване на отпадъчните води – механично, биологично и обработване на утайките.
Процесите на третиране на утайките целят тяхното стабилизиране, обезводняване и
транспортирането им извън площадката на Пречиствателната станция за отпадъчни
води. Площадката на ПСОВ има площ 28,700 дка и се намира в землището на гр.
Панагюрище, в местността „Мрамор”. Основната цел на проекта е подобряване
качеството на живот на жителите и гостите на Панагюрище чрез осигуряване на
екологосъобразно отвеждане, пречистване и заустване на битовите отпадни води в река
Панагюрска Луда Яна, където те се вливат. Като част от Работния проект за изграждане
на пречиствателната станция е изготвена Програма за управление на утайките,
съгласувана с главния архитект на общината през 2014г.
Община Стрелча
В община Стрелча няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води.
Реализира се проект „Изготвяне на идеен проект за ПСОВ, идеен проект за
доизграждане и подмяна на канализационната мрежа, идеен проект за доизграждане
на външен довеждащ колектор до ПСОВ и идеен проект за реконструкция на
водоснабдителната мрежа по трасето на канализационната мрежа за обект:
ИНТЕГРИРАН
ПРОЕКТ
ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ
ИНЖЕНЕРНАТА
ВиК
ИНФРАСТРУКТУРА НА ГР.СТРЕЛЧА, ОБЩИНА СТРЕЛЧА, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК.,
по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, приоритетна ОС 1 . Идейният
проект включва изготвяне на: Идеен проект на цялата водоснабдителна мрежа на
гр.Стрелча с минимум два варианта и съответнa технико-икономическа обосновка на
вариантите; Идеен проект на цялата канализационна мрежа - смесена - за битови и
дъждовни отпадъчни води на гр.Стрелча с минимум два варианта и съответнa
технико-икономическа обосновка на вариантите; Идеен проект на ПСОВ на гр.Стрелча с
минимум два варианта и съответнa технико-икономическа обосновка на вариантите;
Идеен проект за доизграждане на външен довеждащ колектор до ПСОВ гр. Стрелча.
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Генерираните утайки от община Панагюрище и община Стрелча са разрешени за
депониране на регионалното депо, съгласно условията на действащото КР на депото, но
общината ще проучи и други екологосъобразни алтернативи за използване на утайките.
7. Основни изводи и препоръки
Анализите на развитието и състоянието на инфраструктурата за събиране,
транспортиране и третиране на битовите, строителните отпадъци и отпадъци от утайки
от ПСОВ дават основание да се направят следните основни изводи и препоръки за
община Панагюрище и община Стрелча:
 Община Панагюрище и Стрелча са осигурили съдове и техника за извозване на
смесени битови отпадъци, която обслужва 100% от населението на общината и
осигурява необходимата честота на извозване, която да не допуска препълване на
контейнерите. Община Панагюрище е сключила договор с ОП „Чистота” за извършване
на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъците от
територията на общината, а община Стрелча - ОП „БКС и ОИ”.
 След изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците
Панагюрище през октомври 2015г., смесените битови отпадъци, генерирани на
територията на общини Панагюрище и Стрелча, се транспортират за депониране на
регионалното депо за битови отпадъци (РДБО) Панагюрище.
 Рекултивацията на „Регламентирано депо Панагюрище 1“ в землището на
гр.Панагюрище е изпълнена при изграждането на РДБО Панагюрище, като е монтирана
инсталация за изгаряне на биогаз.
 Разработен е работен проект за рекултивацията на депо „Черни ниви” в
землището на гр. Стрелча, чиято реализация се предвижда да започне през 2016г., като се
търсят средства за финансиране от ПУДООС
 За оползотворяване на отпадъци от опаковки общини Панагюрище и Стрелча са
сключили договори с „Екопак България” АД, като все още не са достигнати целите за
2016 г, но с предвидените информационни кампании и при необходимост поставяне на
допълнителен брой контейнери за разделно събиране се очаква наваксване на това
изоставане.
 В края на 2015 г. е изградена и е в експлоатация Инсталация за компостиране на
зелени отпадъци (от обществените паркове и поддръжката на зелените площи около
сградите, хранителни отпадъци - от заведенията за обществено хранене, отпадъци от
градините, отпадъци от паркове и открити пазари, дървесни отпадъци), обслужваща
РСУО Панагюрище, с капацитет 1277,5 т/година, която е разположена в стопанския двор
на Регионалното депо за битови отпадъци „Панагюрище“.
 От началото на 2016 г в общините на РСУО Панагюрище е въведена е система за
разделно събиране и транспортиране на "зелени отпадъци" - от паркове и градини
(зелени отпадъци при поддържането на тревните площи за обществено ползване,
отпадъци от пазари и зелени отпадъци от градини) към новоизградената инсталация за
компостиране на "зелени" отпадъци
 Предвижда се и въвеждане на система за разделно събиране на хранителни
отпадъци - от заведенията за обществено хранене и третирането им в новоизградената
инсталация за компостиране на "зелени" отпадъци.
 Предвижда се и закупуване на компостери за домашно компостиране и
раздаването има на населението в двете общини
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 Община Панагюрище и община Стрелча имат сключени договори с организации
по оползотворяване на останалите видове масово разпространени отпадъци (МРО) –
ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и ИУГ;
 На територията на общини Панагюрище и Стрелча няма действащи депа за
строителни отпадъци. В Регионалната система за управление на отпадъците
Панагюрище има площадка за строителни отпадъци с размери 20м х 40 м и с годишен
капацитет 636,35 тона, на която ще се извършва съхранението и рециклирането им.
Предвижда се да се изгради и инсталация за рециклиране. Съгласно условията на
комплексното разрешително (КР) на РДБО строителните отпадъци могат да се приемат
на регионалното депо за депониране.
 Получаваните утайки ПСОВ на гр. Панагюрище ще се третират на инсталацията
за компостиране на зелени отпадъци. Съгласно условията на комплексното
разрешително (КР) на регионалното депо утайките ПСОВ на гр. Панагюрище могат да се
приемат на регионалното депо за депониране;
 За изпълнение на изискванията на чл. 19, ал. 3, т 11. на ЗУО за осигуряването на
площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата,
във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на
общината, и при необходимост в други населени места, община Панагюрище е сключила
договори с фирми, притежаващи такива площадки, на които гражданите да могат
ежедневно да оставят разделно събраните опасни отпадъци от бита, от ремонтна дейност
и други разделно събрани отпадъци, както следва:
o „НЕМЕЗИС"ЕООД - площадка № 1 за съхраняване на ИУМПС и ИУЕЕО,
предаване и приемане на ОЧЦМ
o "АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ" АД - площадки за събиране и временно
съхраняване на ИУМПС
o "ПРОМ АГРО ТРЕЙД 68" ЕООД – площадка за събиране и временно
съхраняване на отпадъци от ИУГ
o „Гарант Авто 1“ ООД – за отработени масла
 За община Стрелча не е в сила това изискване по чл. 19, ал. 3, т 11. на ЗУО, но
независимо от това има такава организирана площадка: Ремонтна база на ОП БКС,
където се събират разделно събраните опасни отпадъци от бита, от ремонтна дейност,
едрогабаритни отпадъци (ЕГО), рециклируеми, зелени и други разделно събрани
отпадъци.
 Необходимо е община Панагюрище да отреди площадка за разделно събраните
опасни отпадъци от бита, от ремонтна дейност и други разделно събрани отпадъци, като
едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и др.
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Анализ 5

Анализ на замърсени в миналото площадки за
обезвреждане на отпадъци и осъществени мерки за
тяхното възстановяване.
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1. Въведение
Анализът на старите общински депа за отпадъци се стреми да даде отговор на
следните въпроси:
 Каква е ситуацията и предприетите действия от страна на общини Панагюрище и
Стрелча по отношение на закриването, рекултивацията и последващия мониторинг на
общинските депа за отпадъци с преустановена експлоатация.
 Необходими ли са допълнителни мерки за изпълнение на изискванията на
националното законодателство относно общинските депа за отпадъци с преустановена
експлоатация на територията на общини Панагюрище и Стрелча.
 Какви са основните изводи и препоръки от анализа.
Информационно обезпечаване на анализа
На национално ниво на практика няма изградена цялостна информационна база
данни, в която информацията за инфраструктурата за старите депа за отпадъци да е
систематизирана и да обхваща всички аспекти, както в регионален и местен, така и във
времеви разрез.
Информацията за територията на общини Панагюрище и Стрелча все още не е
систематизирана в информационна система на общината по управление на отпадъците.
За целите на анализа е ползвана информация от програми, доклади и отчети на
общини Панагюрище и Стрелча по управление на отпадъците; Общински план за
развитие на Община Панагюрище 2014-2020г.; Общински план за развитие на Община
Стрелча 2014-2020г.; Регионален доклад за състоянието на околната среда 2015г. на
РИОСВ Пазарджик; информация от интернет страниците на общини Панагюрище и
Стрелча, информация, събрана от административните и другите структури на общините
Панагюрище и Стрелча в РСУО чрез предварително подготвен въпросник, решения на
Общото събрание на РСУО и др.
2. Общински депа с преустановена експлоатация или чиято експлоатация ще
се преустанови в периода на настоящата програма
Старите замърсявания с отпадъци са ползвани площадки с изменения в
качеството на компонентите на околната среда (почва, повърхностни и подземни води,
флора и фауна) до степен, водеща до риск за човешкото здраве. На територията на
общините старите замърсявания са в резултат от:
 Локални /изоставени незаконни /неорганизирани сметища (струпване на всякакъв
вид отпадъци, най-вече битови и строителни) около населените места; Образуват се
периодично и своевременно се почистват. Една от причините за тяхното образуване е
недостатъчната екокултура и липса на отговорно отношение от страна на някои
недобросъвестни жители на общината. По данни от „Регионалния доклад за състоянието
на околната среда за 2015г” на РИОСВ Пазарджик към 2015г. в общините Панагюрище и
Стрелча са закрити всички селски депа.
 Депа за неопасни отпадъци, приключили експлоатацията си.
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Община Панагюрище
През 2005, 2006 и 2007 са рекултивирани и след съставен констативен протокол от
посещение на място, са закрити с решение на РИОСВ–Пазарджик депата на всички села в
община Панагюрище, а отпадъците им, заедно с отпадъците на гр. Панагюрище, са се
депонирани на „Регламетирано депо Панагюрище 1“, разположено в землището на гр.
Панагюрище.
До пускането в експлоатация на новото Регионално депо за битови отпадъци за
общините Панагюрище и Стрелча общинското депо е било единственото
функциониращо депо на територията на общината. Депото е регламентирано и се е
ползвало повече от 30 години. Намира се южно от града в непосредствена близост до
пътя за Пазарджик в местността "Братаница" върху част от поземлен имот №085302 в
землището на гр. Панагюрище с ЕКАТТЕ 55302, община Панагюрище. Начинът на
трайно ползване на ПИ № 085302 е „сметище” (решение №КЗЗ-5/31.07.2002 г.).
Отпадъците от осемте села на територията на общината също са се депонирали на
градското сметище, до неговото закриване, т.е. до началото на експлоатация на
регионалното депо. Обемът на депонираните през годините отпадъци е около 700 000
куб. метра. Всички девет сметища на територията на Общината са спрени от
експлоатация и са рекултивирани.
По договор за "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен
проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на
отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча е извършено проектиране на
рекултивацията на „Регламентирано депо Панагюрище 1“ в Община Панагюрище, както
и на депото „Черни ниви“ в местността "Окопана" в землището на град Стрелча".
Рекултивацията на „Регламентирано депо Пангюрище 1“ имот № 085303 в землището на
гр.Панагюрище е изпълнена при изграждането на РДБО Панагюрище, като е монтирана и
инсталация за изгаряне на биогаз.
Има изготвен и изпълнен работен проект за рекултивация на „Регламетирано депо
Панагюрище 1”, имот №085302 в землището на гр. Панагюрище с ЕКАТТЕ 55302,
община Панагюрище през м. февруари 2013г. съгласно договор между община
Панагюрище и фирма „Би Ес Проект” ЕООД. Изготвеният работен проект е част от
задача А2: „Пред-проектно (пред-инвестиционно) проучване за изграждане на
регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище” (допълнен и
преработен вариант от октомври 2012г). Допълненият и преработен ПИП е по
„Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване
и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците от общини
Панагюрище и Стрелча и проектиране на рекултивацията на регламентирано депо
„Панагюрище 1” в община Панагюрище е депото в местността „Окопана” в землището на
гр. Стрелча.
Проектът за рекултивация е предназначен за извършване на техническа и
биологическа рекултивация на сметището на община Панагюрище. Избраният метод за
рекултивация на депото е „In situ”. При този метод се предприемат мерки за капсулиране
на отпадъците, които в зависимост от морфологичния състав на депонираните отпадъци
се постигат чрез повърхностно запечатване посредством полагане на минерален
запечатващ пласт и/или запръстяване, чрез което се предотвратява достъпа на
повърхностни води до отпадъците, както и прекия контакт на хора и животни с тях.
Рекултивацията протича в следната последователност:
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- Вертикалната планировка, включва преоформяне на терена между
съществуващите натрупани отпадъци и основата на опорната дига с цел полагане на
долен изолиращ екран и отвеждане на инфилтрата извън тялото на депото до
ретензионния басейн и преоткосиране на депото;
- Техническата рекултивация включва оформяне на горния изолиращ екран (газов
дренаж, запечатващ пласт, дренажна система за атмосферни води, рекултивиращ пласт).
- Биологическата рекултивация се извършва след приключване на техническата и
включва комплекс от агротехнически и агрохимически мероприятия за създаване на
условия за затревяване. Предвид местоположението на старото сметище се предвижда то
да бъде рекултивирано за не земеделски нужди.
При рекултивацията, съгласно проекта, съществуващото дере е запълнено и е
изградена опорно земно-насипна дига, в която е закотвена от една страна рекултивацията
на старото сметище, а от друга служи за опора на новите клетки. Депото на Панагюрище
е закрито едва след построяването и пускането в експлоатация на клетка 1 от Новото
регионално депо през 2015г. Същото е рекултивирано в рамките на проекта по ОП
„Околна среда“ – DIR–5112122 –4 -70„ Изграждане на регионална система за управление
на отпадъците в регион Панагюрище“. Предстои произнасяне на компетентния орган по
реда на чл.42, ал.2 от Наредба No 6/2013 год. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци.
През м. февруари 2013 г. е изготвен работен проект на обект „Изграждане на
съоръжение за третиране и обезвреждане на отпадъците в общини Панагюрище и
Стрелча” имот № 085303 в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище.
Изготвеният работен проект е част от задача А2: „Пред-проектно (пред-инвестиционно)
проучване за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион
Панагюрище” (допълнен и преработен вариант от октомври 2012г). Проектът включва
изграждане на ново депо-Клетка 1 южно от рекултивацията на съществуващото
регламентирано депо в гр. Панагюрище, разделено на 5 клетки, осигуряващо етапност на
строителството и експлоатацията му. Целта на разделянето е да се ограничи времето,
през което депото се явява неорганизиран източник на емисии в атмосферата. Чрез
рекултивация на всяка от запълнените клетки се предотвратява достъпа на чисти
атмосферни води в отпадъците и се намалява количеството отделян инфилтрат от депото.
Така се осигурява контрол на емисиите от депото и минимизиране на потенциалните
въздействия върху околната среда. На база на европейският и световен опит оптималния
срок на експлоатация на всяка от клетките не надвишава 7 години. Обемът на депото е
сметнат на база прогнозата за генерираните отпадъци, които ще се депонират на новото
депо. Експлоатацията на новото депо е започнала през октомври 2015г. По проект се
предвижда за периода от 2015г до 2043г на депото да се депонират 190 661,65 тона
отпадъци при използване на булдозер и компактор за разстилане и уплътняване на
отпадъците. Необходимият обем на депото е 248 541,56м3, включващ обема на
уплътнените битови отпадъци и земните маси, необходими за запръстяването им. По
проект клетките на депото ще бъдат 5 с период на експлоатация между 4 – 7 години.
Обемът на Клетка 1 е 741 718м3, периодът на експлоатацията й е 7 години (2015-2021г).
По проект на площадката на регионално депо гр. Панагюрище се монтира инсталация за
високотемпературно изгаряне на биогаз, за да не се допускат емисии на биогаз в
атмосферата. За целта на регионалното депо се предвижда газов дренаж (система от
хоризонтални и вертикални газоотвеждащи тръби) за улавяне на евентуалните газови
емисии. Рекултивацията на регионалното депо протича в следната последователност:
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вертикална планировка, техническа рекултивация, биологическа рекултивация. За да се
спести площ и да се осигури по-голям обем на новопроектираното депо се предвижда
клетки 1, 2, 3, 1’и 2’ да се презастъпват като по общите им откоси ще се положи временна
рекултивация и ще се изпълни от 60 см почва, а изравнителния слой по платото ще е с
дебелина 20см.
Община Стрелча
До 2004 г. всяко от 5-те населени места в община Стрелча е имало сметища за
битовите отпадъци, след което отпадъците от селата: Дюлево, Смилец, Свобода и
Блатница и тези от град Стрелча са се депонирали на депо „Черни ниви”, в местността
„Окопана“ в землището на гр. Стрелча. През 2007 са рекултивирани и след съставен
констативен протокол от посещение на място, са закрити с решение на РИОСВ–
Пазарджик депата на всички 4 села в община Стрелч:а Дюлево, Смилец, Свобода и
Блатница.
До пускането в експлоатация на новото Регионално депо за битови отпадъци за
общините Панагюрище и Стрелча депо „Черни ниви”, в землището на гр. Стрелча е било
единственото функциониращо сметище на територията на общината. Депото на гр.
Стрелча е разположено на около 5 km югоизточно от най-крайния квартал на гр. Стрелча
- в землището на гр. Стрелча, местност “Черни ниви”/”Окопана”, скица №
Ф03137/13.05.2011 г. на имот № 000171. Имотът е собственост на Община Стрелча
(общинска публична) и обхваща площ от 5,000 дка. Начинът на трайно ползване на
земите e “сметище”. Съществуващото депо за неопасни отпадъци е отредено
контролирано. Част от депонираните отпадъци са извън отредената за депото площ, като
заемат имоти № № 000174 и 000175 – и двата с начин на трайно ползване „храсти” и
собственост – „общинска публична собственост”. Имот с № 000174 е разположен в
землището на гр. Стрелча с обща площ 2,597 дка и начин на трайно ползване „храсти” –
скица № К03145/13.06.2011 г. Имот с № 000175 е разположен в землището на гр. Стрелча
с обща площ 0,505 дка и начин на трайно ползване „храсти” – скица № К03144/13.06.2011
г. Депото е въведено в експлоатация от 1996 г. (Решение № КЗ-1/12.04.1996 г. на
Комисията по земята), като в последните години (от 2004 г.) на него се депонират и
битови отпадъци от селата: Дюлево, Смилец, Свобода и Блатница. Неопасните отпадъци
и тези с характер на битови отпадъци от производствените предприятия са се депонирали
на депото чрез директно насипване върху терена, като резултат на булдозерното
прибутване е засипано напълно съществуващото дере, а формирания на изток откос, към
дерето, е с височина около 5 м. За периодичното заравняване и запръстяване с булдозер
са използвани земни маси от строителството в града, както и инертни отпадъци. На
депото не е се изпълнявал входящ контрол на отпадъците, а изградената временна
дъсчена ограда, не е препятствала достъпа на хора и животни. По данни от Община
Стрелча обемът на депонираните отпадъци на площадката от началото на експлоатацията
на депото възлиза на 31 500 т.
Има изготвен Работен проект за “Рекултивация на депо „Черните
ниви”/”Окопана” в землището на
община Стрелча” въз основа на договор
№439/04.11.2009 г., между Община Панагюрище и „БТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.
Работният проект е изготвен по договор за "Техническа помощ за подготовка на
интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за
третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча и
проектиране на рекултивацията на регламентирано депо Панагюрище 1 в Община
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Панагюрище и депото в местността "Окопана" в землището на град Стрелча" с
Възложител община Панагюрище. За работния проект има:
 изготвен доклад за оценка на съответствие за работен проект за „Рекултивация на
депо в местност „Окопана“/“Черни ниви“/ в землището на гр. Стрелча.
 ПУП - Специализиран план по чл. 111 от ЗУТ за ПИ 000174, ПИ 000175 и ПИ
000171 в местността „Черни ниви“ /“Окопана“/, землище на община Стрелча, утвърден с
Решение №76 и влязъл в сила на 25.04.2012 г. Общата площ на урегулирания имот
възлиза на 8.102 dka;
 Решение № КЗЗ-1 от 19.01.2013 г. на МЗХ за промяна предназначението на
земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки, с което променя
предназначението на ПИ 000174 и ПИ 000175.
За проекта има писмено становище от РИОСВ Пазарджик с Изх. № КД-19-3581 от
02.11.2015 г. В Становището са отбелязани несъответствия в проекта относно
третирането на биогаза от газовия дренаж на депото и не е посочен зимен режим на
работа на съоръженията. Във връзка със становището от РИОСВ Пазарджик през
декември 2015г. проектантите са изготвили обосновка за отвеждане на газови и емисии в
атмосферния въздух и зимен режим на работа на съоръженията като част от работният
проект за рекултивация на депо „Черни ниви“ („Окопана“) в землището на гр. Стрелча.
Съгласно обосновката в работния проект е предвидено изграждане на газоотвеждаща
система, състояща се от вертикален газоотвеждащ кладенец и дренажeн слой от промита
речна баластра. Предвидената в проекта газоотвеждаща система създава условия за
безопасно отделяне на газовете от сметищното тяло. При спазване на нормативните
разпоредби и при полагане на рекултивиращ слой от 1 м, не се налага проектиране на
допълнителни мерки за осигуряване на зимен режим на работа. Въз основа на
обосновката РИОСВ Пазарджик издава становище с Изх. № КД-19-3581 от 13.01.2016 г. с
което приема за отстранени пропуските и несъответствията съгласно изискванията на
Наредба №6/ 2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и дава
положително становище за реализация на „Проект за рекултивация на депо „Черни ниви”
(„Окопана”) в землището на гр. Стрелча.
Закриването и рекултивацията на депото ще се извърши от община Стрелча,
която е собственик на депото, като се търси финансиране от ПУДООС.
След въвеждане на Регионалната система за управление на отпадъците през
октомври 2015г., смесените битови отпадъци, генерирани на територията на общини
Панагюрище и Стрелча се транспортират за депониране на РДБО в Регионалния център
за третиране на отпадъци в Панагюрище.
3. Следексплоатационни грижи и мониторинг на закритите депа за отпадъци
„Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци“ изисква да се осъществява поддръжка и
следексплоатационни грижи за площадката на депото след негово закриване, в т.ч.
контрол и наблюдение на параметрите на околната среда за най-малко 30 години след
закриване на депото или за друг срок, определен по преценка на компетентния орган с
условията на разрешението за извършване на дейности с отпадъци или с комплексното
разрешително, като се отчетат потенциалната опасност за човешкото здраве и околната
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среда. Поддръжката и следексплатационните грижи се осъществяват в съответствие с
план за контрол и мониторинг, съгласно Приложение 3 на тази Наредба.
Заедно с одобряването на инвестиционния проект за закриване и рекултивация на
депата се разработва и одобрява План за контрол и мониторинг на депото след
приключване на рекултивацията. При изпълнение на този план операторът на депото ще
осъществява дългосрочна поддръжка, контрол и мониторинг след закриването и
рекултивацията в съответствие с условията, поставени в комплексното разрешително на
депото.
Източник на финансиране на дейностите по след експлоатационни грижи и
мониторинг на депото са от приходите от таксата битови отпадъци - отчисленията по чл.
60, ал. 2 на ЗУО, които са елементи от разходите по чл. 66, ал. 1, т. 3 от Закона за
местните данъци и такси.
Средствата за анализираните дейности ще се одобряват от община Панагюрище и
община Стрелча ежегодно в рамките на цялостния бюджет.
4. Изводи и препоръки
 През 2005, 2006 и 2007 са рекултивирани и след съставен констативен
протокол от посещение на място, са закрити с решение на РИОСВ–Пазарджик депата
на всички села в община Панагюрище, а отпадъците им, заедно с отпадъците на гр.
Панагюрище, са се депонирани на „Регламетирано депо Панагюрище 1“,
разположено в землището на гр. Панагюрище.
 През 2007 са рекултивирани и след съставен констативен протокол от
посещение на място, са закрити с решение на РИОСВ–Пазарджик депата на всички
села в община Стрелча, а отпадъците им са се депонирани на депо „Черни ниви”, в
местността „Окопана“ в землището на гр. Стрелча, което е било единственото
функциониращо депо на територията на общината.
 По договор за "Техническа помощ за подготовка на интегриран
инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и
управление на отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча е извършено
проектиране на рекултивацията на регламентирано депо Панагюрище 1 в Община
Панагюрище и депото „Черни ниви“ в местността "Окопана" в землището на град
Стрелча".
 Рекултивацията на „Регламентирано депо Пангюрище 1“ имот № 085303 в
землището на гр.Панагюрище е изпълнена при изграждането на РДБО Панагюрище,
като е монтирана инсталация за изгаряне на биогаз върху бетонова платформа и в
затворена и оградена площ, която надеждно и безопасно ще изгаря извлечения от
депото биогаз.
 Предвижда се реализация на работен проект за рекултивацията на депо „Черни
ниви” в землището на гр. Стрелча, включващо и инсталация за биогаз, да започне
през 2016г., като се търсят средства за финансиране по ПУДООС.
 Общините предвиждат да осигурят в дългосрочна перспектива дейностите по
следексплоатационни грижи и мониторинг на общинските депа след тяхното
закриване и рекултивация, като средствата за тези дейности ще се от приходите от
таксата битови отпадъци - отчисленията по чл. 60, ал. 2 на ЗУО, които са елементи от
разходите по чл. 66, ал. 1, т. 3 от Закона за местните данъци и такси и ще се одобряват
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от община Панагюрище и община Стрелча ежегодно в рамките на цялостния им
бюджет.
 В района на общини Панагюрище и Стрелча периодично се появяват
замърсявания с отпадъци, които редовно се почистват, като отговорни за почистване
на площи, замърсени с неопасни и битови отпадъци, са кметове на населените места.
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1. Въведение
Настоящият анализ съдържа:
•

Анализ на съществуващите схеми за събиране на отпадъци и прилагане на принципите
„Разширена отговорност на производителя" и „Замърсителят плаща" на общините,
участващи в РСУО (Регионално Сдружение за Управление на Отпадъците)
Панагюрище – община Панагюрище и община Стрелча.

Анализ на икономическите инструменти, стимули и финансиране в сектор
"Управление на отпадъците" на територията на РСУО Панагюрище и Стрелча.
Анализът търси отговори на следните въпроси:
• Каква е същността на установената на територията на РСУО Панагюрище и Стрелча
организация за управление на отпадъците и прилагат ли се принципите „Разширена
отговорност на производителя" и „Замърсителят плаща"? Какви форми на управление
и възлагане на отделните услуги прилага РСУО при събиране и извозване, 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 на отпадъците.
•

•

Кои са основните постижения и предизвикателства на прилаганата организационна
схема.

•

Кои са приходите и източниците на финансиране на управлението на битовите
отпадъци и техния относителен дял (напр. такси за ползване на съответните услуги,
финансиране на проекти от национални и европейски източници, отчисления за
депониране) в РСУО Панагюрище.

•

Какво е нивото и как се определя цената на услугите в общи регионални съоръжения за
управление на отпадъците. Какъв подход се прилага от РСУО за определяне на
размера на цените и на таксите за услуги в анализирания сектор.

Информационно обезпечаване на анализа
За целите на настоящия анализ са използвани информационни източници, както на
национално, така и на общинско ниво, и по-конкретно:
• Решения на Общото събрание на РСУО;
• Договори с общински и други оператори, на които е възложено управлението на
съответните съоръжения и техни финансови планове и отчети;
• Информация, събрана от административните и другите структури на общините
Панагюрище и Стрелча в РСУО чрез предварително подготвен въпросник.
• Анализът на съществуващите схеми за събиране на отпадъци и прилагане на
принципите „Разширена отговорност на производителя" и „Замърсителят плаща,
икономически инструменти и стимули" 1 , разработен 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.,
публикуван на интернет - страницата на МОСВ.
• Правилници, наредби, решения, одобрени от общински съвет Панагюрище и
Стрелча, заповеди на кметовете на общините.
•

1

Интернет страниците на общини Панагюрище и Стрелча.

Анализите са публикувани на интернет-страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=173
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2. 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 възлагане на услугите в разглежданата област, е осъществен през призмата
на два основополагащи принципа на европейските и националната екологични политики, в
т.ч. и политиките 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;

•

разходите за опазване на околната среда и човешко здраве, свързани с образуването и
третирането на отпадъците, трябва да бъдат отчитани при определяне цената на
продуктите и услугите;

•

разходите за третиране и транспортиране на отпадъците са за сметка на причинителите
и притежателите на отпадъците.

Принципът "Разширена отговорност на производителя" (РОП) е екологичен принцип,
който се прилага като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото въздействие върху
околната среда от даден продукт и въвежда задължения и отговорности за производителя
на продукта по време на целия му жизнен цикъл за: ограничаване на съдържанието на
опасни вещества, обратно приемане, 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.
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За прилагането на принципа “замърсителят плаща”, в съответствие с изискванията на
националното и европейското законодателство, се налага разглеждане на възможността за
увеличаване на таксите, заплащани от домакинствата до нива, позволяващи
възстановяване на всички разходи за извършваните в момента дейности, както и за
бъдещото въвеждане на нови съоръжения и услуги. При повишаването на таксите обаче
следва да бъде отчитана и поносимостта им, съобразно доходите на населението.
Затова общините членки на регионалното сдружение следва да предвидят мерки за:
• прогресивно нарастване на “таксите за битови отпадъци”, с цел достигане на нива,
покриващи дългосрочните разходи;
•

изразходване на средствата, постъпващи от такси, само за дейности по управление на
отпадъците, по най-ефективния начин;

•

покриване на всички разходи на оператора за експлоатация на регионалните
съоръжения, както и разходите за дейностите след закриването му, чрез таксите за
депониране;

•

засилване на контрола спрямо нелегалното изхвърляне на отпадъци и изхвърляне на
нерегламентирани места;

•

засилване на контрола и от там глоби за нарушителите.

С оглед намаляване на тежестта върху домакинствата, за разходите по управление на
отпадъците, общините постоянно търсят възможности за финансиране на дейностите по
управление на отпадъците от държавния бюджет, национални и международни финансови
институции, както и привличане на инвестиции от частния сектор, под формата на
публично – частни партньорства и т.н.

3. Схеми за управление на отпадъците
Създадено е Регионално сдружение за управление на отпадъците, съгласно чл. 49, ал.9,
което обхваща общините Стрелча и Панагюрище. Сдружението се учредява във връзка с
реализация на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в
регион Панагюрище, с партньор община Стрелча". Съгласно договор DIR-5112122-4-70
проектът е финансиран по Оперативна Програма „Околна Среда” на обща стойност 18
299 654,65 лева, от които безвъзмездното финансиране по ЕФРР е 17 392 832,8 лева., и
финансиране от бенефициента 906 821,87лв.
Регионалната система за управление на отпадъците е въведена в експлоатация през месец
октомври 2015г. и поради това няма данни от нейната експлоатация, които да бъдат
анализирани и обобщени. По тази причина в настоящия анализ са разгледани данните от
последните години от дейностите по управление на отпадъците за общините Панагюрище
и Стрелча, които са включени в Регионалното сдружение за управление на отпадъците.
Анализът е фокусиран основно върху тези от схемите за управление на отпадъците,
прилагани в страната, в които общини Панагюрище и Стрелча участват, и пряко или
непряко влияе върху процеса на вземане на решения.

3.1. Схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които
генерират битови и подобни на битовите отпадъци
Схемата се прилага за битовите отпадъци от домакинствата (с изключение на няколко
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 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. Домакинствата и другите генератори на
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битови отпадъци заплащат такса битови отпадъци на общината, а с приходите от таксата
общини Панагюрище и Стрелча финансира и осигуряват услуги на домакинствата и
другите генератори на битови отпадъци по събиране, извозване и третиране на битовите
отпадъци.
Същност на схемата
При тази схема задължени лица са домакинствата и лицата, които образуват битови
отпадъци и подобни на битовите отпадъци. Тези лица са отговорни за изхвърлянето,
включително разделното събиране и изхвърляне на битовите отпадъци в определените за
целта съдове и места и в съответствие с принципа „Замърсителят плаща" - и за
заплащането на 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, ЗУО и наредбите на общините за управление на отпадъците.
Задължените в схемата лица заплащат услугите чрез ежегодна такса за битови отпадъци, в
размер определен от общинския съвет.
Тъй като общини Панагюрище и Стрелча, както и другите общини в страната, имат
затруднения в определянето на размера на таксата за домакинствата и другите задължени
лица в схемата на основата на точното количество изхвърляни отпадъци от всяко
домакинство или организация, принципът «замърсителят плаща» не се прилага напълно.
Такса битови отпадъци е основният механизъм за покриване на разходите за дейностите с
битови отпадъци в общините.
Със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) се определя вида на данъците и таксите,
които се събират в общинския бюджет. Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ, общината събира
такса за битови отпадъци (ТБО). Размерът на таксите се определя въз основа на
необходимите материално-технически и административни разходи за предоставяне на
услугите (чл.7, ал.1). Общинският съвет приема наредба за определянето и
администрирането на местните данъци и цени на услуги. ( чл.9).
Регламентацията на ТБО се съдържа в ЗМДТ, Глава трета “Местни Такси”, Раздел 1 “Такса
за битови отпадъци”. Чл. 62 повелява, че ТБО се събира 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.
За имоти намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и
извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци
и/или за поддържането на чистотата на теритоиите за обществено ползване. Таксата се
заплаща от собственика на имота или от ползвателя, спрямо одобрените от общинския
съвет разходи за съответната година за всяка от дейностите по чл. 62.
Изискванията за определянето на таксата се съдържат в чл. 66 от ЗМДТ. Той гласи:
”Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на ОбС въз
основа на одобрена план – сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
• Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци – контейнери, кофи и
други;
• Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депото или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
• Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане на битовите отпадъци.
• Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии
от населените места, предназначени за обществено ползване.
Община Панагюрище:
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Съгласно сега действащата на територията на общината Наредба за условията и реда за
изхвърлянето,
събирането,
включително
разделното,
транспортирането,
претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово
разпространени отпадъци на територията на Община Панагюрище, приета с Решение №
262 от 28.12.2005г., Протокол № 29 размерът на таксата за битови отпадъци се определя
съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на община Панагюрище. Съгласно чл. 9, т. 1 от действащата наредба
Кметът на Община Панагюрище осигурява съдове за съхранение на битови отпадъци контейнери, кофи и други, разделното събиране на битови отпадъци, включително
отпадъци от опаковки, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на
системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки. Всеки притежател
на битови отпадъци се обслужва от лица, на които Община Панагюрище е възложила
изпълнение на услугата или е сключила писмен договор за предоставяне на услуги за
събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации
и съоръжения за обезвреждането им. Със Заповед на Кмета на община Панагюрище до 30
октомври всяка календарна година се регламентират границите и районите, в които ще се
извършва сметосъбиране и сметоизвозване, както и честотата на извозване. Дейностите по
сметосъбиране и сметоизвозване се извършват по график предварително одобрен от кмета
на общината (за гр. Панагюрище – 5 пъти седмично, а за селата – 2 пъти месечно).
Съдовете за битови отпадъци се разполагат по видове, брой и на места по схема утвърдена
от кмета общината в срок до 30.06.2006 год.
Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Панагюрище, приета с Решение № 660 от 26.02.2003 г.,
приета с Протокол № 34 таксата за битови отпадъци 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. Границите на районите и видът на
предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определя
със Заповед на Кмета на Общината и се обявява публично до 30 октомври на предходната
година. Таксата се заплаща от: собственика на имота, ползвателя - при учредено вещно
право на ползване, концесионера - при предоставяне на особено право на ползване концесия.
Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския
съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка от дейностите, включваща
необходимите разходи за:
• осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и
други;
• събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
• проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депа за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл.71 „а" и 71" е" от Закона за управление на отпадъците"
• поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Размерът на таксата се определя в левове пропорционално върху основа, определена от
Общински съвет-Панагюрище:
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• за незастроени, жилищни и вилни имоти на физически и юридически лица пропорционално на данъчната оценка на имота;
• за нежилищни имоти на юридически лица - пропорционално на отчетна стойност на
имота или според количеството на битовите отпадъци.
Когато до края на предходната година Общински съвет не е определил размер на такса
битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31
декември на предходната година.
Община Стрелча
В общински съвет – Стрелча е създадена постоянна комисия по “Социална и инженерна
инфраструктура в общината, общинска собственост, курортно дело, дейности свързани с
предприсъединителните фондове на ЕС и екология”. Комисията се състои от пет
общински съветника. Комисията както и целият общински съвет обсъждат въпроси
свързани с дейностите по управление на отпадъците и размера на такса “смет”.
Собствените приходи на общината са данъчни и неданъчни. В неданъчните приходи е
включена таксата за битови отпадъци, съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
и приходите от такси по ЗООС.
С Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Стрелча, приета от Общински съвет Стрелча се уреждат
отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на
предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране
на територията на община Стрелча. Такса за битови отпадъци 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. Размера на такса за битови
отпадъци е в промили върху данъчната оценка за жилищни имоти на граждани, такса за
битови отпадъци е в промили върху данъчната оценка за нежилищни имоти на граждани;
размера на такса за битови отпадъци в промили върху отчетната стойност за нежилищни
имоти на предприятия, фирми и търговски дружества, декларирани по чл.17 от ЗМДТ.
За физическите лица заплащането е на база данъчна оценка на имота, за юридическите на
база отчетна стойност на активите.
Таксата се определя от общинския съвет и се заплаща от:
• собственика на имота;
• ползвателя – при учредено вещно право на ползване;
• концесионера – при предоставяне на особено право на ползване – концесия;
• за общински и държавни имоти ползвани или наети от други лица таксата се
заплаща от общината, съответно от държавата, за сметка на наемателя, съответно на
ползва теля;
• предприятията, фирмите и търговските дружества начисляват дължимата такса
върху отчетната стойност и я внасят съгласно размер определен от Общинския
съвет.
Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския
съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:
• осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и
други;
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• събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
• проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане на битови отпадъци;
• почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии
от населените места, предназначени за обществено ползване.
В приетите от общинския съвет начин за определяне и размер на таксата битови отпадъци
в течение на годината /чл.68 от ЗМДТ/ не се допускат изменения.
Когато до края на предходната година Общинският съвет не е определил размера на
таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия
размер към 31 декември на предходната година. Таксата се събира от общинската
администрация.
Форми на възлагане на услугите
Общини Пазарджик и Стрелча възлагат следните услуги по дейности свързани с третиране
на отпадъците на лицензирани фирми, на базата на сключен договор:

3.1.1. Услуги по събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци до
депа и съоръжения и инсталации за отпадъци
Община Панагюрище
Това е стандартна услуга, прилагана от дълги години от местните власти. В общината
сметосъбирането и сметоизвозването е организирано, като в системата е обхванато 100%
от населението. Община Панагюрище е сключила договор с Общинското предприятие
(ОП) „Чистота”, което извършва дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и
депониране на отпадъците от територията на община Панагюрище. Общинското
предприятие „Чистота” е създадено с Решение №305, описано в Протокол №22 от
03.08.2010 г. Събирането и извозването на отпадъците в общината включва събиране и
транспортиране на битовите отпадъци от домакинствата, държавните и обществените
сгради, търговски обекти, заведения за обществено хранене, хотели, почивни станции,
както и събирането на отпадъци от кошчетата за боклук и тези от почистването на
уличните площи. Прилаганият метод на третиране е “санитарно депониране”, което се
извършвало на депото "Панагюрище 1", което е единственото функциониращо сметище на
територията на общината до 2015 г. Депото е било регламентирано и се ползвало повече от
30 години. Намира се южно от града в непосредствена близост до пътя за Пазарджик в
местността "Братаница" върху част от поземлен имот №085302 в землището на гр.
Панагюрище с ЕКАТТЕ 55302, община Панагюрище. Начинът на трайно ползване на ПИ
№ 085302 е „сметище” (решение №КЗЗ-5/31.07.2002 г.). Отпадъците от осемте села на
територията на общината също са се депонирали на градското сметище, чиито срок на
закриване е до началото на експлоатация на регионалното депо. Обемът на депонираните
през годините отпадъци е около 700 000 куб. метра.
Останалите осем сметища на територията на Общината са рекултивирани и са спрени от
експлоатация през периода 2005 - 2007 г.
Едрогабаритните отпадъци са предимно излезлите от употреба мебели и битово
обзавеждане (без електрическо и електронно), които поради своите размери или тегло не
могат да се поставят в стандартните контейнерите за битови отпадъци, създават
затруднения при товаренето им, или са изхвърлени на нерегламентирани за целта места.
Същите се събират и извозват в рамките на битовото сметосъбиране и се депонират на
депото за БО м. Братаница.
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На територията на общината няма изградено специализирано депо за строителни отпадъци,
в т. ч и за едрогабаритни отпадъци. С решение № 07-044/15.06.2012г. на РИОСВ
Пазарджик е закрито депото за инертни отпадъци в м.”Св. Петка”, землище на
гр.Панагюрище. Извършена е техническа и биологическа рекултивация на депото.
Строителните отпадъци и излишните земни маси от населените места в общината се
извозват на депото за неопасни битови отпадъци в м. „Братаница”, където има обособена
площадка за временно съхранение на строителни отпадъци. Неопасните отпадъци и тези с
характер на битови отпадъци от производствените предприятия се депонират на депото в
м. Братаница. Разрешението за депониране на строителни отпадъци и земни маси се
контролира или от оператор на депото или от специализирани служби на общината.
Липсата на такъв контрол създава условия за насочването на отпадъците на
нерегламентирани за целта места. Транспортът на отпадъците е за сметка на
притежателите им, а кметът определя маршрутите, по които може да става извозването им.
Община Панагюрище заплаща възнаграждение на изпълнителите на услугата със
средствата, събрани от приходите от такса битови отпадъци. Общината прилага от доста
години възлагането на посочените по-горе услуги чрез открити процедури по реда на
Закона за обществените поръчки.
Община Стрелча
Това е стандартна услуга, прилагана от дълги години от местните власти. В цялата Община
сметосъбирането и сметоизвозването е организирано, като в системата е обхванато 100% от
населението. Дейностите по събиране, транспортиране и депониране на битовите отпадъци,
както и по поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в общината, се
извършва от ОП „БКС и ОК”. Събирането и извозването на отпадъците в общината включва
събиране и транспортиране на битовите отпадъци от домакинствата, държавните и
обществените сгради, търговски обекти, заведения за обществено хранене, хотели, почивни
станции, както и събирането на отпадъци от кошчетата за боклук и тези от почистването на
уличните площи. Прилаганият метод на третиране е “санитарно депониране”, което се
извършва само на депото на гр. Стрелча, „Черни ниви”, в землището на гр. Стрелча от
2004г. Депото на Община Стрелча е в експлоатация от 1996 г. (Решение № КЗ-1/12.04.1996
г. на Комисията по земята), като в последните години (от 2004 г.) на него се депонират и
битови отпадъци от селата: Дюлево, Смилец, Свобода и Блатница. Неопасните отпадъци и
тези с характер на битови отпадъци от производствените предприятия се депонират на
депото. По данни от Община Стрелча обемът на депонираните отпадъци на площадката от
началото на експлоатацията на депото възлиза на 31500 т. Съществуващото депо за
неопасни отпадъци е отредено контролирано. Има изготвен и одобрен от РИОСВ
Пазарджик работен проект за рекултивация на депо „Черни ниви” („Окопана”) в землището
на гр. Стрелча с дата 06.01.2016г.
След въвеждане на Регионалната система за управление на отпадъците, смесените битови
отпадъци генерирани на територията на общини Панагюрище и Стрелча се транспортират
за депониране на Регионалния център за третиране на отпадъци в Панагюрище.

3.1.3. Услуга по разделно събиране и транспортиране на хранителни и
кухненски биоотпадъци от търговски обекти и други подобни
Към биоотпадъците спадат биоразградими отпадъци от паркове и градини, хранителни и
кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и
търговските обекти, както и подобни отпадъци от хранително – преработвателните
предприятия. Същите се разделят на два основни потока: зелени отпадъци от паркове и
градини и кухненски отпадъци. В биоотпадъците не се включват остатъци от
горскостопанска или селскостопанска дейност, естествени торове, утайки от отпадъчни
води или други биоразградими отпадъци като естествен текстил, хартия или обработена
дървесина.
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До въвеждане в експлоатация на Регионалната система за подобряване и развитие на
инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и
Стрелча биоотпадъците, в т.ч. хранителни и кухненски биоотпадъци са депонирани на
съществуващите депа на всяка от двете общини. По данни от морфологичния анализ на
отпадъците на двете общини хранителните отпадъци съставляват 2,96% от БО, депонирани
на депото на гр. Панагюрище и 12,56% от БО, депонирани на депото на гр. Стрелча.
След въвеждане на Регионалната система за управление на отпадъците, биоотпадъците на
общини Панагюрище и Стрелча се транспортират за компостиране на Регионалния център
за третиране на отпадъци в Панагюрище.
Предвидено е въвеждане на система за разделно събиране за кухненските отпадъци и ще се
купят съдове за събиране на хранителните отпадъци от заведенията за обществено хранене
за община Панагюрище и община Стрелча. Ще бъде закупен също специален автомобил за
транспортиране на разделно събрани кухненски отпадъци, които ще се транспортират на
инсталацията за компостиране.

3.1.4. Услуги по разделно събиране и транспортиране на „зелени" биоотпадъци
До изграждането на новото регионално депо и Инсталацията за открито компостиране на
разделно събрани растителни отпадъци отчитането на отпадъците е по експертна оценка,
защото на депото в м. „Братаница” на гр. Панагюрище и на депото „Черни ниви” на гр.
Стрелча няма кантар, тези отпадъци имат сезонен характер и не всички генерирани
биоразградими се депонират.
След въвеждане на Регионалната система за управление на отпадъците, зелените отпадъци
от паркове и градини на общини Панагюрище и Стрелча се транспортират за компостиране
на Регионалния център за третиране на отпадъци в Панагюрище.

3.1.5. Услуги по разделно събиране, транспортиране и екологосъобразно
обезвреждане на опасните битови отпадъци
Панагюрище
Общината има нормативен ангажимент за създаване на условия за екологосъобразно
управление на опасните отпадъци от бита, които не попадат в обхвата на наредбите по
отношение управление на масово разпространените отпадъци.
Опасни отпадъци се генерират в резултат на производствената дейност на фирми и
промишлени предприятия, от болничните заведения и стоматологични кабинети, общо
генерирани масово разпространени отпадъци, маслени филтри, луминисцентни лампи,
както и от бита. Опасните отпадъци от фирмите се събират и съхраняват разделно в закрити
складове и се предават за третиране на физически или юридически лица, притежаващи
съответното разрешение по чл.37 от ЗУО или Комплексно разрешително, въз основа на
писмен договор.
На територията на общината няма депо за опасни отпадъци. Опасните отпадъци се събират
и съхраняват на територията на фирмите, където се генерират, тъй като това е тяхно
задължение. Опасните производствени отпадъци – отпадъчни масла, филтри, батерии,
акумулатори и излязло от употреба електронно и електрическо оборудване се събират
разделно в мястото на генерирането им във всички бензиностанции, автосервизи и др., и се
предават на специализирани фирми за по – нататъшно третиране. Тези отпадъци се
предават на фирми, притежаващи Разрешение, издадено по реда на чл.12 от ЗУО, да
събират излезли от употреба оловни акумулаторни батерии и отработени моторни масла,
както и да разкомплектоват излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).
Проблем на всички общини, в т.ч и на Панагюрище е организирането на специализирани
площадки за събиране и временно съхранение на тези отпадъци в съответствие с
изискванията на нормативната уредба.
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Местата, на които понастоящем може да се предава ИУЕЕО са големите търговски вериги,
където се приемат уреди при покупката на нови от същия вид и пунктове за вторични
суровини, които са получили разрешение за събиране на ИУЕЕО. Пускането в
експлоатация на повече пунктове за събиране се ограничава поради факта, че
домакинствата в много случаи задържат старите уреди при покупката на нови,
еквивалентни, като търсят приложение на места, където тези уреди се използват рядко или
където има свободни пространства за съхранение. Такава тенденция се наблюдава и за
неработещите уреди. Събирането на тези видове отпадъци става при организираните на
територията на общината два пъти годишно кампании за предаването му. Оползотворяващата
организация има задължението да извършва събирането на дребно ИУЕЕО (мобилни телефони,
mp3, зарядни устройства) от крайните потребители в специални контейнери, два пъти годишно, по
график определен от общината.

Кметът на общината определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината,
без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по
оползотворяване, и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, и
информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на ИУГ,
когато местата за смяна на ИУГ са разположени върху общински имоти.
Отпадъци от хуманитарната медицина се предават за обезвреждане на лица, притежаващи
съответното Разрешение за дейности с отпадъци. Медицинските отпадъци включват
превръзки, остатъци от лекарства и опаковки, лабораторни проби, използвани инструменти
и системи, хирургически отпадъци и др. Те се предават на лицензирани фирми, като фирма
„Джи Ем Кей”, които са представили отчети в община Панагюрище. Нейната дейност
включва транспортиране и автоклавиране на опасни болнични отпадъци.
Стрелча:
В общината няма лица, при чиято дейност се образуват производствени отпадъци в
количества над 1м3 или 1000 кг в денонощие, опасни отпадъци и строителни отпадъци,
които по общо количество надвишават 10 м3 в денонощие..
По данни от общинска администрация община Стрелча има сключени договори със
съответни оператори за третиране на генерираните на територията й видове отпадъци.

3.1.6. Услуги по предварително третиране - сортиране/сепариране на
оползотворимите битови отпадъци от събраните смесени битови отпадъци
преди обезвреждането им
Община Панагюрище
Съвместно с община Панагюрище, организацията по оползотворяване „Екопак България”
АД е разработила „Програма за разделно събиране на отпадъците от опаковки на
територията на общината”, която се извършва заедно с фирмите, извършващи
сметосъбиране и сметоизвозване. Основна цел на програмата е прилагането на система за
разделно събиране и сепариране на отпадъци от опаковки на територията на Община
Панагюрище. Към 01.01.2016г. системата за разделно събиране на отпадъци е изградена
със сини, жълти и зелени пластмасови контейнери тип „Ракла” и „пластмасов Бобър” с
общ обем на разположените контейнери в точка от 3 300л. Община Панагюрище отговаря
контейнерите за битови отпадъци, различни от тези за отпадъци от опаковки, да не бъдат в
жълт, зелен или син цвят, съгласно чл. 26, ал.8 от Наредбата за опаковки и отпадъци от
опаковки (НООО).
В изпълнение на програмата в гр. Панагюрище са разположени 177 контейнера тип „Ракла”
с вместимост 1 100л, които се извозват два пъти месечно. Съгласно чл. 23 от Наредбата за
опаковки и отпадъци от опаковки, на всеки 400 жители се осигурява една трицветна точка.
Разпределението на контейнерите по населени места към 01.01.2016г. е следното:
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• град Панагюрище – 51 сини, 44 жълти и 52 зелени контейнера;
• село Панагюрски колонии – 3 сини, 3 жълти и 3 зелени контейнера;
• село Попинци – 1 син, 1 жълт и 1 зелен контейнер;
• село Бъта – 1 син, 1 жълт и 1 зелен контейнер;
• село Баня – 2 сини, 2 жълти, 2 зелени контейнера;
На база на дългогодишния опит и наблюдение на нормата на натрупване на отпадъците в
Община Панагюрище за различните видове контейнери честотите на обслужване са както
следва:
• за сини контейнери - два пъти месечно;
• за жълти контейнери - два пъти месечно;
• за зелени контейнери - един път месечно.
Предварителното третиране на разделно събраните отпадъци от опаковки се извършва на
специална площадка за събиране, сепариране, балиране и временно съхранение на
събраните отпадъци от опаковки, която е изградена на територията на град Пазарджик с
оператор „Екоинвест“ ЕООД. Постъпващите за третиране отпадъци се разделят на:
• Хартиени опаковки: велпапе; картони.
• Пластмасови опаковки:
полипропилен.

ПЕТ;

полиетилен

(високо

и

ниско

налягане);

• Стъклени опаковки;
• Метални опаковки: алуминиеви; стоманени:
• Други отпадъци: смесени хартии; други пластмаси:
Съхраняването на балираните хартиени и пластмасови отпадъци се извършва в закрити
складове при спазване на нормативните изисквания.
След извършване на процесите по сортиране и балиране, материалите се транспортират до
рециклиращи заводи, предварително упоменати в договора. Стъклените отпадъци от
опаковки се транспортират до инсталацията за сортиране на стъкло собственост на „Екопак
България" АД в с. Равно поле, София област.
Община Стрелча
През юни 2007 г. в гр. Стрелча е въведена система за разделно събиране на отпадъци от
фирма „Екопак България” АД. В града са поставени на групи (по три броя цветни
контейнери) – син, жълт и зелен, тип „Бобър” с обем 1,1 кубически метра. Всички те са с
обяснителна маркировка за вида на отпадъците, които трябва да се изхвърлят в тях, както и
за онези, които са забранени. Ангажиментите на община Стрелча е осигуряването на
подходяща площадка за всеки вид отпадъци, както и обезпечаване събирането и
съхранението на отпадъците до тяхното извозване.
Към май 2016 г. на територията на община Стрелча има 19 групи контейнери - син, жълт и
зелен за разделно събиране на отпадъци.
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3.1.7. Услуги по оползотворяване и обезвреждане на смесените битови
отпадъци и на разделно събраните „зелени" и кухненски и хранителни
биоотпадъци в инсталации и съоръжения
До въвеждане в експлоатация на Регионалната система за подобряване и развитие на
инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и
Стрелча биоотпадъците са се депонирали на съществуващото депо.
При реализацията на проект „Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Панагюрище” е изградена инсталация за компостиране на зелени
отпадъци с общ капацитет 1277,5 т./год., която извършва услугите по компостиране на
зелените отпадъци на територията на общини Панагюрище и Стрелча.
Предвидено е разделно събиране за кухненските отпадъци и ще се купят съдове за събиране
на хранителните отпадъци от заведенията за обществено хранене за община Панагюрище и
община Стрелча. Ще бъде закупен също специален автомобил за транспортиране на
разделно събрани кухненски отпадъци, които ще се транспортират на инсталацията за
компостиране.

3.1.8. Услуги във връзка със задълженията на общината по чл.19, ал.3, т.11 от
ЗУО за предоставяне на площадки за безвъзмездно предаване на разделно
събрани отпадъци от домакинствата
Създаването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци на
територията на община Панагюрище са нормативно заложени, съгласно изискването за
изграждане на общински площадки в населени места с население над 10 000 жители.
Предвижда се определяне на специална площадка за безвъзмездно предаване на разделно
събрани отпадъци на територията на община Панагюрище.
Това изискване не се прилага за община Стрелча, която има население по-малко от 10 000
жители.

3.2. Схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които
генерират утайки от ПСОВ, в резултат на отвеждането и
пречистването на фекално-битови отпадъчни води
Схемата се прилага за утайки от ПСОВ, генерирани в резултат от отвеждането и
пречистването на битови отпадъчни води от домакинствата и от други източници
(юридически лица) и е описана по-долу:
При тази схема лицата, които ползват услугите по отвеждане и пречистване на
отпадъчните води, в т.ч. и третиране на утайките от ПСОВ, в съответствие с принципа
„Замърсителят плаща" заплащат пълните разходи за тези услуги. Задължените в схемата
лица заплащат услугите чрез такса за отвеждане и пречистване на отпадъчните им води, в
т.ч. и за третиране на утайките, която се изчислява на основата на количеството доведени и
отведени отпадъчни води и разходите за дейността. Таксите се определят от оператора на
ВиК системите на територията на общината и се утвърждават от Комисията за енергийно и
водно регулиране, в съответствие с разпоредби и методики, утвърден чрез нормативна
уредба на национално ниво.
Община Панагюрище
През юни 2015 е въведена в експлоатация пречиствателната станция за отпадъчни води
(ПСОВ) на гр. Панагюрище с капацитет 19 000 е.ж., част от „Интегриран инвестиционен
проект във ВиК секторa за град Панагюрище, община Панагюрище“, по приоритетна ос 1
на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС) по процедура „Подобряване
и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000
13

екв.ж.”. Проектът е на обща стойност 56 652 000, 00 лева. Технологичната схема включва
три етапа на пречистване на отпадъчните води – механично, биологично и обработване на
утайките. Процесите на третиране на утайките целят тяхното стабилизиране,
обезводняване и транспортирането им извън площадката на Пречиствателната станция за
отпадъчни води. Площадката на ПСОВ има площ 28,700 дка и се намира в землището на
гр. Панагюрище, в местността „Мрамор”. Основната цел на проекта е подобряване
качеството на живот на жителите и гостите на Панагюрище чрез осигуряване на
екологосъобразно отвеждане, пречистване и заустване на битовите отпадни води в река
Панагюрска Луда Яна, където те се вливат. Като част от Работния проект за изграждане на
пречиствателната станция е изготвена Програма за управление на утайките, съгласувана с
главния архитект на общината през 2014г.
Община Стрелча
Съгласно „ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ В
ОБЩИНА СРЕЛЧА“, разработен през май 2014 г. „ВиК - С” ЕООД предоставя
канализационни услуги на територията само на град Стрелча, а останалите населени места
нямат изградена инфраструктура за отпадни води, както и съоръжения за пречистването
им. Изградената канализационната мрежа в гр. Стрелча е с дължина е 27 315 метра, а
процента на свързаност е 82%. Няма изградена ПСОВ, няма изградена помпена станция и.
канализационната мрежа е заустена в река Стрелчанска Луда Яна.
В община Стрелча се реализира проект „Изготвяне на идеен проект за ПСОВ, идеен
проект за доизграждане и подмяна на канализационната мрежа, идеен проект за
доизграждане на външен довеждащ колектор до ПСОВ и идеен проект за реконструкция
на водоснабдителната мрежа по трасето на канализационната мрежа за обект:
Интегриран проект за подобряване инженерната вик инфраструктура на гр. Стрелча,
община Стрелча, област Пазарджик., по Оперативна програма „Околна среда
2007-2013”, приоритетна ОС 1. Проектът включва изготвяне на: Идеен проект на цялата
водоснабдителна мрежа на гр.Стрелча с минимум два варианта и съответнa
технико-икономическа обосновка на вариантите; Идеен проект на цялата канализационна
мрежа - смесена - за битови и дъждовни отпадъчни води на гр.Стрелча с минимум два
варианта и съответнa технико-икономическа обосновка на вариантите; Идеен проект на
ПСОВ на гр.Стрелча с минимум два варианта и съответна технико-икономическа
обосновка на вариантите; Идеен проект за доизграждане на външен довеждащ колектор до
ПСОВ гр. Стрелча.
Не се очаква изграждане на ПСОВ гр. Стрелча и генерирането на утайки до края на
периода на действие на Регионалната програма за управление на отпадъците.

3.3. Схема за Разширена отговорност на производителя (РОП) относно
някои групи масово разпространени отпадъци (МРО)
Община Панагюрище
На територията на община Панагюрище функционират следните системи:
• Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община
Панагюрище – за хартиени и композитни отпадъци, пластмасови и метални
отпадъци и стъклени отпадъци от опаковки, която се финансира изцяло от
организациите по оползотворяване - (ООп) „Екопак България” АД с последващо
предварително третиране (сепариране) на разделно събраните отпадъци от
опаковки от „Екоинвест“ ЕООД;
• ИУЕЕО и батерии и акумулатори от домовете могат да се предават на
оползотворяваща организация „ИУЕЕО рециклиране” АД с която Община
Панагюрище има сключен договор за събиране, транспортиране, третиране и
оползотворяване на ИУЕЕО на територията на общината.
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• Община Панагюрище има сключен Договор с организация за оползотворяване на
негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) „НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ” АД
за събиране, транспортиране, третиране и оползотворяване на НУБА на
територията на общината;
• Община Панагюрище има сключен договор с организация по оползотворяване на
излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) „Автомобилно
рециклиране” АД, получили разрешение по ЗУО за оползотворяване на отпадъци
от ИУМПС.
• Община Панагюрище е сключила договор за сътрудничество с „Гарант Авто 1”
ООД за определяне на място за събиране и временно съхранение на отработените
масла на територията на общината.
• Община Панагюрище е сключила договор за сътрудничество с „Пром Агро Трейд
68” ЕООД във връзка с изискванията на Закона по управление на отпадъците и
Наредбата за третиране на излезли от употреба гуми (ИУГ) за безвъзмездно
прилагане на територията на общината на система за разделно събиране, временно
съхраняване и транспортиране на отпадъци от ИУГ образувани от домакинствата,
обществените и административните учреждения. Изпълнителят се задължава да
събира ИУГ от населението както кампанийно (един-два пъти годишно на дати
определени от общината), така и на регламентирана площадка в гр. Панагюрище.
Община Стрелча
На територията на община Стрелча функционират следните системи:
• Система за разделно събиране и сепариране на отпадъци от опаковки на
територията на Община Стрелча – за хартиени и композитни отпадъци,
пластмасови и метални отпадъци и стъклени отпадъци от опаковки, която се
финансира изцяло от организацията по оползотворяване - (ООп) „Екопак България”
АД;
• По данни от общинска администрация община Стрелча има сключени договори със
съответни оператори за третиране на генерираните на територията й видове
отпадъци.
• Община Стрелча е сключила договор с ,,Екорек България“ ЕООД за
оползотворяване на излезли от употреба гуми.
• Кметът на общината е сключил договор с фирма ,, СИТИ КОМПТЪР,, ЕООД град
ПЛОВДИВ, за извършване на сервизното обслужване на компютрите на общинска
администрация, училища и детски градини в община Стрелча. Предмет на нейния
договор и услуга е и събирането, транспортирането и извозването на излезлите от
употреба тонер касети, компютри и съпътстваща техника.

3.3.1. Отговорност на причинителя и притежателя за образуваните отпадъци
чрез пряко заплащане на услугите по извозването и третирането им в
сътрудничество с общини Панагюрище и Стрелча.
Същност на схемата
При тази схема производителят на определени продукти и стоки или доставчикът на
дадена услуга е задълженото лице и носи отговорност за съхраняване, събиране,
транспортиране и третиране на отпадъците, генерирани при производството на
съответните стоки и услуги, в съответствие с нормативните изисквания. Отговорността е
както за осигуряване на цялостната логистика на дейностите по управление на
образуваните отпадъци, за да се изпълнят изискванията на законодателството по
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отпадъците, така и за финансирането на тези дейности. Разглежданата схема е типичен
пример за пълно прилагане на принципа "замърсителят плаща".
Предоставяне възможността на юридически лица - фирми и други, да организират сами
извозването на битови отпадъци и подобни на битовите отпадъци до общинските
инсталации и съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на битовите отпадъци. В
тези случаи фирмите организират сами и финансират и заплащат дейността по
транспортирането. За предаването на битовите отпадъци на общински съоръжения за
третиране на битови отпадъци фирмите заплащат цена на услугата на тон битов отпадък,
по цени определени в общинската наредба за определяне на местните данъци, такси и цени
на услуги.
Генераторите на ОСР на територията на община Панагюрище и Стрелча също организират
сами и финансират съхранението, извозването и последващото оползотворяване и/или
обезвреждане на строителните отпадъци. Генераторите на ОСР организират сами
транспортирането на строителните отпадъци до депо или инсталация за третиране.
В общините Панагюрище и Стрелча е налице изоставане на процеса по осигуряване на
площадки, които общините трябва да осигурят съгласно ЗУО, на които домакинствата и
фирмите могат да оставят разделно събраните ОСР в малки количества от ремонтна
дейност. Това често е една от причините тези отпадъци да се изхвърлят в контейнерите за
смесени битови отпадъци или до тях и съответно да запълват депото за битови отпадъци и
замърсяват уличните пространства.

4. Икономически инструменти и стимули в сектора 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:
• 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 ,,Плащане при изхвърляне " ("Pay-as-you-throw" schemes - PAYT). Това са
инструменти, при които населението и бизнеса заплащат за събирането, извозването и
третирането на генерираните от тях отпадъци. Тези схеми са пряко свързани с
количеството на генерираните от съответните лица отпадъци, като те съответно
заплащат на кг/чувал/контейнер и т.н.

•

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.
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•

Подпомагане на публични проекти в областта на управление на отпадъците с частично
или напълно безвъзмездно финансиране.

На базата на разгледаните в предходната точка схеми и форми за управление на
отпадъците в общини Панагюрище и Стрелча ще бъдат анализирани следните
икономически инструменти, които са свързани с бюджета на общината:
•

Такса битови отпадъци (в т.ч. постъпления от таксата и разходи на общината за
управление на отпадъците);

•

Обезпечения за покриване на последващи разходи за затваряне на депата и отчисления
за депониране на отпадъци (т.нар. отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО);

•

Публични проекти в областта на управлението на отпадъците.

4.1. Такса битови отпадъци (в т.ч. постъпления от таксата и разходи на
общината за управление на отпадъците)
Община Панагюрище
Съгласно сега действащата на територията на общината Наредба за условията и реда за
изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването,
оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени
отпадъци на територията на Община Панагюрище, приета с Решение № 262 от
28.12.2005г., Протокол № 29 размерът на таксата за битови отпадъци се определя съгласно
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Панагюрище.
Съгласно чл. 9, т. 1 от действащата наредба Кметът на Община Панагюрище осигурява
съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери, кофи и други, разделното
събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като определя местата
за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране
на отпадъците от опаковки. Всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, на
които Община Панагюрище е възложила изпълнение на услугата или е сключила писмен
договор за предоставяне на услуги за събирането на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането
им. Със Заповед на Кмета на община Панагюрище до 30 октомври всяка календарна
година се регламентират границите и районите, в които ще се извършва сметосъбиране и
сметоизвозване, както и честотата на извозване. Дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване се извършват по график предварително одобрен от кмета на общината (за
гр. Панагюрище – 5 пъти седмично, а за селата – 2 пъти месечно). Съдовете за битови
отпадъци се разполагат по видове, брой и на места по схема утвърдена от кмета общината
в срок до 30.06.2006 год.
Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Панагюрище, приета с Решение № 660 от 26.02.2003 г.,
приета с Протокол № 34 таксата за битови отпадъци 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. Границите на районите и видът на
предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определя
със Заповед на Кмета на Общината и се обявява публично до 30 октомври на предходната
година. Таксата се заплаща от: собственика на имота, ползвателя - при учредено вещно
право на ползване, концесионера - при предоставяне на особено право на ползване концесия.
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Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския
съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка от дейностите, включваща
необходимите разходи за:
• осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и
други;
• събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
• проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депа за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл.71 „а" и 71" е" от Закона за управление на отпадъците";
• поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.;
Размерът на таксата се определя в левове пропорционално върху основа, определена от
Общински съвет-Панагюрище:
• за незастроени, жилищни и вилни имоти на физически и юридически лица пропорционално на данъчната оценка на имота;
• за нежилищни имоти на юридически лица - пропорционално на отчетна стойност на
имота или според количеството на битовите отпадъци.
Когато до края на предходната година Общински съвет не е определил размер на такса
битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31
декември на предходната година.
В таблица 1 е даден размерът на таксите, определен на основание чл. 67 от ЗМДТ.
Таблица 1 Размер на таксите, определен на основание чл. 67 от ЗМДТ за Община Панагюрище
Длъжници/ вид услуга
Ставка
2014
2015
2016
І. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и 2.10 ‰ - 4.70‰
2.10 ‰ - 4.70‰
2.70 ‰ -5.30‰
за жилищни имоти на предприятия върху
данъчната оценка в т.ч.
1.за сметосъбиране и сметоизвозване
1.00 ‰ - 2.50‰
1.00 ‰ - 2.50‰
1.00 ‰ - 2.50‰
2.за изграждане, поддържане, експлоатация и
0.80 ‰ - 1.20‰
0.80 ‰ - 1.20‰
1.40‰ -1.80‰
закриване на депата за БО
3.за поддържане чистотата на териториите за
0.30‰ – 1.00‰
0.30‰ – 1.00‰
0.30‰ – 1.00‰
обществено ползване
ІІ. За незастроени жилищни парцели намиращи се в
2.30‰
2.30‰
2.9‰
районите на организирането, сметосъбиране и
сметоизвозване – пропорционално върху
данъчната оценка в т.ч.
1.за сметосъбиране и сметоизвозване
0.80 ‰
0.80 ‰
0.80 ‰
2.за изграждане, поддържане, експлоатация и
0.85‰
0.85‰
1.45‰
закриване на депата за БО
3.за поддържане чистотата на териториите за
0.65‰
0.65‰
0.65‰
обществено ползване
ІІІ. За нежилищни имоти -пропорционално върху
15.70‰
15.70‰
16.30‰
отчетна стойност
1.за сметосъбиране и сметоизвозване
11.80‰
11.80‰
11.80‰
2.за изграждане, поддържане, експлоатация и
2.30‰
2.30‰
2.90‰
закриване на депата за БО
3.за поддържане чистотата на териториите за
1.60‰
1.60‰
1.60‰
обществено ползване
ІV. За жилищни и вилни имоти в селата –
5.70‰
5.70‰
6.30‰
пропорционално върху оценка
1.за сметосъбиране и сметоизвозване
2.25‰
2.25‰
2.25‰
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Длъжници/ вид услуга
2.за изграждане, поддържане, експлоатация и
закриване на депата за БО
3.за поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване
V. За нежилищни имоти на предприятията извън
регулационните граници на Общината
- за поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване
VІ. За нежилищни имоти в зависимост от
декларираните съдове:
а/ за един брой контейнери / годишно/
б/ за един брой кофа /годишно/

2014
1.95‰

Ставка
2015
1.95‰

2016
2.55‰

1.50‰

1.50‰

1.50‰

15.70‰

15.70‰

16.30‰

1.60‰

1.60‰

1.60‰

2000лв. + 3.90‰
480лв. + 3.90‰

2000лв. + 3.90‰
480лв. + 3.90‰

2300лв. + 4.50‰
600лв. + 4.50‰

В таблица 2 са показани приходите от такса битови отпадъци на 1 жител и на 1 тон
генерирани отпадъци за община Панагюрище за периода 2009г.-2013г.
Таблица 2 Приходи от такса битови отпадъци на 1 жител (лв.) за Община Панагюрище
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Общо приходи от такса битови
отпадъци (лв.)
Население
на
общината
(бр.жители)
Приходи от такса битови
отпадъци на 1 жител (лв.)
Приходи от такса битови
отпадъци на 1 тон генерирани
отпадъци (лв)

2013г.

938976
28374

981037
28000

1041451
27739

1120044
27458

1030767
27154

33

35

38

41

38

-

-

62

104

114

В сравнение със средните за страната стойности, приходите на община Панагюрище от
такса битови отпадъци на 1 жител са по-ниски от постъпленията на национално ниво за
разглеждания период.2
В таблица 3 са показани разходите, свързани с управление на отпадъците в община
Панагюрище.
Таблица 3 Разходите, свързани с управление на отпадъците в община Панагюрище.
2009
2010
2011
2012
2013
Общо разходи за управление на
отпадъците (лв.)
Население на общината
(бр.жители)
Разходи за управление на
отпадъците на 1 ж. (лв.)
В т.ч. за: нерегламентирани
сметища
Закупуване на съдове за битови
отпадъци
Сметосъбиране и
сметоизвозване на битови
отпадъци

2014

476 363
28374

440 065
28000

460 235
27739

512 920
27458

550 716
27154

698 892
26803

17

16

17

19

20

26

30 500
30 168

30 544
-

30 500
-

28 670
24 900

24 700

48 678

415 695

409 521

429 735

459 350

526 061

650 214

2

Съгласно Отчети за изпълнението на общинските бюджети, НСОРБ, приходите от такса битови отпадъци
на 1 жител средно за България за 2009 г са 57,84 лв, за 2010 г са 62,36 лв, за 2011 г са 67,99 лв, а за 2012 г са
63,55 лв.
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

Отчисления по чл. 64

0

0

61 653

96 345

134 865

157 982

Отчисления по чл. 60

0

0

49 191

27 763

22 478

17 953

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

0

0

0

0

0

0

Саниране, закриване и
рекултивация на стари
замърсявания

0

0

0

0

0

0

212 550

227 437

214 875

239 943

235 585

202 680

Зимно и лятно почистване на
уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите
територии от населените места,
предназначени за обществено
ползване

От данните в таблицата е видно, че най-голям дял в разходите за управление на отпадъци
на територията на общината имат разходите за сметосъбиране и сметоизвозване до депо за
битови отпадъци, следвани от разходите за зимно и лятно почистване на териториите
предназначени за обществено ползване, и разходите за закриване на нерегламентирани
сметища. Отчисленията по чл. 64 и чл. 60 от ЗУО са следващото голямо перо в разходните
отчети, следвани от разходите за снегопочистване и за проектиране.
Община Стрелча
В общински съвет – Стрелча е създадена постоянна комисия по “Социална и инженерна
инфраструктура в общината, общинска собственост, курортно дело, дейности свързани с
предприсъединителните фондове на ЕС и екология”. Комисията се състои от пет
общински съветника. Комисията както и целият общински съвет обсъждат въпроси
свързани с дейностите по управление на отпадъците и размера на такса “смет”.
Собствените приходи на общината са данъчни и не данъчни. В не данъчните приходи е
включена таксата за битови отпадъци, съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
и приходите от такси по ЗООС.
С Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на територията
на община Стрелча (Решение № 15/23.12.2015г. на Общински съвет Стрелча, в сила от
01.01.2015г.) се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на
местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и
срока на тяхното събиране на територията на община Стрелча. Такса за битови отпадъци
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.
Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се извършват по график предварително
одобрен от кмета на общината (за гр. Стрелча – 2 пъти седмично, а за селата – веднъж
седмично). Съдовете за битови отпадъци се разполагат по видове, брой и на места по схема
утвърдена от кмета общината.
Таксата се определя от общинския съвет и се заплаща от:
• собственика на имота;
• ползвателя – при учредено вещно право на ползване;
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• концесионера – при предоставяне на особено право на ползване – концесия;
Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския
съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:
• осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и
други;
• събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
• проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане на битови отпадъци;
• почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии
от населените места, предназначени за обществено ползване.
Размера на такса за битови отпадъци се определя в левове върху данъчната оценка за
жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия върху
данъчната оценка на имота. За нежилищни имоти на предприятия таксата се определя в
лева, според количеството на битовите отпадъци за годината на стандартен съд.
Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, ползвателите
подават декларация в Общинска администрация до 30 ноември на предходната година.
В декларацията се посочват видът и броя на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци,
които не се използват през годината, съобразено с обявената заповед на кмета на общината
честотата на извозването на битовите отпадъци. Когато лицето не е подало декларация в срок,
декларирало е по малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или
не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишния размер на
такса смет на база данъчна оценка и промил, утвърден от Общинския съвет.

В приетите от общинския съвет начин за определяне и размер на таксата битови отпадъци
в течение на годината /чл.68 от ЗМДТ/ не се допускат изменения.
Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите, които не се обслужват
от Общината, за имотите, които няма да се ползват през цялата година и е подадена
декларация за това пред Териториална данъчна дирекция по местонахождение на имота от
собственика или ползвателя до края на предходната година както и в случаите, когато
общината не предоставя услугата и не се извършват разходи по осигуряване на съдове и
сметосъбирене и сметоизвозване. Освобождават се от такса битови отпадъци /ТБО/,
имотите публична общинска собственост.
Съгласно докладна записка от кмета на Община Стрелча предвижда се размера на таксата
за битови отпадъци за 2016 година в община Стрелча да бъде както следва:
Предвижда се увеличение на ставките ТБО за 2016г., поради следните причини:
• През 2016г. започва извозване на битовите отпадъци от селата и града до
регионалното депо в гр.Панагюрище. Това ще доведе до увеличаване на
транспортните разходи, които в приблизителен размер са около 10 000 лв.
• Съгласно Чл. 20. от Наредба №7 издадена от МОСВ, размерът на отчисленията за
обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци
и на депа за неопасни и/или инертни отпадъци (когато отпадъците са от
строителство и разрушаване) за всеки тон депониран отпадък на депата, от 28 лв.на
тон за 2015г., се увеличава на 36 лв. на тон за 2016г. /чл.64 от ЗУО/
• Отчисленията по чл. 60 от ЗУО от 1,32 лв.на тон за 2015г., се увеличават на 7,60
лв.на тон за 2016г.
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• От 2016г. се заплащат и 18,36 лв.на тон такса за обработка на отпадъци
регионално депо Панагюрище.

в

• От 2016г. ще излизат поетапно 80 бр. 4 - кубикови контейнери поради
нерентабилност, които ще бъдат заменени с контейнери тип "Бобър" и метални
кофи.
В Таблица 4 е даден размерът на таксите определен на основание чл. 67 от ЗМД.
Таблица 4 Размер на таксите определен на основание чл. 67 от ЗМДТ за община Стрелча
Длъжници/вид услуга
ставка
2015
2016
І. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищни имоти на
2.8‰
3.3‰
предприятия върху данъчната оценка в т.ч.
1.за сметосъбиране и сметоизвозване
1.6‰
2‰
2.за изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за БО
0.9‰
1.3‰
3.за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
0.3‰
0.3‰
ІІ. За незастроени жилищни парцели намиращи се в районите на организирането,
2.2‰
2.4‰
сметосъбиране и сметоизвозване – пропорционално върху данъчната оценка в т.ч.
1.за сметосъбиране и сметоизвозване
1‰
2.за изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за БО
0.9‰
3.за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
0.3‰
ІІІ. За нежилищни имоти -пропорционално върху отчетна стойност
13.6‰
1.за сметосъбиране и сметоизвозване
8.6‰
2.за изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за БО
2‰
3.за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
3‰
ІV. За жилищни и вилни имоти в селата – пропорционално върху оценка
3,1‰
1.за сметосъбиране и сметоизвозване
1.9‰
2.за изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за БО
0.9‰
3.за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
0.3‰
V. За нежилищни имоти на предприятията извън регулационните граници на 3‰
Общината
- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване
3‰
VІ. За нежилищни имоти в зависимост от декларираните съдове:
а/ за един брой контейнери / годишно/
4000
б/ за един брой кофа /годишно/
1000

1,1,‰
1.0‰
0.3‰
14.4‰
9.1‰
2,3‰
3‰
4‰
2.5‰
1.2‰
0.3‰
3‰
3‰
4050
1100

В таблица 5 са показани приходите от такса битови отпадъци на 1 жител и на 1 тон
генерирани отпадъци за община Стрелча за периода 2009г.-2015г.
Таблица 5 Приходи от такса битови отпадъци на 1 жител (лв.)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Общо приходи от такса
битови отпадъци (лв.)
Население на общината
(бр.жители)
Приходи от такса битови
отпадъци на 1 жител (лв.)
Приходи от такса битови
отпадъци на 1 тон
генерирани отпадъци (лв)

2013г.

2014

2015

141 253
5576

137 188
5531

141 231
5474

184 955
5328

204 000
5251

198 000
5170

226 000
5160

25

25

26

35

39

38

44

40

48

54

231

342

376

545

В сравнение със средните за страната стойности, приходите на община Стрелча от такса
битови отпадъци на 1 жител са по-ниски от постъпленията на национално ниво за
разглеждания период.
В таблица 6 са показани разходите за управление на отпадъците в община Стрелча.
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Таблица 6 - Разходите за управление на отпадъците в община Стрелча
2009

2010

2011

2012

Общо разходи за управление на
отпадъците (лв.)

129 092

149 707

158 254

193 981

Население на общината
(бр.жители)

5576

5531

5474

Разходи за управление на
отпадъците на 1 ж. (лв.)

23

27

Персонал, заплати и
осигуровки

0

Закупуване на съдове за битови
отпадъци

2013

2014

2015

133 000

169 000

191 504

5328

5251

5170

5160

29

36

25

33

37

0

0

0

70 000

76 000

103 506

0

14 794

3 600

18 034

0

40 000

0

Сметосъбиране и
сметоизвозване на битови
отпадъци

129 092

134 913

154 654

175 947

52 000

44 000

24 000

Отчисления по чл. 64

0

0

0

0

23 210

23 630

19 901

Отчисления по чл. 60

0

0

0

0

31 746

40 974

67 536

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

0

0

0

0

0

0

49 523

Саниране, закриване и
рекултивация на стари
замърсявания

0

0

0

0

0

0

0

Зимно и лятно почистване на
уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите
територии от населените места,
предназначени за обществено
ползване

0

0

0

0

11 000

9 000

14 475

В т.ч. за:

От данните в таблицата е видно, че най-голям дял в разходите за управление на отпадъци
на територията на общината имат разходите за сметосъбиране и сметоизвозване до депо за
битови отпадъци, следвани от разходите за закупуване на съдове за битови отпадъци,
разхода за заплати и осигуровки на персонала назначен за дейностите по управление на
отпадъците. Отчисленията по чл. 64 и чл. 60 от ЗУО са следващото голямо перо в
разходните отчети, следвани от разходите по проучване и проектиране и разходите за
зимно и лятно почистване на териториите предназначени за обществено ползване

4.2. Обезпечения за покриване на последващи разходи за затваряне на
депата и отчисления за депониране на отпадъци (т.нар. отчисления по
чл. 60 и чл.64 от ЗУО)
Съгласно протокол от общо събрание на Регионалното сдружение за управление на
отпадъците на общините Панагюрище и Стрелча, публикуван на сайтовете на двете
общини, проведено на 23.06.2015г се предвижда цената за депониране на тон отпадък
постъпила на регионалната система за управление на отпадъците „Панагюрище” до края
на 2015г. да бъде 8лв/т депониран отпадък, както е заложено по план-сметката на Община
Панагюрище.
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Съгласно протокол от общо събрание на Регионалното сдружение за управление на
отпадъците на общините Панагюрище и Стрелча, проведено на 16.12.2015г. г-н Никола
Белишки – кмет на община Панагюрище, предлага цената за обработката на тон отпадък за
2016г за общините, участващи в сдружението да е както следва:
-

За третиране на отпадъците в размер на 18,36 лв, на тон;

-

За обезпечения на тон отпадък по чл.60 от ЗУО в размерна 7,60 лв.;

-

За отчисленията на тон по чл.64 от ЗУО в размер на 36,00 лв.;

-

За транспортиране с контейнеровоз на зелени отпадъци община Стрелча,
заплаща единствено разхода за гориво за предоставяне на съответната
услуга;

На общото събрание е прието за 2016 год. цената на депонирания отпадък от община
Стрелча на РДБО „Панагюрище" да е 61,96 лв./т депониран отпадък.
За депониране на производствени отпадъци на РДБО „Панагюрище" цената да е 65,00 лв./т
депониран отпадък.
Размера на обезпечението по чл.60, ал. 5 от ЗУО съгласно Приложение №1 от Наредба №7
за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци.
• За депата за отпадъци, които са изградени въз основа на инвестиционен проект в
съответствие с изискванията на Наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО за изграждането и
експлоатацията на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци,
размерът на отчисленията в левове за тон депониран отпадък се изчислява както
следва:
Ро = Нр/Кд,
където:
Ро е размерът на отчисленията в левове за тон депониран отпадък;
Нр - размерът на средствата в левове, необходими за извършване на дейностите
по закриване и след експлоатационни грижи на площадката на депото
съобразно инвестиционния проект на депото, в т. ч. за определения размер на
средствата (Нр) за извършване на дейностите по закриване и след
експлоатационни грижи на площадката на депото не може да бъде по-малък от:
а) 22 лв. за квадратен метър от площта на депо за неопасни отпадъци;

Кд (капацитет на депото в тонове) = 190 905 т отпадъци за целия период на ползване.
Общата рекултивационна площ на клетки 1,2,3,1',2' е 63 500 м2.
Така, че минималната стойност на Нр = 63 500х22= 1397 000 лв.
Ро = 1397 000 / 190 905 = 7,3 лв./т депониран отпадък
На общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на
общините Панагюрище и Стрелча кметовете на двете общини приемат размера на
обезпечението по чл. 60, ал.5 от ЗУО да е 7,30 лв/т депониран отпадък за 2015г. и 7,60 лв. за
2016г.
Съгласно справка на община Панагюрище за периода 2011 – 2014 г. са внесени следните
обезпечения и отчисления чл. 60 и чл.64 от ЗУО, показани в Таблица 7.
Таблица 7. Обезпечения и отчисления чл. 60 и чл.64 от ЗУО - община Панагюрище
Дължими и внесени обезпечения и
отчисления

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

в т.ч. по чл.60

49 191

27 763

22 478

17 953

по чл.64

61 653

96 345

134 865

157 982
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0

Изразходени средства по чл.60 и чл.64

0

0

0

Съгласно справка на община Стрелча за периода 2013 – 2015 г. са внесени следните
обезпечения и отчисления чл. 60 и чл.64 от ЗУО, показани в Таблица 8.
Таблица 8. Обезпечения и отчисления чл. 60 и чл.64 от ЗУО - община Стрелча
Дължими и внесени обезпечения и
отчисления

2013 г.

2014 г.

2015 г.

в т.ч. по чл.60

23 210.45

23 630.21

19 900.61

по чл.64

31 746.48

40 974.48

67 536.48

Изразходени средства по чл.60

0

0

0

Изразходени средства по чл.64

0

0

62 000

4.3. Публични проекти в областта на управлението на отпадъците
Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион
Панагюрище”. Проектът се управлява от водещата в региона община Панагюрище, с
партньор община Стрелча. Проектът „Изграждане на регионалната система за управление
на отпадъците в регион Панагюрище”, се изпълнява по Приоритетна ос 2: „Подобряване и
развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ на Оперативна програма
„Околна среда“ 2007-2013, по процедура с референтен номер ВG161РО005/10/2.10/07/22.
Проектът е на обща стойност 18 299 654,65 лв, от които безвъзмездното финансиране по
ЕФРР е 17 392 832,8лв., и финансиране от бенефициента 906 821,87лв.
Съгласно протокол от последното Общо събрание на Регионалното сдружение за
управление на отпадъците на общините Панагюрище и Стрелча, публикуван на сайтовете
на двете общини, проведено на 23.06.2015г кметовете на двете общини приемат размера на
средствата за собствено финансиране по ДБФП № DIR-5112122-C012/14.12.2012г., както
са определени в Допълнително споразумение №2 към същия договор. Собствения
финансов принос по проекта е определен на 906 821,87лв., от които за община
Панагюрище са 775 332,70лв., а за община Стрелча са 131 489,17лв. Приет е и крайния
срок (14.08.2015г), до който община Стрелча трябва да преведе своя дял от собствения
финансов принос по проекта за „Изграждане на регионална система за управление на
отпадъци за общините Панагюрище и Стрелча“.
Целта на проекта е прилагане на интегриран подход за осигуряване на екологосъобразно,
икономически ефективно и социално поносимо третиране на битови отпадъци в Община
Панагюрище и Община Стрелча чрез изграждане на регионална система за управление на
отпадъците, съответстваща на нормативните изисквания. Интегрираният подход
предполага обхващане на целия поток образувани отпадъци от територията на двете
общини и прилагане на комплекс от мерки за екологосъобразното им третиране.
Екологосъобразното третиране на отпадъците се изразява в ограничаване негативното
въздействие на процеса върху всички компоненти на околната среда (въздух, води, почви,
биоразнообразие) и ограничаване потреблението на ресурси (включително енергия) при
следване на йерархията за управление на отпадъците, посочена в Директива 2008/98/ЕС,
транспонирана в националното законодателство със Закона за управление на отпадъците.
Изградената регионална система за управление на отпадъци се намира на площадка с
размер приблизително 131 282 кв. м., разположена в местността „Братаница”, в землището
на град Панагюрище. Регионалната система за управление на отпадъците в регион
Панагюрище, с партньор община Стрелча, ще обслужва население от 30 176 жители. По
проекта са изградени следните подобекти:
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• Депо за неопасни отпадъци – изграждане на 1 клетка, южно от рекултивираното
съществуващо сметище. Общия капацитет на депото е 219 223 тона, а капацитетът
на клетката 59 765 тона; обема на клетката обезпечава събирането на отпадъци за
период от осем години.
• Инсталация за компостиране на зелени отпадъци с общ капацитет 1277,5 т./год –
включваща изграждане на съоръжения за навеси за ферментация и узряване на
компоста с помещение за дробилката, навес за узряване на компоста, навес със сито
за готовия компост, навес за съхранение на готовия компост;
• Стопански двор с приемна зона и инженерна инфраструктура гаражи за техника и
складови помещения както и административен комплекс от сгради за нуждите на
работещите на територията на депото. На територията на приеманата зона:
контролно пропускателен пункт (КПП) и административна сграда; електронен
кантар; бариери; гараж с работилница и склад материали; навес за техника за
експлоатация на депото; дезинфекционен трап; автомивка – за измиване и
дезинфекция на сметовозните машини; открит склад за стоманобетонни панели;
открит паркинг.
• Усвояване на терен, чрез рекултивация на съществуващите депа на общини
Панагюрище и Стрелча.
• Изграждане на довеждаща инфраструктура – довеждащ асфалтов път, 1200м
довеждащ водопровод и вътрешно площадкови комуникации – ВиК и
електропроводи ( вкл. площадков водопровод и водомерна шахта; резервоар с
помпена шахта за питейно и противопожарно водоснабдяване; площадкова
канализация – разделна, каломаслоуловители, локално пречиствателно съоръжение
за битово – фекални отпадъчни води, трафопост).
„Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на
инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище
и Стрелча” № 58231-48-352, одобрен за финансиране от Оперативна програма “Околна
среда 2007 – 2013 г.”. Община Панагюрище има подписан договор за безвъзмездна
финансова помощ с Министерството на околната среда и водите на обща стойност
1 247 200 лв. Проектът се финансира по Оперативна програма “Околна среда”. Проектът е
разработен с цел да се въведе нов модел за подобряване и развитие на инфраструктурата за
третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча, който ще
спомогне за намаляване на общото количество депонирани отпадъци, както и за тяхното
екологично оползотворяване. Техническа помощ за изготвяне на проектите за РСУО.
Община Панагюрище
В община Панагюрище се реализира проект „Интегриран инвестиционен проект във ВиК
секторa за град Панагюрище, община Панагюрище“, по приоритетна ос 1 на Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС) по процедура „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.”.
Проектът е на обща стойност 56 652 000 лева. Технологичната схема включва три етапа на
пречистване на отпадъчните води – механично, биологично и обработване на утайките.
Процесите на третиране на утайките целят тяхното стабилизиране, обезводняване и
транспортирането им извън площадката на Пречиствателната станция за отпадъчни води.
Община Стрелча
В община Стрелча се реализира проект „Изготвяне на идеен проект за ПСОВ, идеен
проект за доизграждане и подмяна на канализационната мрежа, идеен проект за
доизграждане на външен довеждащ колектор до ПСОВ и идеен проект за реконструкция
на водоснабдителната мрежа по трасето на канализационната мрежа за обект:
ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ИНЖЕНЕРНАТА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА
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НА ГР.СТРЕЛЧА, ОБЩИНА СТРЕЛЧА, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК., по Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013”, приоритетна ОС 1 . Идейният проект включва
изготвяне на: Идеен проект на цялата водоснабдителна мрежа на гр.Стрелча с минимум
два варианта и съответнa технико-икономическа обосновка на вариантите; Идеен проект
на цялата канализационна мрежа - смесена - за битови и дъждовни отпадъчни води на
гр.Стрелча с минимум два варианта и съответнa технико-икономическа обосновка на
вариантите; Идеен проект на ПСОВ на гр.Стрелча с минимум два варианта и съответнa
технико-икономическа обосновка на вариантите; Идеен проект за доизграждане на
външен довеждащ колектор до ПСОВ гр. Стрелча.

5. Основни изводи и препоръки
•

И двете общини от РСУО регион Панагюрище са изпълнили изискванията на чл. 22 от
ЗУО и са приели нормативна уредба за управление на отпадъците на местно ниво,
отговаряща на изискванията на националното законодателство.

•

Организацията на дейностите по събиране, третиране и транспортиране на отпадъци
(вкл.строителни и производствени) на територията на общините от регион
Панагюрище е определена с Наредби за управление на отпадъците на територията на
община Панагюрище и на община Стрелча.

•

На територията на общини Панагюрище и Стрелча, които са част от РСУО,
функционира и се доразвива организация по отношение на разделното събиране на
почти всички видове битови отпадъци, за които общините имат ангажименти,
произтичащи от националното законодателство.

•

В общините се прилага принципът „замърсителят плаща“ относно строителните
отпадъци и утайките от ПСОВ.

•

Принципът „замърсителят плаща" се е прилагал частично по отношение услугите,
свързани с битовите отпадъци поради технически проблеми, свързани с измерване на
точното количество изхвърлени битови отпадъци, особено от домакинствата до
въвеждането в експлоатация на Регионална система за управление на отпадъците през
октомври 2015г.

•

Общини Панагюрище и Стрелча са създали нормативна възможност за юридическите
лица да заплащат услугите по организирано сметоизвозване на база количество чрез
предварителна заявка или чрез самостоятелно организиране на транспортирането им.

•

Принципът „Разширена отговорност на производителя“ се прилага на територията на
община Панагюрище и на община Стрелча за следните групи масово разпространени
отпадъци (МРО): отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори
(НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО),
излезли от употреба гуми (ИУГ) и отработени масла, като общините са сключили
договори за сътрудничество с организации за оползотворяване на тези видове МРО.

•

Общини Панагюрище и Стрелча реализират постъпления от такса битови отпадъци на
1 жител по-ниски от постъпленията на национално ниво за разглеждания период
заложени в РПУО.

•

Най-голям дял в разходите за управление на отпадъци на територията на община
Панагюрище имат разходите за сметосъбиране и сметоизвозване до депо за битови
отпадъци, следвани от разходите за зимно и лятно почистване на териториите
предназначени за обществено ползване, и разходите за закриване на
нерегламентирани сметища. Отчисленията по чл. 64 и чл. 60 от ЗУО са следващото
голямо перо в разходните отчети, следвани от разходите за снегопочистване и за
проектиране.

•

Най-голям дял в разходите за управление на отпадъци на територията на община
Стрелча имат разходите за сметосъбиране и сметоизвозване до депо за битови
27

отпадъци, следвани от разходите за закупуване на съдове за битови отпадъци, разход
за заплати и осигуровки на персонала, назначен за дейностите по управление на
отпадъците. Отчисленията по чл. 64 и чл. 60 от ЗУО са следващото голямо перо в
разходните отчети, следвани от разходите по проучване и проектиране и разходите за
зимно и лятно почистване на териториите предназначени за обществено ползване.
•

Предвижда се да продължава досегашната практика за малки количества ОСР от ремонтни
дейности на домакинствата (напр. до 3 куб.м.), както и за едрогабаритни отпадъци (ЕГО)
осигуряване от общините възможност за безплатното им извозване от домовете срещу
предварителна заявка в рамките на няколко дни и по предварително установен график.
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Анализ 7

Анализ на институционалния капацитет в
сферата на управлението на отпадъците
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1. Въведение
Анализът се стреми да отговори на следните основни въпроси:
•

Изпълняват ли се в пълен обхват правомощията и отговорностите на органите на РСУО
съгласно нормативните актове?

•

Какво е състоянието на човешките ресурси, натоварени с функции за подпомагане на
дейността на РСУО, и на тяхната техническа и информационна обезпеченост?

•

Кои са основните препоръки за оптимизиране на организационното осигуряване на РСУО?

За осигуряване на необходимата информация за анализа са използвани следните методи:
•

Проучване на протоколи от заседания, сключени споразумения и други документи на
РСУО.

•

Информация от общините членки относно персонала, ангажиран с функции за подпомагане
на дейността на РСУО.

•

Провеждане на анкети/интервюта с членове на Общото събрание и с експерти с възложени
функции за подпомагане на дейността на РСУО за изясняване на състоянието и на
бъдещите потребности от гледна точка на капацитет за изпълнение на функциите.

РСУО Панагюрище
Съгласно вътрешните правила между общините от Регионално сдружение за управление на
отпадъците за регион „Панагюрище” за постигане на ефективно управление на дейностите по
отпадъците, приети на събранието на 23.06.2015 г., сдружението е юридическо лице със
седалище в община Панагюрище. Дейността на сдружението се подпомага и осигурява от
общинските администрации на общините Панагюрище и Стрелча, като всеки от членовете на
общините членки на Сдружението определя със заповед служители от съответната общинска
администрация които да подпомогнат дейността му. Целта на Сдружението е да постигне
ефективно управление на отпадъците във всички общини членки. Общото събрание се състои
от кметовете на общините членки, областния управител на област Пазарджик участва в Общото
събрание на сдружението без право на глас. За председател на РСУО е избран кмета на община
Панагюрище, а на основание чл.19, ал.7 от ЗУО са определени по двама служители от Община
Панагюрище и от община Стрелча, които да подпомагат и осигурят дейността на Регионалното
сдружение. Свикването на общото събрание става веднъж на всеки шест месеца, чрез писмена
покана. Заседанията на общото събрание са публични, освен ако Общото събрание не реши
заседанието да бъде проведено при закрита врата. Всяка община членка на сдружението е
длъжна да публикува на интернет-страницата на съответната община решенията на общото
събрание на Сдружението в тридневен срок от подписването на Протокола от заседанието.
Решенията се поставят на информационните табла на всяка от общините, като копия се
изпращат в общината, седалище на Сдружението. Председателят на общото събрание изпраща
копие от решенията на общото събрание на Министъра на околната среда и водите и на
областния управител.

2. Анализ на функциите на община Панагюрище и община Стрелча
за управление на отпадъците
Структурата на общинските администрации, отговорни за политиката по управление на
отпадъците, съответства на общоприетото устройство на администрацията в България. В
голямата си част управлението на отпадъците е делегирано на основните административни
единици – дирекции и отдели. В големите и много големите общини, именно дирекциите и
отделите са звената, отговорни за политиката по управление на отпадъците.
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В „Анализа на нормативната уредба" подробно са описани правомощията на общините за
управление на отпадъците. В съответствие тези правомощия и обобщения преглед на
възложените с нормативната уредба в областта на отпадъците функции на общината, е
анализиран институционалният капацитет на общини Панагюрище и Стрелча с акцент върху
контролните функции на общините.
В община Панагюрище и община Стрелча според разпределението на дейностите, които
извършват при подпомагане на органите на местната власт, общинската администрацията е
обща и специализирана. Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията
на кмета на общината, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната
администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.
Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на кметовете
на общините, свързани с тяхната компетентност. Дирекциите, отделите и секторите са
структурни звена на ръководство, координация и контрол в съответните сфери от работата на
общинската администрация.
В обобщен вид, функциите за управление на отпадъците могат да се групират в следните
направления на компетентност:
•

функции по политиката за отпадъците - разработване на общински програмни и
нормативни документи;

•

функции по предоставяне на услуги - дейности по събиране и третиране на отпадъците,
разработване на годишни бюджети и определяне на годишните такси за предоставяне на
услугата;

•

функции по наблюдение и контрол - извършване на контрол и инспекции, в т.ч.
превантивен, текущ и последващ контрол и координация с други органи;

•

функции за привличане на обществеността
информационно-образователни дейности;

-

обществени

консултации,

В зависимост от начина на подпомагане изпълнението на правомощията на кметовете за
управление на отпадъците, определени звена в общинската административна структура имат:
•

основна функция - функция, която подпомага по същество определено правомощие,
политика, стратегия, план, програма; или

•

спомагателна функция - функция, която се изразява в съдействие, координация, техническа
помощ и други подобни, по отношение на определено правомощие, политика, стратегия,
план, програма.

Съгласно вътрешните правила между общините от Регионално сдружение за управление на
отпадъците за регион „Панагюрище” за постигане на ефективно управление на дейностите по
отпадъците, приети на събранието на 23.06.2015 г. сдружението е юридическо лице със
седалище в община Панагюрище. Дейността на сдружението се подпомага и осигурява от
общинските администрации на общините Панагюрище и Стрелча, като всеки от членовете на
общините членки на Сдружението определя със заповед служители от съответната общинска
администрация които да подпомогнат дейността му. Целта на Сдружението е да постигне
ефективно управление на отпадъците във всички общини членки. Общото събрание се състои
от кметовете на общините членки, областния управител на област Пазарджик участва в
Общото събрание на сдружението без право на глас. Свикването на общото събрание става
веднъж на всеки шест месеца, чрез писмена покана. Заседанията на общото събрание са
публични, освен ако Общото събрание не реши заседанието да бъде проведено при закрита
врата. Всяка община членка на сдружението е длъжна да публикува на интернет-страницата на
съответната община решенията на общото събрание на Сдружението в тридневен срок от
подписването на Протокола от заседанието. Решенията се поставят на информационните табла
на всяка от общините, като копия се изпращат в общината, седалище на Сдружението.
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Председателят на общото събрание изпраща копие от решенията на общото събрание на
Министъра на околната среда и водите и на областния управител.
Община Панагюрище
В община Панагюрище основните функции, свързани с политиката по управление на
отпадъците, са възложени на мероприятие “Управление на дейностите по опазване на околната
среда и водите” в което работят трима експерти - един ръководител, той и главен експерт по
опазване качеството на атмосферния въздух и водите, старши експерт “управление на
отпадъците”, старши експерт "Опазване на земите и горите"
Функции в конкретни области от управление на отпадъците имат и други дирекции в
специализираната администрация, които подпомагат дейността на “Управление на дейностите
по опазване на околната среда и водите”. Във връзка с финансовото, правното,
административното и друго обезпечаване на политиката за управление на отпадъците функции
са възложени на дирекции от общата администрация.
Дирекциите, отделите и звената са структурни звена на ръководство, координация и контрол в
съответните сфери от работата на общинската администрация и подпомагат за изпълнението на
политиката на общината по управление на отпадъците, участват в разработването,
актуализирането и изпълнението на стратегии, програми, нормативни документи свързани с
управлението на дейностите по отпадъците, включително и дейностите за информиране на
обществеността и бизнеса:
•

Заместник-кмета по стопански дейности - подпомага кмета на общината в ръководството на
сферите общинска собственост, устройство на територията, стопански дейности,
строителство, екология, чистота и озеленяване, евроинтеграция и инвестиции;

•

Кмет на кметство организира провеждането на благоустройствени, комунални и други
мероприятия; приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда; осигурява
извършването на административни услуги на физически и юридически лица; организира
изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до
територията и гражданите на кметството. В състава на община Панагюрище влизат
кметствата: Баня, Бъта, Елшица, Левски, Оборище, Панагюрски колонии, Поибрене,
Попинци.

•

Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на
общинската администрация за точното спазване на нормативните актове, организира и
отговаря за дейността на общинската администрация, организира деловодството,
документооборота в общината и общинския архив, отговаря за дейността на службите по
гражданска регистрация, административно обслужване и обредните дейности, следи за
изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на ОбС и кмета на общината,
контролира изпълнението на решенията на общинския съвет; отговаря за работата с молбите,
жалбите, сигналите и предложенията на граждани и юридически лица,

Дирекция „Административно-правно и информационна обслужване”
• Звено „Правно-нормативно обслужване” съгласува проектите на заповеди на кмета на
общината; дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения; участва при /
съгласуването / съставянето, изменението и прекратяването на договори. Води регистър
на сключените договори; участва в комисии за конкурси и търгове, провеждани от
общината и в комисиите по процедури за обществени поръчки;
• Звено „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество” подпомага кмета на общината в представянето на политиката и дейността на органите на
местната власт пред обществеността; осъществява връзките на общината с
правителствени, политически, обществени и граждански организации; осигурява
работните срещи на кмета и зам.кметовете в заседания, съвети, делови посещения,
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форуми и др.; организира приема на кмета с граждани и изнесените приеми в кметствата
на общината; организира пресконференции на ръководството с местните медии;
извършва проучване и анализ на общественото мнение, създава условия за активна
обратна връзка с гражданите чрез подходящи форми, с цел коригиране и
усъвършенстване на взаимодействието на общинската администрация с тях; води и
поддържа в актуално състояние регистър на международната кореспонденция на
общината, както и регистър на подписаните международни актове и архива за тях;
• Отдел „Човешки ресурси”: извършва експертно-методическа, организационна и
техническа дейност по управление на човешките ресурси в общината; осъществява
методическа, организационна и техническа дейност при оценката на изпълнението на
задълженията от служителите в Общинска администрация; подпомага методически
служителите в кметствата на общината в областта на трудовото законодателство;
отговаря за квалификацията и преквалификацията на кадрите. Изготвя годишния план
за задължителното и специализирано обучение на служителите в администрацията,
следи за изпълнението му, изготвя необходимите отчети и анализ, свързани с
обучението; участва в дейностите по разработване, актуализиране и утвърждаване на
длъжностните характеристики на служителите в общинска администрация, общински
дейности и звена; организира, участва и отговаря за подготовката и провеждането на
конкурсни процедури и конкурентен подбор за свободни длъжности в общинска
администрация и за управители на търговски дружества; води и съхранява
задължителните за дейността регистри, дневници и книги; изготвя годишния отчет за
дейността на общинска администрация и други отчети за държавните институции
•

Отдел “Административно и информационно обслужване“:
• Звено „Информационно обслужване” - проучва необходимостта от специализирани
потребителски програмни продукти за нуждите на общинска администрация и
осигурява внедряването на нови такива, поддържа актуалността и развива Интернет
страницата на общината;
• Звено „Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ)” - осъществява
деловодната дейност на администрацията; приема и регистрира заявленията на
гражданите за извършване на административни услуги и ги предава за изпълнение на
звената в администрацията; връчва на физически и юридически лица изготвените по
тяхно искане документи; следи за спазване на сроковете за изпълнение на преписките и
изготвя
различни
видове
отчети
за
извършените
услуги;
извършва
информационно–аналитична работа във връзка със заявленията, жалбите,
предложенията и сигналите на гражданите; осигурява информация за
административните услуги, извършвани от общината; поддържа в актуално състояние
информационните табла с решенията на Общинския съвет и нормативните актове,
приети от него; приема заявления за достъп до обществена информация и връчва с
протокол изготвената информация; приема оферти по обществени поръчки, конкурси и
др., организирани от общинската администрация; организира съхраняването и
обработката на текущия архив на дирекцията, като предоставя исканите справочни
документи на физически и юридически лица; осъществява инкасирането на местните
приходи, събирани от общината и отчита събраните суми по сметките на Общинска
администрация;

Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и бюджет”
•

Звено: „Бюджет и работна заплата” - организира разработването, приемането и
актуализацията на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация; изготвя
бюджетна прогноза за следващи периоди; оказва методическа помощ по разработването
и изпълнението на бюджета на всички разпоредители, дейности и звена; осъществява
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оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в сферата на здравеопазване,
образование, култура, социални дейности и кметства; обобщава отчетите на всички
разпоредители и звена и изготвя отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината.
•

Звено: „Финансово - счетоводни дейности” изготвя обобщени счетоводни отчети за
изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното разходване на средствата
съгласно утвърдения бюджет; извършва счетоводното отчитане на приходите и
разходите на общинския бюджет; изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и
приложенията към него, съгласно Закона за счетоводството и счетоводните стандарти;
организира отчетността на дълготрайните активи на общината, извършва
инвентаризации в сроковете по Закона за счетоводството; подпомага кмета на общината
за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на
общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични
средства и стоково-материални ценности;

Специализираната администрация:
Дирекция „Териториално-селищно устройство”
• Звено „Кадастър и регулация” - организира изработването на нови кадастрални и
специализирани карти и планове и съгласуването им с инстанциите при необходимост;
ръководи, координира и контролира цялостната документация на общината при
взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра; съхранява всички налични
кадастрални и регулационни планове и техните изменения, оценителни протоколи,
отчуждителни преписки и протоколи за строителна линия в техническия архив; участва
в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи; проучва и
предлага решение по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и
регулационни планове; издава скици, справки и удостоверения за идентичност за
случаите, предвидени в закон или друг нормативен акт; подготвя документи за
прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти; участва в
подготовката на документи за отчуждаване на поземлени имоти или части от тях по реда
на ЗУТ и ЗОС; участва в подготовката на преписки за промяна предназначението на
земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи за общински цели;
• Звено „Инвестиционни дейности и управление на пътищата” - съгласува проекти на
инженерната инфраструктура и благоустрояването в общината; организира и провежда
процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, на които ще изпълнява
инвеститорски функции и инвеститорски контрол; изготвя и (или) проверява
договорите на проектанти, строители и консултанти преди сключването им; участва в
рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на общината;
извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и
сигнали, свързани с дейността на звеното; участва в разработка на краткосрочни и
дългосрочни програми - международни и местни, свързани с дейността на дирекцията;
съдейства и участва при разработване на проекти за финансиране от национални,
европейски и др. международни фондове.
• Звено „Архитектура и строителен контрол” - изпълнява функциите и задачите по
устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията
(ЗУТ) и др.; поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на
подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им, регистър на издадените
разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.; съставя
констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за премахване на неподходящи по
вид и местонахождение второстепенни, стопански и временни постройки, павилиони и
будки; извършва технически проучвания и проверки по молби и сигнали на гражданите
и отговаря на същите; издава удостоверения в рамките на своята компетентност; участва
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в приемателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за национален и
строителен контрол (РДНСК) и в комисии, свързани с дейността на общината;
Дирекция ”Управление на общинска собственост и стопански дейности”
• Звено „Общинска собственост” - отговаря за откриването на процедури, изготвянето на
тръжни документации, провеждане на търгове и конкурси при отдаване под наем,
извършване на продажби на общински имоти и вещи, учредяване на ограничени вещни
права, общински концесии, обществени поръчки и други форми на управление и
разпореждане с общински ресурси; подготвя необходимите документи и провежда
процедури по замени на общински недвижими имоти с имоти на физически и/или
юридически лица; участва в разработването на планове, анализи, програми, проекти на
нормативни актове на общината, дава становища по проекти за нормативни актове;
изготвя справки и отчети, предложения и становища, извършва техническа обработка на
преписки и систематизиране на информация, свързани с дейността на общинските
стопански субекти и общинската собственост; изучава, анализира, разработва и
предлага експертни становища и решения по проблеми на управлението и
разпореждането със земи, води и гори – общинска собственост; участва в
разработването на проекти за нормативни актове на общината в областта на селското
стопанство, дава становища и прави предложения за определянето на местни такси в
тази област; извършва проверки по жалби и сигнали на граждани и фирми за нарушени
права, относно опазването и ползването на земеделски земи, води и гори и изготвя
съответни административни актове; изготвя отговори на молби, заявления и жалби на
граждани, касаещи разпореждането, управлението и стопанисването на общинската
собственост; планира, организира и
контролира проучването, залесяването,
стопанисването и охраната на общинския горски фонд; контролира, приема и отговаря
за количеството и качеството на извършените работи по лесокултурните мероприятия,
подписва и отговаря за верността на първичните документи;
• Звено „Стопански дейности” - осъществява контрол по изпълнение на дългосрочните и
краткосрочни бизнес-програми на общински търговски дружества, внася предложения
до ОбС за резултатите от финансовата политика на общински търговски дружества и
анализира дейността им; координира дейността на транспортните фирми за ефективно
транспортно обслужване на гражданите от общината, издава необходимите
разрешителни документи съгласно действащата нормативна уредба в областта на
транспорта; организира, подготвя и участва в провеждане на процедури по възлагане на
обществени поръчки и конкурси в областта на транспорта, в рамките на дадените му
компетенции; обработва преписките и отговаря за подготовка на документи, свързани с
разрешителни режими на търговските обекти, заведения за обществено хранене и
развлечения и др., съхранява досиетата и води съответните регистри; извършва
проучвания и анализи и определя тенденциите в развитието и проблематиката в
областта на търговията, туризма и потребителската защита; извършва контрол по реда
на Закона за търговия и защита на потребителите и Закона за туризма; контролира
уличното осветление на територията на общината, подготвя и участва в процедури по
възлагане на обществени поръчки, свързани с избор на изпълнител по поддръжка и
ремонт на уличното осветление; извършва проверки по сигнали на граждани и фирми в
рамките на основните му контролни функции; участва в разработването на планове,
анализи, програми, проекти на нормативни актове на общината, дава становища по
проекти за нормативни актове.
• Звено „Проекти и обществени поръчки” - предлага, ръководи, координира и отчита
разработването и представянето на проекти по национални, европейски и международни
фондове и програми за реализиране на приоритетите и целите на общината; организира
и участва в разработването и актуализацията на Общински план за развитие, областни и
регионални планове за развитие, както и други краткосрочни и дългосрочни програми
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свързани с дейността на звеното; подпомага и участва в работата на аналогични
структури на областно, регионално и национално ниво и осигурява партньорство на
неправителствени организации и други организации в полза на общината; проучва опита
на други общини и неправителствени организации и осъществява контакти със страни и
организации от ЕС с цел сътрудничество; извършва проверка и подготвя доклади,
становища и отговори на писма, молби и сигнали, свързани с дейността на звеното;
организира, ръководи и контролира провеждането на обществени поръчки в общинска
администрация.
•

Отдел „Местни данъци и такси” - организира, изпълнява и контролира събирането на
местните данъци и такси; изготвя списъци по населени места за дължимите данъци и такси на тримесечие и годишно; раздава, разяснява, приема и обработва различни видове
декларации по ЗМДТ; издава различни видове удостоверения, изпраща съобщения,заверки
и др.;

Община Стрелча
Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната власт и
на специализираната администрация и извършва дейности по административното
обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. Специализираната
администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на органите на
местната власт. Дирекциите, отделите и секторите са структурни звена за ръководство,
организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската
администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и
функции, определени в нормативните актове и този правилник. Структурните звена на
общинската администрация участват в изготвянето и реализирането на проекти за
привличане на средства от национални и международни програми и фондове, за развитие
на инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при разработване и
реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации.
• Заместник кмет на общината - ръководи дейността на следните специализирани
звена: евроинтеграция, стопански дейности, строителство, екология, курортно
дело, здравеопазване, туризъм, чистота; упражнява оперативен контрол при
възлагане на обществените поръчки на общината; организира, контролира и
отговаря за изпълнението на програмите и решенията на общинския съвет в сферата
на определените дейности; председател е на комисиите определени със закони или
поднормативни актове, които определят, че се оглавяват от заместник кметове.
•

- Кметове на кметства: с.Смилец, с.Свобода, с.Блатница, с. Дюлево. Всеки кмет
има пълномощия да: организира провеждането на благоустройствени, комунални и
др. мероприятия; упражнява контрол за законосъобразното използване и отговарят
за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията
на кметството; предприема мерки за подобряване и възстановяване на околната
среда и организира охраната на полските имоти; осигурява извършването на
административни услуги на физически и юридически лица; организира и ръководи
защитата на населението при бедствия и аварии; свиква общо събрание на
населението в кметството; представлява населеното място пред населението,
обществени и политически организации и пред други кметства; Отговарят за
спазването на наредбите на Общинския съвет на територията на населеното място;
Кметовете на кметства се отчитат писмено за дейността си пред кмета на общината
на 3 месеца; Кметовете на кметства изпълняват и други функции, възложени им от
закона, подзаконови нормативни актове, решения на общински съвет или от кмета
на общината.

•

Секретарят на общината - организира, координира и контролира функционирането
на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове;
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Организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив;
Следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на общината;
Отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите; изготвя
план-сметки и ги предлага за утвърждаване във връзка с културните мероприятия;
утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното
обслужване на физическите и юридическите лица; организира обучението и
преквалификацията на общинската администрация във връзка с повишаване
ефективността на работа.
•

Финансовият контрольор на общината осъществява предварителния финансов контрол в общината за законосъобразност
на: решенията/действията, свързани с разпореждане с активи и средства
(включително поемането на задължения и извършване на разходи);
решенията/действията, свързани с управление и стопанисване на имуществото
(включително отдаване под наем с цел получаване на приходи); други решения, от
които се пораждат права, респ.задължения за общината и/или нейните служители;
участва в изграждане и въвеждане на системи за финансово управление и контрол
по отношение на средствата, получени от републиканския или общинския бюджет,
както и средства по програми на ЕС; разработва указания за изграждане и
функциониране на системите за финансово управление и контрол във всички
разпоредители със средства от по-ниска степен; развива и адаптира системите за
финансово управление и контрол съобразно специфичните цели и особености на
общината; актуализира системите за финансово управление и контрол при промяна
в нормативната уредба, промяна в структурата на общината както и в отговор на
установени грешки, слабости или пропуски в нея; Подготвя вътрешни актове, с
които се въвеждат и актуализират системите за финансово управление и контрол;
Оказва методическа помощ за прилагане на системите за финансово управление и
контрол, включително при промяна в нормативната уредба; Участва в
идентифициране и управление на рисковете, които могат да попречат за постигане
на целите, чрез въвеждане на контролни механизми, които ще минимизират
последиците от тях; Изисква и проверява всички документи и приложенията към
тях, по силата на които се поема задължение или се извършва разход;

•

Директор на дирекция „Административно, финансово и информационно
обслужване” има на подчинение 10 служители - Организира изпълнението на
всички финансово-икономически задачи на общината; Организира и контролира
разработването на проектобюджета на общината и по кметства; Участва в
изготвянето на инвестиционната програма на Общината; Организира и контролира
разработването на проектобюджета на общината и по кметства; Съставя и предлага
за одобрение план-сметките по извънбюджетните сметки и финансовите такива;
Пряко управлява финансовите ресурси на общината; Контролира изпълнението на
бюджета на общината както в приходната, така и в разходната му част; Участва в
изготвянето на тръжни и конкурсни документи; Подписва всички договори, в които
страна е Общината; Отговаря за навременното и пълно финансиране на всички
поделения и дейности на Общината; Изготвя анализи и прави заключения и
предложения за необходимостта от финансови средства и тяхното изразходване;
Отговаря за навременното и пълно финансиране на всички поделения и дейности на
Общината; Отговаря за изготвяне на план-сметките и калкулациите на разходите
при определяне на местните данъци и такси и цени на услуги предоставяни от
общината. Отговаря за планиране и събиране на местните данъци. Представя
периодично на Националното сдружение на общините в Република България
унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с цел отстояване
интересите на общините в преговорите с Министерство на финансите и други
министерства и ведомства.
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•

Гл.специалист деловодство и обредни дейности: осъществява деловодната дейност
на администрацията; приема и регистрира входящата кореспонденция като я
предава за изпълнение на звената в администрацията; Работи с оперативна
програма „Архимед”; предава на физическите и юридическите лица изготвените по
тяхно искане документи; осъществява методическо съдействие на Центъра за
информационно и административно обслужване на гражданите; подпомага
организирането, съхраняването и обработката на общинския архив, като предоставя
исканите справочни документи на физически и юридически лица;

•

Финансово счетоводната дейност на общината се извършва от Главния
счетоводител и оперативните счетоводители /ст.счетоводител и счетоводител/ по
съответните направления - извършват счетоводното отчитане на приходите и
разходите на общинския бюджет; водят отчетност на всички дълготрайни активи
чрез проверки и инвентаризации в изпълнение на чл. 21 и 22 от Закона за
счетоводството; Изготвят годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията
към него, съгласно чл. 23 – 32 от Закона за счетоводството и Примерните
национални счетоводни стандарти; Организират отчетността на дълготрайните
активи на общинска администрация; Организират разработването, приемането и
актуализацията на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация;

Специализираната администрация е организирана в една дирекция “Устройство на
територията, МДТ, общинска собственост, евроинтеграция, хуманитарни и стопански
дейности с 13 служители.
• Директорът на дирекция “Специализирана администрация”: Организира,
ръководи, контролира, координира, отчита и носи отговорност за дейността на
дирекцията; Извършва разпределение на постъпилите в дирекцията материали,
подписва и съгласува подготвените от служителите на дирекцията документи,
отговори, становища и др.; Изготвя предложения за разработване на проекти и
програми за икономическо развитие на общината и участва в тяхното разработване
и реализиране и др.; Отговаря следене и за разработване на проекти по програми на
Европейския съюз и други донорски програми.
•

Главен специалист „Стопански дейност и туризъм” - организира разработването и
изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта
на устойчивото развитие на икономиката; участва в работата на Консултативния
съвет по туризъм

•

Главен инженер и инвеститорски контрол - осъществява ръководството,
координация и контрол на капиталното строителство (публично, просветно,
здравно и др.) на територията на общината; съгласува проекти на инженерната
инфраструктура и благоустрояването в общината; подготвя програма и провежда
политика по енергийна ефективност; изпълнява инвеститорски функции, свързани с
проектирането, изграждането на обекти от капиталното строителство, чистотата и
озеленяването и извършва заверки на заповедните книги за строежите; извършва
проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали
свързани с дейността на отдела; участва в разработка на краткосрочни и
дългосрочни програми – международни и местни, свързани с дейността на отдела;

•

Звено „Местни данъци и такси“ 2 служители - Дейността на звеното е организирана
от старши счетоводител МДТ и гл.специалист МДТ. Оперативният контрол върху
дейността му се осъществява от директора на дирекцията и от Директора на
дирекция АФИО. Установяват, обезпечават и събират местните данъци – данък
върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, данък при
придобиване на имущество при дарение и възмезден начин, други местни данъци;
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Следят за своевременното внасяне на събраните суми от такси, услуги в приход на
общинския бюджет;
•

Служителите отговарящи за Евроинтеграцията и регионалното развитие /1 един
гл.експерт и двама главни специалисти „Евроинтеграция и регионално
развитие”/ извършват в следните дейности: Участват в издирването на програми на
Европейския съюз и други, по които общината може да участва с проекти;
Участват активно в разработването и защитата на проекти по донорски
програми; Участват при разработването на целите и задачите за развитие на
общината; Предлагат идеи за стопанското развитие на общината; Отговарят за
посрещането на делегации и гости в Общината и организира настаняването и
престоя им.; Отговарят за поддържане на връзките с побратимени градове, както и
правят предложение за създаване на нови такива.

•

специалист Екология - участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за
устойчиво развитие по отношение на околната среда; участва в разработването,
провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и
възстановяването на природата и екологичната политика на територията на
общината; участва в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост
на екологичните общински мероприятия и обекти; координира дейността на
общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, РЗИ, БД ИБР, като
и с: неправителствените екологични и природозащитни организации и движения,
научната общност (висшите училища и университети), частните и държавни фирми,
неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията;
контролира екологичното състояние на общината; организира и контролира
спазването на нормативните документи, свързани с опазването на декоративната,
горската растителност и тази в земеделските земи; упражнява редовен контрол по
опазване на чистотата и зелените площи, стопанисване на зелените площи от
граждани, физически и юридически лица; изготвя и реализира програма за
решаване на проблемите, свързани с бездомните кучета; разяснява, предупреждава
и осведомява широката общественост по отношение на всички дейности, намерения
и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с
тях, чрез всички средства за масова информация; Провеждане на процедурите и
изготвяне необходимата документация по чл.34 от ЗСПЗЗ за защита правата на
собствениците на земеделски земи с възстановено право на собственост на
територията на община Стрелча; Даване на разрешения за отсичане на сухи дървета
и кастрене на клони; Съобщения за предстоящи растително-защитни мероприятия,
указание и уведомяване за промяна в списъка на забранените пестициди
установяване и отчитане залежалите и негодни препарати по растителна защита;
Свеждане решения, заповеди и инструкции на ОблД “З”, ОблА, Районна служба по
растителна защита; Проверка и заверка списъците за провежданите задължителни
мероприятия за селскостопанските животни в града; Следи за спазване на
нормативните актове на общината, свързани с домашните животни. Извършва
всички необходими действия, както и подготовка на документи и разрешителни,
свързани с предоставената от МОСВ на общината за ползване за 25 години минерална вода. Извършва и други дейности, възложени от Кмета на общината.

•

Информатор туристически център - Разработва програми за развитие на туризма и
следи за тяхното изпълнение; Участва в изготвянето и актуализирането на
общинската програма в областта на туризма и културата; Работи за популяризиране
на туристическия продукт на общината и разработването му; Участва в
подготовката на проекти по Европейски програми,свързани с туризма;
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•

Домакин и касиер събирач на приходи - основните дейности са свързани със
събирането на приходи от извършваните от общината услуги по Наредбата за
администрирането на местните такси и цени на услуги;

2.1. Разработване на общински програмни и нормативни документи
Съгласно ЗУО от 2012 г. общинската програма за управление на отпадъците трябва да се
разработи в съответствие със структурата и периода на действие на НПУО, т.е. 2014-2020 г.
Законът позволява кметовете, които участват в регионални сдружения за управление на
отпадъците, да разработят една обща програма за територията на съответния регион за
управление на отпадъци или всяка община да си разработи общинска програма за управление на
отпадъците. Община Панагюрище и Община Стрелча в момента са в процес на изготвяне на
нова регионална програма за управление на отпадъците, с период на действие 2016-2020г,
съгласно изискванията на ЗУО.
Съгласно изискванията на националното законодателство за отпадъци, общините имат
задължение да разработват следните документи в областта на управление на отпадъците:
Община Панагюрище:
•

Програма на община Панагюрище за управление на отпадъците

Община Панагюрище има изготвена Актуализирана Програма за управление на дейностите по
отпадъците 2011-2015г. Актуализирането на програмата е извършено 2010г. съгласно
изискванията на чл.29, ал.3 от ЗУО и с цел хармонизация с „Инвестиционен проект за
подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в
Общините Панагюрище и Стрелча” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”,
Приоритетна ос 2.
Програмата включва анализ на генерираните на територията видове отпадъци, описание и
анализ на съществуващото състояние и практики за управлението на отпадъци, включително
система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци, събиране, транспортиране,
предварително третиране, временно съхранение, оползотворяване и обезвреждане на
отпадъците. Разгледана е системата за административно управление на отпадъците. Във връзка
с изграждане на Регионален център за неопасни отпадъци за проектен регион Панагюрище в
съседство на съществуващото депо за отпадъци на община Панагюрище е извършена
проучване, в т.ч. на съществуващата документация и практики по управление на отпадъците в
общината, оценка на съществуващата инфраструктура за третиране и управление на отпадъците
в Община Панагюрище, прогнозиране и планиране на дейностите по управлението на
отпадъците. Резултатите са отразени в доклада по проекта за "Техническа помощ за подготовка
на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за
третиране и управление на отпадъците в Общините Панагюрище и Стрелча и проектиране на
рекултивацията на регламентирано депо Панагюрище 1 в Община Панагюрище и депото в
местността "Окопана" в землището на град Стрелча". Докладът е изготвен в края на 2009 год.
Направен е също преглед на мерките обезпечаващи прилагането на програмата и източниците за
финансиране на дейностите по управление на отпадъците. Програмата включва също план за
действие за периода 2010 – 2015 година с основните мерки и дейности, предвидени за
изпълнение на поставените в Програмата цели. Годишният отчет за изпълнение на програмата
се представя пред Общинския съвет - Панагюрище и отчетът се предоставя на РИОСВ
-Пазарджик не по-късно от 31 март всяка година.
Отговорното структурно звено за разработване на програмата за управление на отпадъците в
община Панагюрище е мероприятие “Управление на дейностите по опазване на околната среда
и водите” което участва в разработването на планове, анализи, програми, проекти на
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нормативни актове на общината, засягащи качеството на атмосферния въздух и водите,
околната среда, отпадъците, дава становища по проекти за нормативни актове. Експертите,
работещи в мероприятието отговарят за съгласувателната 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 (ПМС №139/24.06.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ
бр.94/30.11.2012 г.).
Други структурни звена за разработване на програмата за управление на отпадъците в община
Панагюрище са звено „Проекти и обществени поръчки” в Дирекция „Управление на общинска
собственост и стопански дейности", както и звено „Общинска собственост” което отговаря за
разработването на планове, анализи, програми, проекти на нормативни актове на общината,
дава становища по проекти за нормативни актове
• 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 публикува на интернет страницата на общината и да
проведе обществено обсъждане на проекта за наредба.
Сега действащата Наредба за управление на отпадъците на територията на община Панагюрище
е приета с Решение № 262 от 28.12.2005 г., Протокол No 29. Наредбата определя условията и
реда за изхвърлянето, събирането, транспортирането, претоварването, оползотворяването и
обезвреждането на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци на територията на
Община Панагюрище. Съгласно чл. 7 при поискано с писмена молба съдействие от общината,
засегнатите лица, в чието държане се намират отпадъците, които трябва да се отстранят,
получават информация за фирмите, притежаващи разрешение или регистрационен документ по
смисъла на чл.12 от ЗУО за дейности с отпадъци, действащи на територията на общината и
координати за връзка с тях.
С наредбата се регламентират задълженията на кмета за организирането и прилагането на
система за разделно събиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи,
съдържащи живак, организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезли от
употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване; определяне на
места за смяна на отработени масла и информиране на обществеността за това; определяне на
места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии. Задължение на кмета
на общината е да информира чрез средствата за масова информация и по други достъпни
начини за местата за събиране на излезлите от употреба лампи, както и датите на провежданите
кампании, информира обществеността за местата за смяна на отработени масла, включително
сервизите и бензиностанциите, извършващи смяна на отработени масла на територията на
общината. Съгласно наредбата физическите и юридически лица, предлагащи за продажба
моторни и трансмисионни масла, поставят на подходящи и достъпни места в търговските си
обекти списъка на местата в които се извършва смяна на отработени масла на територията на
общината, като посочват и точен адрес, телефон и фирма на най–близкото място за смяна на
отработени масла.
•

Наредба по чл.22 от ЗУО и чл. 9 от ЗМДТ
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Нормативната уредба изисква общинският съвет да приеме наредба за администрирането на
местните такси и цени на услуги, в т.ч. и таксата за битови отпадъци. Със ЗМДТ се
регламентира механизмът за финансиране изпълнението на задълженията на общините по
управлението на битовите отпадъци, възложени със ЗУО. Такса „битови отпадъци" се заплаща
за услугите по събиране, транспортиране и обезвреждане в депа или оползотворяване в други
съоръжения за битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места. Таксата се определя в годишен размер за всяко
населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка
дейност, включваща необходимите разходи за осигуряване на услугите.
В общината е разработена и приета Наредба за определянето и администрирането на местни
такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище (Решение № 660/26.02.2003г. на
Общински съвет Панагюрище, изм. с Решение № 427-31.10.2013 г.
•

Основни функции, свързани с управление на отпадъците

Основните функции, свързани с изготвяне на планови и нормативни документи в областта на
управлението на отпадъците в община Панагюрище, са възложени на мероприятие „УДООСВ”
и старши експерт „управление на отпадъците” работещ към мероприятието, както и
служителите на общинска фирма чистота.

Ръководителят на мероприятието оказва съдействие и консултира другите служители от
общината и кметствата по въпроси, касаещи преките му задължения и косвено управлява
финансовите ресурси, свързани с дейностите по управление на околната среда и водите в
общината. Отговаря за подготовката на програми, становища, предложения и информационни
материали пред общинския съвет, касаещи дейността на мероприятието, както и управлението
на дейностите по околната среда и водите, оказва съдействие и пряко участие в изпълнение на
дейностите по опазване на околната среда и водите за кметствата и другите общински
структури в общината; самостоятелно или съвместно с другите специалисти да организира
подготовката и да участва в провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки в
рамките на предоставените компетенции.
Старши експерт “Управление на отпадъците” съвместно с ръководителя на мероприятието
подготвя програми, становища, предложения и информационни материали пред Общинския
съвет, касаещи управлението на отпадъците; подготвя становища и проекти в областта на
управлението на отпадъците на територията на общината; самостоятелно или съвместно с други
специалисти организира, подготвя и участва в провеждането на процедури по възлагане на
обществени поръчки в рамките на предоставените компетенции; дава становища и прави
предложения за определянето размера на местните такси, касаещи отпадъците по ЗМДТ; води
регистър на освободените от такса “смет” лица; участва в разработването на планове, анализи,
програми, проекти на нормативни актове на общината, засягащи съответната област, дава
становища по проекти за нормативни актове; подготвя и предоставя необходимите отчети по
управлението на отпадъците; отговаря по откриването на процедури, изготвянето на тръжни
документации, провеждане на търгове и конкурси, касаещи управлението на отпадъците;
изучава държавната политика в областта на дейността за която отговаря, проучва опита на
други общини и неправителствени организации, и осъществява контакти, с цел сътрудничество;
работи в тясно сътрудничество с РИОСВ, РЗИ, ДВСК, РПУ, РС “ПБЗН”, ГЗ, както и с
останалите структури в общината;
Функциите на Дирекция „Управление на общинска собственост и стопански дейности“ и на
съставните й звена са да подпомагат мероприятие „УДООСВ” по отношение на управление на
отпадъците.
Функциите на Дирекцията в тази област се обезпечават от функциите на звено „Общинска
собственост” което отговаря за които участва в разработването на планове, анализи, програми,
проекти на нормативни актове на общината. Звено „Проекти и обществени поръчки” - предлага,
ръководи, координира и отчита разработването и представянето на проекти по национални,
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европейски и международни фондове и програми за реализиране на приоритетите и целите на
общината; организира и участва в разработването и актуализацията на Общински план за
развитие, областни и регионални планове за развитие, както и други краткосрочни и
дългосрочни програми свързани с дейността на звеното; подпомага и участва в работата на
аналогични структури на областно, регионално и национално ниво и осигурява партньорство на
неправителствени организации и други организации в полза на общината; проучва опита на
други общини и неправителствени организации и осъществява контакти със страни и
организации от ЕС с цел сътрудничество; извършва проверка и подготвя доклади, становища и
отговори на писма, молби и сигнали , свързани с дейността на звеното; организира, ръководи и
контролира провеждането на обществени поръчки в общинска администрация.
Докато за изготвяне на програмни документи основните функции са изцяло на Звено „Проекти
и обществени поръчки”, при изготвяне на нормативни актове в областта на управлението на
отпадъците функции имат и други дирекции в специализираната администрация. Във връзка с
финансовото, правното, административното и друго обезпечаване на политиката за управление
на отпадъците, функции са възложени на няколко дирекции в общата и специализирана
администрация.
Други административни структури в общината, имащи отношение към управлението на
отпадъците са: Заместник кмета по стопански дейности, Кметовете на кметства – 8; Постоянна
комисия „Екология, туризъм, селско и горско стопанство”.
Координация на процесите по разработването, актуализирането и изпълнението на стратегии и
програми, свързани с управлението на дейностите по отпадъците, както и на дейностите за
изготвяне и актуализиране на Наредбата по чл. 22 от ЗУО при промяна в нормативните
изисквания е възложена на мероприятие “УДООСВ” което е пряко подчинена на зам.-кмет на
общината.
С въвеждането на регионалните системи и регионалните структури за управление на
отпадъците се налага да се прецени разпределението на функциите и задачите между
общинската администрация и регионалните структури. Към Общинския съвет на община
Панагюрище е създадена постоянна комисия „Екология, туризъм, селско и горско стопанство”,
която се занимава с въпросите за опазване на околната среда.
За изготвяне и актуализиране на Наредбата по чл. 22 от ЗУО мероприятие “УДООСВ” има
основна функция, докато основна функция за изготвяне на Наредбата по чл. 9 от ЗМДТ има
отдел „Местни данъци и такси” и Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и бюджет”.
Община Стрелча:
•

Програма на община Стрелча за управление на отпадъците

Община Стрелча има изготвена Актуализирана Програма за управление на дейностите по
отпадъците 2011-2015г приета с Решение № 602/ 25.08.2011год. от заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 25.08.2011год. с Протокол № 59. Актуализирането на програмата е извършено
съгласно изискванията на чл.29, ал.3 от ЗУО във връзка с „Инвестиционен проект за
подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в
Общините Панагюрище и Стрелча” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”,
Приоритетна ос 2.
Програмата включва анализ на генерираните на територията видове отпадъци, описание и
анализ на съществуващото състояние и практики за управлението на отпадъци, включително
система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци, събиране, транспортиране,
предварително третиране, временно съхранение, оползотворяване и обезвреждане на
отпадъците. Разгледана е системата за административно управление на отпадъците. Разгледана
е подробно предвижданата системата на регионалното сдружение за управление на отпадъците
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и е дадена информация за регионалния център за третиране на отпадъци. Направен е също
преглед на мерките обезпечаващи прилагането на програмата и източниците за финансиране на
дейностите по управление на отпадъците. Програмата включва също план за действие за
периода 2010 – 2015 година с основните мерки и дейности, предвидени за изпълнение на
поставените в Програмата цели. Годишният отчет за изпълнение на програмата се представя
пред Общинския съвет - Панагюрище и отчетът се предоставя на РИОСВ -Пазарджик не
по-късно от 31 март всяка година.
Отговорен за разработване на програмата за управление на отпадъците в община Стрелча е
дирекция „Специализирана администрация”, специалист „Екология”, който отговаря и за
съгласувателната 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 (ПМС
№139/24.06.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.94/30.11.2012 г.).
• 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 публикува на интернет страницата на общината и да
проведе обществено обсъждане на проекта за наредба.
Сега действащата Наредба за управление на отпадъците на територията на община Стрелча е
приета с Решение № приета с решение №1056/30.04.2015 г. от Общински съвет Стрелча. С
наредбата се уреждат правата и задълженията на физическите и юридическите лица,
учрежденията и организациите и взаимоотношенията между тях при осъществяването на
дейностите по управление на отпадъците, изискванията към площадките за предаване на
отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на
площадките. Определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително
разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на
битови (ТБО) и строителни отпадъци (СО), включително биоразградими отпадъци (БРО),
биоотпадъци (БО), опасни битови отпадъци (ОБО), масово разпространени отпадъци (МРО), на
територията на община Стрелча, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците
(ДВ бр.53 от 13.07.2012 г.) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и
заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и
такси.
•

Наредба по чл.22 от ЗУО и чл. 9 от ЗМДТ

Нормативната уредба изисква общинският съвет да приеме наредба за администрирането на
местните такси и цени на услуги, в т.ч. и таксата за битови отпадъци. Със ЗМДТ се
регламентира механизмът за финансиране изпълнението на задълженията на общините по
управлението на битовите отпадъци, възложени със ЗУО. Такса „битови отпадъци" се заплаща
за услугите по събиране, транспортиране и обезвреждане в депа или оползотворяване в други
съоръжения за битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места. Таксата се определя в годишен размер за всяко
населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка
дейност, включваща необходимите разходи за осигуряване на услугите.
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В общината е разработена и приета Наредба за определянето и администрирането на местните
такси и цени на територията на община Стрелча (Решение № 15/23.12.2015г. на Общински
съвет Стрелча, в сила от 01.01.2015г.)
•

Основни функции, свързани с управление на отпадъците

Основните функции, свързани с изготвяне на планови и нормативни документи в областта на
управлението на отпадъците в община Стрелча, са възложени на Дирекция „Специализирана
администрация“. Функциите на водещата Дирекция „Специализирана администрация“ и на
съставните й специалисти и звена не са ясно разписани по отношение на управление на
отпадъците. Няма определено звено, което да се занимава с управление на отпадъците, а
определените функции на дирекцията са възложени на специалист „Екология ”. Директорът на
дирекция “Специализирана администрация” изготвя предложения за разработване на проекти и
програми за икономическо развитие на общината и участва в тяхното разработване и
реализиране и др.; Отговаря за следене и за разработване на проекти по програми на
Европейския съюз и други донорски програми. Главният инженер и инвеститорски контрол осъществява ръководството, координация и контрол на капиталното строителство (публично,
просветно, здравно и др.) на територията на общината; съгласува проекти на инженерната
инфраструктура и благоустрояването в общината; подготвя програма и провежда политика по
енергийна ефективност; изпълнява инвеститорски функции, свързани с проектирането,
изграждането на обекти от капиталното строителство, чистотата и озеленяването и извършва
заверки на заповедните книги за строежите; извършва проверка и подготвя доклади, становища
и отговори на писма, молби и сигнали свързани с дейността на отдела; участва в разработка на
краткосрочни и дългосрочни програми – международни и местни, свързани с дейността на
отдела.
Други административни структури в общината, имащи отношение към управлението на
отпадъците са: Заместник-кмета на общината, кметовете на кметства - 4; Комисия “Социална и
инженерна инфраструктура в общината, общинска собственост, курортно дело, дейности
свързани с предприсъединителните фондове на ЕС и екология”, която се състои от пет
общински съветника. Комисията както и целият общински съвет обсъждат въпроси свързани с
дейностите по управление на отпадъците и размера на такса “смет”.
Цялостната координация на процесите по разработването, актуализирането и изпълнението на
стратегии и програми, свързани с управлението на дейностите по отпадъците, както и на
дейностите за изготвяне и актуализиране на Наредбата по чл. 22 от ЗУО при промяна в
нормативните изисквания е възложена на зам.-кмет на общината.
За изготвяне и актуализиране на Наредбата по чл. 22 от ЗУО дирекция „Специализирана
администрация”, гл. специалист „Екология ”, има основна функция, докато основна функция за
изготвяне на Наредбата по чл. 9 от ЗМДТ има звено „Местни данъци и такси”, Финансовия
контрольор на общината, дирекция „Административно, финансово и информационно
обслужване”.

2.2. Събиране, транспортиране, оползотворяване и третиране на
отпадъците
Основна цел на дейността на община Панагюрище и община Стрелча в тази област е да предоставя
качествени услуги за населението и бизнеса на територията на общините за управление на
отпадъците в съответствие с компетенциите, възложени й в нормативната уредба.

•

Подходи за организация на изпълнението на функциите

Община Панагюрище и община Стрелча обезпечават изпълнението на функциите, свързани с
управлението на битовите отпадъци, като прилагат комбинация от няколко подхода за
организация и финансиране на дейностите:
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чрез структурни звена на общинската администрация, чиито ангажименти се определят с
Устройствения правилник на общинската администрация на община Панагюрище и община
Стрелча ;
чрез сключване на договори с избрани изпълнители по реда на ЗОП за дейностите:

-

-

-

събиране и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и поддръжка на съдовете за
битови отпадъци; зимно и лятно почистване на улици и други места на територията на
общините;

-

предварително третиране на смесени битови отпадъци, вкл. сепариране, рециклиране,
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на общините;

-

организиране на система за разделно събиране, приемане за последващо третиране и
обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата;

чрез публично-частно партньорство с организации по оползотворяване на масово
разпространени отпадъци и други бизнес организации за изпълнение на дейностите за
следните видове отпадъци:

-

-

отпадъци от опаковки и отпадъчни материали (хартия, картон, стъкло, метали и
пластмаса); събиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за
оползотворяване и/или обезвреждане на ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ;

- партньорство за участие в Регионално сдружение за управление на отпадъците –
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”.
Проектът се управлява от водещата в региона oбщина Панагюрище, с партньор община
Стрелча. Проектът „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион
Панагюрище”, се изпълнява по Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за третиране на отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“
2007-2013. Изградената регионална система за управление на отпадъци се намира на площадка с
размер приблизително 131 282 кв. м., разположена в местността „Братаница”, в землището на
град Панагюрище.

•

Функции на структурните звена в администрацията във връзка със събиране,
транспортиране, оползотворяване и третиране на отпадъците

Анализът на създадената структурна организация показва, че община Панагюрище и община
Стрелча прилагат всички разрешени от закона методи за извършване на тази група дейности.
С цел оптимизиране на системите за управление на потоците отпадъци, общините са извели
от административната структура функции за събиране, транспортиране, оползотворяване и
третиране на отпадъците чрез възлагане на външни изпълнители на част от правомощията
във връзка с предоставяне на услугите. Прегледът на сключените договори с външни
изпълнители и другите подходи за възлагане показва, че те обхващат управление на всички
потоци отпадъци и обезпечават функциите за изпълнение на изискванията към общините на
ЗУО и подзаконовите нормативни документи.
Функция

Изпълнение

Събиране и сметоизвозване на битови отпадъци Възложени на външен изпълнител чрез договор за
всяка от общините
Разполагане и поддръжка на съдовете за битови Възложени на външен изпълнител чрез договор за
отпадъци
всяка от общините
Третиране на смесени битови отпадъци

Възложен на външен изпълнител чрез договор за
всяка от общините
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Функция

Изпълнение

Събиране, транспортиране и третиране на
строителни отпадъци от ремонтна дейност

Дейностите по събиране и транспортиране са
възложени на фирмите, с които община Панагюрище
и община Стрелча имат договори за събиране и
транспортиране на битови отпадъци.

Събиране, транспортиране и третиране на
биоразградими отпадъци

Възложени на фирмите, с които общините имат
договори за сметосъбиране и сметоизвозване на
смесени битови отпадъци

Разделно събиране на отпадъци от опаковки и
отпадъчни материали (хартия, картон, стъкло,
метали и пластмаса)

Възложени на външни изпълнители чрез договор за
всяка от общините

Разделно събиране, приемане за последващо
третиране и обезвреждане на опасни отпадъци
от домакинствата

Възложени на външни изпълнители чрез договори за
всяка от общините

Събиране, временно съхраняване,
предварително третиране и предаване за
оползотворяване и/или обезвреждане на
ИУМПС, ИУЕЕО, ИУГ, отработени масла

Възложени на външни изпълнители чрез договори за
всяка от общините

Депониране на битови отпадъци

Възложено на външен изпълнител

Мониторинг, рекултивация и
Възложено на оператора на регионалното депото
следексплоатационни грижи на съоръженията за
обезвреждане на битови отпадъци

Във връзка с изпълнението на дейностите за управление на различните потоци отпадъци
основните функции са възложени на:
- мероприятие “УДООСВ” подпомогнати от специализираната администрация на общината:
звено „Правно- нормативно обслужване”, в дирекция „Административно-правно и
информационна обслужване”, звено „Проекти и обществени поръчки” в Дирекция
„Управление на общинска собственост и стопански дейности", както и звено „Общинска
собственост” за община Панагюрище и
- Директор на дирекция „Административно, финансово и информационно обслужване”,
дирекция „Специализирана администрация”, специалист „Екология ” за община Стрелча.
Съгласно изискванията на ЗУО и Наредбата за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри,
мероприятие “УДООСВ” събира и докладва информация за отпадъците пред НСИ.
При възлагане на дейности за отпадъци на външни изпълнители на територията на община
Панагюрище мероприятие “УДООСВ” подпомогнати от звено „Правно-нормативно
обслужване”, звено „Проекти и обществени поръчки” организира, ръководи и контролира
провеждането на обществени поръчки в общинска администрация. Звено „център за услуги и
информация на гражданите“ в Дирекция „Административно-правно и информационна
обслужване приема оферти по обществени поръчки, конкурси и др., организирани от
общинската администрация, Звено „Инвестиционни дейности и управление на пътищата” организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, на които ще
изпълнява инвеститорски функции и инвеститорски контрол; изготвя и (или) проверява
договорите на проектанти, строители и консултанти преди сключването им.
Звено „Правно-нормативно обслужване” води регистър на сключените договори на община
Панагюрище. При възлагане на дейности за отпадъци на външни изпълнители на
територията на община Стрелча дейностите се извършват от дирекция „Специализирана
администрация”.
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Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и бюджет” на община Панагюрище обобщава
отчетите на всички разпоредители и звена и изготвя отчета за касовото изпълнение на
бюджета на общината и оказва методическа помощ по разработването и изпълнението на
бюджета на всички разпоредители, дейности и звена. Директор на дирекция
„Административно, финансово и информационно обслужване” на община Стрелча пряко
управлява финансовите ресурси на общината, контролира изпълнението на бюджета на
общината както в приходната, така и в разходната му част и подписва всички договори, в
които страна е Община Стрелча
Липсват функции по отношение на ангажиментите на общините, въведени със ЗУО от 2012 г.
във връзка с осигуряване на площадки за отпадъците от строителство и разрушаване от
ремонтна дейност на домакинствата. Препоръчително е в Правилника за устройството и
дейността на общинските администрация да се регламентират функции относно ОСР.
Функциите на структурните звена в общинската администрация осигуряват в голяма степен
възложените с нормативната уредба правомощия.
Разпределението на функциите е ясно и няма припокриване на функции между дирекциите.

2.3. Разработване на годишни бюджети и определяне на такси за управление
на отпадъците
Община Панагюрище:
Основна функция за разработване на годишния бюджет и определяне на таксите за управление
на отпадъците има Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и бюджет", като: Звено
„Бюджет и работна заплата" има функции по организира разработването, приемането и
актуализацията на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация; изготвя бюджетна
прогноза за следващи периоди; оказва методическа помощ по разработването и изпълнението
на бюджета на всички разпоредители, дейности и звена; осъществява оперативно ръководство
за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити в сферата на здравеопазване, образование, култура, социални дейности и
кметства; обобщава отчетите на всички разпоредители и звена и изготвя отчета за касовото
изпълнение на бюджета на общината. Звено: „Финансово - счетоводни дейности” изготвя
обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното
разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет; извършва счетоводното отчитане на
приходите и разходите на общинския бюджет; изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и
приложенията към него,
Отдел „Местни данъци и такси” - организира, изпълнява и контролира събирането на местните
данъци и такси; включително и на такса битови отпадъци въз основа на годишна план-сметка
за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа
или други съоръжения, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
Дирекция „Местни данъци и такси" изготвя списъци по населени места за дължимите данъци и
такси - на тримесечие и годишно; раздава, разяснява, приема и обработва различни видове
декларации по ЗМДТ, дава информация на данъчно задължените лица относно размера на
техните задължения за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции
по ЗМДТ.
Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и бюджет" планира бюджета, като част от
програмата за управление на дейностите по отпадъците за участие в процеса на планиране на
бюджетните средства за изпълнението на програмите и стратегиите, свързани с управлението
на дейностите по отпадъците. Дирекция " Финансово-счетоводни дейности и бюджет"
разработва проекта на годишната план-сметка за управление на отпадъците по чл. 66 от ЗМДТ.
На база получената информация се изготвя доклад относно план-сметката и размера на такса
битови отпадъци за следващата година. Докладът се подписва от заместник кмета на община
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Панагюрище и кметовете на кметства и се внася в общинския съвет за обсъждане в постоянните
комисии и приемане до края на текущата година.
Общинският съвет одобрява за следващата година: План-сметка за дейностите по събиране,
транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Панагюрище, размера
на такса битови отпадъци.
Община Стрелча:
Основна функция за разработване на годишния бюджет и определяне на таксите за управление
на отпадъците има Дирекция "Административно, финансово и информационно обслужване”.
Директора на Дирекция „АФИО” и Директора на „БКС и ОИ” определят такса „смет” на
територията на общината. Дирекцията организира и контролира разработването на
проектобюджета на общината и по кметства; съставя и предлага за одобрение план-сметките по
извънбюджетните сметки и финансовите такива; пряко управлява финансовите ресурси на
общината; Контролира изпълнението на бюджета на общината както в приходната, така и в
разходната му част; подписва всички договори, в които страна е Общината; отговаря за
навременното и пълно финансиране на всички поделения и дейности на Общината. Отговаря за
изготвяне на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне на местните данъци и
такси и цени на услуги предоставяни от общината, отговаря за планиране и събиране на
местните данъци. Дирекцията "Административно, финансово и информационно обслужване”
разработва проекта на годишната план-сметка за управление на отпадъците по чл. 66 от ЗМДТ.
На база получената информация се изготвя доклад относно план-сметката и размера на такса
битови отпадъци за следващата година. Докладът се подписва от заместник кмета на община
Стрелча и кметските наместници и се внася в общинския съвет за обсъждане в постоянните
комисии и приемане до края на текущата година.
Общинският съвет одобрява за следващата година: План-сметка за дейностите по събиране,
транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Стрелча, размера на
такса битови отпадъци.
Финансово счетоводната дейност на общината се извършва от Главния счетоводител и
оперативните счетоводители /ст.счетоводител и счетоводител/ по съответните направления извършват счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет; водят
отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризации в изпълнение на чл.
21 и 22 от Закона за счетоводството; Изготвят годишен финансово-счетоводен отчет и
приложенията към него. Организират разработването, приемането и актуализацията на
бюджета на общината по пълна бюджетна класификация.
Финансовият контрольор на общината - осъществява предварителния финансов контрол в
общината за законосъобразност на: решенията/действията, свързани с разпореждане с активи и
средства (включително поемането на задължения и извършване на разходи);
решенията/действията, свързани с управление и стопанисване на имуществото (включително
отдаване под наем с цел получаване на приходи); участва в изграждане и въвеждане на системи
за финансово управление и контрол по отношение на средствата, получени от републиканския
или общинския бюджет, както и средства по програми на ЕС; разработва указания за
изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол във всички
разпоредители със средства от по-ниска степен; развива и адаптира системите за финансово
управление и контрол съобразно специфичните цели и особености на общината; актуализира
системите за финансово управление и контрол при промяна в нормативната уредба. Оказва
методическа помощ за прилагане на системите за финансово управление и контрол,
включително при промяна в нормативната уредба; Участва в идентифициране и управление на
рисковете, които могат да попречат за постигане на целите, чрез въвеждане на контролни
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механизми, които ще минимизират последиците от тях; Изисква и проверява всички документи
и приложенията към тях, по силата на които се поема задължение или се извършва разход;
Звено „Местни данъци и такси“ установява, обезпечава и събира местните данъци включително
и на такса битови отпадъци въз основа на годишна план-сметка за дейностите по
сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Звено „Местни
данъци и такси” следи за своевременното внасяне на събраните суми от такси, услуги в приход
на общинския бюджет.
Домакин и касиер събирач на приходи извършват основните дейности свързани със събирането
на приходи от извършваните от общината услуги по Наредбата за администрирането на
местните такси и цени на услуги;

2.4. Контрол и инспекции
ЗУО регламентира 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 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. Контролът може да бъде обособен в
следните основни групи:
•

документален контрол - проверка на представени документи от задължените лица за
спазване на изискванията на закона и наредбите;

•

проверка на място в обектите за спазване на изискванията на закона и наредбите.

ЗУО предвижда минимална честота на проверките от контролните органи, в т.ч. от общините,
съобразно техните компетенции по закона, както следва:
•

Поне веднъж годишно извършват проверка на документите, които се изискват от закона и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му на лицата, при чиято дейност се
образуват отпадъци, и/или извършващи дейности с отпадъци.

•

Проверката на място е независима от проверката на документи и се осъществява поне
веднъж годишно в мястото на извършване на дейността и в присъствието на проверявания
или на лица, които работят за него. В отсъствието на такива лица проверката се извършва с
участието на поне един свидетел.
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От гледна точка на целта на контролната дейност, контролът се разграничава в три групи:
•

Текущ контрол - по предварително определен график периодично и превантивно се
извършва на задължените лица по отношение на това дали спазват изискванията на закона и
наредбите.

•

Последващ контрол - за установяване от контролните органи дали са изпълнени дадените
от тях предписания качествено и в срок, в случаите, в които са констатирани нарушения на
нормативната уредба.

•

Проверки по сигнал - проверки, осъществявани при сигнали за нарушения, подадени от
граждани, юридически лица и институции.

Задълженията и правомощия на кметовете на населените места, в които се създават
Регионални системи за управление на отпадъците, съгласно Закона за управление на
отпадъците са както следва:
•

Общините, включени във всеки от регионите в Националния план за управление на
отпадъците, създават регионална система за управление на отпадъците, състояща се от
регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци.

•

Регионалната система за управление на отпадъците има за цел да постигне тяхното
ефективно събиране, транспортиране и третиране съобразно изискванията за приоритетен
ред при управлението на отпадъците, определен от чл.6 ал.1 на ЗУО и да постигне
изпълнение на задълженията на кметовете на общините, по чл. 19 от ЗУО.

•

Общините - членове на регионалното сдружение, определят собствеността на регионалното
депо и/или друго съоръжение за третиране на отпадъците. Собствеността може да бъде:
• на общината, която е собственик на терена или има учредено право на строеж върху
определения за изграждане терен;
• съсобственост на общините - членове на сдружението;
• съсобственост между финансиращия частен партньор и общината - собственик на
терена, и/или общините - членове на сдружението;
• собственост на финансиращия частен партньор за съоръженията за подготовка преди
оползотворяване или обезвреждане и оползотворяване на отпадъците.

•

Цената за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната система за управление на
отпадъците, е еднаква за всички членове на регионалното сдружение и в нея не може да бъде
калкулирана печалба за сдруженията.

•

Община, неучастваша в регионалната система за управление на отпадъците, може да ползва
същата или друга такава при условия и цени, определени от съответното регионално
сдружение.

•

Общините, включени във всеки от регионите в Националния план за управление на
отпадъците, създават по реда на този закон регионално сдружение.

•

Общинският съвет на съответната община приема решение за участие в регионалното
сдружение, копие от което се изпраща на кмета на общината, на чиято територия се
предвижда изграждането или са разположени съоръжения за третиране на отпадъците.

•

Общинският съвет на община, включена в регион по Националния план за управление на
отпадъците може да приеме решение за присъединяването й към сдружение на общини от
друг регион, при условие че не се осуетява създаването или функционирането на
регионалното сдружение или регионалната система за управление на отпадъците в
собствения й регион след представяне на положителни становища на двете регионални
сдружения и на РИОСВ.
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•

Членове на регионалното сдружение могат да бъдат само общини.

•

Регионалното сдружение възниква от датата на неговото първо общо събрание, протоколът
от което се изпраща на министъра на околната среда и водите и на съответния областен
управител.

•

Регионалното сдружение е юридическо лице със седалище в общината, която е собственик
на терена, върху който е изградено или се предвижда изграждането на съоръжението за
третиране на отпадъци, или която има учредено право на строеж.

•

Регионалното сдружение няма за цел да формира и не разпределя печалба, не придобива
собственост. Неговата дейност се подпомага и осигурява от съответните общински
администрации.

•

Органи на управление на регионалното сдружение са общото събрание и председателят на
сдружението.

•

Общините могат да получат финансиране на проекти в областта на управление на
отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната
среда и водите или други национални публични източници на финансиране само след
създаването на регионално сдружение.

•

Община, която откаже да участва, предизвика забавяне, осуети създаването или
функционирането на регионално сдружение и/или на регионална система за управление на
отпадъците, заплаща вредите и пропуснатите ползи на останалите общини от съответния
регион.

•

Общото събрание на регионалното сдружение се състои от кметовете на участващите в него
общини.

•

Областният управител, а ако съответният регион попада на територията на две или повече
области - техните областни управители, участват в общото събрание на регионалното
сдружение без право на глас.

•

Общото събрание на сдружението се свиква от неговия председател веднъж на 6 месеца или
по искане на някои от кметовете на общините - членове на сдружението или на областния
управител.

•

Общото събрание взема решения за:
1. избор на председател;
2. приемане на нови членове в регионалното сдружение;
3. даване становище за присъединяване на община към сдружение на общини;
4. определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и
развитието на регионалната система за управление на отпадъци;
5. определяне на общините, които възлагат обществени поръчки за избор на доставчици и
изпълнители по изграждането на елементите на регионалната система за управление на
отпадъци, както и за представителността на общините в комисиите за провеждане на
обществените поръчки;
6. разпределението на задълженията между отделните общини за изпълнение на целите за
разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битовите
отпадъци;
7. приемане на инвестиционна програма за развитието на регионалната система за
управление на отпадъците;
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8. определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата цена от
потребителите на системата (общините - членове на регионалното сдружение);
9. даване на съгласие и определяне на цените в случаите, когато регионалната система за
управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалното сдружение или от
други притежатели на отпадъци;
10. осъществяване на контрола на експлоатацията на регионалната система за управление на
отпадъците и дейността на избрания оператор/и;
11. собствеността на регионалното депо и/или на съоръженията за третиране на отпадъци;
12. вътрешни правила за работа на сдружението;
13. други въпроси, свързани с дейността на регионалното сдружение.
•

Община, която не изпълни решение на общото събрание в определения й за това срок,
отговаря за нанесените вреди и пропуснатите ползи на членовете на регионалното
сдружение.

•

Председателят на регионалното сдружение се избира измежду лицата, представляващи
общините, членове на регионалното сдружение за срок, съвпадащ с мандата му като кмет.

•

Председателят на сдружението участва в гласуванията на общото събрание наравно с
останалите кметове на общини.

•

Председателят на сдружението:
• представлява сдружението;
• изготвя дневния ред за заседанията на общото събрание;
• свиква и ръководи заседанията на общото събрание;
• поддържа достоверна информация за броя на жителите на общините - членове на
регионалното сдружение, на основата на официалните данни от Националния
статистически институт;
• организира и ръководи изпълнението на решенията на общото събрание;
• извършва други дейности, възложени му от общото събрание.

Дейностите по събиране, вкл. разделно, съхраняване, транспортиране, третиране на битови,
строителни и масово разпространени отпадъци са изнесени извън общинската
администрация чрез договори за възлагане на определени дейности с отпадъци, а контролните
функции се изпълняват за община Панагюрище и община Стрелча назначените служители в
администрацията на двете общини и представители на сметосъбиращите фирми.
Община Панагюрище:
Контролът по управление на дейностите, свързани с отпадъци се контролират от мероприятие
„УДООСВ” и по специално от ръководителя и старши експерт “управление на отпадъците”,
който извършва контрол по дейностите, извършвани от предприятието по чистота, както и на
изразходваните средства за извършване на същите дейности, подпомогнати от четири човека от
фирма „БКС”.
Секретарят на общината подпомага дейността на мероприятие „УДООСВ” и организира,
координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното
спазване на нормативните актове, организира и отговаря за дейността на общинската
администрация.
Община Стрелча:
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Кметът на общината е издал Заповед в която е определил персонално служителите,
упълномощени да контролират дейностите, свързани с образуване, събиране, транспортиране и
обезвреждане на битови и строителни отпадъци на територията на общината и да съставят
актове при констатиране на нарушения на ЗУО и Наредба № 2 на Общински съвет Стрелча. За
2016 г. тези длъжностни лица са гл. специалист „Чистота” при ОП „БКС и ОИ” за землището на
гр. Стрелча, специалист екология към звено „Екология” за землището на гр. Стрелча,
кметовете на с. Дюлево, с. Смилец, с. Блатница, с. Свобода.
Специалист „Еколог” към звено „Екология”- участва в изготвянето на програми, стратегии и
планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда; участва в разработването,
провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на
природата и екологичната политика на територията на общината; участва в оформянето и
подсигуряването на финансовата обезпеченост на екологичните общински мероприятия и
обекти; координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с
РИОСВ, РЗИ, БД ИБР, като и с: неправителствените екологични и природозащитни
организации и движения, научната общност (висшите училища и университети), частните и
държавни фирми, неправителствените организации и със специалисти в областта на
екологията; контролира екологичното състояние на общината; въвежда и ръководи ефективна
система за управление на отпадъците, чрез интегриран мениджмънт; организира и контролира
спазването на нормативните документи, свързани с опазването на декоративната, горската
растителност и тази в земеделските земи; упражнява редовен контрол по опазване на
чистотата и зелените площи; разяснява, предупреждава и осведомява широката общественост
по отношение на всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на
околната среда и проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация;
Даване на разрешения за отсичане на сухи дървета и кастрене на клони; Съобщения за
предстоящи растително-защитни мероприятия, указание и уведомяване за промяна в списъка
на забранените пестициди установяване и отчитане залежалите и негодни препарати по
растителна защита; Свеждане решения, заповеди и инструкции на ОблД “З”, ОблА, Районна
служба по растителна защита; Следи за спазване на нормативните актове на общината,
свързани с домашните животни. Извършва всички необходими действия, както и подготовка
на документи и разрешителни, свързани с предоставената от МОСВ на общината за ползване
за 25 години - минерална вода.
Анализът на функционалните характеристики на структурните звена показва, че контролните
правомощия на кметовете на община Панагюрище и Стрелча съобразно изискванията на ЗУО
се изпълняват относно обхвата, така и регламентираните видове контрол и минималната
честота на контролните проверки.
Анализът показва, че контролната дейност е в съответствие и с посочените в Препоръка на
Европейския парламент и на Съвета, определяща минимални критерии за екологични
инспекции в държавите членки (2001/331/EC минимални изисквания за екологични инспекции,
в т.ч. за отпадъците.

2.5. Обществени консултации и информиране на обществеността
Община Панагюрище
Ръководителя на мероприятие „УДООСВ” работи в тясно сътрудничество и осъществява
контакти със служители от други дирекции на всички нива в общинска администрация за обмен
на информация по конкретни задачи; осъществява контакти на експертно ниво с МОСВ-София;
РИОСВ-Пазарджик, РЗИ - Пазарджик, ДВСК- Пазарджик, РПУ-Панагюрище, РСПБЗН
Панагюрище, обслужващ територията на община Панагюрище и община Стрелча, Гражданска
защита Панагюрище, както и останалите структури в общината; осъществява контакти с
общински дружества, фирми, граждани, лицензирани експерти в областта на управлението на
дейностите по опазване на околната среда и водите и др.
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Функциите на старши експерт “Управление на отпадъците” включват проучване опита на други
общини и неправителствени организации, и осъществява контакти, с цел сътрудничество;
работи в тясно сътрудничество с РИОСВ, РЗИ, ДВСК, РПУ, РС “ПБЗН”, ГЗ, както и с
останалите структури в общината; отговаря по откриването на процедури, изготвянето на
тръжни документации, провеждане на търгове и конкурси, касаещи управлението на
отпадъците; Заемащият длъжността Старши експерт “Управление на отпадъците” няма пряко
или непряко подчинени служители. Той оказва съдействие и консултира други служители от
общината и кметствата по въпроси, касаещи преките му задължения и косвено управлява
финансовите ресурси, свързани с управление на отпадъците в общината.
В Устройствения правилник за организацията и дейността на общинска администрация
Панагюрище функции, свързани с обществените консултации и информиране на
обществеността, са възложени на Звено „Връзки с обществеността, протокол и международно
сътрудничество” - подпомагащо кмета на общината в представянето на политиката и дейността
на органите на местната власт пред обществеността;
•

осъществява връзките на общината с правителствени, политически, обществени и
граждански организации;

•

осигурява работните срещи на кмета и зам.кметовете в заседания, съвети, делови
посещения, форуми и др.;

•

организира приема на кмета с граждани и изнесените приеми в кметствата на общината;
организира пресконференции на ръководството с местните медии;

•

извършва проучване и анализ на общественото мнение, създава условия за активна
обратна връзка с гражданите чрез подходящи форми, с цел коригиране и усъвършенстване
на взаимодействието на общинската администрация с тях;

Звено „Проекти и обществени поръчки” - предлага, ръководи, координира и отчита
разработването и представянето на проекти по национални, европейски и международни
фондове и програми за реализиране на приоритетите и целите на общината;
•

подпомага и участва в работата на аналогични структури на областно, регионално и
национално ниво и осигурява партньорство на неправителствени организации и други
организации в полза на общината;

•

проучва опита на други общини и неправителствени организации и осъществява контакти
със страни и организации от ЕС с цел сътрудничество;.

Функциите на „Проекти и обществени поръчки” в Дирекция „Управление на общинска
собственост и стопански дейности", както и звено „Общинска собственост” за община
Панагюрище за изпълнение на политиките и ангажиментите на общината за управление на
отпадъците, предлагане и прилагане на системи и механизми за устойчиво управление на
отпадъците и мониторинг на програмата и стратегията за управление на отпадъците включват и
механизми за информиране на обществеността и обществени консултации за изпълнение на
тези функции. Още повече, че направеният отделен анализ на информиране на обществеността
показва, че в стратегическите и плановите документи за управление на отпадъците на община
Панагюрище са включени редица мерки, свързани с информиране на обществеността и
обществени консултации, които се изпълняват чрез разнообразни форми и в съответствие с
изискванията на нормативната уредба.
Община Стрелча
В Устройствения правилник за организацията и дейността на общинска администрация
Стрелча функции, свързани с обществените консултации и информиране на обществеността, са
възложени на Дирекция “Специализирана администрация” - подпомагаща кмета на общината в
представянето на политиката и дейността на органите на местната власт пред обществеността;
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Служителите отговарящи за Евроинтеграцията и регионалното развитие /1 един гл.експерт и
двама главни специалисти „Евроинтеграция и регионално развитие”/ извършват в следните
дейности:
•

Участват в издирването на програми на Европейския съюз и други, по които общината
може да участва с проекти; Участват активно в разработването и защитата на проекти по
донорски програми;

•

Отговарят за посрещането на делегации и гости в Общината и организира настаняването и
престоя им.;

•

Отговарят за поддържане на връзките с побратимени градове, както и правят предложение
за създаване на нови такива.

Специалист „Еколог”, към звено „Екология”:
•

участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването
и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината;

•

координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ,
РЗИ, като и с: неправителствените екологични и природозащитни организации и движения,
научната общност (висшите училища и университети), частните и държавни фирми,
неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията;

•

контролира екологичното състояние на общината;

•

въвежда и ръководи ефективна система за управление на отпадъците, чрез интегриран
мениджмънт;

•

разяснява, предупреждава и осведомява широката общественост по отношение на всички
дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите,
свързани с тях, чрез всички средства за масова информация;

•

Провеждане на процедурите и изготвяне необходимата документация по чл.34 от ЗСПЗЗ за
защита правата на собствениците на земеделски земи с възстановено право на собственост
на територията на община Стрелча;

•

Участие в комисии по молби на граждани за оценка на нанесени щети в ползваните от тях
или тяхна собственост земеделски земи;

•

Работа в комисии с оглед, преценка и бракуване на трайни насаждения по молба на
селскостопански производители, съгласно изискванията на ЗОСИ и указанията на МЗГ;

•

Извършва всички необходими действия, както и подготовка на документи и разрешителни,
свързани с предоставената от МОСВ на общината за ползване за 25 години - минерална
вода. Извършва и други дейности, възложени от Кмета на общината.

Информатор туристически център:
•

Работи за популяризиране на туристическия продукт на общината и разработването му;

•

Участва в подготовката на проекти по Европейски програми,свързани с туризма;

Директорът на дирекция “Специализирана администрация”: организира, ръководи,
контролира, координира, отчита и носи отговорност за дейността на дирекцията и отговаря
следене и за разработване на проекти по програми на Европейския съюз и други донорски
програми.
Функциите на дирекция „Специализирана администрация” за община Стрелча за изпълнение
на политиките и ангажиментите на общината за управление на отпадъците, предлагане и
прилагане на системи и механизми за устойчиво управление на отпадъците и мониторинг на
програмата и стратегията за управление на отпадъците включват и механизми за информиране
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на обществеността и обществени консултации за изпълнение на тези функции. Още повече, че
направеният отделен анализ на информиране на обществеността показва, че в стратегическите
и плановите документи за управление на отпадъците на община Стрелча са включени редица
мерки, свързани с информиране на обществеността и обществени консултации, които се
изпълняват чрез разнообразни форми и в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

3. Анализ на човешките ресурси за управление на отпадъците
Анализът на човешките ресурси разглежда
•

брой служители, пряко отговорни за управление на отпадъците, и брой служители,
изпълняващи различни функции свързани с управление на отпадъците, както и оценка
достатъчни ли са за изпълнение на функциите в пълен обхват.

•

наличие или липса на мерки за повишаване на квалификацията чрез обучение; практики и
проблеми с набирането, назначаването и задържането на необходимите кадри; оценка за
бъдещите потребности.

3.1. Служители с функции за управление на отпадъци
Във връзка с реализация на проект "Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Панагюрище, с партньор община Стрелча" е създадено Регионално
сдружение за управление на отпадъците, съгласно чл. 49, ал.9, което обхваща общините
Стрелча и Панагюрище. Съгласно договор DIR-5112122-4-70 проекта е финансиран по
Оперативна Програма „Околна Среда” на обща стойност 18 299 654.65 лева, от които
безвъзмездното финансиране по ЕФРР е 14 727 705.13 лева., и финансиране от бенефициента
906 821,87лв.
Някои от целите на Сдружението са:
•

определяне на таксите за депониране, които да гарантират, че общите разходи по
управление на отпадъците няма да се различават съществено между общините
(отчитайки разстоянията до регионалния център за третиране на отпадъци);

•

финансирането на проекта;

•

участието в предварителното финансиране и финансовите гаранции.

•

участие в бъдещото управление на съоръжението.

•

организиране на информационни кампании.

•

Вътрешните правила уреждат дейността на Сдружение „Регионално сдружение за
управление на отпадъците за регион Панагюрище”. Сдружението е юридическо лице със
седалище в община Панагюрище.

Съгласно Вътрешни правила между общините от Регионално сдружение за управление
на отпадъците за регион „Панагюрище”, приети на общо събрание на сдружението на
23.06.2016 г. дейността на сдружението се подпомага и осигурява от общинските
администрации на общините Панагюрище и Стрелча. На първото общо събрание на
регионалното сдружение, проведено на 04.11.2010г. е учредено регионалното сдружение с
Решение №494/12.08.2010г на Общински съвет Панагюрище и Решение 422/19.08.2010г. на
Общински съвет на община Стрелча. Общото събрание учредява Регионалното сдружение със
седалище гр. Панагюрище, пл. „20 април” №13, включващо Община Панагюрище и Община
Стрелча, като за председател е избран кмета на община Панагюрище.
Всеки от членовете на общините членки на Сдружението определя със заповед
служители от съответната общинска администрация които да подпомогнат дейността му. С
протокол от общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на
общините Панагюрище и Стрелча от 04.11.2010г. са приети четирима служители, подпомагащи
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дейността на РСУО, по двама от всяка община. С протокол от общо събрание на Регионалното
сдружение за управление на отпадъците на общините Панагюрище и Стрелча от 23.06.2015г. са
приети четирима служители, подпомагащи дейността на РСУО, по двама от всяка община. На
общото събрание на регионалното сдружение, проведено на 16.12.2015 г. се актуализира
списъка на служителите, подпомагащи дейността на РСУО от община Панагюрище, както
следва: Марин Ангелов – ръководител мероприятие „УДООСВ” към община Панагюрище.
Служителите подпомагащи дейността на РСУО от община Стрелча остават: Благой Атанасов –
Директор на ОП „БКС и ОИ” и Стоянка Панова – специалист отдел „Екология” към община
Стрелча.
Във връзка с чл. 52, ал. 6 от ЗУО общините Панагюрище и Стрелча изготвят обща
регионална програма за управление на отпадъците с ясно разграничени задължения,
отговорности и мерки за всяка община. Разпределението на финансовата тежест между
партньорите за покриване на разходите за изготвяне на програмата в съответствие с
процентното съотношение на гласовете в сдружението е 85,5% за община Панагюрище и 14,5%
за община Стрелча.

3.2. Професионално развитие на персонала
Политиката за повишаване на квалификацията на служителите в община Панагюрище се
изпълнява от Отдел "Човешки ресурси", който отговаря за квалификацията и
преквалификацията на кадрите, както и секретаря на община Стрелча който организира
обучението и преквалификацията на общинската администрация във връзка с повишаване
ефективността на работа.
Има изготвени длъжностни характеристики на служителите на община Панагюрище,
отговарящи за дейностите по управление на отпадъците и опазване на околната среда.
Длъжностните характеристики са разработени от зам. кмета на община Панагюрище и са
утвърдени от кмета на общината. Служителите имат висше образование, магистърска степен,
професионален опит по специалността минимум 3 години, добра компютърна грамотност и
умения за работа с офис оборудване.
Длъжностната характеристика на г-н Марин Ангелов включва позицията му в мероприятие
„Управление на дейностите по опазване на околната среда и водите” която е Ръководител, той и
главен експерт по опазване качеството на атмосферния въздух и водите. Заемащият длъжността
ръководител, той и главен експерт по опазване качеството на атмосферния въздух и водите има
трима служители на пряко подчинение - старши експерт „Управление на отпадъците”, старши
експерт „Опазване на земите и горите” и старши експерт „Управление на дейностите по
поддържане на териториите за обществено ползване”. Той оказва съдействие и консултира
другите служители от общината и кметствата по въпроси, касаещи преките му задължения и
косвено управлява финансовите ресурси, свързани с дейностите по управление на околната
среда и водите в общината. Преките задължения на ръководителя на мероприятието включват:
да ръководи и организира цялостната дейност на мероприятието, да планира, организира,
контролира и отчита дейността му, да отговаря за подготовката на програми, становища,
предложения и информационни материали пред общинския съвет, касаещи дейността на
мероприятието, както и управлението на дейностите по околната среда и водите; да участва
пряко или координира дейността по проектите, които се реализират от общината; да отговаря и
извършва анализ на резултатите от подготовката и реализацията на проектите, да набелязва и
реализира мероприятия за подобряване на работата, да прави предложения по въпросите извън
възложените му компетентности; периодично да анализира дейността на мероприятието, като
предприема действия насочени към подобряване на работата; да отговаря за осигуряване на
необходимите условия за нормалната работа на служителите в мероприятието. да подготвя
становища и проекти в областта на управлението на качеството на атмосферния въздух и водите
на територията на общината; да оказва съдействие и пряко участие в изпълнение на дейностите
по опазване на околната среда и водите за кметствата и другите общински структури в
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общината; самостоятелно или съвместно с другите специалисти да организира подготовката и
да участва в провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки в рамките на
предоставените компетенции; да участва в разработването на планове, анализи, програми,
проекти на нормативни актове, на общината, засягащи качеството на атмосферния въздух и
водите, дава становища по проекти за нормативни актове; съставя актове и подготвя
наказателни постановления за нарушения на нормативните документи, свързани с дейността на
Мероприятие „УДООСВ”.
Заемащият длъжността работи в тясно сътрудничество и осъществява контакти със служители
от други дирекции на всички нива в общинска администрация за обмен на информация по
конкретни задачи; осъществява контакти на експертно ниво с МОСВ-София;
РИОСВ-Пазарджик, РЗИ - Пазарджик, ДВСК- Пазарджик, РПУ-Панагюрище, РСПБЗН
Панагюрище, обслужващ територията на община Панагюрище и община Стрелча, Гражданска
защита Панагюрище, както и останалите структури в общината; осъществява контакти с
общински дружества, фирми, граждани, лицензирани експерти в областта на управлението на
дейностите по опазване на околната среда и водите и др.
Длъжностната характеристика на старши експерт “Управление на отпадъците” – г-жа Ангелина
Герова-Пежева включва създаване на условия и предпоставки за увеличаване на възможностите
за реализация на основните стратегически цели на общината, насочени към ефективно и
законосъобразно управление на отпадъците. Длъжността е пряко подчинена на ръководителя в
Мероприятие “УДООСВ”.
Преките задължения на старши експерт „Управление на отпадъците” включват: познаване на
нормативната уредба, касаеща дейността по управление на отпадъците и Мероприятие
“УДООСВ”; изучаване държавната политика в областта на дейността за която отговаря,
проучване опита на други общини и неправителствени организации, и осъществява контакти, с
цел сътрудничество; работи в тясно сътрудничество с РИОСВ, РЗИ, ДВСК, РПУ, РС “ПБЗН”,
ГЗ, както и с останалите структури в общината; подготвяне на становища и проекти в областта
на управлението на отпадъците на територията на общината; анализиране резултатите от
подготовката и реализацията на проектите, набелязване и реализиране на мероприятия за
подобряване на работата; отговаря по откриването на процедури, изготвянето на тръжни
документации, провеждане на търгове и конкурси, касаещи управлението на отпадъците; оказва
съдействие и пряко участва в изпълнението на предходното задължение за кметствата и други
общински структури в общината; подготвя програми, становища, предложения и
информационни материали пред Общинския съвет, касаещи управлението на отпадъците;
съхранява цялата документация, свързана с дейността по управлението на отпадъците;
извършва контрол по дейностите, извършвани от предприятието по чистота, както и на
изразходваните средства за извършване на същите дейности; самостоятелно или съвместно с
други специалисти организира, подготвя и участва в провеждането на процедури по възлагане
на обществени поръчки в рамките на предоставените компетенции; дава становища и прави
предложения за определянето размера на местните такси, касаещи отпадъците по ЗМДТ; води
регистър на освободените от такса “смет” лица; участва в разработването на планове, анализи,
програми, проекти на нормативни актове на общината, засягащи съответната област, дава
становища по проекти за нормативни актове; подготвя и предоставя необходимите отчети по
управлението на отпадъците; съставя актове и подготвя наказателни постановления за
нарушения на нормативните документи, свързани с дейността на Мероприятие “УДООСВ”;
самостоятелно или в екип изпълнява допълнително възложени задачи от ръководителя на
мероприятие “УДООСВ”, Кмета или Зам. кметовете на общината. Заемащият длъжността
Старши експерт “Управление на отпадъците” няма пряко или непряко подчинени служители.
Той оказва съдействие и консултира други служители от общината и кметствата по въпроси,
касаещи преките му задължения и косвено управлява финансовите ресурси, свързани с
управлените на отпадъците в общината.
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През последните години се проведени следните обучения на служителите в общинска
администрация на служителите:
община Панагюрище:
•

Община Панагюрище „Асоциация на еколозите от общините в България” е издала
сертификат №157 на г-н Марин Ангелов, ръководител Мероприятие „УДООСВ”
Община Панагюрище в уверение че е преминал обучение по „Управление на строителни
отпадъци и задълженията на общините по прилагане на нормативната уредба”
проведено на 21 Ноември 2014г.

•

Ежегодни семинари, свързани с нормативната уредба по отпадъците - ЗУО и др.

община Стрелча:
•

През 2012 г. семинар на тема "Общинските ангажименти по управление на отпадъците правомощия и задължения по новия ЗУО";

•

Обучение за запознаване с актуалните нормативни изисквания по управление на
отпадъците за персонала на " Съоръжение за третиране и обезвреждане на отпадъците в
общините Панагюрище и Стрелча".

3.3.Материално-техническа и информационна обезпеченост
Оценката на анкетираните служители показва, че материално-техническата и информационната
обезпеченост в общата и специализираната администрация на двете общини е на добро ниво.
Служителите разполагат с необходимите помещения, офис оборудване, техника, специализиран
хардуер и софтуер за изпълнение на дейностите и услугите в областта на отпадъците.

4. Изводи и препоръки
•

Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион "Панагюрище" е
юридическо лице със седалище в община Панагюрище, като дейността му се подпомага
и осигурява от общинските администрации на общините Панагюрище и Стрелча. Всеки
от членовете на общините членки на Сдружението определя със заповед служители от
съответната общинска администрация, които да подпомогнат дейността му.

•

В община Панагюрище няма обособен отдел, който да се занимава с отпадъците, а
голяма част от дейностите по управление на отпадъците се изпълняват в рамките на
Мероприятие „УДООСВ“, като само един служител е с длъжност гл.експерт
„Управление на отпадъците“.

•

В община Стрелча няма обособен отдел, който да се занимава с отпадъците, а голяма
част от дейностите по управление на отпадъците се изпълняват в Дирекция
„Административно, финансово и информационно обслужване” от специалист „Еколог”
към звено „Екология”.

•

В община Панагюрище Мероприятие „УДООСВ“ определя политиката за управление
на околната среда, изготвя концепции, планове и програми по управление на
отпадъците, координира и контролира участниците по изпълнението им, актуализира
местната нормативна уредба и я привежда в съответствие с промените на
законодателството, осигурява изграждане на екологичната инфраструктура.

•

В община Стрелча специалист „Еколог” участва в изготвянето на програми, стратегии и
планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда; участва в
разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и
възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината,
координира дейността на общинската администрация в областта на екологията
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•

По отношение на разработване на годишни бюджети и определяне на такси за
управление на отпадъците, основните функции в община Панагюрище са възложени на
Мероприятие „УДООСВ“, като „Местни данъци и такси“ подпомага тази дейност.

•

Основна функция за разработване на годишния бюджет в община Стрелча и определяне
на таксите за управление на отпадъците има Дирекция "Административно, финансово и
информационно обслужване”, като директорът на дирекция „АФИО” и директорът на
„БКС и ОИ” определят такса „смет” на територията на общината.

•

По отношение на контролната дейност Мероприятие „УДООСВ“ в община
Панагюрище обезпечава контролните правомощия на кмета на общината в съответствие
със ЗУО по управление на отпадъците, опазване на околната среда и опазване на
озеленените площи, заедно с 4 служители от общинско предприятие „Чистота“.

•

В Стрелча със Заповед на кмета са определени персонално служителите, упълномощени
да контролират дейностите, свързани с образуване, събиране, транспортиране и
обезвреждане на битови и строителни отпадъци на територията на общината и да
съставят актове при констатиране на нарушения на ЗУО и Наредба № 2 на Общински
съвет и това са: гл. специалист „Чистота” при ОП „БКС и ОИ” за землището на гр.
Стрелча, специалист екология към звено „Екология” за землището на гр. Стрелча,
кметовете на с. Дюлево, с. Смилец, с. Блатница, с. Свобода.

•

По отношение на обществени консултации и информиране на обществеността, в община
Панагюрище общи функции са възложени на Отдел „Връзки с обществеността,
протокол и международно сътрудничество” и Дирекция “Административно, правно и
информационно обслужване”, като служителите в Мероприятие „УДООСВ“ подпомагат
двете дирекции в тази дейност.

•

В общинска администрация Стрелча функции, свързани с обществените консултации и
механизми за информиране на обществеността и обществени консултации за
изпълнение на тези функции, са възложени на Дирекция “Специализирана
администрация” - подпомагаща кмета на общината в представянето на политиката и
дейността на органите на местната власт пред обществеността.

•

Други административни структури в община Панагюрище, имащи отношение към
управлението на отпадъците са: Дирекция ,,Финансово-счетоводни дейности и бюджет”,
Кметове на селата – 8 в община Панагюрище, Постоянна Комисия ,,Екология, туризъм,
селско и горско стопанство“ и заместник кмет стопански дейности.

•

Други административни структури в община Стрелча, имащи отношение към
управлението на отпадъците са: Дирекция ,,АФИО”, Кметове на селата – 4 в община
Стрелча и Комисия “Социална и инженерна инфраструктура в общината, общинска
собственост, курортно дело, дейности свързани с предприсъединителните фондове на
ЕС и екология” и заместник кмета.

•

По отношение на събиране, транспортиране, оползотворяване и третиране на
отпадъците, община Панагюрище и община Стрелча обезпечават изпълнението на
функциите, като прилага подходяща комбинация от няколко подхода.

•

Като цяло, не се наблюдават смесване и дублиране на функции между основните звена и
на двете общини, като за дадена дейност по отпадъците всяко звено има ясно
формулирани функции за нейното изпълнение.

•

С цел оптимизиране на системите за управление на потоците отпадъци, общините са
извели от административната структура функции за събиране, транспортиране,
оползотворяване и третиране на отпадъците чрез възлагане на общински фирми на част
от правомощията във връзка с предоставяне на услугите, като обезпечават изпълнение
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на ангажиментите на общината съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите
нормативни документи за управление на всички потоци битови отпадъци.
•

И в двете общини изискваната в ЗУО минимална честота на проверките поне веднъж
годишно се изпълнява и както документалните, така и проверките на място се провеждат
редовно, а също и по сигнал на гражданите.

•

Препоръчително да прави публично достояние отчетите за изпълнение на дейността по
отпадъците.

•

В количествено отношение, броят на служителите в звената за управление на
отпадъците и в двете общини не е достатъчен за изпълнение на възложените функции.

•

Не се наблюдават проблеми, свързани с текучество или затруднения при набиране на
персонал.

•

Квалификацията на персонала с функции за управление на отпадъците е добра.
Ежегодно се прилагат мерки за повишаване на квалификацията предимно чрез обучения
по различни проекти и програми.

•

Материално-техническата и информационната обезпеченост на служителите с функции
за управление на отпадъците в администрацията на общини Панагюрище и Стрелча е
добра.
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1. Въведение
В последните години в страната ни се увеличава дела на разделно събираните отпадъци,
както и процента на рециклируеми битови и строителни отпадъци. Количеството на
генерираните отпадъци може да се разглежда като показател колко ефективно се развива
едно общество, особено по отношение на използването на природните ресурси и за избора
на най-подходящи методи за третиране на отпадъците.
Поради това информирането на обществеността и бизнеса за необходимостта и ползите от
минимизиране на количеството генерирани отпадъци и рециклирането и оползотворяването
на отпадъците има ключово значение за успешното прилагане на системите за управление
на отпадъците, като се спазва принципа за йерархия за тяхното управление.
Настоящият анализ разглежда информационната политика на общини Панагюрище и
Стрелча във връзка с регионалната система за управление на отпадъците. Анализът се
фокусира върху това дали и как общините членки информират населението за целта, обхвата
и задачите на регионалната система за управление на отпадъците, както и за услугите за
отпадъци, предоставяни чрез регионалната система.
Основният източник на необходимата информация са общините членки на РСУО.
Анализът се концентрира върху следните въпроси:
•
Преглед на създадената от общините в региона за управление на отпадъците
организация за събиране, обработване и предоставяне на информация във връзка с
нормативните изисквания, и за ефективни анализи и вземане на решения за управление
на отпадъците. Включва също преглед на това дали и доколко са провеждани от
общините в региона за управление на отпадъците информационно-разяснителни
дейности относно създаването на РСУО, неговите цели и задачи, основните функции и
начина на функциониране;
•
Проведени дейности и информационни кампании;
•
Какви са основните изводи и препоръки от направените анализи

2. Планиране и предприемане на действия за информиране на
обществеността и бизнеса
Във връзка с реализация на проект "Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Панагюрище, с партньор община Стрелча" е създадено Регионално
сдружение за управление на отпадъците, съгласно чл. 49, ал.9, което обхваща общините
Стрелча и Панагюрище. Съгласно договор DIR-5112122-4-70 проектът е финансиран по
Оперативна Програма „Околна Среда” на обща стойност 18 299 654,65 лева, от които
безвъзмездното финансиране по ЕФРР е 14 727 705,13 лева., и финансиране от бенефициента
906 821,87лв. Проектът предвижда изграждане на депо и рекултивация на съществуващите в
момента сметища в Панагюрище и Стрелча. Основната площадка на депото обхваща площ
от 131 дка и е разположена върху терена на досегашното сметище на Панагюрище, към което
се прибавят и прилежащи терени.
Някои от целите на Сдружението са:
•

определяне на таксите за депониране, които да гарантират, че общите разходи по
управление на отпадъците няма да се различават съществено между общините
(отчитайки разстоянията до регионалния център за третиране на отпадъци);

•

финансирането на проекта;

•

участието в предварителното финансиране и финансовите гаранции.
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•

участие в бъдещото управление на съоръжението.

•

организиране на информационни кампании.

Съгласно протокол от общо събрание на Регионалното сдружение за управление на
отпадъците на общините Панагюрище и Стрелча от 23.06.2015г. са приети четирима нови
служители, подпомагащи дейността на РСУО, по двама от всяка община.
В общините членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците се
предприемат следните дейности за информиране на обществеността и бизнеса за дейностите
по управление на отпадъците:
Община Панагюрище
Кметът на общината организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на
нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и
общинските наредби, като осигурява условия, при които всеки притежател на битови
отпадъци се обслужва от лица, на които е предоставено право да извършват дейности по
тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане.
Ръководителя на мероприятие „УДООСВ” работи в тясно сътрудничество и осъществява
контакти със служители от други дирекции на всички нива в общинска администрация за
обмен на информация по конкретни задачи; осъществява контакти на експертно ниво с
МОСВ-София;
РИОСВ-Пазарджик,
РЗИ
Пазарджик,
ДВСКПазарджик,
РПУ-Панагюрище, РСПБЗН Панагюрище, обслужващ територията на община Панагюрище
и община Стрелча, Гражданска защита Панагюрище, както и останалите структури в
общината; осъществява контакти с общински дружества, фирми, граждани, лицензирани
експерти в областта на управлението на дейностите по опазване на околната среда и водите
и др.
Старши експерт “Управление на отпадъците” включват проучване опита на други общини и
неправителствени организации, и осъществява контакти, с цел сътрудничество; работи в
тясно сътрудничество с РИОСВ, РЗИ, ДВСК, РПУ, РС “ПБЗН”, ГЗ, както и с останалите
структури в общината; отговаря по откриването на процедури, изготвянето на тръжни
документации, провеждане на търгове и конкурси, касаещи управлението на отпадъците;
Специализираните отдели подпомагат дейността на мероприятие „УДООСВ” и участват в
актуализиране на местната нормативна уредба и я привеждат в съответствие с промените на
законодателството, информират обществеността по въпросите за управление на отпадъците.
С въвеждането на регионалните системи и регионалните структури за управление на
отпадъците се налага да се прецени разпределението на функциите и задачите между
общинската администрация и регионалните структури. Към Общинския съвет на община
Панагюрище е създадена постоянна комисия „Екология, туризъм, селско и горско
стопанство”, която се занимава с въпросите за опазване на околната среда в която участват
седем общински съветника.
В актуализираната Програма за управление на отпадъците на общината е заложено
вземането на решения и осъществяването на заложените мерки, при постигане на оптимален
баланс на интересите на различните участници в управлението на отпадъците, и поддържане
на непрекъснат диалог и организиране на кампании за повишаване на общественото
разбиране и съзнание.
Община Стрелча
По смисъла на ЗУО кметът на общината е отговорното лице за управлението на дейностите
по отпадъците, образувани на нейна територия.
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За подпомагане на работата на кмета на Общината в изпълнение на задълженията и
отговорностите му, в администриране на дейността са заети и други отговорни звена и лица
от общинската администрация.
През 2011 г. е издадено решение на Общински съвет гр.Стрелча №18/ 15.12.2011г.,
за специализирано звено на Общината по смисъла на глава VІ от Закона за общинската
собственост за доставка на стоки и извършване на услуги, необходими за задоволяване на
потребностите на населението и за осигуряване изпълнението на общински дейности е
създадено общинско предприятие "БКС и Общински имоти ", в което работят 35 човека и
което извършва сметосъбиране и сметоизвозване в община Стрелча, поддържане чистотата
на общинските площи . Това структурно звено, заедно със Звено “Екология” към Дирекция
„Устройство на територията, общинска собственост, евроинтеграция, хуманитарни и
стопански дейности” на специализираната администрация на община Стрелча работят за
формирането на политиката и стратегията на общинското ръководство по отношение на
опазването на околната среда, включително управлението на отпадъците. Те участват пряко
в изготвянето, обсъждането и утвърждаването на местната нормативна уредба в сферата на
опазването на околната среда, чистотата на населените места и третирането на отпадъците
съобразно функциите, които им отрежда ЗМСМА, ЗУТ, ЗООС и ЗУО. Кметът на общината е
издал Заповед в която е определил персонално служителите, упълномощени да контролират
дейностите, свързани с образуване, събиране, транспортиране и обезвреждане на битови и
строителни отпадъци на територията на общината и да съставят актове при констатиране на
нарушения на ЗУО и Наредба № 2 на Общински съвет Стрелча. За 2016 г. тези длъжностни
лица са гл. специалист „Чистота” при ОП „БКС и ОИ” за землището на гр. Стрелча,
специалист екология към звено „Екология” за землището на гр. Стрелча, кметовете на с.
Дюлево, с. Смилец, с. Блатница, с. Свобода.
В общински съвет – Стрелча е създадена постоянна комисия по “Социална и инженерна
инфраструктура в общината, общинска собственост, курортно дело, дейности свързани с
предприсъединителните фондове на ЕС и екология”. Комисията се състои от пет общински
съветника. Комисията както и целият общински съвет обсъждат въпроси свързани с
дейностите по управление на отпадъците и размера на такса “смет”.
1.1. Нормативни документи
Регионално сдружение за управление на отпадъците

Вътрешни правила между общините от Регионално сдружение за управление на
отпадъците за регион „Панагюрище” за постигане на ефективно управление на
дейностите по отпадъците, приети на събранието на Сдружението на 23.06.2015г.
Вътрешните правила уреждат дейността на Сдружение „Регионално сдружение за
управление на отпадъците за регион Панагюрище”. Сдружението е юридическо лице със
седалище в община Панагюрище. Дейността на сдружението се подпомага и осигурява от
общинските администрации на общините Панагюрище и Стрелча. Всеки от членовете на
общините членки на Сдружението определя със заповед служители от съответната
общинска администрация които да подпомогнат дейността му. Целта на Сдружението е да
постигне ефективно управление на отпадъците във всички общини членки. Общото
събрание се състои от кметовете на общините членки, областния управител на област
Пазарджик участва в Общото събрание на сдружението без право на глас. Свикването на
общото събрание става веднъж на всеки шест месеца, чрез писмена покана. Копие от
поканата се изпраща до министъра на околната среда и водите, изпраща се по пощата, факс
и е-mail до членовете на Сдружението и се поставя на информационно табло в сградата на
общите членки. Заседанията на общото събрание са публични, освен ако Общото събрание
не реши заседанието да бъде проведено при закрита врата. Всяка община членка на
сдружението е длъжна да публикува на интернет-страницата на съответната община
решенията на общото събрание на Сдружението в тридневен срок от подписването на
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Протокола от заседанието. Решенията се поставят на информационните табла на всяка от
общините, като копия се изпращат в общината, седалище на Сдружението. Председателят
на общото събрание изпраща копие от решенията на общото събрание на Министъра на
околната среда и водите и на областния управител.
Община Панагюрище
Функциите, свързани с информиране на обществеността за дейността и услугите на община
Панагюрище в областта на управление на отпадъците и за насърчаване на екологосъобразно
отношение към отпадъците сред гражданите, са регламентирани в следните документи,
дадени по-долу:

Устройствен правилник на общинската администрация, в сила от юни 2012г.
С този правилник се определят организацията на дейност и функционалните задължения на
административните звена в общинска администрация Панагюрище, която е регламентирана
от действащите закони и подзаконови нормативни актове.
Дирекциите, отделите и звената са структурни звена на ръководство, координация и контрол
в съответните сфери от работата на общинската администрация и отговарят за цялостното
изпълнение на политиката на общината по управление на отпадъците, участват в
разработването, актуализирането и изпълнението на стратегии, програми, нормативни
документи свързани с управлението на дейностите по отпадъците, включително и
дейностите за информиране на обществеността и бизнеса:
•

Заместник-кмета по стопански дейности - подпомага кмета на общината в ръководството
на сферите общинска собственост, устройство на територията, стопански дейности,
строителство, екология, чистота и озеленяване, евроинтеграция и инвестиции;

•

Кмет на кметство организира провеждането на благоустройствени, комунални и други
мероприятия; приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда;
осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината,
отнасящи се до територията и гражданите на кметството. В състава на община
Панагюрище влизат кметствата: Баня, Бъта, Елшица, Левски, Оборище, Панагюрски
колонии, Поибрене, Попинци.

•

Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на
общинската администрация за точното спазване на нормативните актове, организира и
отговаря за дейността на общинската администрация, организира деловодството,
документооборота в общината и общинския архив, отговаря за дейността на службите по
гражданска регистрация, административно обслужване и обредните дейности, следи за
изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на ОбС и кмета на общината,
контролира изпълнението на решенията на общинския съвет; отговаря за работата с
молбите, жалбите, сигналите и предложенията на граждани и юридически лица,

•

Дирекция „Административно-правно и информационна обслужване”
• Звено „Правно-нормативно обслужване” съгласува проектите на заповеди на кмета
на общината; дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения;
• Звено „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество” подпомага кмета на общината в представянето на политиката и дейността на
органите на местната власт пред обществеността; осъществява връзките на общината
с правителствени, политически, обществени и граждански организации; осигурява
работните срещи на кмета и зам.кметовете в заседания,съвети, делови посещения,
форуми и др.; организира приема на кмета с граждани и изнесените приеми в
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кметствата на общината; организира пресконференции на ръководството с местните
медии; извършва проучване и анализ на общественото мнение, създава условия за
активна обратна връзка с гражданите чрез подходящи форми, с цел коригиране и
усъвършенстване на взаимодействието на общинската администрация с тях;
•

Отдел “Административно и информационно обслужване“:
• Звено „Информационно обслужване” - проучва необходимостта от специализирани
потребителски програмни продукти за нуждите на общинска администрация и
осигурява внедряването на нови такива, поддържа актуалността и развива Интернет
страницата на общината;

•

• Звено „Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ)” - осъществява
деловодната дейност на администрацията; приема и регистрира заявленията на
гражданите за извършване на административни услуги и ги предава за изпълнение на
звената в администрацията; връчва на физически и юридически лица изготвените по
тяхно искане документи; следи за спазване на сроковете за изпълнение на преписките
и изготвя различни видове отчети
за извършените услуги; извършва
информационно–аналитична работа във връзка със заявленията, жалбите,
предложенията и сигналите на гражданите; осигурява информация за
административните услуги, извършвани от общината; поддържа в актуално
състояние информационните табла с решенията на Общинския съвет и нормативните
актове, приети от него; приема заявления за достъп до обществена информация и
връчва с протокол изготвената информация; приема оферти по обществени поръчки,
конкурси и др., организирани от общинската администрация; организира
съхраняването и обработката на текущия архив на дирекцията, като предоставя
исканите справочни документи на физически и юридически лица;
Дирекция „Териториално-селищно устройство”
• Звено „Кадастър и регулация” - ръководи, координира и контролира цялостната
документация на общината при взаимодействие със службите на Агенция по
кадастъра; съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните
изменения, оценителни протоколи, отчуждителни преписки и протоколи за
строителна линия в техническия архив; участва в приемателните комисии за
приемане на геодезическите видове работи; проучва и предлага решение по
постъпилите молби и жалби относно кадастралните и регулационни планове; издава
скици, справки и удостоверения за идентичност за случаите , предвидени в закон или
друг нормативен акт; подготвя документи за прокарване на временни пътища и право
на преминаване през чужди имоти; участва в подготовката на документи за
отчуждаване на поземлени имоти или части от тях по реда на ЗУТ и ЗОС; участва в
подготовката на преписки за промяна предназначението на земеделските земи,
съгласно Закона за опазване на земеделските земи за общински цели;
• Звено „Инвестиционни дейности и управление на пътищата” - съгласува проекти на
инженерната инфраструктура и благоустрояването в общината; организира и
провежда процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, на които ще
изпълнява инвеститорски функции и инвеститорски контрол; изготвя и
(или) проверява договорите на проектанти, строители и консултанти преди
сключването им; участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с
дейността на общината; извършва проверка и подготвя доклади, становища и
отговори на писма, молби и сигнали, свързани с дейността на звеното; участва в
разработка на краткосрочни и дългосрочни програми - международни и местни,
свързани с дейността на дирекцията; съдейства и участва при разработване на
проекти за финансиране от национални, европейски и др. международни фондове.
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• Звено „Архитектура и строителен контрол” - изпълнява функциите и задачите по
устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията
(ЗУТ) и др.; поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на
подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им, регистър на издадените
разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.; съставя
констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за премахване на неподходящи
по вид и местонахождение второстепенни, стопански и временни постройки,
павилиони и будки; извършва технически проучвания и проверки по молби и сигнали
на гражданите и отговаря на същите; издава удостоверения в рамките на своята
компетентност; участва в приемателни комисии, назначени от Регионалната
дирекция за национален и строителен контрол (РДНСК) и в комисии, свързани с
дейността на общината;
•

Дирекция ”Управление на общинска собственост и стопански дейности”
• Звено „Общинска собственост” - отговаря за откриването на процедури, изготвянето
на тръжни документации, провеждане на търгове и конкурси при отдаване под наем,
извършване на продажби на общински имоти и вещи, учредяване на ограничени
вещни права, общински концесии, обществени поръчки и други форми на
управление и разпореждане с общински ресурси; подготвя необходимите документи
и провежда процедури по замени на общински недвижими имоти с имоти на
физически и/или юридически лица; участвува в разработването на планове, анализи,
програми, проекти на нормативни актове на общината, дава становища по проекти за
нормативни актове; изготвя справки и отчети, предложения и становища, извършва
техническа обработка на преписки и систематизиране на информация, свързани с
дейността на общинските стопански субекти и общинската собственост; изучава,
анализира, разработва и предлага експертни становища и решения по проблеми на
управлението и разпореждането със земи, води и гори – общинска собственост;
участвува в разработването на проекти за нормативни актове на общината в областта
на селското стопанство, дава становища и прави предложения за определянето на
местни такси в тази област; извършва проверки по жалби и сигнали на граждани и
фирми за нарушени права, относно опазването и ползването на земеделски земи,
води и гори и изготвя съответни административни актове; изготвя отговори на
молби, заявления и жалби на граждани, касаещи разпореждането, управлението и
стопанисването на общинската собственост; планира, организира и контролира
проучването, залесяването, стопанисването и охраната на общинския горски фонд;
контролира, приема и отговаря за количеството и качеството на извършените работи
по лесокултурните мероприятия, подписва и отговаря за верността на първичните
документи;
• Звено „Стопански дейности” - координира дейността на транспортните фирми за
ефективно транспортно обслужване на гражданите от общината, издава
необходимите разрешителни документи съгласно действащата нормативна уредба в
областта на транспорта; организира, подготвя и участвува в провеждане на
процедури по възлагане на обществени поръчки и конкурси в областта на
транспорта, в рамките на дадените му компетенции; обработва преписките и
отговаря за подготовка на документи, свързани с разрешителни режими на
търговските обекти, заведения за обществено хранене и развлечения и др., съхранява
досиетата и води съответните регистри; извършва проучвания и анализи и определя
тенденциите в развитието и проблематиката в областта на търговията, туризма и
потребителската защита; извършва контрол по реда на Закона за търговия и защита
на потребителите и Закона за туризма; контролира уличното осветление на
територията на общината, подготвя и участвува в процедури по възлагане на
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обществени поръчки, свързани с избор на изпълнител по поддръжка и ремонт на
уличното осветление; извършва проверки по сигнали на граждани и фирми в рамките
на основните му контролни функции; участва в разработването на планове, анализи,
програми, проекти на нормативни актове на общината, дава становища по проекти за
нормативни актове.
• Звено „Проекти и обществени поръчки” - предлага, ръководи, координира и отчита
разработването и представянето на проекти по национални, европейски и
международни фондове и програми за реализиране на приоритетите и целите на
общината; организира и участва в разработването и актуализацията на Общински
план за развитие, областни и регионални планове за развитие, както и други
краткосрочни и дългосрочни програми свързани с дейността на звеното; подпомага и
участва в работата на аналогични структури на областно, регионално и национално
ниво и осигурява партньорство на неправителствени организации и други
организации в полза на общината; проучва опита на други общини и
неправителствени организации и осъществява контакти със страни и организации от
ЕС с цел сътрудничество; извършва проверка и подготвя доклади, становища и
отговори на писма, молби и сигнали , свързани с дейността на звеното; организира,
ръководи и контролира провеждането на обществени поръчки в общинска
администрация.
•

Отдел „Местни данъци и такси” - организира, изпълнява и контролира събирането на
местните данъци и такси; изготвя списъци по населени места за дължимите данъци и
такси - на тримесечие и годишно; раздава, разяснява, приема и обработва различни
видове декларации по ЗМДТ; издава различни видове удостоверения, изпраща
съобщения,заверки и др.;


Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация на Община Панагюрище, приет с
Решение №3 от 01.12.2011г. на Общински съвет Панагюрище в сила от 01.12.2011г.

В Правилника за организация и дейността на Общински съвет Панагюрище не са възложени
функции във връзка с провеждане на информационни и образователни кампании за
населението. На практика обаче има механизъм за информиране на обществеността относно
дейностите в областта на екологията и управлението на отпадъците.
Съгласно Чл.3. Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на
общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с
общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление. Общинският
съвет e колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия
при спазване принципите на законност, публичност, отговорност, гражданско участие.
Съгласно т.14 чл. 5. Общинският съвет приема решения за участие на общината в сдружения
на местните власти в страната и чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска
цел и определя представителите на общината в тях с мнозинство повече от половината от
присъстващите общински съветници чрез явно поименно гласуване, което се отразява в
протокола. Съгласно чл. 115 от настоящия правилник проект на договор за сдружение се
разглежда от съответните постоянни комисии на общинския съвет, съобразно материята и
предмета на договаряне. Те се произнасят по него в определен от председателя на
общинския съвет срок. Становище по проекта за договор дава кмета на общината, когато
предложението не е направено от него. Когато договорът за сдружаване създава задължения
за кмета на общината и общинска администрация, извън изрично установените от Закона и
този правилник, той не може да бъде сключен без съгласието на кмета. Общинския съвет
ратифицира всички договори на общината свързани със международни връзки и сдружаване
на общината.
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Общинския съвет може да избира обществен посредник. Той съдейства за опазване правата
и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната
администрация. Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от
общия брой на общинските съветници.
Председателят на общинския съвет:
• провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на
групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени
организации и граждани;
• представлява общинския съвет пред външни лица и организации;
• следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети
от общинския съвет, чрез публикуване на официалната интернет страница на
общинския съвет и на информационното табло в сградата на общината, а когато е
необходимо - в сградите на кметствата на общината и в местния печат;
• организира по график с участието на общински съветници приемни на граждани по
населени места;
• изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на
неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на
населението на общината по ред, определен в този правилник.
Съгласно Правилника общинските съветници са длъжни да провеждат срещи с гражданите,
както и да следят за промените в нормативната уредба.
Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав
членовете на всяка комисия и техния председател с явно гласуване с обикновено
мнозинство от общия брой на съветниците.
• Постоянните комисии на общинския съвет на община Панагюрище са:
1. Бюджет и икономика на общината;
2. Териториално и селищно устройство;
3.Здравеопазване, социална и етническа политика
4. Образование, култура, младежки дейности и спорт;
5. Екология, туризъм, селско и горско стопанство;
6. Местно самоуправление и законност
Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни
заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни
членове. Председателят на комисия е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани,
представители на неправителствени организации и медии. Гражданите, представителите на
неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да
заемат специално определените за тях места. Протоколите от заседанията на постоянните
комисии се публикуват на интернет страницата на общинския съвет.
•
Временна комисия се образува по конкретен повод за проучване на отделни
въпроси и за провеждане на анкети, за срок определен от общинския съвет. Временната
комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред общинския съвет.
Заседанията на общинския съвет се провеждат най- малко шест пъти в годината. Заседанията
на общинския съвет и на постоянните комисии са електронни, с изключение на случаите, в
които има технически пречки за това. В срок от 6 дни след провеждането на заседание на
общинския съвет, председателят свиква заседание на консултативния съвет, на което се
определя приблизителната дата за следваща сесия и в изпълнение на приетите планове се
разпределят материалите по комисии. Определя се и предварителен проект за дневен ред.
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На питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено
значими въпроси се отговаря писмено в 15 дневен срок. Най-малко 6 дни преди заседанието
председателят на общинския съвет обявява дневния ред, информира обществеността за
предстоящото заседание, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на
предварително определените за това места в общината, чрез местните печатни и електронни
медии и на официалната интернет страница на общинския съвет.
Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни
въпроси в дневния ред след изтичането на този срок, ако се регистрират при звеното,
създадено в структурата на общинската администрация не по - късно от 12.00 часа на
предхождащия заседанието ден. Служителите в звеното се назначават и освобождават от
кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет. Звеното подпомага
и осигурява деловодното обслужване на общинския съвет, и неговите комисии,
подготвянето и изпращането на материалите и поканите за заседанията на съвета и неговите
комисии, осигуряването на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и
на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите,
спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и
отчитането на резултатите от гласуването, когато заседанието не е електронно.
Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде: настъпването на
непредвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии със значителни
щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение; както и
спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената
процедура. Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет.
Заседанията на общинския съвет са публични и се предават по местния радиовъзел и по
местния телевизионен канал. Съветът може да реши някои от заседанията да се проведат при
закрити врати и да не се излъчват, след проведено гласуване. Решенията, взети на закрито
заседание се обявяват публично.
Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от
компетентността на общинския съвет и неговите комисии, кмета или общинската
администрация, представляващи обществен интерес. Питанията се правят в по реда на
правилника както следва:
1. Въпросът или проблемът се поставя писмено пред председателя на общинския съвет;
2. Гражданите, поставили проблема, могат да вземат участие в работата на съответните
комисии при разглеждането му;
3. Комисията дава становище по поставения проблем и взема решение за включването
му или не в заседание на общинския съвет;
4. На заседание на общинския съвет на гражданите се дава възможност да развият
проблема си в рамките на 5 минути, след което се пристъпва към обсъждане и вземане
на решение от общинските съветници.
Председателят на общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани,
представители на неправителствени организации и на медиите. Гражданите,
представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват
установения ред и да заемат специално определените за тях места.
На питанията на граждани, включени в дневния ред се отговаря устно на същото заседание,
освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор. По изключение,
когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания,
отговорът се отлага за следващото заседание.Председателят на общинския съвет определя
кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.
При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или когато важни причини
налагат, председателят на общинския съвет може да прекъсне заседанието за определено
време. Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво
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състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата,
се отстраняват от заседанието.
За заседанието на общинския съвет се води подробен протокол. Към протокола се прилагат
материалите по дневния ред, писмените становища на комисиите, декларации, питанията на
гражданите и общинските съветници и отговорите към тях.
Общинският съвет може да организира публични обсъждания на проекти за решения от
значим обществен интерес за населението на община Панагюрище. Целта на обсъждането е
гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения
по проекти за решения. Председателят на общинския съвет, чрез звеното уведомява
заинтересованите лица и оповестява чрез местните печатни и електронни медии и интернет
решението най-малко 10 дни преди датата на обсъждането. За постъпилите становища и
предложения от заинтересованите лица или гражданите се съставя протокол, който се внася
за разглеждане в общински съвет заедно с проекта за решение и становищата на постоянните
комисии.
Всички актове на общинския съвет, влезли в сила, както и отчет за дейността на съвета и на
неговите комисии, се довеждат до знанието на населението чрез местните средства за масово
осведомяване, чрез интернет страницата на общинския съвет и се поставят на видно място на
входа на общината. Секретарят на общината следи за изготвянето и обнародването на
актовете на общината и за довеждането им да знанието на населението.
Кметът на общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо
помещение в сградата на общината, за съхраняване копията на актовете на общинския съвет
от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до
тях в рамките на работното време. На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на
общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се
определят в наредба на общинския съвет.
•
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в
община Панагюрище, утвърдени съгласно Наредбата за административно обслужване
С тези правила се регулира взаимодействието на звената при осъществяване на
административното обслужване и последователността на извършваните действия. Центърът
за услуги и информация на граждани (ЦУИГ) и отдел „Местни данъци и такси” осигурява
информация за реда, организацията и видовете услуги, извършвани от администрацията на
община Панагюрище, включително за документи, свързани с дейности по управлението на
отпадъците. Информация за предоставяните от община Панагюрище услуги може да бъде
получена от звеното за административно обслужване ЦИУГ, на телефон за община
Панагюрище 0357/ 60050, на място в отдел „Местни данъци и такси” гр. Панагюрище, в
сградата на общината на адрес пл. „20 Април“ №13, в рамките на работното време; интернет
адрес http://www.panagyurishte.org или на e-mail obstina@abv.bg;. С Правилата се
регламентира механизмът за изпълнение на всички административни услуги в общината при
спазване на стандартите на обслужване, въведени с Наредбата за административното
обслужване, Етичния кодекс на общинския служител и Хартата на клиента. Подписаните
отговори на искания и заявления за административни услуги се предоставят на
потребителите в зависимост от заявеното от тях желание - на място, на посочен адрес, по
електронен път и др. Общинската администрация осъществява обратна връзка с
потребителите на услуги чрез спектър от инструменти: анкетна кутия за удовлетвореността
на гражданите от обслужването им в общинската администрация, поставена в ИЦ; кутия за
сигнали срещу корупция във фоайето на Общината; възможност за попълване на анкета за
мнения, сигнали за корупция на интернет-страницата на Общината; приемен ден на кмета;
публикуване на интернет страницата на проекти на нормативни актове, наредби,
правилници и документи на общинския съвет и общинската администрация, предлаганите
административни услуги, формулярите на заявления и др. В резултат от получената и
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анализирана информация от всички канали за обратна връзка се предприемат действия за
подобряване на административното обслужване, които се оповестяват пред обществеността.
С този документ се регламентира организацията на контрола по изпълнението и по
спазването на сроковете за извършване на административните услуги.

План и Програма за енергийна ефективност (ПЕЕ) на община Панагюрище
2011-2016г.
Основанието за разработване на настоящия документ е изпълнението на изискванията
заложени в европейското и българско законодателство, планови и програмни документи.
Реализацията на общинския план за енергийна ефективност ще се осъществи за период от
пет години. В програмата за реализация е предвидено през първите две години да се
направят детайлни енергийни обследвания на сградните обекти, на които такива не са
правени. След изпълнение на всеки обект следва да се направи сертифициране на сградите,
съгласно закона за Енергийната ефективност и съответните наредби.
Във всяка една от годините са предвидени средства за сертифицирането на сградите за
енергийна ефективност след провеждането на предвидените мерки. През всичките години на
ПЕЕ текущо ще се изпълняват дейностите по събирането, обработването и анализа на
информацията за състоянието и енергопотреблението на всички общински обекти. Тази
дейност е важна за мониторинг на резултатите, актуализирането на общинския ПЕЕ, както и
за отчитане на резултатите от изпълнението на същия. Планът дава възможност след
извършването на детайлните енергийни обследвания на обектите да се включват нови
приоритетни обекти, които притежават по-голям потенциал за енергийна ефективност.
Решенията за това ще се вземат при ежегодната актуализация на ПЕЕ.
Всички мероприятия свързани с ПЕЕ ще бъдат реализирани с одобрението на Общинския
съвет на Община Панагюрище и предвидените в инвестиционната програма средства.
Всички мероприятия ще стават със съдействието на ръководителите на отделните обекти.
Информацията за реализираните проекти, постигнати успехи и неуспехи ще се представя
пред обществеността, чрез създаване на система за комуникации включваща ежемесечни
срещи на работната група и доклади за свършената работа, тримесечни отчети, обществено
обсъждане, радиопредавания, гореща телефонна линия, нагледно запознаване на
ползвателите на обекта с изпълнения проект.
За решаването на проблемите, включени в ПЕЕ, е необходимо широко участие на всички
сектори и цели групи, консумиращи горива и енергия, както и на гражданите на община
Панагюрище. Този процес ще бъде съпътстван от публикуване на информации в местните
медии за целите и задачите на ПЕЕ, необходимите средства и резултати от неговото
изпълнение. Важно условие за изпълнение на плана е контролът, който упражнява
Общинска администрация и постоянните комисии към Общинския съвет. Друго важно
условие за изпълнение на ПЕЕ е ежегодното отчитане и актуализиране на плана на заседания
на Общинския съвет при приемането на бюджета за всяка следваща година. От особено
значение за изпълнението на ПЕЕ е периодичната съпоставка с новопостъпилите данни и
при необходимост и възможност да бъдат включени или изключвани обекти, съобразно
текущата ситуация. Работната група ще се събира веднъж месечно за обсъждане и
анализиране на събраната информация и за набелязване на мерки, които да бъдат включени в
плана за енергийна ефективност на Община Панагюрище. Контролът по изпълнението на
ПЕЕ ще се осъществява от кмета на общината, който ще изисква ежемесечни отчети на
работната група по изпълнението му. ПЕЕ има отворен характер и в петгодишен период на
действие ще се усъвършенства и допълва в зависимост от реалните потребности, срещаните
проблеми и финансови възможности.
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НАРЕДБА за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително

разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането
на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община
Панагюрище Приета с Решение No 262 от 28.12.2005 г., Протокол No 29
Наредбата определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, транспортирането,
претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни,
производствени и опасни отпадъци на територията на Община Панагюрище. Съгласно чл. 7
при поискано с писмена молба съдействие от общината, засегнатите лица, в чието държане
се намират отпадъците, които трябва да се отстранят, получават информация за фирмите,
притежаващи разрешение или регистрационен документ по смисъла на чл.12 от ЗУО за
дейности с отпадъци, действащи на територията на общината и координати за връзка с тях.
С наредбата се регламентират задълженията на кмета за организирането и прилагането на
система за разделно събиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи,
съдържащи живак, организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезли
от употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване;
определяне на места за смяна на отработени масла и информиране на обществеността за
това; определяне на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба
батерии. Задължение на кмета на общината е да информира чрез средствата за масова
информация и по други достъпни начини за местата за събиране на излезлите от употреба
лампи, както и датите на провежданите кампании, информира обществеността за местата за
смяна на отработени масла, включително сервизите и бензиностанциите, извършващи
смяна на отработени масла на територията на общината. Съгласно наредбата физическите и
юридически лица, предлагащи за продажба моторни и трансмисионни масла, поставят на
подходящи и достъпни места в търговските си обекти списъка на местата в които се
извършва смяна на отработени масла на територията на общината, като посочват и точен
адрес, телефон и фирма на най–близкото място за смяна на отработени масла.

Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в община
Панагюрище
С наредбата се определят редът за провеждане на публично обсъждане на проекта на
общинския бюджет и годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския
бюджет, условията и редът за провеждане на обществено обсъждане на общински проекти,
които ще се финансират чрез дългосрочен дълг, редът за провеждане на обществено
обсъждане при приемане на нормативни актове. Наредбата цели информираност на местната
общност за процедурите за участие във вземането на решения от местната власт и
осигуряване на свободен достъп до тях. Кметът на общината организира публичното
обсъждане на проекта на общинския бюджет и годишния отчет за изпълнението и
приключването на общинския бюджет, като публикува в местните вестници и в официалната
електронна страница на общината обява. Обявата се поставя и на информационните табла в
сградите на общината, общинските институции и кметствата най - малко 14 дни преди
насрочената дата на публичното обсъждане. Обществени обсъждания задължително се
провеждат и във всички населени места, като редът, начинът, датите и дневния ред на
обсъжданията се регламентират в заповед на кмета на общината, издадена най-малко 14 дни
преди първата дата за обществено обсъждане в определено кметство. Предложенията и
становищата от обсъжданията по кметства се отразяват в протоколи, които са неразделна
част от Проекта за решение, внесен от кмета в общинския съвет. Част от общественото
обсъждане са и срещите с неправителствени и обществени организации, фокус-групи,
бюджетни звена, както и специализирани пресконференции, кръгли маси, тематични
дискусии. Дата, часът и дневният им ред се регламентират със заповед на кметът на
общината. Становища и предложения по проекта на общинския бюджет и годишния отчет за
изпълнението и приключването на общинския бюджет могат да се подават в деловодството
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на общината и по електронен път на адреса, посочен в поканата за публичното обсъждане.
Становищата и предложенията подадени по електронен път трябва задължително да бъдат
подписани чрез електронен подпис. Протоколът от общественото обсъждане се публикува в
официалната електронна страница на общината и общинския съвет и се предоставя за
ползване на гражданите на хартиен носител на достъпно място в сградата на общината в срок
от три дни след общественото обсъждане. Кметът на общината оповестява
проекта/проектите, който ще се финансират с дългосрочен дълг чрез покана за обществено
обсъждане, отправена до местната общност, по същия ред за провеждане на публично
обсъждане като този на проекта на общинския бюджет и годишния отчет за изпълнението и
приключването на общинския бюджет. Обществено обсъждане може се проведе преди
приемането от общинския съвет на нормативни актове. Общинският съвет приема решение,
с което определя датата, началния час и мястото на провеждане на обществено обсъждане на
проекта на нормативен акт и определя служители, които да организират обсъждането.
Проектът и мотивите към него се публикуват в официалната електронна страница на общината, и
се предоставя за ползване на хартиен носител на достъпно за гражданите място в сградата на
общината. Общинският съвет публикува покана за обществено обсъждане в местните вестници и
в официалната електронна страница на общината. Поканата се поставя и на информационните
табла в сградите на общината, сградите на общинските институции и кметствата –
най-малко 14 дни преди насрочената дата на обсъждане. Становища и предложения по
проекта на нормативен акт, могат да се подават в деловодството на общината и по електронен
път, като те задължително трябва да се подписани с електронен подпис. Срокът за даване на
становища, предложения и възражения по проекта на нормативен акт е не по- кратък от един
месец. Протоколът се публикува в официалната електронна страница на общината и се
предоставя за ползване от гражданите на хартиен носител в достъпно място в сградата на
общината не по-късно от три дни след провеждането на обсъждането. Този ред за провеждане на
общественото обсъждане се прилага и за проекти на стратегии, прогнози, програми и планове за
развитие на общината, както и други актове, приемани от общинския съвет.


Програма на община Панагюрище за управление на отпадъците

Община Панагюрище има изготвена Актуализирана Програма за управление на дейностите
по отпадъците 2011-2015г. Актуализирането на програмата е извършено 2010г. съгласно
изискванията на чл.29, ал.3 от ЗУО и с цел хармонизация с „Инвестиционен проект за
подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в
Общините Панагюрище и Стрелча” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”,
Приоритетна ос 2.
Програмата включва анализ на генерираните на територията видове отпадъци, описание и
анализ на съществуващото състояние и практики за управлението на отпадъци, включително
система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци, събиране,
транспортиране, предварително третиране, временно съхранение, оползотворяване и
обезвреждане на отпадъците. Разгледана е системата за административно управление на
отпадъците. Във връзка с изграждане на Регионален център за неопасни отпадъци за
проектен регион Панагюрище в съседство на съществуващото депо за отпадъци на община
Панагюрище е извършена проучване, в т.ч. на съществуващата документация и практики по
управление на отпадъците в общината, оценка на съществуващата инфраструктура за
третиране и управление на отпадъците в Община Панагюрище, прогнозиране и планиране на
дейностите по управлението на отпадъците. Резултатите са отразени в доклада по проекта за
"Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и
развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините
Панагюрище и Стрелча и проектиране на рекултивацията на регламентирано депо
Панагюрище 1 в Община Панагюрище и депото в местността "Окопана" в землището на град
Стрелча". Докладът е изготвен в края на 2009 год.
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Направен е също преглед на мерките обезпечаващи прилагането на програмата и
източниците за финансиране на дейностите по управление на отпадъците. Програмата
включва също план за действие за периода 2010 – 2015 година с основните мерки и дейности,
предвидени за изпълнение на поставените в Програмата цели. Годишният отчет за
изпълнение на програмата се представя пред Общинския съвет - Панагюрище и отчетът се
предоставя на РИОСВ -Пазарджик не по-късно от 31 март всяка година.
Община Стрелча

Устройствен правилник на общинската администрация.
С този правилник се определят организацията на дейност и функционалните задължения на
административните звена в общинска администрация Стрелча. Общинската
администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове,
решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на
правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и
осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на
гражданите, физическите и юридическите лица.
•

Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и
представлява общината. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
Организира изпълнението на дългосрочните програми; Организира и отговаря за
разработването и изпълнението на общинския бюджет;
Организира
изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това.
Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите
решения в 7-дневен срок от издаването им; Поддържа връзки с политически
партии, обществени организации и движения, както и с други органи на
местното самоуправление в страната и в чужбина; Прави публичен отчет пред
общинския съвет и населението на общината на 6 и 12 месеца, Организира
развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с
неправителствени организации;

•

Заместник-кметът на общината отговаря за организирането и изпълнението на
следните дейности: Ръководи дейността на следните специализирани звена:
евроинтеграция, стопански дейности, строителство, екология, курортно
дело, здравеопазване, туризъм, чистота;

•

Кметски наместници - В населените места, които не са административен
център на кметство, кметът на общината назначава кметски наместници които
организират провеждането на благоустройствени, комунални и др. мероприятия,
Предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и
организира охраната на полските имоти, Осигуряват извършването на
административни услуги на физически и юридически лица, Правят публичен
отчет пред населението на селото на всеки 6 и 12 месеца. Представляват
населеното място пред населението, обществени и политически организации и
пред други кметства;

Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната власт
и на специализираната администрация и извършва дейности по административното
обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. Специализираната
администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на органите
на местната власт. Дирекциите, отделите и секторите са структурни звена за
ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на
общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените
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правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.
Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и
реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни
програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на
общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с
неправителствени организации.
•

Секретарят на общината - организира, координира и контролира
функционирането на общинската администрация за точното спазване на
нормативните актове; Организира деловодството, документооборота в общината
и общинския архив; Следи за изготвянето и отговаря за публикуването на
актовете на общината; Отговаря за работата с жалбите и предложенията на
гражданите;

•

Директор на дирекция „Административно, финансово и информационно
обслужване” има на подчинение 10 служители - Организира изпълнението на
всички финансово-икономически задачи на общината; Организира и контролира
разработването на проектобюджета на общината и по кметства; Участвува в
изготвянето на инвестиционната програма на Общината; Участвува в
изготвянето на тръжни и конкурсни документи. Изготвя анализи и прави
заключения и предложения за необходимостта от финансови средства и тяхното
изразходване; Отговаря за навременното и пълно финансиране на всички
поделения и дейности на Общината; Отговаря за изготвяне на план-сметките и
калкулациите на разходите при определяне на местните данъци и такси и цени на
услуги предоставяни от общината.

•

Гл.специалист деловодство и обредни дейности : осъществява деловодната
дейност на администрацията; и регистрира входящата кореспонденция като я
предава за изпълнение на звената в администрацията; Работи с оперативна
програма „Архимед”; предава на физическите и юридическите лица изготвените
по тяхно искане документи; осъществява методическо съдействие на Центъра за
информационно и административно обслужване на гражданите; подпомага
организирането, съхраняването и обработката на общинския архив, като
предоставя исканите справочни документи на физически и юридически лица;

Специализираната администрация е организирана в една дирекция “Устройство на
територията, МДТ, общинска собственост, евроинтеграция, хуманитарни и стопански
дейности„ с 13 служители.
•

Директорът на дирекция “Специализирана администрация”: Организира,
ръководи, контролира, координира, отчита и носи отговорност за дейността на
дирекцията; Извършва разпределение на постъпилите в дирекцията материали,
подписва и съгласува подготвените от служителите на дирекцията документи,
отговори, становища и др; Изготвя предложения за разработване на проекти и
програми за икономическо развитие на общината и участвува в тяхното
разработване и реализиране и др.; Отговаря следене и за разработване на
проекти по програми на Европейския съюз и други донорски програми.

•

Главен специалист „Стопански дейното и туризъм” - организира разработването
и изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в
областта на устойчивото развитие на икономиката; участва в работата на
Консултативния съвет по туризъм

•

Главен инженер и инвеститорски контрол - осъществява ръководството,
координация и контрол на капиталното строителство (публично, просветно,
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здравно и др.) на територията на общината; съгласува проекти на инженерната
инфраструктура и благоустрояването в общината; подготвя програма и
провежда политика по енергийна ефективност; изпълнява инвеститорски
функции, свързани с проектирането, изграждането на обекти от капиталното
строителство, чистотата и озеленяването и извършва заверки на заповедните
книги за строежите; извършва проверка и подготвя доклади, становища и
отговори на писма, молби и сигнали свързани с дейността на отдела; участва в
разработка на краткосрочни и дългосрочни програми – международни и местни,
свързани с дейността на отдела;
•

Звено „Местни данъци и такси„ 2 служители - Установяват, обезпечават и
събират местните данъци – данък върху недвижимите имоти, данък върху
превозните средства, данък при придобиване на имущество при дарение и
възмезден начин, други местни данъци; Следят за своевременното внасяне на
събраните суми от такси, услуги в приход на общинския бюджет;

•

Служителите отговарящи за Евроинтеграцията и регионалното развитие /1 един
гл.експерт и двама главни специалисти „Евроинтеграция и регионално
развитие”/ извършват в следните дейности: Участват в издирването на програми
на Европейския съюз и други, по които общината може да участвува с проекти;
Участват активно в разработването и защитата на проекти по донорски
програми; Участват при разработването на целите и задачите за развитие на
общината; Предлагат идеи за стопанското развитие на общината; Отговарят за
посрещането на делегации и гости в Общината и организира настаняването и
престоя им.; Отговарят за поддържане на връзките с побратимени градове, както
и правят предложение за създаване на нови такива.

•

Звено „Екология”, със специалист Еколог- участва в изготвянето на програми,
стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;
участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи
опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на
територията на общината; участва в оформянето и подсигуряването на
финансовата обезпеченост на екологичните общински мероприятия и обекти;
координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с
РИОСВ, ХЕИ, ДВСК, РДНСК, РДВР, като и с: неправителствените екологични и
природозащитни организации и движения, научната общност (висшите училища
и университети), частните и държавни фирми, неправителствените организации
и със специалисти в областта на екологията; контролира екологичното
състояние на общината; изготвя задания на проекти за озеленяване; въвежда и
ръководи ефективна система за управление на отпадъците, чрез интегриран
мениджмънт; организира и контролира спазването на нормативните документи,
свързани с опазването на декоративната, горската растителност и тази в
земеделските земи; упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и
зелените площи, стопанисване на зелените площи от граждани, физически и
юридически лица; изготвя и реализира програма за решаване на проблемите,
свързани с бездомните кучета; разяснява, предупреждава и осведомява
широката общественост по отношение на всички дейности, намерения и
последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с
тях, чрез всички средства за масова информация; Провеждане на процедурите и
изготвяне необходимата документация по чл.34 от ЗСПЗЗ за защита правата на
собствениците на земеделски земи с възстановено право на собственост на
територията на община Стрелча; Участие в комисии по молби на граждани за
оценка на нанесени щети в ползваните от тях или тяхна собственост земеделски
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земи; Работа в комисии с оглед, преценка и бракуване на трайни насаждения по
молба на селскостопански производители, съгласно изискванията на ЗОСИ и
указанията на МЗГ; Даване на разрешения за отсичане на сухи дървета и
кастрене на клони; Съобщения за предстоящи растително-защитни
мероприятия, указание и уведомяване за промяна в списъка на забранените
пестициди установяване и отчитане залежалите и негодни препарати по
растителна защита; Свеждане решения, заповеди и инструкции на ОблД “ЗГ”,
ОблА, Районна служба по растителна защита, карантина и агрохимия; Проверка
и заверка списъците за провежданите задължителни мероприятия за
селскостопанските животни в града; Следи за спазване на нормативните актове
на общината, свързани с домашните животни. Извършва всички необходими
действия, както и подготовка на документи и разрешителни, свързани с
предоставената от МОСВ на общината за ползване за 25 години - минерална
вода. Извършва и други дейности, възложени от Кмета на общината.
•

Информатор туристически център - Разработва програми за развитие на туризма
и следи за тяхното изпълнение; Участва в изготвянето и актуализирането на
общинската програма в областта на туризма и културата; Работи за
популяризиране на туристическия продукт на общината и разработването му;
Участва в подготовката на проекти по Европейски програми,свързани с туризма;

 Вътрешни правила за административно обслужване на потребителите на
административни услуги, предоставяни от община Стрелча
Тези правила уреждат въпросите, свързани с предоставяните от Община Стрелча
услуги, с цел улесняване на потребителите на административни услуги, гарантиране
на тяхното качество, законосъобразност и достъпност. При осъществяване на
административното обслужване община Стрелча работи в условията на публичност
и прозрачност, при съблюдаване изискванията на Закон за защита на личните данни,
Закон за защита на класифицираната информация и Закон за достъп до обществена
информация. Административното обслужване в Община Стрелча се осъществява
чрез звеното за Административно обслужване – в центъра за информация и
обслужване на гражданите, намиращо се на партера в сградата на Община Стрелча,
което е част от общата администрация. Потребителите на административни услуги,
подават в звеното за административно обслужване заявление за ползване на
административна услуга, което се завежда в електронна деловодна система
“Архимед“ със съответна дата и час. При осъществяване на своята дейност
администрацията, съгласно Наредбата за административното обслужване,
осигурява задължителна информация относно функциите и организацията на
работата си във връзка с административното обслужване. Община Стрелча
предоставя информацията чрез официално табло за обявления, намиращо се в
сградата на администрацията, разяснения от длъжностните лица в звеното за
административно обслужване, като и по електронен път чрез официалния сайт на
администрацията в Интернет на адрес: http://www.strelcha.bg. Средствата за
осъществяване на обратна връзка са анкети, кутии за мнения и коментари,
създадената и обявена процедура за работа с предложения и сигнали, телефони,
интернет, дискусии, социологически проучвания и др.
 Наредба за организацията и финансирането на дейностите по управление на
отпадъците в община Стрелча, приета с решение №1056/30.04.2015 г. от
Общински съвет Стрелча. С наредбата се уреждат правата и задълженията на
физическите и юридическите лица, учрежденията и организациите и
взаимоотношенията между тях при осъществяването на дейностите по управление на
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отпадъците, Изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и
картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките. Определя
условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното,
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови
(ТБО) и строителни отпадъци (СО), включително биоразградими отпадъци (БРО),
биоотпадъци (БО), опасни битови отпадъци (ОБО), масово разпространени отпадъци
(МРО), на територията на община Стрелча, съгласно изискванията на Закона за
управление на отпадъците (ДВ бр.53 от 13.07.2012 г.) и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните
услуги по реда на Закона за местните данъци и такси. Съгласно наредбата кмета на
общината организира управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани
на нейна територия, съобразно изискванията на тази наредба и ЗУО, организира
управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на нейна територия,
съобразно изискванията на тази наредба и ЗУО; осигуряването на съдове за събиране
на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; организирането на събирането,
оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност,
образувани от домакинствата на територията на съответната община; разделното
събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните
отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло; организирането
на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва
съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени
отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на
системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени
отпадъци; изпълнението на решенията по чл. 26, ал. 1 от ЗУО на общото събрание на
регионалните сдружения по чл. 24, ал. 1 от ЗУО и съдейства за създаване на центрове
за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба; организирането
на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл.
13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;
разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч.
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно
събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно
разграждане; осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно
събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци
и други; осигуряването на информация на обществеността чрез интернет страницата
на общината, както и по друг подходящ начин; поддържането на регистър на
площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на
територията на общината; организира провеждане на мероприятия за почистване и
хигиенизиране на населените места с привличане на широко обществено участие.
Кметът на общината осигурява дежурен телефон, на който гражданите да могат да
сигнализират за нарушения и може да упълномощава длъжностни лица от
общинската администрация за изпълнение на задълженията си по наредбата. Лицата,
при чиято дейност се образуват отпадъци, и притежателите на отпадъци ги третират
самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица,
които имат право да извършват тези дейности в съответствие с ЗУО. Предаването и
приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват
само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно
разрешително или регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност и
площадка за отпадъци със съответния код съгласно специализираната наредба за
класификация на отпадъците. Границите на територията, върху която се осъществява
организирано събиране и транспортиране на ТБО се определя със заповед на кмета на
общината за всяка следваща година, издадена в срок до 30 октомври на текущата
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година. Кметът на общината организира събирането и транспортирането на
едрогабаритни отпадъци и тяхното последващо обезвреждане. Организира събирането
на едрогабаритни отпадъци на територията на общината периодично и определя
местата за предаване им, вкл. площадки за безвъзмездно предаване и информира
обществеността за местоположението им и за условията за тяхното приемане. Кметът
на общината организира разделно събиране на опасните битови отпадъци (ОБО)
извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за
оползотворяване и/или обезвреждане. Организира събирането на ОБО на територията
на общината периодично и определя местата за предаване им, вкл. площадки за
безвъзмездно предаване и информира обществеността за местоположението им и за
условията за приемане на ОБО. Кметът на общината съдейства и отговаря за
организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени
отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово
разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите
елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово
разпространени отпадъци, и информира обществеността чрез местните средства за
масово осведомяване и интернет страницата на общината за местоположението им и
за условията за приемане на МРО; Разделно събраните отпадъци (хартиени и
картонени опаковки, пластмасови опаковки и стъклени опаковки) от домакинствата и
търговските обекти, производствените, стопанските и административните сгради се
изхвърлят в съответния вид контейнер предоставен от организацията по
оползотворяване и разположен на утвърдени места от общината. Кметът на общината
оказва съдействие на: организациите по оползотворяване, в т. ч. определя местата за
разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата
за предаване на ИУЕЕО, организира дейностите по разделно събиране на портативни
и автомобилни НУБА и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване
на НУБА, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на
системите за разделно събиране и местата за предаване на портативни и автомобилни
НУБА; определя местата по чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО на територията на общината за
предаване на ИУМПС, в съответствие с условията на сключените договори; определя
местата за събиране на излезли от употреба гуми на територията на общината, без да
възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по
оползотворяване, и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, и
информира обществеността за местоположението им и условията за тяхното
приемане.; определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на
общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с
организация по оползотворяване, и/или на лицата, които изпълняват задълженията си
индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и за условията
за приемане на отработените масла като към местата за смяна на отработените
моторни масла се включват автосервизите и бензиностанциите отговарящи на
изискванията на „Наредбата отработените масла и отпадъчните нефтопродукти" (ДВ,
бр. 2 от 2013 г.).


Програма на община Стрелча за управление на отпадъците

Община Стрелча има изготвена Актуализирана Програма за управление на дейностите по
отпадъците 2011-2015г., приета с Решение № 602/ 25.08.2011год. от заседание на ОбС –
Стрелча, проведено на 25.08.2011год. с Протокол № 59. Актуализирането на програмата е
извършено съгласно изискванията на чл.29, ал.3 от ЗУО във връзка с „Инвестиционен проект
за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в
Общините Панагюрище и Стрелча” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”,
Приоритетна ос 2.
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Програмата включва анализ на генерираните на територията видове отпадъци, описание и
анализ на съществуващото състояние и практики за управлението на отпадъци, включително
система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци, събиране,
транспортиране, предварително третиране, временно съхранение, оползотворяване и
обезвреждане на отпадъците. Разгледана е системата за административно управление на
отпадъците. Разгледана е подробно предвижданата системата на регионалното сдружение за
управление на отпадъците и е дадена информация за регионалния център за третиране на
отпадъци. Направен е също преглед на мерките обезпечаващи прилагането на програмата и
източниците за финансиране на дейностите по управление на отпадъците. Програмата
включва също план за действие за периода 2010 – 2015 година с основните мерки и дейности,
предвидени за изпълнение на поставените в Програмата цели. Годишният отчет за
изпълнение на програмата се представя пред Общинския съвет - Панагюрище и отчетът се
предоставя на РИОСВ -Пазарджик не по-късно от 31 март всяка година.


Наредба № 2 от 2008 г. за поддържане и опазване на чистотата в община Стрелча.
С наредбата се определят задълженията на общината, кметствата, обществените
организации, търговските дружества, търговците и гражданите по опазване и поддържане
на чистотата на територията на община Стрелча, които не са регламентирани в нормативен
акт от по-висока степен. Поддържането на приветлив и естетичен вид на територията на
общината изисква редовното почистване /метене, снегопочистване,отстраняване на ледени
висулки сметосъбиране и сметоизвозване/ и поддържане на улиците, площадите, парковете,
зелените и цветни площи, съдовете за смет, обществените и жилищните сгради, витрините
на заведенията и фирмите, етажната собственост, местата покрай водните площи, спортни и
детски площадки, общинския пазар, автобусната спирка, стълбовете, пътните знаци и
сметището. С наредбата се регламентират глобите при нарушаване на нормативните
изисквания.
1.2. Договори с организациите за оползотворяване на отпадъци
Община Панагюрище и община Стрелча сключват договори с организации за
оползотворяване на отпадъци и фирми за събиране на масово разпространени отпадъци,
съгласно изискванията на ЗУО.
1.3. Проекти
Община Панагюрище и община Стрелча

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион
Панагюрище”. Проектът се управлява от водещата в региона община Панагюрище, с
партньор община Стрелча. Проектът „Изграждане на регионалната система за управление на
отпадъците в регион Панагюрище”, се изпълнява по Приоритетна ос 2: „Подобряване и
развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ на Оперативна програма „Околна
среда“ 2007-2013. Изградената регионална система за управление на отпадъци се намира на
площадка с размер приблизително 131 282 кв. м., разположена в местността „Братаница”, в
землището на град Панагюрище.
По проекта са изградени следните подобекти:
- Депо за неопасни отпадъци – изграждане на 1 клетка;
- Инсталация за компостиране на зелени отпадъци;
- Стопански двор с приемна зона и инженерна инфраструктура;
- Усвояване на терен, чрез рекултивация на съществуващото депо на община Панагюрище.
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- Изграждане на довеждаща инфраструктура – път и водопровод.
С изпълнението на проекта ще се постигнат следните специфични цели:
- Подобряване на качеството на управление на отпадъците в съответствие с
законодателството на ЕС и националното законодателство.
- Отклоняване на биоразградимите отпадъци предназначени за депониране, чрез изграждане
на компостираща инсталация.
- Допринасяне към постигането на задълженията на Република България по договора за
присъединяване, изпълнение на разпоредбите в секторното законодателство на ЕС и
осигуряване на съответствие с Националната програма за управление на отпадъците
2009-2013г.
- Осигуряване на устойчиво обслужване на системата и опазване на околната среда в
региона.
- Прилагане на йерархията за управление на отпадъците и предоставяне на дългосрочен,
екологично ориентиран, икономически ефективен и социалнопоносим план за управлението
на отпадъците в региона.

„Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на
инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и
Стрелча” № 58231-48-352, одобрен за финансиране от Оперативна програма “Околна среда
2007 – 2013 г.”. Проектът е разработен с цел да се въведе нов модел за подобряване и
развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в Общините
Панагюрище и Стрелча, който ще спомогне за намаляване на общото количество
депонирани отпадъци, както и за тяхното екологично оползотворяване. Информация за
проекта може да бъде намерена на интернет сайта на община Панагюрище.
Община Стрелча

„Изготвяне на идеен проект за ПСОВ, идеен проект за доизграждане и подмяна на
канализационната мрежа, идеен проект за доизграждане на външен довеждащ колектор
до ПСОВ и идеен проект за реконструкция на водоснабдителната мрежа по трасето на
канализационната мрежа за обект: ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
ИНЖЕНЕРНАТА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ГР.СТРЕЛЧА, ОБЩИНА СТРЕЛЧА,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК., по
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”,
приоритетна ОС 1 . Идейният проект включва: Идеен проект на цялата водоснабдителна
мрежа на гр.Стрелча с минимум два варианта и съответнa технико-икономическа обосновка
на вариантите; Идеен проект на цялата канализационна мрежа - смесена - за битови и
дъждовни отпадъчни води на гр.Стрелча с минимум два варианта и съответнa
технико-икономическа обосновка на вариантите; Идеен проект на ПСОВ на гр.Стрелча с
минимум два варианта и съответнa технико-икономическа обосновка на вариантите; Идеен
проект за доизграждане на външен довеждащ колектор до ПСОВ.

3. Информационни кампании и дейности
Мерки за информиране на обществеността, в община Панагюрище и община Стрелча:
Община Панагюрище
Община Панагюрище извършва редица мероприятия за подобряване състоянието на
околната среда, пряко свързани с информиране на населението и заангажиране на
заинтересованите страни като благоустрояване на улици, ежегодно залесяване на млади
фиданки, подмяна на старите и амортизирани съдове за смет и обновяване на
сметосъбиращата техника, провеждане на кампании “За чисто и приветливо Панагюрище”.
Веднъж годишно се провеждат кампании за събиране и извозване на ИУЕЕО от домовете
или предаването им на определени от общината места и Провеждане на кампании за
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събиране и извозване на ИУМПС от населените места, съвместно с фирмата с която
общината е сключила договор.
Ежегодно се провеждат информационни кампании на населението за начините за
предотвратяване и минимизиране на отпадъците от бита от Кметът на общината и кметовете
на населени места, финансирани от общинския бюджет.
община Стрелча
На сайта на общината редовно се публикува актуална информация за кампаниите за
почистване и озеленяване на общината, покани за участие на населението в обществени
кампании, обществени обсъждания и друга актуална информация свързана с дейностите по
опазване на околната среда.


Образователни кампании в детските градини, учебните заведения

Поради предлагането на опаковани и готови за изхвърляне стоки в магазините, навикът
“използвам и изхвърлям” изглежда абсолютно естествен и нормален за децата, ако
родителите или други не им кажат, че опаковките са необходими поради хигиенни причини и
когато престанат да бъдат опаковки, те трябва да бъдат разглеждани като рециклируеми
материали.
Поради тази причина за популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки и
повишаване на заинтересоваността в училищата са проведени и предвидени множество
кампании и се разпространяват информационни и рекламни материали, важно е да се
въвеждат учебни предмети по управление на отпадъците, например домашни работи за
писане на съчинения относно управлението на отпадъците, създаване на скулптури от
рециклируеми материали на тема отпадъци, прожектиране на кратки филмчета. Предвижда
се разпространение сред учениците на книжка, разясняваща ползата от рециклирането,
онлайн игра за най-малките на адрес: http://ecopack.bg/nahranime. Образователни онлайн
игри за всички ученици до 8-ми клас са качени на адрес: http://ecopack.bg/game/ecohero.
Предвижда се да се създаде извънкласна дейност клуб „Млад еколог” към училищата в
община Стрелча.


Кампании за информиране на обществеността

Достъпът до информация, повишаването на съзнанието и културата на обществеността и
участието и в процеса на вземане на решения е съществен елемент в общинската политика и
на двете общини. Основните подходи за реализирането на целта са: редовно информиране и
проучване на мнението на обществеността; обучение и мотивиране на участието; участие на
населението, неправителствени организации в процеса на вземане на решения, тяхното
изпълнение и контрол; отчет за начина на изразходваните средства, използване на
партньорски подход, провеждане на обществени мероприятия в областта на отпадъците.
Независимо, че в населените места на територията на Община Панагюрище и Стрелча все
повече е застъпено рециклирането на отпадъците, необходимо е увеличаване на разделното
събиране на отпадъци и популяризиране и информиране на обществеността посредством
провеждане на обществени и рекламни кампании в търговските обекти, вестниците, радиото
и/или телевизията.
През 2015 г. са предоставени за разпространение от общината информационни брошури в
помощ на търговците от „Екопак България” АД. Брошурите съдържат полезни и практични
съвети за разделно събиране в Търговските обекти и запознават търговците със
задълженията им съгласно нормативната уредба.
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Предвид нарастващата значимост на електронните (онлайн) медии за 2016-2017г са
планирани информационни интернет кампании, свързани с разделното събиране на
отпадъци, като:
•

създаване на видео материали „Пътят на боклука”, и разпространението им по
онлайн каналите – блогове, You Tube, Facebook, сайтове на общините;

•

провеждане на информационна интернет кампания за тийнейджъри на възраст
14-19години – използване на влог видео чрез популярни сред тийнейджъри
влогъри, които ще създадат серия от забавни видеофилми за пътя на боклука и ще
ги популяризират в социалните си мрежи;

•

информационна интернет кампания предназначена за домакини – създаване на
поредица от видео материали в които да бъде застъпена темата за разделно
събиране на отпадъци от домакинството чрез директна демонстрация и чрез
ключови послания;

С цел информиране на обществеността и повишаване на съзнанието и културата на
гражданите ежегодно в общините трябва да се провеждат кампании за почистване, да се
провеждат периодични срещи и семинари с населението, с бизнеса, да се издават
информационни материали, да се подава актуална информация по масмедиите. Инициатива
насочена към гражданите на „Екопак България” АД е подкрепа на община Панагюрище при
участие в кампанията „Да изчистим България”, инициирана от БТВ, като през последните 5
години организацията е партньор на кампанията, предоставя чували, ръкавици,
информационни брошури за разделното събиране на отпадъци от опаковки. Създадена е
също гореща безплатна линия за сигнали на „Екопак България” АД – 080015253.
През месец май 2015 г. в град Стрелча е проведена пресконференция по проект „Изграждане
на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”. Кметовете на
двете общини разясняват на срещата основните цели на проекта - чрез прилагане на
интегриран подход, да се осигури екологосъобразно, икономически ефективно и социално
поносимо третиране на битови отпадъци в община Панагюрище и община Стрелча, чрез
изграждане на регионална система за управление на отпадъците, съответстваща на
нормативните изисквания, като по този начин ще се разрешат трайно проблемите с
организацията на сметосъбирането и депонирането на твърди битови отпадъци в двете
общини. На гражданите е разяснено, че с реализирането на проекта в Панагюрище таксата за
битови отпадъци ще се задържи в разумни граници. Положителен екологичен ефект при
изграждането на регионалната система за управление на отпадъците в регион Панагюрище
има и включената в изпълнението на проекта рекултивация на старото депо.


Интернет страница

Основната форма за предоставяне на информация са интернет страниците на общините:
община
Панагюрище
http://obs.panagyurishte.org
и
община
Стрелча
http://obs.panagyurishte.org
На интернет страницата на община Панагюрище http://obs.panagyurishte.org е публикувана
информация относно нормативната база, програмите и дейностите, свързани с управление на
отпадъците. Публикува се актуална информация за кампаниите за почистване и озеленяване
на общината, покани за участие в на населението в обществени кампании, обществени
обсъждания и друга актуална информация свързана с дейностите по опазване на околната
среда.
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На интернет страницата на община Стрелча http://obs.panagyurishte.org в меню „Полезни
връзки” на „Екология” е публикуван последния протокол от общото събрание на
регионално сдружение за управление на отпадъците на общините Панагюрище и Стрелча.
На сайта на общината е публикувана информация за нормативната база, програмите,
плановете и дейностите, свързани с управление на отпадъците.
Анализът показва, че през последните години общини Панагюрище и Стрелча прилагат
проактивен подход и предприемат активни мерки за информиране на гражданите и бизнеса
за различните предоставяни услуги в областта на управление на отпадъците.

4. Форми за предоставяне на информация относно общинските
услуги в областта на управление на отпадъците
Основната форма за предоставяне на информация са интернет страниците на общините:
община Панагюрище http://obs.panagyurishte.org и община Стрелча http://obs.panagyurishte.org.
С цел предоставяне информация на населението за системата за управление на отпадъците
се публикува актуална информация за:
•
•
•

•

•
•

стратегии, програми, общински наредби и други документи, свързани с управлението на
отпадъците
сметосъбиране и сметоизвозване, вкл. граници по обслужвани райони,
фирмите,извършващи дейностите, адреса им и лицата за контакт
протоколи от редовни заседания на общинския съвет, в които се дава информация за
развитието на проекти, промени в местното законодателството, включително в областта
на отпадъците;
заповеди на кмета, регламентиращи местата за разлепване на съобщения даващи
информация за предстоящи обществени услуги и дейности на територията на
съответната община;
проекти на подзаконови нормативни актове.
постъпили уведомения за инвестиционни предложения, решения на директора на
РИОСВ Пазарджик за преценки необходимостта от извършване на ОВОС и др.

Анализът показва, че през последните години общини Панагюрище и Стрелча прилагат
проактивен подход и предприемат активни мерки за информиране на гражданите и бизнеса
за различните предоставяни услуги в областта на управление на отпадъците.

5. Участие на обществеността в процеса на вземане на решения
по въпроси, свързани с управление на отпадъците в общината
Общини Панагюрище и Стрелча изпълняват всички ангажименти за информиране и
консултации с обществеността, произтичащи от екологичното законодателство. Общините
привличат обществеността в процеса на вземане на решения по изготвяне на планове и
програми и по инвестиционни предложения на територията чрез процедурите по ОВОС и
ЕО. Информацията за тях се оповестява на интернет страницата на всяка от общините и на
информациите табло в сградата на общината и сградата на съответната районна
администрация. Обяви за консултации и срещи за обществени обсъждания се публикуват и в
национални всекидневници.
Общините са изградили ясна процедура за достъп до обществена информация, включително
по въпроси, свързани с управление на отпадъците. Центъра за услуги и информация на
граждани (ЦУИГ) и отдел „Местни данъци и такси” осигурява информация за реда,
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организацията и видовете услуги, извършвани от администрацията на община Панагюрище,
включително за документи, свързани с дейности по управлението на отпадъците.
Административното обслужване в Община Стрелча се осъществява чрез звеното за
Административно обслужване – в центъра за информация и обслужване на гражданите,
намиращо се на партера в сградата на Община Стрелча, което е част от общата
администрация. На интернет страниците на общините има подробна информация за
процедурата за достъп до информация - указания, място на подаване, цени, бланки и начини
на подаване.
В същото време, в общините няма изградена регулярна система за мониторинг (например
чрез регулярни социологически проучвания) на мнението на гражданите относно
дейностите за отпадъци и удовлетвореността на обществеността и заинтересованите лица от
резултатите, свързани с услугите относно битовите отпадъци.

6. Изводи и препоръки
•

•

•

•

•

Общините Панагюрище и Стрелча разполагат с добре структурирана система за
информиране на обществеността, механизъм за разглеждане на жалби и осигуряване на
административни услуги на гражданите. Планираните действия се основават на
разбирането за необходимостта гражданите да познават йерархията за управление на
отпадъците и начините за управление на различните видове отпадъци. Общини
Панагюрище и Стрелча са предприели действия за информиране на населението относно
различните потоци отпадъци с цел повишаване на общественото съзнание и създаване
на навици за екологосъобразно отношение към отпадъците.
Общините Панагюрище и Стрелча изпълняват всички ангажименти за консултации с
обществеността, произтичащи от екологичното законодателство. Всяка от общините
привлича обществеността в процеса на вземане на решения по изготвяне на планове и
програми и по инвестиционни предложения на територията.
Образователно-информационната политика в областта на управление на отпадъците на
общините не е много добре проведена, макар да е планирана, и мерки и дейности в тази
област са включени в Актуализираните програми за управление на отпадъците на всяка
от общините за период 2011-2015 г.
Голяма част от информацията в областта на отпадъците се публикува на интернет
страницата на общините. Това затруднява намирането й, тъй като на сайта липсва
обособен сектор „Управление на отпадъците” където гражданите да намерят компактна
информация по управление на дейностите с отпадъци.
Като се има предвид значението и обхвата на този вид общински услуги,
препоръчително е РСУО да организира модул за отпадъците на интернет сайта си или
ако няма сайт, то да се въведе Информационна система „Управление на отпадъците“ на
страницата на община Панагюрище - с отделна страница в отдел Екология (Околна
среда), където да се публикува и актуализира информацията във връзка с управлението
на отпадъците в регион Панагюрище
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1. Прогнози за образуваните битови отпадъци
1.1. Информационни източници и допускания за изготвянето на
прогнозата за количествата образувани битови отпадъци
Прогнозата за образуваните битови отпадъци в общините Панагюрище и Стрелча за
периода 2016-2020 г. е изготвена въз основа на:
•
•

Брой на населението и демографска прогноза за периода 2016-2020 г.
Норма на натрупване на отпадъци на 1 жител и прогноза за нарастването й.

1.2. Брой на населението и демографска прогноза за периода 2016-2020 г.
На уебсайта на НСИ има прогнозни данни за периода 2015-2070 г., но те са до ниво област.
За общините Панагюрище и Стрелча в периода 2016-2020 г. е прогнозирано минимално
намаляване на населението, като са взети предвид данните за периода 2009-2015 година и е
запазен темпа на намаляване.
Таблица 1: Брой на населението и демографска прогноза
Панагюрище

Стрелча

Година

2016

2017

2018

2019

2020

Население общо

26329

26146

25967

25788

25610

Година

2016

2017

2018

2019

2020

Население общо

5150

5140

5130

5120

5110

1.3. Норми на натрупване на отпадъците и прогнозна промяна
Нормата на натрупване представлява средното годишно количество образувани битови
отпадъци, които се падат на един жител.
Битови отпадъци са отпадъци от домакинствата и "подобни на отпадъците от
домакинствата". Подобни са отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с
отпадъците от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от
селското и горското стопанство. По данни на Евростат, в повечето страни домакинствата
образуват от 60 % до 90 % от битовите отпадъци, като останалите се образуват от търговски
източници и администрацията1.
Нормите на натрупване са прогнозирани въз основа на информация и допускания,
представени в Таблица 2.

1

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics explained/index.php/Municipal waste statistics

1

Таблица 2: Информационни източници и допускания за изготвяне на прогнозата за нормите на
натрупване
Налични данни
Хипотеза за прогнозата
Използвани данни за
прогнозата
Население за периода
2009-2015 г. по данни на
Общините Панагюрище
и Стрелча .

Брой на населението и
демографска прогноза за
периода 2016-2020 г., посочени
в предходната таблица.

Определяне на средната норма на
натрупване на жител на община.

Данни за нормите на
натрупване за периода
2009-2015 г., изчислени
на базата на броя на
населението и общите
количества образувани
битови отпадъци по
години.

Норми на натрупване за периода
2009-2015 г., изчислени на
базата на броя на населението и
общите количества образувани
битови по години.

Нормата на натрупване на отпадъци, като
функция на икономическото развитие,
нараства през годините на прогнозата, като
се прекъсва тенденцията на намаляване на
отпадъците вследствие на икономическата
криза.
Намаляване ръста на нарастване на
нормата на натрупване вследствие на
мерките за предотвратяване образуването
на отпадъци.

За целите на прогнозите се използва екстраполация на нормите на натрупване през периода
2009-2015 г. Използвани са данни от прочуване на морфологичния състав на отпадъците на
община Панагюрище от 2013г. и осреднени данни за морфологичния състав на отпадъците
на община Стрелча на базата на брой жители съгласно Методика за определяне на
морфологичния анализ от 2012 г.

1.4. Стъпки при изготвянето на прогнозата за количествата образувани
битови отпадъци
Стъпка 1: Определяне на норма на натрупване на жител от общината
Средната норма на натрупване на жител за общините Стрелча и Панагюрище се определя
чрез екстраполация на нормата на натрупване за 2015 г. при увеличение от 1,01% годишно.
Това увеличение се обосновава от очаквания икономически растеж, който е основен фактор
за нарастването на крайното потребление на домакинствата и съответно на количеството
образувани битови отпадъци. В същото време, процентът не е по-висок, тъй като се очаква,
че мерките по предотвратяване образуването на отпадъци ще бъдат възпиращ фактор.
Стъпка 2: Прогнозиране на нормата на натрупване
Прогнозната норма на натрупване за общините Стрелча и Панагюрище по години е
показана в Таблица 3.
Таблица 3 Прогнозната норма на натрупване до 2020 г.
Години
Панагюрище
Стрелча

Норма на натрупване,
кг/чов/год
Норма на натрупване,
кг/чов/год

2016

2017

258,63

261,22

86,7

87,57

2018

2019

2020

236,83

266,47

269,13

88,45

89,33

90,23

Стъпка 3: Определяне на количествата образувани отпадъци за периода 20162020 г. и морфологичния състав

Прогнозата на количествата образувани битови отпадъци са определени като произведение
на броя на прогнозното население и прогнозната норма на натрупване. Прогнозирането на
морфологичния състав на отпадъците отчита следните фактори, показани в Таблица 4.
Таблица 4: Прогнозиране на морфологичния състав на отпадъците
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Налични данни

Използвани данни за прогнозата

Хипотеза за прогнозата

Морфологичен
състав по данни от
проучване от 2013г
Морфологичен
състав по осреднени
данни

Данните от прогнозата за общите
количества отпадъци.

Морфологичният състав остава постоянен,
количествата от всеки вид отпадък се
променят с промяната на нормата на
натрупване и броя на населението

Морфологичен състав по данни от
проучване от 2013 г.
Морфологичен състав по осреднени
данни

Резултатите от прогнозата са представени в таблици 5 и 6.
Таблица 5: Прогноза за образуваните битови отпадъци по морфологичен състав (тона) Панагюрище
Отпадъци
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Общо образувани
Хранителни
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни

201,6441
166,1892
8,860646
181,9506
112,3869
7,569382
30,44508
1657,802
92,48874
108,6768
16,26645
4225,208

202,245
166,6845
8,887051
182,4928
112,7218
7,591939
30,5358
1662,742
92,76435
109,0006
16,31493
4237,799

202,869
167,1987
8,914471
183,0559
113,0696
7,615363
30,63002
1667,872
93,05057
109,337
16,36526
4250,874

203,4853
167,7066
8,94155
183,6119
113,4131
7,638496
30,72306
1672,939
93,33323
109,6691
16,41498
4263,787

204,1015
168,2146
8,96863
184,168
113,7565
7,661629
30,81611
1678,005
93,61589
110,0012
16,46469
4276,7

Таблица 6: Прогноза за образуваните битови отпадъци по морфологичен състав (тона) - Стрелча
Отпадъци
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Общо образувани
Хранителни
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни

56,08653
29,24894
3,125841
40,10008
20,98779
2,009469
6,028408
62,51683
10,18131
15,18266
5,805134
195,2758

56,5374
29,48407
3,15097
40,42244
21,15651
2,025623
6,07687
63,01939
10,26316
15,30471
5,851801
196,8456

56,99168
29,72098
3,176288
40,74723
21,3265
2,041899
6,125698
63,52575
10,34562
15,42768
5,89882
198,4272

57,44939
29,95967
3,201797
41,07448
21,49778
2,058298
6,174894
64,03594
10,42871
15,55159
5,946194
200,0208

57,91055
30,20017
3,227499
41,4042
21,67035
2,074821
6,224462
64,54998
10,51243
15,67642
5,993927
201,6265

За целите на програмата е необходимо и изготвянето на прогнози, които са от типа целеви
прогнози. Този тип прогнози отчитат влиянието на управленски фактори, които имат важно
значение за развитието на процесите. Такива прогнози са прогнозите за разделно събраните
отпадъци по източници.
На първо място, това е прогнозиране на количествата разделно събирани отпадъци главно
от фирмите по оползотворяване на отпадъците от опаковки чрез създадените от тях
системи за разделно събиране. При изготвяне на прогнозата са отчетени данните от анализа
на съществуващата ситуация относно рециклиране на отпадъците от хартия и картон,
метали, пластмаса и стъкло. Увеличаването на количествата рециклирани битови отпадъци
през прогнозния период се основава на допускането, че мерките за подобряване на
системите за разделно събиране на висококачествени рециклируеми отпадъци ще се
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реализират и особено мерките за разделно събиране на отпадъците от търговските,
административните, стопанските, образователните и други подобни обекти.
Прогнозираните количества са показани в таблици 7 и 8.
Таблица 7: Прогноза за количествата разделно събрани хартия, картон, пластмаса, метали и
стъкло, предадени за рециклиране (тона) - Панагюрище
Отпадъци
2016
2017
2018
2019
2020
Хартия, картон, пластмаса, метали и стъкло
473,0831 474,4928 475,9568 477,4026 478,8485
Цели за рециклиране на стъкло, метал,
хартия и пластмаса в тонове
118,2708 189,7971 190,3827 238,7013 239,4242
Цели за рециклиране на стъкло, метал,
25%
40%
40%
50%
50%
хартия и пластмаса произтичащи от ЗУО в %
Таблица 8: Прогноза за количествата разделно събрани хартия, картон, пластмаса, метали и
стъкло, предадени за рециклиране (тона) - Стрелча
Отпадъци
2016
2017
2018
2019
2020
Хартия, картон, пластмаса, метали и стъкло
90,33682 91,06302 91,79471 92,53193 93,27472
Цели за рециклиране на стъкло, метал,
хартия и пластмаса в тонове
22,5842 36,42521 36,71789 46,26597 46,63736
Цели за рециклиране на стъкло, метал,
25%
40%
40%
50%
50%
хартия и пластмаса произтичащи от ЗУО в %

От информацията става ясно, че преследваните цели са реалистични, но следва изрично да
се отбележи, че без изграждане на съответната информационна система, която да позволи
отчитането на количествата, постигнатите резултати не могат да бъдат информационно
обезпечени.

2. Прогнози за ОСР на територията на РСУО
Прогнозите за ОСР за очакваните генерирани отпадъци по области, са на основата на
експертните оценки в Националния стратегически план за управление на строителни
отпадъци 2011- 2020 г., одобрен от Министерския съвет. Съгласно този програмен
документ най-големи количества отпадъци от строителство и разрушаване на сгради се
очаква да се образуват и съответно третират в следните пет области: София, Варна, Бургас,
Благоевград и Пловдив. Основна 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
отпадъци от ОСР от индустрията. Друг важен фактор е, че тези области са с развита пътна
инфраструктура, което налага извършването на мащабни строително-ремонтни дейности,
което води до образуване на строителни отпадъци. Прогнозните данни по области в
Националния стратегически план са представени в следващите две таблици:
В Таблица 9 са представени прогнозите за количествата отпадъци от строителството и
разрушаването, приети на площадки от източници в бита (източници от бита съгласно
Стратегическия план означава: разрушаване, ново строителство, ремонт и поддръжка на
сгради), а в Таблица 10 - общо от бита и индустрията.
Прогнозите показват, че за седемгодишния програмен период се очаква в края на периода
количеството на образуваните отпадъци от бита да се увеличи около четири пъти, а общо от
бита и индустрията - над 3 пъти.
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Таблица 9: Прогнози за количествата отпадъци от строителството и
области
№ Общо от бита (тона)
2014
2015
2016
2017
1
Благоевград
29 829
41 996
55 098
69 134
2
Бургас
62 568
88 089
115 571
45 013
3
Варна
53 473
75 285
98 772
123 935
4
Велико Търново
9 204
12 958
17 000
21 331
5
Видин
945
1 331
1 746
2 191
6
Враца
2 800
3 943
5 173
6 491
7
Габрово
4 110
5 787
7 592
9 526
8
Добрич
20 189
28 424
37 292
46 792
9
Кърджали
2 728
3 841
5 039
6 323
10 Кюстендил
2 984
4 200
5 510
6 914
11 Ловеч
2 837
3 995
5 241
6 576
12 Монтана
1 818
2 560
3 359
4 215
13 Пазарджик
8 876
12 497
16 396
20 572
14 Перник
2 656
3 739
4 906
6 155
15 Плевен
7 021
9 885
12 969
16 272
16 Пловдив
40 196
56 593
74 248
93 163
17 Разград
1 637
2 305
3 024
3 794
18 Русе
9 385
13 213
17 336
21 752
19 Силистра
1 927
2 714
3 560
4 468
20 Сливен
5 456
7 682
10 079
12 646
21 Смолян
10 695
15 057
19 755
24 787
22 София (област)
12 986
18 284
23 988
30 099
23 София (град)
42 015
59 153
77 607
97 378
24 Стара Загора
12 877
18 130
23 786
29 846
25 Търговище
1 709
2 406
3 157
3 962
26 Хасково
6 402
9 013
11 825
14 838
27 Шумен
4 001
5 633
7 390
9 273
28 Ямбол
2 438
3 432
4 503
5 649

разрушаването от бита по
2018
84 105
176 415
150 773
25 950
2 666
7 897
11 590
56 924
7 692
8 411
8 000
5 128
25 027
7 488
19 796
113 337
4 615
26 462
5 436
15 385
30 155
36 616
118 465
36 309
4 820
18 051
11 282
6 872

2019
100 010
209 778
179 286
30 857
3 171
9 391
13 782
67 690
9 147
10 001
9 513
6 098
29 759
8 904
23 539
134 770
5 488
31 466
6 464
18 295
35 857
43 541
140 868
43 175
5 732
21 465
13 416
8 172

2020
116 850
245 100
209 475
36 053
3 705
10 973
16 103
79 088
10 688
11 685
11 115
7 125
34 770
10 403
27 503
157 463
6 413
36 765
7 553
21 375
41 895
50 873
164 588
50 445
6 698
25 080
15 675
9 548

Таблица 10: Прогнози за количествата отпадъци от строителството и разрушаването общо от бита и
индустрията по области
№ Общо от бита и
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
индустрията (тона)
1
Благоевград
40 897
56 628
73 475
91 439
110 519
130 716 152 030
2

Бургас

63 233

88 969

116 676

146 354

178 004

211 625

247 216

3

Варна

144 536

195 664

249 966

307 440

368 088

431 909

498 904

4

Велико Търново

11 929

16 560

21 525

26 823

32 454

38 418

44 716

5

Видин

1 026

1 438

1 881

2 354

2 859

3 395

3 961

6

Враца

13 479

18 059

22 903

28 010

33 380

39 013

44 910

7

Габрово

6 659

9 157

11 825

14 665

17 675

20 857

24 210

8

Добрич

20 379

28 675

37 607

47 175

57 378

68 217

79 691

9

Кърджали

2 921

4 096

5 359

6 711

8 152

9 681

11 299

10

Кюстендил

6 587

8 963

11 492

14 174

17 008

19 994

23 132

11

Ловеч

4 745

6 517

8 408

10 420

12 552

14 804

17 176

12

Монтана

1 855

2 609

3 420

4 289

5 216

6 200

7 242

13

Пазарджик

11 350

15 767

20 503

25 557

30 930

36 622

42 632

14

Перник

5 333

7 279

9 352

11 552

13 879

16 333

18 915

15

Плевен

28 562

38 360

48 732

59 679

71 200

83 295

95 965

5

№
16

Общо от бита и
индустрията (тона)
Пловдив

17

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

41 422

58 213

76 283

95 633

116 263

138 172

161 360

Разград

3 904

5 301

6 788

8 363

10 026

11 778

13 619

18

Русе

9 882

13 870

18 160

22 753

27 647

32 844

38 343

19

Силистра

1 927

2 714

3 560

4 468

5 436

6 464

7 553

20

Сливен

9 586

13 141

16 935

20 968

25 240

29 750

34 499

21

Смолян

11 040

15 513

20 328

25 483

30 979

36 816

42 993

22

София

22 688

31 109

40 095

49 648

59 768

70 454

81 706

23

София (град)

128 837

173 926

221 759

272 336

325 658

381 724

440 535

24

Стара Загора

28 058

38 198

48 991

60 437

72 536

85 288

98 693

25

Търговище

3 972

5 397

6 913

8 520

10 217

12 005

13 883

26

Хасково

7 705

10 735

13 988

17 463

21 159

25 078

29 218

27

Шумен

4 070

5 724

7 505

9 412

11 446

13 606

15 893

28

Ямбол

2 487

3 497

4 585

5 749

6 990

8 308

9 704

На територията на общините Панагюрище и Стрелча няма данни за образуваните и
депонирани количествата на отпадъците от строителството и разрушаването от бита и
промишлеността.
Прогноза за следващи години след влизане в действие на РСУО не може да бъде направена.

3. Прогнози за утайките от ПСОВ на територията на РСУО
Като се има предвид, че ПСОВ на град Панагюрище действа по-малко от година и все още
няма официални данни за реалното количество на образуваните утайки, към настоящият
момент може да се посочи само прогнозното количество, заложено в проекта за
изграждането на ПСОВ, а именно – 1 825 тона на година. Дали това количество е реално
може да се разбере едва след като бъдат анализирани данните след първата година на
функциониране на ПСОВ.
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