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ОБЯВА 

 
до обществеността и заинтересованите страни 

(съгласно Методически указания за разработване на общински програми за управление на 

отпадъците, утвърдени със заповед №РД-211/30.03.2015г. на МОСВ) 

 

 

Община Попово 
 

СЪОБЩАВА 
 

на населението на община Попово, че за изготвената „Програма за управление на 

отпадъците на община Попово 2021 – 2028г.“ е подадено искане за преценяване 

необходимостта от ЕО. 

 

Във връзка с изискванията на чл.52 от Закона за управление на отпадъците, съгласно 

изискванията на Методически указания за разработване на общински програми за управление 

на отпадъците, утвърдени със заповед №РД-211/30.03.2015г. на Министъра на околната 

среда и водите, Община Попово следва да приеме Програма за управление на отпадъците на 

община Попово. 

 

 

 

Писмени становища и мнения се приемат в сградата на общинска администрация – Попово, 

адрес: ул. „Ал.Стамболийски“ №1  в деловодството или на email: ekolog@popovo.bg. 

 

 

 

Дата: 14.12.2021г. 

 

 



 

 

Приложение: 

А. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми: 

1. Характеристика на плана/програмата относно: 

 а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и 

приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни 

предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо 

които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни 

условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на 

местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия: 

Програмата за управление на отпадъците  на Община Попово 2021 г.-2028 г. е 

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

местно ниво. Тя е разработена в съответствие с чл. 52 от ЗУО и включва необходимите 

мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината, регламентирани в Глава втора, 

Раздел III на ЗУО. Периодът на действие на Програмата  за управление на отпадъците  на 

Община Попово съвпада с периода на действие на Националния план за управление на 

отпадъците - 2021 г. – 2028 г.  

В рамките на Програмата за управление на отпадъците на територията на община 

Попово е изготвен анализ на съществуващото състояние по отношение дейностите, 

свързани с  отпадъците, на база който са идентифицирани проблемите и са формулирани 

целите за периода 2021-2028 г.  

Направен е преглед на организацията за управление на отпадъците, препоръки за 

бъдещата организация, информационното обезпечаване и провеждането на 

осведомителните кампании и предоставянето на информация. Програмата е оформена и 

структурирана съгласно методическите указания на МОСВ за разработването ѝ. Тя 

съдържа : 

 Основни изводи от анализите на състоянието на управление на отпадъците и 

прогнози за количествата и състава на отпадъците за периода на действие на 

програмата. 

 SWOT анализ. 

 Цели и приоритети. 

 Програми и подпрограми за постигане на целите с планове за действие към всяка 

от тях. Те включват мерките, начините за контрол , финансиране на дейности и 

очаквани резултати за изпълнение. 

 Координация с други общински, регионални и национални планове и програми. 

 Система за наблюдение, контрол и отчитане изпълнението на общинската 

програма за управление на отпадъците. 

 Приложения 

Предложените в плановете на действие мерки, които съдържат инвестиционни 

намерения, включени в Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС  ще бъдат 

процедирани  по реда на глава 6, раздел 3 от ЗООС (обн.ДВ бр.91/2002 г., изм. и доп.), за 

всяко предложение отделно. 

 



 

 

 б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия 

на планиране и степен, до която планът/програмата влияе върху други планове и 

програми: 

 

Съгласно чл. 52 ал. 2 от ЗУО, Програмата за управление на отпадъците  на Община 

Попово 2021 г.-2028 г. е секторна програма и е неразделна част от общинската  програми за 

опазване на околната среда. Тя е един от най-важните инструменти за прилагане на 

законодателството за управление на отпадъците на местно ниво. 

Програмата за управление на отпадъците  на Община Попово 2021 г.-2028 г. е пряко 

свързана с Плана за интегрирано развитие на Община Попово 2021-2027 г. като спомага за 

постигане и на заложени в него цели. Програмата е съобразена и с Общия устройствен план 

на Община Попово. 

 

в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения, 

особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие: 

 Програмата за управление на отпадъците  на Община Попово 2021 г.-2028 г. играе 

ключова роля за ефективното управление на отпадъците на местно ниво. С нея се разчита 

ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и за опазване на 

здравето на населението. Важна цел на програмата е създаване на оптимални условия за  

предотвратяване образуването на отпадъци. Тя е проводник на Европейската стратегия за 

устойчиво развитие и подхода за „нулеви „отпадъци“. С Програмата се цели насърчаване на 

местната икономика към максимално ефективно използване на ресурсите и използването на 

отпадъците като суровина, с насърчаване прилагане на т.н. „кръгова икономика“. 

                           

г) екологични проблеми от значение за плана/програмата: 

 Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на община Попово за периода 2021-

2028 г. е продължение на многогодишната целенасочена и последователна местна политика 

за развитие на системите за управление на различните потоци отпадъци, генерирани на 

територията й. Изпълнението на Програмата ще окаже съществен принос за ефективното 

използване на ресурсите и намаляване на вредните въздействия на отпадъците. Основното 

предназначение на ПУО е да осигури практически инструмент на Община Попово за 

планиране и аргументиране на необходимите ресурси, мерки и действия за предоставяне на 

необходимите качествени услуги по управление на отпадъците за населението и бизнеса, в 

съответствие с нормативните изисквания и най-добри практики. 

 В рамките на Програмата за управление на отпадъците на територията на община 

Попово е изготвен анализ на съществуващото състояние по отношение дейностите, 

свързани с  отпадъците. на база който са идентифицирани проблемите и са формулирани 

целите за периода 2021-2028 г. С набелязаните мерки в плана за действие се обезпечава 

решаването на проблемите в областта на управление на отпадъците, които са съотносими и 

към решаване на екологичните проблеми, свързани с опазване на околната среда.  

д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в 

областта на околната среда: 



 

 

 Програмата за управление на отпадъците  на Община Попово 2021 г.-2028 г. е един 

от най-важните инструменти за прилагане на законодателството за отпадъците на местно 

ниво. 

Програмата за управление на отпадъците отразява актуалното състояние и планира 

мерките и дейностите с отпадъците на територията на община Попово, в съответствие с 

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

резултатите от проведени проучвания на системите за управление на отпадъците в 

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

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

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

общината.  

Цялостната дейност по управление на отпадъците се ръководи  от следния 

приоритетен ред (йерархия) при управлението на отпадъците: 

1. Предотвратяване на образуването им;  

2. Подготовка за повторна  употреба;  

3. Рециклиране; 

4. Друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване  на енергия; 

5. Обезвреждане (депониране, изгаряне без оползотворяване на енергията и др.). 

Програмата за управление на отпадъците на Община Попово е съобразена с 

националните и регионални приоритети в икономическото развитие и опазването на 

околната среда: 

 План за интегрирано развитие на Община Попово (2021 – 2027 г.); 

 Общ устройствен план на Община Попово; 

 Национален план за управление на отпадъците (2021-2028 г.); 

 Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива за периода (2013 – 2022 г.). 

 Програмата за управление на отпадъците на община Попово е изцяло съгласувана и 

подчинена на принципите, целите, програмите, мерките и дейностите, заложени в 

НПУО 2021-2028 г. Освен националния план , Програмата е съгласувана и съизмерима  

с други стратегически документи на национално и европейско равнище: 

  Стратегията и плана за действие за преход към кръговата икономика на Република 

България за периода 2021 –2028 г.  

  Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци (НППОО) .  

  Стратегия на ЕО относно бъдещото управление на битовите отпадъци;  

  Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа  

  Зелена книга за Европейска стратегия за пластмасовите отпадъци в околната среда  

  Интегриран план в областта на енергетиката и климата в Република България 2021-

2030.  

 

е) наличие на алтернативи: 

 Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на община Попово за периода 2021-

2028 г. е продължение на многогодишната целенасочена и последователна местна 



 

 

политика за развитие на системите за управление на различните потоци отпадъци, 

генерирани на територията й и се явява единствена алтернатива за ефективното 

управление на отпадъците на територията на общината. 

 Програмата за управление на отпадъците на територията на община Попово за 

периода 2021-2028 г. е разработена за период, който съвпада с действието на 

Националния план за управление на отпадъците (НПУО) 2021-2028 г. Тя е в 

съответствие с чл. 52 от ЗУО и включва необходимите мерки за изпълнение на 

задълженията на кмета на общината, регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО. 

 Начертаните цели в ПУО на Община Попово за периода 2021-2028 г. , са обезпечени 

с алтернативни подпрограми към нея, а предложените мерки и действия гарантират 

тяхното изпълнение. 

 

2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата: 

Общинските програми за управление на отпадъците са един от най-важните 

инструменти за прилагане на законодателството за отпадъците на местно ниво. 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. Като 

се имат предвид разпоредбите на същия закон общинските програми :  

-  се разработват и приемат за период, който следва да съвпада с периода на действие 

на актуалния Национален план за управление на отпадъците;  

- се разработват в съответствие със структурата, целите и предвижданията на 

актуалния Национален план за управление на отпадъците.  

ПУО на Община Попово за периода 2021-2028 г.  обхваща всички дейности, които 

произтичат като задължение на Общините и компетенции на Кмета, съгласно разпоредбите 

на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

и техните подзаконови нормативни актове. В нея са отразени изискванията на Директива 

2008/98/ЕО за отпадъците, като са отчетени общите принципи за опазване на околната 

среда като предпазни мерки и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа 

приложимост, опазване на ресурсите, както и въздействие върху човешкото здраве, 

икономиката и обществото. 

3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с 

предложения план/програма: 

    Програмата за управление на отпадъците на територията на община Попово за 

периода 2021-2028 г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния 

план за управление на отпадъците (НПУО) 2021-2028 г. Съгласно чл. 52 ал. 2 от ЗУО, 

Програмата за управление на отпадъците  на Община Попово 2021 г.-2028 г. е секторна 

програма и е неразделна част от Общинската  програми за опазване на околната среда.  

Програмата за управление на отпадъците  на Община Попово 2021 г.-2028 г. е пряко 

свързана с Плана за интегрирано развитие на Община Попово 2021-2027 г. като спомага за 

постигане и на заложени в него цели. Програмата е съобразена и с Общия устройствен план 



 

 

на Община Попово. 

 Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на община Попово за периода 2021-

2028 г. е продължение на многогодишната целенасочена и последователна местна политика 

за управление на отпадъците, образувани на нейната територия. Изпълнението на 

Програмата ще окаже съществен принос за ефективното използване на ресурсите и 

намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху околната среда и гарантира 

опазване на човешкото здраве. 

 Включените в плана за действие на ПУО на Община Попово инвестиционни 

предложения за планове, програми или проекти, за които се изисква ОВОС или ЕО (по реда 

на ЗООС) и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените 

зони(по реда на ЗБР) ще се процедират по реда на съответния специален закон. 

4. Характеристики на последиците и на пространството, което е вероятно да бъде 

засегнато, като се отчитат по-специално: 

а) вероятността, продължителността, честота и обратимостта на последиците: 

 Прилагането на ПУО на община Попово за периода 2021-2028 г. е продължение на 

многогодишната целенасочена и последователна местна политика за управление на 

отпадъците, образувани на нейната територия. Вероятността за прилагането се явяват 

набелязаните мерки и действия в плана за действие. Продължителността на действие е 

посоченият програмен период от 2021 г. до 2028 г. и посочените периоди. Цялата визия на 

ПУО на община Попово за периода 2021-2028 г. е за   продължение на многогодишната 

целенасочена и последователна местна политика за управление на отпадъците, целяща 

трайно намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху околната среда , което е 

гаранция за здравословна жизнена среда. 

б)  кумулативните въздействия: 

 Прилагането на ПУО на община Попово за периода 2021-2028 г. е продължение на 

многогодишната целенасочена и последователна местна политика за управление на 

отпадъците, образувани на нейната територия и в тази връзка кумулативното въздействие е 

в положителна насока към трайно намаляване на вредното въздействие върху околната 

среда. 

 в) трансграничното въздействие: 

 Община Попово е една от петте административно-териториални единици влизащи в 

състава на област Търговище – част от Североизточния район за планиране. Тя е съставена 

от 1 град, който е административен център – Попово – и 34 села. Община Попово граничи  

на север с община Опака и община Разград, на североизток с Лозница, на изток с община 

Търговище, на юг с Антоново, а на запад с общините от област Велико Търново.

 Програмата за управление на отпадъците 2021 г.-2028 г., се отнася единствено и 

само за територията и населените места в обхвата на Община Попово. Местоположението 

на община Попово не предполага трансгранично въздействие на дейностите в Програмата 

за управление на отпадъците.  



 

 

г) рисковете за човешкото здраве или околната среда, включително вследствие на 

аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой 

население, които е вероятно да бъдат засегнати) 

 Здравен риск за населението възниква при негативно въздействие върху един или 

няколко компонента на околната среда в резултат от предложената дейност. Поради тази 

причина предполагаемите влияния на дейността върху конкретното възникване на здравен 

риск  се ограничава само в района на обхвата на общината.   

 Община Попово е една от петте административно-териториални единици влизащи в 

състава на област Търговище – част от Североизточния район за планиране. Тя е съставена 

от 1 град, който е административен център – Попово – и 34 села. Територията на общината 

е 832,9 км2, което представлява 32,6% от общата площ на област Търговище.  Програмата за 

управление на отпадъците 2021 г.-2028 г., се отнася единствено и само за територията и 

населените места в обхвата на Община Попово. 

 Заложените цели в ПУО на Община Попово за периода 2021-2028 г. , подпрограмите 

към нея и предложените мерки и действия, са насочени към трайно намаляване на вредните 

въздействия на отпадъците върху околната среда, които гарантират липса на рискове за 

човешкото здраве. С прилагането на плана за действие ще се създадат предпоставки за 

повишаване качеството на живот и подобряване жизнената и среда на населението в 

общината. 

 д) очакваните неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на 

опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или 

нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по 

реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС: 

 Не се очакват неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на 

опасностите и последствията от възникване на голяма авария. ПУО на Община Попово за 

периода 2021-2028 г. , не е свързана с експлоатация на съществуващи или със създаване на 

нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на 

ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС. 

е) величината и пространственият обхват на въздействията (географски район и брой 

на населението, които е вероятно да бъдат засегнати): 

 Община Попово е една от петте административно-териториални единици влизащи в 

състава на област Търговище – част от Североизточния район за планиране. Тя е съставена 

от 1 град, който е административен център – Попово – и 34 села. Територията на общината 

е 832,9 км2 .  

  Населението на общината към 2019 г. (2019 г., НСИ)  възлиза на 24 775 души. 

Гъстотата на населението е 34,1 ч/км2, което е значително по-ниско от областта (46,8 ч/км2) 

и Североизточния район (66,4 ч/км2). Това се дължи на голямата площ на общината. Освен 

това значителна част от населението е съсредоточено в гр. Попово (близо 55%). 



 

 

 Програмата за управление на отпадъците 2021 г.-2028 г., засяга единствено и само 

района и населението на Община Попово и не се очакват неблагоприятни въздействия. 

Очакваните резултати от реализацията на програмата са насочени към намаляване на 

вредните въздействия на отпадъците върху околната среда, 

ж) ценността и уязвимостта на засегнатата територия (вследствие на особени 

естествени характеристики или на културно-историческото наследство; 

превишението на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности; 

интензивно земеползване): 

 Програмата за управление на отпадъците на Община Попово  2021 г.-2028 г. не 

засяга ценни и уязвими територии, други от културно-историческото наследство или на 

територии на особени естествени характеристики. Реализацията на ПУО е реална 

предпоставка за повишаване стандартите за качеството на околната среда, произтичащи от 

трайно намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху околната среда. 

 ПУО на Община Попово  2021 г.-2028 г. не е свързана с интензивно земеползване. 

з) въздействието върху райони или ландшафти, които имат признат национален, 

общностен или международен статут на защита: 

 Програмата за управление на отпадъците на Община Попово  2021 г.-2028 г. няма 

пряко въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, 

общностен или международен статут на защита.  С реализацията на ПУО обаче ще 

допринесе до повишаване на положителния визуален ефект на района н общината. 

5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и на съседните ѝ 

територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на възложителя, приложения: 

 Програмата за управление на отпадъците 2021 г.-2028 г., се отнася единствено и 

само за територията и населените места в обхвата на Община Попово. 

 Включените в плана за действие на ПУО на Община Попово инвестиционни 

предложения за планове, програми или проекти, ще се процедират съгласно изискванията 

на екологичното законодателство, придружени със съответния картен и графичен материал. 

6. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на 

прилагане на плана или програмата, в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и 

контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве: 

 В настоящата разработка на Програмата за управление на отпадъците на Община 

Попово  2021 г.-2028 г. има включен раздел за система за наблюдение, контрол и отчитане 

изпълнението на програмата. 

 Наблюдението на изпълнението на Програма за управление на отпадъците на 

община Попово 2021-2028 г. е процес на системно събиране и анализ на информация, 

относно хода на изпълнение на включените в програмата мерки. За всяка мярка в отделните 



 

 

подпрограми към програмата са посочени очаквани резултати от изпълнението й, както и 

индикатори за текущо изпълнение и целеви индикатори. Посочените резултати и 

конкретните индикатори определят  рамката на системата за наблюдение, отчет и контрол. 

Наблюдението включва : 

- Организация на наблюдението -  чрез звено в структурата на общинската 

администрация, което ще отговаря за събиране и обобщаване на информацията за 

изпълнение на включените в програмата мерки; 

- Събиране на информация за проследяване на напредъка на изпълнението на 

програмните цели ; 

- Междинни оценки и окончателна оценка на степента на изпълнение на целите, както 

и механизъм за анализ на причините за евентуални проблеми при изпълнението им и 

за актуализация при необходимост. 

 Орган за контрол по изпълнение на програмата е Общинският съвет. Кметът на 

Община Попово информира ежегодно Общинския съвет и обществеността за изпълнението 

на програмата през предходната календарна година като внася отчет за изпълнение. Целта 

на отчета за изпълнение на програмата през предходната календарна година е да се 

проследи напредъкът при изпълнението и да се идентифицират необходимите промени или 

адаптиране на програмата за текущата година. 

  

7. Информация за платена такса и дата на заплащане. 

Б. Електронен носител - 1 бр.  

 Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес 

на електронна поща. 

 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

 Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор. 
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