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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Образуваните отпадъци от жизнената дейност на човека, от производството и 
търговията изискват незабавни действия за намаляване на общото им количество, повторната 
им употреба, увеличаване на рециклирането и тяхното оползотворяване. Устойчивото 
управление на непрекъснато нарастващото количество отпадъци е едно от най-значителните 
предизвикателства пред съвременното общество. Основната цел е да се предотврати или 
ограничи неблагоприятното влияние на отпадъците върху човешкото здраве и природната 
среда. С напредване развитието на технологичните процеси за третиране на отпадъците, все 
повече се усъвършенстват възможностите за тяхното използване като алтернативен енергиен 
източник и намаляване на количеството, предназначено за депониране.  

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. 

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. и при необходимост ще бъде 
актуализирана при промяна във фактическите или нормативни условия за нейното 
изпълнение.  

Националният план е съобразен с 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. Срокът на програмата съвпада с периода на програмиране и ползване на 
европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2021-2028 г.  

Приоритет „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда” за периода 2021-2027 
г. е насочен към специфична цел „Насърчаване на прехода към кръгова икономика“ и ще се 
финансират мерки, чрез които отпадъците ще се подготвят за повторна употреба и поправка, 
ще се рециклират или генерирането им ще бъде предотвратено, както и дейности, свързани с 
осведомеността на населението и промяна в нагласите му. 

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.  
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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.). 

Легалните дефиниции за всяка от 5-те степени са предоставени в ДР на Закона за 
управление на отпадъците: 

"Предотвратяване" са мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да 
стане отпадък, с което се намалява: 

а) количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или 
удължаването на жизнения им цикъл; 

б) вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото 
здраве, или 

в) (изм. - ДВ, бр. 19 от 2021 г., в сила от 05.03.2021 г.) съдържанието на опасни вещества 
в материалите и продуктите. 

"Подготовка за повторна употреба" са дейностите по оползотворяване, 
представляващи проверка, почистване или ремонт, чрез които продуктите или компонентите на 
продукти, които са станали отпадък, се подготвят, за да могат да бъдат използвани повторно без 
каквато и да е друга предварителна обработка. 
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"Рециклиране" е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали 
се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други 
цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за 
получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за 
насипни дейности. 

„Друго оползотворяване” е всяка дейност, която отговаря на определението за 
„оползотворяване” съгласно ЗУО, но която не отговаря на специфичните изисквания за 
подготовка за повторна употреба или за рециклиране. Напр. изгарянето или съвместното 
изгаряне, когато основното използване на отпадъците е като гориво или друг начин за 
получаване на енергия (операция по управление на отпадъците с оползотворяване на енергията, 
класифицирана като R1 в приложение №2 към към §1, т.13 на ЗУО) или насипни дейности, 
отговарящи на дефиницията за оползотворяване . 

"Обезвреждане" е всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има 
като вторична последица възстановяването на вещества или енергия. Приложение № 1 на ЗУО 
съдържа неизчерпателен списък на дейностите по обезвреждане. 

Настоящата Програма е насочена към подобряване на организацията за управление и 
намаляване количеството на образуваните отпадъци в община Попово и създава 
необходимите предпоставки за успешна реализация на планираните мерки и дейности. 

През 2011 година е учредено Регионално сдружение за управление на отпадъците за 
регион Търговище /РСУО/ с председател – кмета на Община Търговище и членове – кмета на 
Община Попово. Сдружението е създадено съгласно изискванията на Закона за управление 
на отпадъците и Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013 
г./НПУДО/. Целта е да се обединят усилията на Общините в изграждането на 
екологосъобразни съоръжения за третиране на отпадъците, отговарящи на нормативната база 
и представляващи минимален риск за околната среда. Чрез създаване на Сдружението двете 
Общини си поделят разходите по поддръжката, експлоатацията и мониторинга на депото и 
вземат общи решения за бъдещото третиране на отпадъците си. Тъй като не е икономически 
изгодно и на двете Общини различните потоци отпадъци като растителни и строителни да 
бъдат извозвани и третирани до Регионалното депо е взето Решение, с което всяка Община 
урежда начините за тяхното третиране на територията си, а битовите отпадъци, които не 
могат да бъдат оползотворени се обезвреждат на депото. 

1. ОСНОВАНИЕ И ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

 Общинските програми за управление на отпадъците са един от най-важните 
инструменти за прилагане на законодателството за отпадъците на местно ниво. Те се 
разработват в съответствие с чл. 52 от ЗУО. Съгласно чл. 52 ал. 2 от ЗУО, общинските 
програми за управление на отпадъците са секторни програми и са неразделна част от 
общинските програми за опазване на околната среда. 

Член 52, ал.6 от ЗУО определя възможността кметовете на две или повече общини, 
включени в регионална система за управление на отпадъците, да разработят обща програма 

РАЗДЕЛНО 

СЪБИРАНЕ 
ОТПАДЪК РЕЦИКЛИРАНЕ ПРОДУКТ 
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за управление на отпадъците, в случай че задълженията, отговорностите и мерките, засягащи 
отделните общини, са ясно разграничени в програмата. 

ЗУО изисква министърът на околната среда и водите да издаде указания по 
разработване на програмите за управление на отпадъците, като се имат предвид 
разпоредбите на същия закон, че програмите:  

1. се разработват и приемат за период, който следва да съвпада с периода на действие 
на актуалния Национален план за управление на отпадъците;  

2. се разработват в съответствие със структурата, целите и предвижданията на 
актуалния Национален план за управление на отпадъците.  

С Решение №459/17.06.2021г. Министерският съвет прие Национален план за 
управление на отпадъците за периода 2021-2028 г., в който са отразени изискванията на 
новоприетото европейско законодателство от пакета „Кръгова икономика“. 

Програмата 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. Обхватът и съдържанието на Програмата са в съответствие и с 
Методическите указания за разработване на общински програми за управление на 
отпадъците утвърдени със Заповед № РД-883/23.09.2021 г. на Министъра на околната среда и 
водите. 

В обхвата на настоящата Програма попадат дейностите, свързани с формираните на 
територията на община Попово отпадъци, изведени и приоритизирани на база 
идентифицираните проблеми, които общинското ръководство трябва да реши, за да се 
постигне екологосъобразното им управление.   

В хода на разработване на ПУО са приложени различни подходи и методи – 
сравнителен, статистически, описателен, графичен и табличен метод. Използвани са 
официални данни, публикувани от Министерството на околната среда и водите, 
Националния статистически институт и други институции. 

По своята същност програмата е стратегически документ и при изготвянето й е 
приложена методология на стратегическо планиране, която определя и основните подходи и 
технологични етапи при разработването й: 

Предварителна подготовка – създаване на ясна и последователна организация на 
процеса по разработване, съгласуване и приемане на стратегическия документ; информиране 
на обществеността; 

Анализ на настоящото състояние – идентифициране на заинтересованите страни и 
изготвяне на схема за консултации; събиране, обработка и анализ на данни; 

Изговяне на прогнози 

Изготвяне на подпрограми с мерки и дейности за реализация на Програмата. 
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Програмата разглежда процесите от образуването на отпадъците до тяхното крайно 
обезвреждане, а именно: 

 видът на отпадъците и тяхното образуване; 
 количества и характеристика на отпадъците; 
 начин на събирането и използвани съдове; 
 транспортиране и използвана техника; 
 рециклиране и оползотворяване; 
 обезвреждане на отпадъците. 

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 за разработването ѝ.  

Програмата е отворен документ, който може да бъде допълван и актуализиран при:  

 промяна на нормативната уредба; 
 промяна на фактическата обстановка; 
 по препоръка на компетентните органи; 
 при конкретизация на инвестиционните проекти.  

Програмата е разработена от външни консултанти съвместно с компетентните 
служители в Община Попово, като е взето предвид и мнението на заинтересованите страни. 
Подходът за разработване на програмата е съобразен и с изискването такъв вид документ да 
е достъпен за разбиране от страна на неспециалисти и на широката общественост и 
същевременно да предоставя възможност на тесните специалисти да получат по-подробна 
информация чрез приложения към основния текст на аналитичната част. 

Законът за опазване на околната среда (ЗООС) и Законът за биологичното 
разнообразие (ЗБР) регламентират изискванията и последователността на провеждане на 
процедурите и определят рамката за провеждане на съвместени процедури за екологична 
оценка и оценка за съвместимост на планове и програми и съответните подзаконов актове - 
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, 
Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019 г. 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, 
приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г. Компетентен орган за процедурите е РИОСВ - Шумен. 

При разработването на настоящата програма са използвани следните методи за 
консултации с обществеността: 

 Информиране на обществеността, чрез публикуване на сайта на Общината на 
проект на Програма за управление на отпадъците на Община Попово 2021-2028 
г.;  
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 Публикувана на интернет страницата на общината на покана към 
обществеността и заинтересованите страни за обществено обсъждане /на 
посочено от Общината място в определен ден и час или дистанционно, чрез 
споделяне на мнения и предложения на е-мейл за проекта на програмата; 

 Проведени обществена консултации по реда на чл.26 от Закона за 
нормативните актове, чрез предоставяне на проекта на програмата на сайта на 
Община Попово и приемане на становища, мнения и възражения на 
официалната ел. поща на общината или в Центъра за информация на 
гражданите; 

 Разглеждане в комисии и приемане на програмата на заседание на Общински 
съвет. 

2. ЗАСТЪПЕНИ ПРИНЦИПИ 

При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в Програмата, се спазват 
основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в общата европейска и 
национална политика в тази област, както и основните принципи, на които се основава 
Националния план за управление на отпадъците. 

 „Устойчиво развитие” - използване на природите ресурси по начин, който не 
ограничава възможността да бъдат използвани от бъдещите поколения. 

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

 „Превантивност” – проблемите с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и 
избягвани на възможно най-ранен етап за предотвратяване на замърсяването. 

 „Йерархия на управлението на отпадъците” - описва предпочитаната 
последователност на операциите и дейностите с отпадъците в йерархичен ред - 
предотвратяване; рециклиране, повторна употреба и екологосъобразно 
обезвреждане. 

 „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.  

 „Интегрирано управление на отпадъците” - комплекс от законодателна, 
институционална и технологична дейност, целяща предотвратяване 
образуването на отпадъци или тяхното редуциране чрез рационално 
оползотворяване изразяващо се в повторната им употреба и увеличаването на 
рециклирането им. 

 „Близост” и „Самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат 
обезвреждани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване. 

 „Участие на обществеността” – заинтересованитe страни, както и широката 
общественост имат възможност да участват в разработването на плановете за 
управление на отпадъците и имат достъп до тях след одобрението им.  

Мерките в настоящата програма ще се изпълняват в съответствие с Националния план 
за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. и Стратегия и план за действие за 
преход към кръговата икономика на Република България за периода 2021 – 2027 г.  
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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.); 

3. ДАННИ ЗА ОБЩИНАТА 

3.1. Географско положение спрямо територията на страната 

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. Националната концепция за 
пространствено развитие за периода 2013-2025 г. поставя гр. Попово в 4-то функционално 
ниво, т.е. в категорията на „градовете с микрорегионално значение за територията на групи 
общини“. Моделът, използван в концепцията за изходното състояние на пространственото 
развитие, показва, че гр. Попово има ролята на балансьор на областния център – гр. Попово. 
В същото време избрания модел (Умерен полицентризъм) на развитие в концепцията 
затвърждава тази роля на общинския център. 

Град Попово изпълнява функции на надобщински обслужващ център в сферата на 
болничното обслужване (МБАЛ „Попово“ ЕООД, с район на обслужване общини Попово и 
Опака), на професионално образование (2 ПГ, в които се обучават ученици и от други 
общини), на структури на правоохранителната система (Районно полицейско управление, 
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, обслужващи  общини 
Попово и Опака). Към обслужващите институции с публичен характер с надобщински 
функции със седалище в гр. Попово са и районният съд и районната прокуратура 
териториално отделение - Попово към районната прокуратура - Търговище. 

Територията на общината през 2014 г. е 832,9 км2, което представлява 32,6% от 
общата площ на област Търговище.  Тази площ е малко по-малко (приблизително 8 км2) от 
същата на община Търговище и практически двете общини са териториално съизмерими. 
Едновременно с това, отдалечеността от най-големия град в североизточния район – Варна – 
спомага за задържането влиянието на общината в регионалната икономика и върху 
съседните населени места. 

Общината е фокус на значителен трудов ресурс – населението през 2012 г. е било 28 
019 д. – който спомага за установяването на различни икономически дейности. Те от своя 
страна представляват „притегателна сила“ за безработните в ареала на въздействие на 
Попово. Поради тази причина пространственото влияние на общината надхвърля 
собствените й граници и оказва влияние най-вече върху съседните, по-малки общини – 
Антоново, Омуртаг, Опака, Две могили (област Русе), Стражица област (Велико Търново),  
Лозница (област Разград). 

Фиг. № 3.1-1. Местоположение на община Попово 
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Общината е разположена периферно в рамките на областта и най-вече в обхвата на 
Североизточния район. Това има както своите положителни, така и своите отрицателни 
черти. Предимство на това местоположение е, че влиянието на големите урбанистични 
центрове, като Варна и Добрич, е по-слабо, което създава възможности за развитие на 
местната икономика и запазване на трудовия ресурс. Географското положение е отредило 
преминаването на значителни транспортни връзки – настоящи и бъдещи – през общината, 
като автомагистрали, първокласни пътища, жп трасета. По-голяма част от населените места в 
общината имат удобни връзки към тях, създаващи добре развити транспортно-
комуникационна система и увеличаване на влиянието върху съседните общини чрез нея. 

Фиг. № 3.1-2. Регионални връзки на град Попово 
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Гъстотата на населението за 2012 година 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%). Степента на урбанизация на общината (измервана като дял на градското 
население) е по-висока от тази на областта (44,1%), но значително по-ниска от 
Североизточния район (72,7%). Факторите за това са липсата на големи градове в област 
Търговище. 

Таблица № 3.1-1.:Общи показатели за територията на община Попово 

Показатели  Дял (%) от/Показател за 

Община Обл. Търговище СИР 

Територия (км2) 832,9 32,6% 5,8% 

Население (д) – 2012 г. 28019 23,6% 3,0% 

Гъстота на населението (ч/км2) 34,1 46,8 ч/км2 66,4  ч/км2 

Дял на градско население (%) 54,5 44,1% 72,7% 

3.2. Съседни общини 

На север Община Попово граничи 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. 

Фиг. № 3.2-1. Граници на общини 
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II. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗИТЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПРОГНОЗИ ЗА КОЛИЧЕСТВОТО 
И СЪСТАВА НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ НА 
ПРОГРАМАТА 

От направените анализи на количествата отпадъци, които се очаква да се образуват и 
събират в Община Попово до края на програмния период на програмата, могат да се 
направят изводи, че предвидените мерки, дейности, както и необходимата инфраструктура 
ще бъдат достатъчни за изпълнение на целите на българското законодателство. Основния 
проблем при точното прогнозиране на управлението на отпадъците е липсата на достатъчно 
дпбре развита инфраструкура, което води до непълно прогнозиране на дейностите с 
различните потоци отпадъци. Друг фактор, който оказва положително влияние при точното 
прогнозиране е морфологичният анализ на отпадъците на Община Попово. Същият е 
разработен през 2020 - 2021 г. Това води до точно и реално определяне на състава на 
отпадъците.  

Нормата на натрупване на отпадъците, представена като количеството на 
образуваните битови отпадъци за година на човек от населението е сред най-важните 
показатели за управление на отпадъците.  

По данни на НСИ образуваните битови отпадъци на човек от населението в България 
намаляват значително до 407 кг/човек/година за 2018 г., което е под средните нива за ЕС от 
492 кг/човек за същата година. Със своите 766 кг на глава от населението Дания се нарежда 
на първо място сред страните членки. Други страни, генерирали над 600 кг отпадъци , са 
Малта (640 кг), Кипър (637 кг за 2017 г.), Германия (615 кг) и Люксембург (610 кг). 

На обратния полюс с най-малко генерирани отпадъци е Румъния - 272 кг на глава от 
населението. Близо до нея се нареждат Полша (329 кг), Чехия (351 кг) и Унгария (381 кг).  
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Ако не бъдат предприети целенасочени мерки за предотвратяване на образуването и 
оползотворяване на битовите отпадъци, може да се очаква, че количеството им ще нараства в 
резултат на икономически растеж, повишаване на доходите и потреблението в 
домакинствата. В резултат на разработването на Национален план и общински Програми за 
управление на отпадъците и прилагане на мерките, предвидени в тях, може да бъде 
прогнозирано стабилизиране на количеството образувани битови отпадъци, като България 
продължи да е с един от най-благоприятните показатели „образувани битови отпадъци на 
жител/година”.   

Тенденциите в този показател са точен измерител за предотвратяването на 
образуването на отпадъци като най-високо ниво в йерархията на управление на отпадъците. 
Много по-неблагоприятен е показателят депонирани битови отпадъци на жител за България 
спрямо средното ниво на показателя за ЕС. В България количеството на депонирани 
отпадъци намалява с по-бързи темпове от средното за ЕС.       

Според текущата демографска статистика населението в общината продължава да 
намалява и към 2019 г. е 24 775 души. Само за периода 2014-2019 година намалението е с 9% 
или 2 450 човека (средногодишно с 408 човека). Естественият и механичен прираст през 
последните 6 години са отрицателни. Бъдещите тенденции за броя на населението в 
общината ще зависят силно от механичното движение на населението и задълбочаващата се 
демографска криза в резултат на влошената възрастова структура. 

Таблица № II.1-1. Норма на натрупване на отпадъците (кг./жител/год.) 

Групи населени места над 150 хил. 50-150 хил. 25-50 хил. 3-25 хил. под 3 хил. 
Норма на натрупване 410.3 349.6 334.9 295.5 241.7 

Източник: МОСВ, НПУО 2014-2020 г. 

Тенденцията за намаляване на количествата образувани битови отпадъци е видна и за 
община Попово, съгласно данни теза периода 2016 г. -2020 г. в таблица 1.1. 

Таблица № II.1-1-2 

Битови 
отпадъци 

Количества, образувани отпадъци по години в тонове 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

6 319,69 6 354,88 6 552,27 6 506,60 5 527,27 

За определяне на състава на отпадъците в община Попово и определяне мерки за 
тяхното третиране е направен морфологичен анализ на състава на битовите отпадъците за 
период лято – есен 2020 г.  и зима- пролет на 2021 г. въз основа на  сключен договор за 
изпълнение  № Д-20-78/03.07.2020 год. между Община Попово и Асоциация „Научно-
приложни изследвания“. Резултатите от направеният анализ са посочени в следващата 
таблица.  

Таблица № II.1-1-3. Морфологичен състав на битовите отпадъци в Община Попово  

Компоненти Морфологичен състав на битовите отпадъци в Община 
Попово , % 

Хранителни отпадъци 10,14 
Хартия и картон - общо 11,97 
Пластмаса 18,98 
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Текстил 8,34 
Гума  2,48 
Кожа 3,39 
Градински 14,83 
Дървесни отпадъци 0 
Стъкло  5,02 
Метали  3,99 
Инертни  20,86 
Електронно и ел. оборудване 0 
Опасни 0 
Други  0 

Общо 100 

Населението на общината към 2019 г. (2019 г., НСИ) възлиза на 24 775 души. В 
методиката за определяне на морфологичния състав на БО за норма на натрупване се 
извеждат 5 групи населени места като за община Попово референтните стойности са 295,5 
кг/чов./година, а реалната норма на натрупване на отпадъци в общината през 2020 г. е 
262,63 кг/човек/година.  

III. SWOT АНАЛИЗ 

 SWOT анализът е метод за стратегически анализ при подготовка на документи на 
публичната политика, зад чиято абревиатура стоят следните думи:  

 S (Strenghts) – Силни страни  
 W (Weaknesses) – Слаби страни  
 O (Opportunities) – Възможности  
 T (Threats) – Заплахи  

Методът цели да установи: 

 Кои са най-важните силни и слаби страни в дадена организация, политика, 
сектор, т.е. характеристиките на вътрешната структура; 

 Кой са най-важните възможности и най-сериозните заплахи пред развитието на 
дадена организация, политика, сектор, т.е. характеристиките на външната среда; 

 Какво е съотношението между силните и слабите страни, от една страна, и 
възможностите и заплахите, от друга страна. 

 Кой са лостовете на развитие и каква е основата на стратегиите за бъдещо 
развитие. 

SWOT анализът е обективно следствие от извършените ситуационни анализи на 
съществуващото състояние и практики и изхожда от идеята за разделянето на обекта на 
анализ – управлението на отпадъците, от средата, в която той функционира.  

Обектът на анализ се разглежда откъм неговите „силни страни” и „слаби страни”. 
Средата, в която функционира управлението на отпадъците в общината, се диференцира на 
„възможности” и „заплахи”.  

Силни страни.  
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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. 

Матрица на SWOT анализа, представлява таблица, която се състои от четири 
квадранта, в които се подреждат и визуално представят основните характеристики на 
управлението на отпадъците. Попълването на четирите квадранта обобщава резултатите от 
аналитичната част на стратегическия документ и изводите и препоръките, направени в края 
на всеки анализ. При извършване на SWOT анализа могат да се разкрият множество силни и 
слаби страни, възможности и заплахи. За предпочитане е обаче да се подберат само най-
важните от тях, които да попаднат в съответните квадранти на матрицата. 

Между четирите квадранта съществуват определени зависимости. Връзката между 
възможностите и силните страни дава представа за лостовете на развитие. Връзката между 
слабите страни и заплахите формира основните проблеми на развитие. Връзката между 
силните страни и заплахите определя рисковете на развитие, а връзката между слабите 
страни и възможностите извежда ограниченията на развитие. От тази класификация 
произтичат и условните наименования на различните видове стратегии, за които ще стане 
дума по късно. 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
 Изградено Регионално депо за 

неопасни отпадъци, отговарящо на 
съвременните екологични изисквания. 
Предстоящо изграждане на нова клетка 
към депото. 

 Добре изградена система за 
организирано сметосъбиране във 
всички населени места на общината. 

 Въведено разделно събиране и 
оползотворяване на рециклируемите 
отпадъци от опаковки. 

 Осигуреност с транспортни средства и 
съдове за събиране на битови 
отпадъци, включително за разделно 
събиране.  

 Липса на цялостни системи за разделно 
събиране и оползотворяване на 
строителни и биоразградими отпадъци. 

 Недостатъчна ангажираност на 
жителите за спазване на изискванията 
за регламентирано изхвърляне на 
отпадъци. 

 Отрицателен баланс между приходите 
и разходите за управление на 
отпадъците. 

 Ниска социална поносимост към 
увеличаване размера на таксите за 
битови отпадъци. 

 Липсва мониторингова система, която 
да отчита удовлетвореността на 
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 Старо депо за битови отпадъци с 
предвидена рекултивация 

 Приета нормативна уредба за 
управление на отпадъците на местно 
ниво.  

 Разработен четирисезонен 
морфологичен анализ на отпадъци. 

 Ежегодни информационни кампании за 
управлението на отпадъците.  

 Нормата на натрупване на отпадъците e 
под средното равнище за генерирани 
отпадъци на 1 жител за областта и за 
страната. 

обществеността от услугите по 
управление на отпадъците.  

 Неефективна система за контрол и 
санкциониране на нарушители. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
 Усъвършенстване и разширяване на 

системите за разделно събиране на 
отпадъците. 

 Въвеждане на нови ефективни 
технологии за рециклиране и 
оползотворяване на различни потоци 
отпадъци. 

 Създаване на система за мониторинг и 
контрол на отпадъците.  

 Промяна на обществените нагласи за 
намаляване образуването и ефективно 
управление на отпадъците. 

 Засилен институционален и 
граждански контрол за 
предотвратяване нерегламентираното 
изхвърляне на отпадъци. 

 Пълноценно използване на различни 
финансови инструменти, фондове и 
програми в областта на управлението 
на отпадъците. 

 Механизми за включване на 
обществеността при вземане на 
решения, свързани с управление на 
отпадъците – публични обсъждания, 
информация чрез медии и интернет.   

 Увеличаване на количествата 
депонирани отпадъци и нарастване 
нормата на натрупване на отпадъци на 
човек от населението. 

 Нарастващи раходи за сметосъбиране, 
извозване, сепариране и депониране на 
отпадъците. 

 Нарастващи законови задължения на 
местната власт и честа промяна на 
нормативната уредба, в сферата на 
управление на отпадъците. 

 Налагане на санкции на местната власт 
при неспазване изискванията на 
нормативната уредба в сферата на 
управление на отпадъците. 

 Ниска събриаемост и/или повишаване 
на такса битови отпадъци за 
населението. 

 Невъзможност на нискодоходните 
групи от населението да отделят 
допълнителни средства за услуги и 
дейности, свързани с управлението на 
отпадъците. 

 Изхвърляне на отпадъци от 
населението на нерегламентирани 
места. 

 Неизпълнение на целите по ЗУО и 
налагане на санкции от страна на 
контролните органи. 

IV. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

Общинската програма за управление на отпадъците се разработва в съответствие със 
структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 
2021-2028 г. (НПУО), съобразена е с Европейската стратегия за устойчиво развитие и 
подхода „нулеви „отпадъци“. 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО 2021 – 2028 г. 

 

 

Стр. 20 от 132 
ОБЩИНА ПОПОВО 
7800 гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1 
тел.: +359 (0)608/40021, факс: +359(0)608/40024 
e-mail: obstina@popovo.bg, web-site: http://www.popovo.bg 

Генералната стратегическа цел  на Програмата за управление на отпадъците на 
територията на община Попово е: 

Повсеместно прилагане на йерархията на управление на отпадъците в Община 
Попово за ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и 
човешкото здраве 

За постигане на генералната цел се набелязват стратегически цели, които да отразяват 
крайния резултат от провежданата политика по управление на отпадъците. Те следва да 
бъдат разглеждани като основата или изходната точка за идентифициране на оперативните 
цели. Стратегическите цели се поставят в дългосрочен план и следват стратегическите цели, 
поставени с НПУО 2021 -2028 г. както следва : 

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 на рециклираните и 
оползотворени отпадъци. 

Стратегическа цел 3 : Намаляване на количествата и на риска от депонираните 
битови отпадъци. 

За всяка от стратегическите цели са разработени оперативни цели, които са пряко 
съотносими към съответната стратегическа цел, т.е. допринасят за нейното постигане. При 
формулирането им се прилагат изискванията да са конкретни, измерими и времево 
обвързани. Общинската програма поставя следните оперативни цели за управлението на 
отпадъците в община Попово за периода 2021-2028 г.: 

Оперативна цел 1: Намаляване количествата образувани отпадъци; 

Оперативна цел 2: Разширяване на разделното събиране на отпадъците, оптимизиране 
транспортирането им и тяхното предварително третиране, оползотворяване, включително и 
рециклиране ; 

Оперативна цел 3: Устойчиво управление на отпадъците , гарантиращо безопасна 
околна среда ;  

Оперативна цел 4: Укрепване административния капацитет , нормативната уредба и 
информационно обезпечаване в областта на управление на отпадъците 

Оперативна цел 5: Съпричастност на обществеността в прилагане йерархията в 
управление на отпадъците. 

За да се изпълнят оперативните цели и да се достигнат стратегическите цели на 
програмата, с НПУО 2021 -2028 г. е заложено да се изпълнят определен набор от мерки и 
дейности, които са обособени в пет програми  и две под програми. 

ЗУО изисква общинските програми за управление на отпадъците да се разработват в 
съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление 
на отпадъците. Като се имат предвид стратегическите цели и програмите с мерки за тяхното 
достигане от Националния план за управление на отпадъците, общинската програма за 
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управление на отпадъците на Община Попово, включва следните стратегически цели и 
програми за достигане на всяка от тези цели: 

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

Програма за предотвратяване образуването на 
отпадъци с  

Подпрограма за предотвратяване на образуването на 
хранителни отпадъци  

Цел 2: Увеличаване на количествата на 
рециклираните и оползотворени отпадъци 

Програма за достигане на целите за подготовка за 
повторна употреба и за рециклиране на битовите 
отпадъци 

Програма за достигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци 
от разрушаване на сгради 

Програма за достигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване на МРО с  

Подпрограма за управление на опаковките и 
отпадъците от опаковки 

Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от 
депонираните битови отпадъци 

Програма за намаляване на количествата и на риска от 
депонираните битови отпадъци 

За всяка програма, преди представянето в табличен формат на мерките и дейностите, 
резултатите от тях и т.н., е направено кратко представяне, в което са изложени: какви са 
националните цели и посока на развитие в разглежданата област за общината ; най-важните 
резултати, които общината е постигнала до момента и които ще надгражда; най-важните 
изводи и препоръки от анализите, съотносими към програмата; ключовите резултати, които 
се очакват от изпълнението и ще спомогнат за достигането на съответната стратегическа цел 
на програмата за управление на отпадъците; наличието на други дейности и мерки, включени 
в други  програми и подпрограми на общинската програма за управление на отпадъците, 
които допълват и подпомагат изпълнението на оперативната цел на програмата. 

Програмите и подпрограмите съдържат както инвестиционни мерки, така и 
неинвестиционни / меки 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; закупуване и инсталиране на компостери за домашно 
компостиране; закупуване на съдове и транспортни средства за разделно събиране и 
транспортиране на биоотпадъци и др. Инвестиционните проекти и възможностите на 
финансиране на определените стратегически цели в програмата и мерките в плана за 
действие са представени в тази глава. За изготвяне на Инвестиционната програма сe вземат 
в предвид възможностите на общината за финансиране на дейностите по управление на 
отпадъците. 

Финансирането на дейностите по събиране, транспортиране и депониране на битовите 
отпадъци, почистване на обществени места, почистване на незаконни сметища се поема от 
общинския бюджет чрез приходите от такса „битови отпадъци”. Осигуряването на 
финансови средства за големи инвестиционни проекти в областта на управлението на 
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отпадъците ще се търсят чрез външно финансиране от структурните и кохезионни фондове 
на ЕС, чрез Оперативните програми или други финансиращи организации. Инвестиции, 
свързани с проекти, като например за въвеждане на фамилно компостиране и други малки 
проекти с образователна цел биха могли да се финансират от ПУДООС. През плановия 
период ще се търсят възможности за привличане на инвестиции от частния сектор под 
формата на Публично-частно партьорство по отношение изграждане на инфраструктура за 
събиране и оползотворяване на строителни и биоразградими отпадъци, както и за изграждане 
на инсталации за сепариране.  

Неинвестиционните /меки/ мерки включват дейности в т.ч.: нормативни промени; 
назначаване на служители; обучение на служители; подготовка на проекти; разработване на 
методики, инструкции и др.административни актове; изпълнение на контролни дейности; 
провеждане на информационни кампании; разработване и внедряване на информационни 
системи и др. Инвестициите, които попадат в меката част на програмата, за разпространение 
на информационни материали, провеждане на кампании, обучения или инструктиране на 
притежателите на отпадъци се финансират от общинския бюджет или могат да бъдат 
финансирани от организациите по оползотворяване на отпадъците и други външни донори от 
частният сектор. Някои от дейностите в плана за действие не изискват наличен финансов 
ресурс, като въвеждане на нормативни изисквания чрез изменения и допълнения на местната 
нормативна уредба, което ще се осъществи чрез наличния административен капацитет.  

V. ПОДПРОГРАМИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ С ПЛАНОВЕ ЗА 
ДЕЙСТВИЕ КЪМ ВСЯКА ПОДПРОГРАМА. 

1. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 

1.1. Въведение 

 Предотвратяването на образуване на отпадъци е определено в Член 3, точка 12 от 
РДО, респективно в §1, точка 28 от ДР на ЗУО, като: 

“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”. 

 Имайки предвид съдържанието, дадено в определението на предотвратяването на 
отпадъците и високите екологични цели, които се поставят, мотото на предходната и на 
настоящата програма за предотвратяване на образуването на отпадъците е: „Най-полезният 
отпадък е този, който въобще не е възникнал!“.  

Ресурсите на Земята са ограничени, а това ограничава и възможностите за развитие на 
постоянно нарастващото световно население. Отпадъците от една страна се образуват от 
използването на ресурси или продукти, а от друга - те имат негативни ефекти върху околната 
среда в резултат от тяхното преработване или обезвреждане. Прекъсването на връзката 
между икономическия растеж и нарастващото използване на ресурсите, което води до 
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негативно влияние върху човека и природата е основна цел в областта на политиката по 
околна среда. Този ръководен принцип за устойчиво развитие представлява не само 
ориентир за държавни действия, но е и мерило за решенията на икономиката и обществото.  

 Предотвратяването на отпадъци е най-ефикасният начин за подобряване на 
ресурсната ефективност и за намаляване на въздействието на отпадъците върху околната 
среда. Поради това е важно държавите-членки на ЕС да предприемат подходящи мерки за 
предотвратяване образуването на отпадъци, да наблюдават и оценяват напредъка в 
прилагането на такива мерки. Като част от тези мерки държавите-членки следва да 
подпомагат иновативни модели на производство, търговия и потребление, които намаляват 
наличието на опасни вещества в материалите и продуктите, които насърчават увеличаването 
на продължителността на живота на продуктите и повторната им употреба, включително 
чрез създаване и подкрепа на мрежи за повторна употреба и за ремонт и схемите за обратно 
изкупуване и връщане за повторно пълнене, както и като стимулират повторното 
производство, обновяването и, по целесъобразност, повторната употреба на продуктите и 
платформите за споделяне.  

Предотвратяване на образуването на отпадъци означава да не възникват отпадъци, да 
не се произвеждат продукти, които после да трябва да бъдат рециклирани или обезвреждани. 
Различните възможности за третиране на отпадъците винаги са свързани с трудности и 
натоварвания за околната среда. Отпадъкът не изчезва просто така, а чрез депонирането и 
изгарянето, дори чрез рециклирането, само се променя като вещество. Всяко депониране е 
намеса в природата, като при това не могат да се изключат вредни въздействия върху 
околната среда. В най-добрия случай отпадъците се оползотворяват, но дори и в този случай 
възникват натоварвания поради употребата на енергия и вода. Поради това, най-адекватното 
противодействие на проблемите с отпадъците са действията преди образуването на 
отпадъци, а именно предотвратяването на образуването на отпадъци.  

 Целенасоченото и ефективно планиране на политиките за предотвратяване на 
отпадъците е възможно да се осъществи чрез разработване на програми за предотвратяване 
на отпадъците на различни териториални и организационни равнища.  На настоящия етап 
това става с Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъците за 
периода 2021-2028 г. и съответно представената такава за предстоящия програмен период за 
Община Попово. 

1.2. Определение и място в йерархията за управление на отпадъците на 
предотвратяването на образуването на отпадъците 

 Според Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО  /РДО / , както и според 
българския Закон за управление на отпадъците / ЗУО / (§1, т. 17 от ДР), „Отпадък“ е всяко 
вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се 
освободи, или е длъжен да се освободи”. В същите документи се въвежда йерархията на 
управление на отпадъците, която определя приоритетния ред на това какво представлява 
най-добрата възможност за околната среда в законодателството и в политиката относно 
отпадъците. Йерархията задава пет възможни начина за институциите, бизнеса и 
домакинствата за справяне с отпадъците и дава приоритет на мерките в следната 
последователност: 

a) Предотвратяване на образуването на отпадъци 

б) Подготовка за повторна употреба 
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в) Рециклиране 

г) Друго оползотворяване, напр. оползотворяване за получаване на енергия 

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

 При прилагането на посочената по-горе йерархия на отпадъците, държавите-членки на 
ЕС предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които обезпечават най-благоприятните 
за околната среда резултати като цяло.  

Европейското и националното законодателство по управление на отпадъците поставят 
като първи приоритет предприемането на мерки за предотвратяване на образуването на 
отпадъците, които да водят и до намаляване на вредното въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве. Най-големите натоварвания на околната среда възникват при 
производството на един продукт и именно поради това тези натоварвания се намаляват, чрез 
мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци /ПОО/. 

 Един от ефективните начини за предотвратяване на отпадъците е "повторна употреба" 
на продуктите, за което в РДО е дадено следното определение: „Всяка дейност, посредством 
която продуктите или компонентите, които не са отпадъци, се използват отново за целта, за 
която са били предназначени”. Повторната употреба е средство за предотвратяване на 
отпадъците и не е дейност по третиране, тъй като се осъществява преди продуктът да е 
изхвърлен/предаден като отпадък. Типични действия за повторна употреба са действията на 
домакинствата да ремонтират домакински електрически електроуреди, дрехи, обувки, вместо 
да ги предадат за подготовка за повторна употреба, оползотворяване или в най-лошия 
случай-да ги изхвърлят с общия битов отпадък за депониране. 

 Повторната употреба следва да се разграничава от действието "подготовка за 
повторна употреба", за което определението е следното "проверка, почистване или ремонт, 
операции по оползотворяване, посредством които продуктите или компонентите на 
продукти, които вече са предадени като отпадък/излезли от употреба продукти, се подготвят, 
така че да могат да бъдат повторно използвани без всякаква друга предварителна обработка".  

 Основната разлика между "повторна употреба" и "подготовка за повторна употреба" е, 
че в първия случай материалът или предметът не е станал отпадък, докато в случаите на 
"подготовка за повторна употреба", въпросният материал е изхвърлен/предаден като 
отпадък/непотребен продукт и след това се ремонтира и обработва, за да бъде пуснат на 
пазара като продукт втора употреба или дарен като такъв. Например, ако домакинство 
претапицира мебели, а не ги изхвърли, това е действие по повторна употреба. Ако 
домакинството изхвърли/предаде същите мебели в център за подготовка за повторна 
употреба, мебелите се почистят и претапицират с цел да се продадат/подарят за да се 
използват отново, това е действие за подготовка за повторна употреба.  

 Основните участници в дейностите по предотвратяване на образуването на отпадъци 
/ПОО/ са: 

 Държавата чрез законодателната и изпълнителната власт трябва да създаде 
ефективни предпоставки и регулации за подпомагане на участниците в дейностите по 
предотвратяване образуването на отпадъци, за да изпълни задължението си съгласно РДО и 
ЗУО. За целта държавата може да предвиди в съответните нормативни актове, например, 
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различни данъци и/или такси, които стимулират производства или потребление с по-малко 
отпадъци, да предвиди програми за финансово подпомагане прилагането на мерки за 
предотвратяване на отпадъците на всички нива, да въведе административно-регулаторни 
мерки, с които да се облекчи даряването на продукти, които биха се превърнали в отпадъци и 
др. Освен това по силата на чл. 49 и чл. 50 от ЗУО държавата трябва да прилага мерки за 
планиране като изготвя програма за предотвратяване на образуването на отпадъци. 
Въвеждането на разрешителни и регистрационни режими също е задължение на държавата, 
което е регламентирано в ЗУО, чрез които мерки могат да се предписват мерки по 
предотвратяване на отпадъците, когато е приложимо. 

 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 за ПОО. Общините могат да се 
възползват активно от различни програми за изпълнението на проекти за ПОО, да 
организират и координират създаването и функционирането на местна общност, обединена 
около идеите за „нулеви отпадъци“, под тяхна координация да се осъществяват различни 
дарителски кампании и дейности, водещи до ПОО.  

 Икономически и научни организации. За предотвратяване на образуването на отпадъци 
икономическите субекти, подпомагани от научните среди, могат да разработят продукти и 
производствени процеси, които са екологосъобразни и с ниски нива 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.  

 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, да осъществяват проекти 
за информационни и образователни кампании, както на национално, така и на местно ниво; 
да организират дарителски дейности, водещи до ПОО. 

 Домакинства. Всеки потребител може да ограничи купуването на стоки, които водят 
до образуване на много отпадъци и по този начин да принуди производителите да спрат или 
поне да намалят производството на такива стоки, например стоки, които имат няколко 
опаковки. Домакинствата могат да удължат живота на редица продукти, които ползват в 
ежедневието си чрез ремонтирането им.  

1.3. Цел на програмата за предотвратяване на образуването на отпадъци  

 Стратегическата и оперативните цели за предотвратяване на образуването на 
отпадъци са формулирани ясно в РДО и в ЗУО. Целите са следните:  

       Стратегическа цел (чл. 29, т. 2 от РДО)  

 Прекъсване на връзката между икономическия растеж и свързаното с това 

вредно влияние върху човека и околната среда в резултат на образуването на 

отпадъци.  
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  Стратегическата цел е подпомагана от оперативни цели, чието изпълнение от своя 
страна се постига чрез пакет от мерки.  

Оперативни цели (§ 1, точка 28 от ЗУО)  

 Намаляване на количеството на отпадъци  
 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците  
 Намаляване на съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите  

1.4 Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване на образуването на 
отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи мерки и предложение 
за индикатори за мерките  

 Формулирането на мерките , които са включени в Програмата за предотвратяване на 
образуването на отпадъци е на базата на направените анализи и оценка на:  

 възможностите за прилагане на някои от примерните мерки в Приложение № 4 
към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУО ,  

 съществуващи в общината мерки;  
 добрите български и чуждестранни практики.  

 Прилаганите мерки за ПОО условно могат да се определят като такива, които не 
влияят непосредствено на възникването на отпадъци.  Най-общо могат да се обединят в три  
категории – информационни, насърчаващи и регулиращи.  

Информационните мерки имат за цел да променят поведението и да подпомогнат 
информирания избор. Такива мерки са например:  

 образователни кампании;  
 разяснителна информация, насоки и съвети за прилагане на инструменти за 

ПОО, основно чрез уеб-сайтове;  
 обучителни програми.   

Насърчителните мерки предоставят стимули и финансова и логистична подкрепа за 
промени в поведението, като например:  

 подкрепа за доброволни споразумения;  
 подкрепа за въвеждане на системи за управление на околната среда;  
 инициативи за екологично потребление - за ограничаване на ненужната 

употреба на продукти (продукти за еднократна употреба, замяна на стари с 
нови модели продукти и т.н.) и по-ефективното използване на продуктите  

Регулиращите мерки са насочени към прилагане на нормативни изисквания за 
генериране на отпадъци, разширяващи екологичните отговорности и включващи екологични 
критерии. Такива са например:  

 зелени обществени поръчки;  
 такси и стимули - като заплащане на мястото на изхвърляне, намалена такса за 

прилагащите домашно компостиране, намален размер на патентен данък и др.  
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1.5. План за действие към Програмата за предотвратяване на образуването на отпадъци 
/ПОО/ 

Планът за действие описва мерките и дейностите за постигане на целите на 
програмата и се изготвя в табличен вид. 

Стратегическа  цел  

Прекъсване на връзката между икономическия растеж и подобряване 
благосъстоянието на хората, от една страна и от друга страна - нарастването на образуването 
на отпадъци и свързаното с това вредно влияние върху здравето на хората и околната среда. 

Оперативна цел 

Намаляване на количеството на образуваните отпадъци и на количествата на вредни 
вещества, съдържащи се в отпадъците. 

Мерки 

Предвижда се целите да бъдат постигнати чрез конкретни мерки/дейности, които са 
представени в Плана за действие към настоящата програма. За всяка мярка са посочени срок 
за реализация, стойност и възможни източници на финансиране, очакван резултат от 
изпълнението на мярката, индикатори за проследяване на  напредъка и изпълнението на 
мярката, отговорни институции.
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План за действие към Общинската програма за предотвратяване на образуването на отпадъци (ОППОО) 

Дейности (мерки) 

 

Бюджет 

 

Източници на 
финансиране 

 

Срок за 
реализация 

 

Очаквани 
резултати 

 

Индикатори за изпълнение 

 

Отговорност за 
изпълнение 

Текущи Целеви 
Създаване и поддържане на 
интернет- страницата на 
общината и публикуване на 
графици за събиране на 
различните потоци отпадъци, 
места за временно съхранение 
и предаване  

 

3 000 
Бюджет на 
общината 

 2022 

Информираност на 
населението по 
мерките и 
дейностите  

 

Постоянно допълване 
и актуализиране на 
секцията в интернет 
сайта на общината 

 

Повече 
информираност на 
населението относно 
мерките при 
управление на 
отпадъците  

 

Община Попово 

 

 

Изготвяне на актуален 
морфологичен анализ на 
образуваните битови отпадъци  

10 000 

Отчисления по 
чл.64 от ЗУО,  

Общински 
бюджет  

2026 
Актуални данни за 
състава на 
отпадъците 

Отчет за всеки сезон и 
район на обследване 

Окончателен доклад 
за морфологичния 
анализ на 
отпадъците 

Община Попово 

 

Безвъзмездно предоставяне на 
домакинствата на компостери 
за зелени и други биоотпадъци  

10 000  
Бюджет на 
общината, 
ПУДООС 

2022- 2028 
Предотвратени 
зелени и други 
биоотпадъци  

Брой предоставени  
компостери на 
домакинствата през 
всяка от годините на 
програмата 

Броят на 
домакинствата, на 
които са 
предоставени 
компостери е  

1000 

Община Попово 

Намаляване на отпадъците от 
хартия и други офис 
консумативи, чрез въвеждане 
на „електронно управление" 

5 000 
Бюджет на 
общината 

 2028 

Предотвратени 
отпадъци от хартия , 
консумативи и 
материали 

Ежегодно - брой 
въведени електронни 
услуги 

Общ брой въведени 
електронни услуги 

Община Попово 

Изготвяне и прилагане мерки 
за  ПОО в общински социални, 
здравни, образователни и други 
общински звена и предприятия, 
свързани с ПОО , ограничаване 

5 000  
Бюджет на 
общината 

2022 - 2024 

Предотвратени 
битови отпадъци от 
общински звена като 
пример за 
останалите 

Брой общински звена 
разработили и 
изпълнили мерките 

Всички общински 
звена са разработили 
планове и прилагат 
мерките  

Община Попово 
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Дейности (мерки) 

 

Бюджет 

 

Източници на 
финансиране 

 

Срок за 
реализация 

 

Очаквани 
резултати 

 

Индикатори за изпълнение 

 

Отговорност за 
изпълнение 

Текущи Целеви 
или премахване на прибори, 
съдове, спомагателни средства 
за еднократна употреба  

организации в 
общините 

Определяне на патентния 
данък по ЗМДТ до допустимия 
минимум за данъчно 
задължени лица, чиято дейност 
пряко води до повторна 
употреба на дадени продукти 
(напр. ремонт на обувки, 
мебели, дрехи, домакински 
уреди и пр.) и оттам и до ПОО 

1  000 
Бюджет на 
общината 

2022  

Дейностите с 
патентен данък, 
съгл.ЗМДТ  за 
патентния данък за 
предоставяне на 
услуги, свързани с 
ПОО  

Ежегодно брой 
задължени лица, чиято 
дейност пряко води до 
повторна употреба 

Общ брой 
задължени лица, 
чиято дейност пряко 
води до повторна 
употреба 

Община Попово 
Общински съвет 

Ограничаване употребата на 
пакетирани стоки и продукти, 
на пластмасовите торбички за 
пазаруване в обектите на 
общински пазар и други 
общински обекти  

1 000  
Бюджет на 
МОСВ 

2021 

Създадени 
допълнителни 
предпоставки за 
предотвратяване 
образуването на 
отпадъци от 
пластмасови 
торбички за 
пазаруване  

Брой обекти, 
прекратили 
употребата на 
пластмасови торбички 
за пазаруване 

Общ брой обекти, 
прекратили 
употребата на 
пластмасови 
торбички за 
пазаруване 

Община Попово 
Общински пазар 

ОП 

Въвеждане на екологични 
критерии, “зелени обществени 
поръчки“, относно ПОО в 
провежданите процедури по 
ЗОП в общината 

1 000 
Бюджет на 
МОСВ 

2022 

Въведени 
екологични 
критерии за оценка 
на обществени 
поръчки 

Ежегодно брой 
„зелени ОП“  

Общ брой „зелени 
ОП“ 

Община Попово 

Провеждане на целенасочени 
кампании за разясняване  и 
предоставяне на информация за 
политиките по ПОО 

8 000 
Бюджет на 
общината 

2021- 2028 

Гражданите  да са 
запознати с ползите 
от ПОО и 
възможните 
действия от тяхна 
страна за  прилагане 
на мерки за ПОО в 

Брой реализирани 
кампании на 
национално и на 
общинско ниво 

Общ брой 
реализирани 
кампании на 
национално и на 
общинско ниво 

Община Попово 
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Дейности (мерки) 

 

Бюджет 

 

Източници на 
финансиране 

 

Срок за 
реализация 

 

Очаквани 
резултати 

 

Индикатори за изпълнение 

 

Отговорност за 
изпълнение 

Текущи Целеви 
ежедневието 

Продължаване и разширяване 
на участието общината, учебни 
и обществени заведения в 
Европейската седмица за 
намаляване на отпадъците 

8 000 
ПУДООС, 
бюджет на 
общината 

2021-  2028 

Разширяване 
познанията на 
гражданите и на 
обществото като 
цяло за ползите от 
ПОО   и начините за 
прилагане на 
действия в 
ежедневието в дома 
и на работното 
място 

Брой организации, 
участвали в ежегодно 
в Европейската 
седмица за 
намаляване на 
отпадъците 

Общ Брой 
организации, 
участвали в 
ежегодно в 
Европейската 
седмица за 
намаляване на 
отпадъците 

Община Попово 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО 2021 – 2028 г. 

 

 

Стр. 31 от 132 
ОБЩИНА ПОПОВО 
7800 гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1 
тел.: +359 (0)608/40021, факс: +359(0)608/40024 
e-mail: obstina@popovo.bg, web-site: http://www.popovo.bg 

2. ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА 
ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

2.1. Въведение 

 Член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета дава 
определение за : „храни“ (или „хранителни продукти“) означава всяко вещество или продукт, 
независимо дали е преработен или не, частично преработен или непреработен, който е 
предназначен за или основателно се очаква да бъде приеман от хора. Понятието „храни“ 
включва напитки, дъвки и всякакви вещества, включително вода, които са умишлено 
вложени в храните по време на тяхното производство, приготовление или обработка. 
Понятието „храни“ не включва: 

а) фуражи 

б) живи животни, освен ако не са подготвени за пускане на пазара за консумация от 
човека 

в) растения преди прибиране на реколтата 

г) медицински продукти по смисъла на Директиви 65/65/ЕИО (21) и 92/73/ЕИО (22) на 
Съвета 

д) козметични средства по смисъла на Директива 76/768/ЕИО на Съвета (23) 

е) тютюн и тютюневи изделия по смисъла на Директива 89/622/ЕИО на Съвета (24) 

ж) наркотични или психотропни вещества. 

 В §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците ( изм. ДВ, 
бр. 19 от 2021 г., в сила от 05.03.2021 г.) " хранителни отпадъци " са всички  
храни съгласно чл. 2 от Регламент (ЕО) 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в 
областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедури относно безопасността на храните, които са се превърнали в 
отпадъци. 

 Предвид поставените цели на глобално ниво и значителното разхищение на храни в 
европейските страни, в Директива 2018/851 от 2018 г. за изменение на Рамковата директива 
за отпадъците от 2008 г., се призовава държавите от ЕС да намалят хранителните отпадъци 
на всеки етап от веригата на доставки на храни, да наблюдават нивата на хранителните 
отпадъци и да докладват за постигнатия напредък с цел постигане на целта за намаляване на 
хранителните отпадъци на територията на целия ЕС с 30 % до 2025 г. и с 50 % до 2030 г. 
Пред вид екологичните, социалните и икономическите ползи от предотвратяването на 
хранителните отпадъци, се изисква държавите членки да въведат в своите програми за 
предотвратяване на отпадъците конкретни мерки за предотвратяване на хранителните 
отпадъци, включително информационни и образователни кампании, които показват 
начините за предотвратяване на хранителните отпадъци. За предотвратяване на 
хранителните отпадъци държавите членки следва да предвидят стимули за събиране на 
непродадените хранителни продукти на всички етапи от веригата на доставка на храни, както 
и за тяхното безопасно преразпределяне, включително на благотворителни организации. С 
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цел намаляване на хранителните отпадъци от особено значение е  да се повиши 
информираността на потребителите относно значението на датата на трайност („годно до“ и 
„най-добър до“). 

 Направените проучвания показват, че домакинствата са основният източник на 
образуване на хранителни отпадъци и в страната и в ЕС, следвани от сектора на преработка и 
производство на храни. 

 Морфологичният анализ и оценка на състава на отпадъците, генерирани на 
територията на Община Попово, направени в четирите сезона за периода 2020 -2021 г., 
показват 10,14% съдържание на хранителни отпадъци. Присъствието на хранителни 
отпадъци в общото количество битови отпадъци се дължи до известна степен от градската 
част , докато в пробите от селата тяхното съдържанието на хранителните отпадъци  е по-
ниско, което се дължи на обстоятелството, че голяма част от тях се използват за храна на 
животните в домакинствата. 

2.2. Цели и мерки на Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни 
на отпадъци   

 Настоящата Подпрограма за предотвратяване образуването на хранителните отпадъци 
си поставя стратегическа и оперативна цел, съвместими с целите на Националната програма 
за предотвратяване на образуването на отпадъци 2021-2028 г. и адресират принципите и 
препоръките на европейското законодателство в областта на предотвратяване на 
хранителните отпадъци. 

Стратегическа  цел  

Прекъсване на връзката между икономическия растеж и подобряване 
благосъстоянието на хората, от една страна и от друга страна - нарастването на образуването 
на хранителните отпадъци и свързаното с това вредно влияние върху здравето на хората и 
околната среда. 

Оперативна цел 

Намаляване на количеството на образуваните хранителни отпадъци. 

Мерки 

 Предвижда се целите да бъдат постигнати чрез конкретни мерки/дейности, които са 
представени в Плана за действие към настоящата подпрограма. За всяка мярка са посочени 
срок за реализация, стойност и възможни източници на финансиране, очакван резултат от 
изпълнението на мярката, индикатори за проследяване на  напредъка и изпълнението на 
мярката, отговорни институции. 

 В Подпрограмата за предотвратяване образуването на хранителните отпадъци са 
предвидени основно меки мерки. В преобладаващата си част те имат информационно-
образователен и административно-регулаторен характер. Мерките са насочени към различни 
целеви групи, в т.ч. публични институции, домакинства и бизнес.  

 Изпълнението на мерките ще допринесе за: 
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- подобряване на  качеството на информацията и проследяването по отношение 
на количествата образувани, повторно използвани, рециклирани и 
оползотворени хранителни отпадъци; 

- повишаване на осведомеността на обществото за проблема със загуба и 
разхищението на храни; 

- повишаване на информираността на различни целеви групи (публични 
институции, бизнес, домакинства и др.) по отношение предотвратяване 
образуването на хранителни отпадъци; 

- стимулиране на даряването на храни. 
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План за действие към Общинската Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни на отпадъци   

Дейности (мерки) Бюджет Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение 

 

Отговорност за 
изпълнение 

Текущи Целеви 

Изготвяне и прилагане на 
планове за предотвратяване 
образуването на хранителни 
отпадъци в общински 
структури, звена и 
предприятия, вкл. общински 
пазари и др.  

3 000 
Бюджет на 
общината 

2023 

Предотвратени 
хранителни 
отпадъци от 
общински звена  

Брой общински звена 
разработили планове 
за предотвратяване 
образуването на 
хранителни отпадъци 

Брой общински 
звена изпълняващи 
планове за 
предотвратяване 
образуването на 
хранителни 
отпадъци 

 

Община Попово 

 

Общински структури, 
звена и предприятия 

Провеждане на целенасочени 
кампании за разясняване  и 
предоставяне на информация за 
ПО на хранителни отпадъци, в 
т.ч.  относно значението на 
"Най-добър до" и "Годен до" на 
търговските хранителни 
продукти 

2 000 
Бюджет на 
общината 

2021-2028 

Запознаване с 
ползите от ПО на 
хранителните 
отпадъци и 
възможните 
действия  за ПО на 
хранителните 
отпадъци 

Ежегодно – брой 
проведени кампании 

Общ брой 
проведени кампании 

Община Попово 

Юридически лица с 
нестопанска цел 

Подкрепа и популяризиране 
дейността на организации в 
общината, които организират и 
осъществяват даряването на 
храни преди изтичането на 
срока на годност 

1 000 
Бюджет на 
общината, 
ПУДООС 

2021- 2028 

Увеличаване 
даряването на храни 
преди изтичането на 
срока на годност и 
намаляване на 
хранителните 
отпадъци 

Ежегодно – 

брой организирни 
кампании/акции за 
даряване на храни 

Общ брой 
организирни 
кампании/акции за 
даряване на храни 

Община Попово 

Българска хранителна 
банка 

Съдействие на  търговските 
обекти и заведения за 
обществено хранене  в 
общината, при желание да 
даряват храни преди изтичане 
срока на годност 

1 000 
Бюджет на 
общината, 
ПУДООС 

 2021-2028 
Премахване на 
бариерата за 
даряване на храни 

Ежегодно – 

брой организирни 
кампании/акции за 
даряване на храни; 

Общ брой 
организирни 
кампании/акции за 
даряване на храни; 

Количество дарени 
храни 

Община Попово 

Юридически лица със 
стопанска цел 
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Дейности (мерки) Бюджет Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение 

 

Отговорност за 
изпълнение 

Текущи Целеви 
Количество дарени 
храни 

Изпълнение на 
демонстрационни проекти  за 
предотвратяване на 
хранителните отпадъци 

5 000 
Бюджет на 
общината, 
ПУДООС 

2022-2028 

Създадени 
предпоставки за ПО 
на хранителни 
отпадъци поръчки 
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3. ПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА 
УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ 

3.1. Въведение и основни положения 

В йерархията за управление на отпадъците подготовката за повторна употреба се 
нарежда на второ място след предотвратяване на образуването им. Целта на тази подредба е 
именно максималното използване на отпадъците в колкото се може повече направления. На 
следващо място е рециклирането, което цели превръщането на отпадъците в други суровини 
и материали, но разликата с подготовката за повторна употреба е, че тук за извършването на 
дейността е необходимо използване на много повече суровини. Следва оползотворяването, 
което цели използването на отпадъците за превръщане в енергия, биогорива и др.  

Съгласно нормативната уредба, отделянето на рециклируеми и оползотворими 
отпадъци от потока битови отпадъци се осъществява посредством сътрудничество с 
организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки и чрез извършване на дейности 
по предварително третиране на отпадъците, преди тяхното депониране.  

Увеличаването на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци води до 
минимизиране на количествата на рециклируемите отпадъци в общия поток на отпадъците, 
постъпващи на депо.  

Формулирането на количествени цели за рециклиране и оползотворяване, засягащи 
определени приоритетни потоци отпадъци е практическа мярка за налагане на 
рециклирането/оползотворяването. 

Целите за рециклиране на битовите отпадъци, които страната си е поставила да 
постигне поетапно до 2035 г., са както следва: 

 до 1 януари 2020 - най-малко 50 на сто от общото им тегло 
 до 1 януари 2025 - най-малко 55 на сто от общото им тегло 
 до 1 януари 2030 - най-малко 60 на сто от общото им тегло 
 до 1 януари 2035 - най-малко 65 на сто от общото им тегло 

За разлика от останалите масаво разпространени отпадъци /МРО/, в управлението на 
отпадъците от опаковки Общините имат значително по-активно участие и задължения като 
една от основните заинтересовани страни, което изисква много по-добра координация между 
всички участници в процеса на управление на отпадъците от опаковки. В случай че нямат 
сключен договор с организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, общините са 
длъжни да разработват и изпълняват сами програми за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки и да предоставят ежегодно информация на МОСВ в тази връзка. 

Всички МРО, с изключение на отпадъците от опаковки, се образуват в резултат на 
употребата на самия продукт, пуснат на пазара, който след употребата се превръща в 
отпадък. Отпадъците от опаковки са резултатът от употребата на продукти, които са 
опаковани и именно опаковките, а не самите продукти са предмет на изискванията за 
рециклиране и оползотворяване. В допълнение при опаковките става въпрос за 
изключително широк диапазон от опаковани продукти – десетки хиляди вида, от които се 
генерират отпадъците от опаковки, което допълнително усложнява организирането на 
системите за разделното им  събиране.  
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Количествените цели, които страната ни си поставя по отношение на рециклирането и 
оползотворяването на отпадъците от опаковки през следващите години, са, както следва: 

 2025 г.: 65% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се рециклира, в 
т.ч.: Пластмаси: 50%; Дърво: 25%; Черни метали: 70%; Алуминий: 50%; 
Стъкло: 70%; Хартия и картон: 75%; 

 2030 г.: 70% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се рециклират, в 
т.ч.: Пластмаси: 55%; Дърво: 30%; Черни метали: 80%; Алуминий: 60%; 
Стъкло: 75%; Хартия и картон: 85%. 

В допълнение към тези цели наскоро приетото европейско законодателство  от пакета 
„Кръгова икономика“ поставя по-специални изисквания към едни от най-широко 
разпространените пластмасови опаковки, а именно пластмасовите бутилки за напитки за 
еднократна употреба. По-конкретно се поставя изискването  всяка държава членка да 
гарантира, че: 

 от 2025 г. някои бутилки за напитки трябва да съдържат най-малко 25% 
рециклирана пластмаса, а от  2030 г. - най-малко 30%. 

 държавите-членки да осигурят разделното събиране с цел рециклиране на 
пластмасови бутилки за еднократна употреба до 3 литра  на ниво най-малко 
77%  до 2025 г. , а до 2029 г. -  90%. 

На европейско ниво се приеха и нови разпоредби за докладване на данни за 
отпадъците от опаковки  , които страната ни трябва да прилага. 

Голяма част от битовите отпадъци от домакинствата и други организации са 
биоразградими отпадъци. Ето защо българското законодателство въведе конкретни 
количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на битови 
биоотпадъци, както и цели за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата.  

Съгласно §1, т.2 от ДР на 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.  

Съгласно §1, т.3 от ДР на ЗУО „Биоразградими отпадъци“ са всички отпадъци, които 
имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни 
отпадъци, хартия, картон и други.  

Член 8, ал. 1 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 
биоразградимите отпадъци, Приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г., Обн. ДВ. бр.11 от 31 
Януари 2017 г. задължава кметовете на общини във всеки от регионите за управление на 
отпадъци по чл. 49, ал.9 от ЗУО да постигат следните регионални цели за разделно събиране 
и оползотворяване на битови биоотпадъци:  

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

2. до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;  
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3. до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите 
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г. 

Изпълнението на целите за разделно събиране и оползотворяване на битови 
биотпадъци се осигурява чрез прилагане на домашно компостиране и разделно събиране. 

3.2. Разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци  

При изготвяне на предвижданията за разделно събиране на битови био-отпадъци са 
възприети допусканията, определени в Модел и поетапен план за действие за управление на 
биоотпадъците в България, разработен в рамките на проект „Разработване на нормативна 
уредба за управление на биоотпадъците и създаване на система за осигуряване качеството на 
компоста и Национална организация за осигуряване на качеството на компоста”. 
Направените допускания по отношение на фракциите „хранителни отпадъци” и „растителни 
отпадъци”. 

Прието бе, че системата за разделно събиране на битови био-отпадъци ще бъде 
въведена до 2019 г. и участието на населението в разделното събиране ще е съобразено с 
изграждането на съответните инсталации. Тази цел не беше постигната и предстои 
изграждане на регионални и общински компостиращи инсталации през периода до 2028 г. От 
системата за разделно събиране са изключени домакинствата, които прилагат домашно 
компостиране. 

Целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци в 
т.ч. за биоотпадъците се изпълняват от общините самостоятелно или заедно с други общини, 
в зависимост от решението на Общото събрание на РСУО и наличната инфраструктура за 
третиране на отпадъците в общината и региона. Системите за разделно събиране и 
рециклиране на отпадъците от опаковки от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло, 
НУБА и ИУЕЕО, които се осъществяват и финансират основно от организациите по 
оползотворяване, чрез схемите за „разширена отговорност на производителя” се отчитат и 
допринасят в голяма степен за постигане от общините на целите за рециклиране на битовите 
отпадъци. 

Важна предпоставка за постигане на целите за намаляване количествата на 
депонираните отпадъци и увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 
отпадъци са и част от действията, предприети през последните години в това направление, а 
именно: 

 ясно определената отговорност на общините за управление на битовите 
отпадъци, включително поставените цели за рециклиране 

 определянето на задължителни количествени цели за подготовка за повторна 
употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко 
хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло 

 въведеното законово изискване към административните, стопанските, 
образователните, търговските и други подобни обекти, които генерират битови 
отпадъци, да събират разделно отпадъците от хартия и картон, пластмаса, 
стъкло и метал и да сключват договори за предаването им на оторизирани за 
такава дейност фирми и организации 

 въвеждането на икономически инструменти, стимулиращи общините да 
подобрят показателите за рециклиране и оползотворяване на битовите 
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отпадъци (отчисления за депониране на всеки тон битови отпадъци), като тези 
от тях, които изпълнят посочените цели за рециклиране на битовите отпадъци 
се освобождават от 50% от дължимите отчисления за депониране 

 друг икономически стимул по отношение на осигуряване от общините на 
площадки за предаване на разделно събрани отпадъци от гражданите и фирми 
е освобождаването на общините от допълнително заплащане с 15% завишение 
на дължимите отчисления за депониране, за общини, които не изпълнят 
задължението си за осигуряване на посочената инфраструктура 

 нормативно осигурената възможност общините да използват натрупаните суми 
от заплатените от тях отчисления за депониране за финансиране на 
инвестиционни разходи за рециклиране и друго оползотворяване на битовите 
отпадъци. 

Приемането и прилагането на Национален стратегически план за поетапно намаляване 
на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г., 
изигра съществена роля за прилагане на нов подход към биоразградимите отпадъци, 
увеличаване на количествата на рециклираните  биоразградими отпадъци чрез създаване и 
постепенно разширяване на системите за разделно събиране и изграждане на 
инфраструктура за рециклиране на зелени, а в последните години  - и за рециклиране на 
хранителни отпадъци, които до приемането на Плана почти изцяло се депонираха. Планът 
анализира и адресира и мерки за намаляване на депонирането на други потоци 
биоразградими отпадъци – основно  хартия и картон, като количествата депонирани 
отпадъци от този вид също се намалиха чрез развитие на системите за разделно събиране и 
инфраструктурата за рециклиране и особено на отпадъците от опаковки от хартия и картон.   

В Подпрограмата за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 
рециклиране на битовите отпадъци са предвидени мерки, които условно могат да бъдат 
класифицирани като инвестиционни мерки и неинвестиционни (меки) мерки. 

Инвестиционните мерки са насочени основно към реализация на проекти за 
изграждане на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, инсталации за 
рециклиране, инсталации за компостиране, създаване на центрове за подготовка за повторна 
употреба и др.  

„Меките” мерки са насочени към осъществяването на различни тематични проверки, 
провеждане на информационни и разяснителни кампании и обучения, различни нормативни 
промени и др.  

В резултат от изпълнението на мерките от тази подпрограма е необходимо до 2030 г. 
минимум 55% от общото тегло на битовите отпадъци, образувани на територията на община 
Попово да бъдат подготвени за повторна употреба и рециклиране. 

Въвеждането на разделно събиране, при източника на генериране на отпадъци, ще 
доведе до увеличаване количествата на събираните фракции. Прилагането на схеми за 
разделно събиране от една страна ще бъде организирано на база на принципа „отговорност 
на производителите”, като задължение на производителите и вносителите на стоки, след 
крайната употреба, на които се образуват масово разпространени отпадъци, и плащащи 
продуктови такси на фирми по оползотворяване. От друга страна стои като задължение на 
общините да организират системи за разделно събиране на различините потоци отпадъци. 
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Приоритет ще има въвеждането на схеми за разделно събиране и рециклиране за 
следните групи отпадъци:  

 отпадъци от опаковки и други битови отпадъци, подходящи за рециклиране 
(отпадъци от хартии и картони, пластмаси, метали и др.);  

 отпадъци от офиси, административни сгради и учреждения;  
 биоразградими отпадъци от домакинствата, заведенията за обществено хранене 

и от поддръжка на обществени зелени площи 
 едрогабаритни отпадъци;  
 отпадъци от строителство и разрушаване на сгради;  
 негодни за употреба автомобилни гуми;  
 излезли от употреба моторни превозни средства;  
 масово разпространени опасни отпадъци, като отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори, луминесцентни 
лампи и др.  

Изпълнението на целите за рециклиране ще бъде осъществено чрез:  

 Количества, събрани от системите за разделно събиране с контейнери, 
поставени от организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки и 
общините;  

 Количества разделно събрани отпадъци от пунктове за вторични суровини и 
търговски обекти;  

 Отпадъци, отделени в инсталации за сепариране на смесени битови отпадъци; 
 Количества разделно събрани и компостирани зелени и биоразградими 

отпадъци в домашни, общински и регионални инсталации и др.  

3.3. Цел на подпрограмата  

Стратегическата цел на тази подпрограма е увеличаване на количествата 
рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда от 
депонираните отпадъци.  

Оперативната цел поставя конкретни изисквания за достигане на стратегическата 
цел, а именно: Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на 
битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаси и стъкло  

Целите на подпрограмата са тези, които определят рамката и насоките за 
изпълнението й. Те целят улесняване на местната администрация при изпълнението на 
задълженията й, като поставят ясни и точни правила за това. 

3.4. Анализ и описание на съществуващото състояние  и насоки за бъдещи мерки 

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки е първата от всички системи 
за разделно събиране на отпадъците, създадена след приемането на Закона за управление на 
отпадъците през 2003 г. На територията на страната работят няколко организации за 
оползотворяване на отпадъците от опаковки, които имат ангажимента да изпълняват целите 
за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки от името на лицата, които 
пускат на пазара опаковани стоки. Системата е с широко покритие на територията на цялата 
страна. Специфичен показател, измерващ ефективността на работа на системата за 
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управление на отпадъците от опаковки, е процентът на рециклираните отпадъци от опаковки 
спрямо генерираните. Средно за страните от ЕС стойността на този показател е 60,4% за 
2008г. и 67,5% 2017 г. За страната ни този процент нараства от 50.3% през 2008 г. на 65,6% 
през 2017 г., като от 2010 до 2017 г. стойността на показателя се движи около средната 
стойност за ЕС. През десетгодишния период 2008-2018 г. Република България изпълнява, 
дори преизпълнява, целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки. 

В община Попово е въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, 
в която е обхванато 1 населено място - град Попово. 

Въпреки това рециклируемите отпадъци заемат много голям относителен дял в 
смесения битов отпадък - около 40%, в това число - хартия, пластмаса, метали и стъкло. От 
този вид отпадъци най-високо е процентното съдържание на пластмаса – 18,98 %, следвано 
от хартия – 11,97%, стъкло – 5,022% и метали – 3,99%. 

Относителният дял на „биоразградимите отпадъци“ за община Попово е сравнително 
нисък - 37% от образуваните битови отпадъци, в това число - хранителни – 10,14%, 
градински – 14,83% и дървесни отпадъци – 0%.  

Съгласно целите на национално ниво за ограничаване на количествата депонирани 
биоразградими отпадъци до 2020 г. допустимите минимални стандарти на този вид отпадък 
за жител на година са 109 кг/ж./г. Според данните от извършения през 2021 г. морфологичен 
анализ на отпадъците в община Попово и прогнозните данни на настоящата програма са 
депонирани 65 кг/ж./г. биоразградими отпадъци. Следователно стойностите са по-ниски от 
допустимите минимални стандарти. 

В тази връзка Община Попово следва да предприеме допълнителни действия в 
следните направления: 

 Оптимизиране на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и 
редовно спазване графика за извозването им при строг контрол на разделно 
събрания отпадък;  

 Въвеждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на 
биоразградимите отпадъци, чрез изграждане и въвеждане в експлоатация на 
общинска компостираща инсталация и въвеждане на домашно компостиране; 

 Предоставяне на информация за количествата разделно събрани и предадени за 
рециклиране  битови отпадъци от всички юридически лица на територията на 
общината; 

 Мерки, свързани с осъществяване на контрол за изпълнение на изискванията за 
разделно събиране и предаване на рециклируемите битови и биоразградими 
отпадъци; 

 Въвеждане на стимули за гражданите и юридическите лица за активно участие 
в организираните от общината системи за разделно събиране на битовите и 
биоразградими отпадъци. 

 Пряко отношение към постигане на набелязаните цели на настоящата подпрограма са 
мерките от другите подпрограми, свързани със: 
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 осъществяване на информационните кампании за насърчаване на населението 
да събира разделно отпадъците и за активно предоставяне на информация за 
битовите отпадъци; 

 продължаване прилагането на икономически инструменти, които чрез стимули 
и санкции да доведат до постигане на набелязаните цели /отчисленията за 
депониране, редукция на такса „битови отпадъци“ за участващите в системите 
за разделно събиране/;  

 включването в общинската наредба на специални разпоредби и изисквания за 
разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на битовите, в т.ч. на 
биоотпадъците; 

 периодично извършване от общината на проучвания за морфологичния състав 
на битовите отпадъци; 

 определяне на такса „битови отпадъци“, възможно най-пряко, свързано с 
количествата изхвърлени отпадъци; 

 обучение и подобряване административния капацитет за управление на 
отпадъците на общинско ниво; 

 внедряване на електронна информационна система за управление на 
отпадъците в общината, чрез която ще се събират данни за битовите отпадъци, 
вкл. модул за разделно събраните и предадени за рециклиране и 
оползотворяване, за проследяване на степента на постигане на целите  и 
вземане на съответните управленски решения; 

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

 участие в Общите събрания на РСУО, обвързани с вземане на решения за 
подхода за изпълнение на целите на общините в РСУО и решения по други 
въпроси. 

Реализацията на мерките от настоящата подпрограма гарантира поетапното 
намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци и за насърчаване на 
разделното събиране на биоотпадъците с цел компостиране и анаеробно разграждане, както 
и за третиране на биоотпадъците по начин, който осигурява висока степен на защита на 
околната среда.  

Осъществяването на програмата има значителен принос за изпълнение и на целите за 
намаляване на парниковите газове в съответствие с Интегрирания план в областта на 
енергетиката и климата в Република България 2021-2030 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.  

Като се вземат предвид тенденциите в страната по отношение на опаковките и 
отпадъците от опаковки, европейските политики относно кръговата икономика и 
ефективното използване на ресурсите, както и новоприетото европейско законодателство в 
разглежданата област е целесъобразно достиженията на създадената система за разделно 
събиране на отпадъците от опаковки, не само да  се запазят, но и да се надграждат и развиват 
в следващите години. Общините следва да фокусират вниманието си върху прилагащите и 
контролните механизми за спазване на изискванията от търговски обекти, производствени, 
стопански и административни сгради да събират разделно отпадъците си от опаковки и да ги 
предават на оторизирани за целта лица за последващо рециклиране и оползотворяване. Това 
ще доведе не само до екологични ползи (нараснали количества разделно събрани отпадъци 
от опаковки), но и до намаляване на разходите на общините за третиране на битовите 
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отпадъци поради намалени количества битови отпадъци, извозването и третирането на които 
общините трябва да финансират. 

Бизнесът за производство на пластмасови бутилки за еднократна употреба трябва да 
пренастрои производството си с оглед достигане на целите за влагане на рециклирана 
пластмаса при производството на пластмасови бутилки за еднократна употреба. Следва да се 
определи компетентният държавен орган за контрол спазването на това изискване, като на 
този орган се осигури обучение, методически ръководства за контрол и други необходими 
ресурси – човешки, финансови, технически и др. 

3.5. План за действие
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План за действие към Общинската Подпрограма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци 

Дейности 
/мерки/ 

Бюджет 
(лева) 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност 
за изпълнение Текущи Целеви 

1.1. Разширяване и оптимизиране 
на системата за разделно събиране 
на отпадъци от опаковки във 
всички населени места на 
общината 

50 000 Организация по 
оползотворяване на 

отпадъци от опаковки 
(ООООп) 

2021-2028 Разширена и 
оптимизирана 
система за 
разделно събиране 
на отпадъци от 
опаковки 

Брой  населени 
места, брой 
жители 
обхванати в 
системата за 
разделно 
събиране на 
отпадъци и брой 
съдове  

Брой  населени 
места, брой 
жители обхванати 
в системата за 
разделно 
събиране на 
отпадъци и брой 
съдове 

Организация 
по 

оползотворява
не на отпадъци 

от опаковки 

1.2. Редовно спазване на графика за 
извозване на разделно събраните 
отпадъци от опаковки при строг 
контрол и отсортиране 

- Организация по 
оползотворяване на 

отпадъци от 
опаковки 
(ООООп) 

2021-2028 Оптимизирана 
система за 
разделно събиране 
на отпадъци от 
опаковки 

Количество 
разделно 
събрани 
отпадъци по 
видове в кг 

Количество 
разделно събрани 
отпадъци по 
видове в кг 

Организация 
по 

оползотворява
не на отпадъци 

от опаковки 
1.3. Създаване на общински център 
за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. 
едрогабаритни отпадъци и 
подготовка за повторна употреба 

10 000 000 Общински бюджет 
ПУДООС 

ОПОС 

2021-2028 Осигурена 
инфраструктура 
за предварително 
третиране на 
смесено събрани 
битови отпадъци  

Брой изградени 
съоръжения за 
разделно 
събиране на 
отпадъци и 
подготовка за 
повторна 
употреба 

Изграден 1 брой 
Център за 
предаване на 
разделно събрани 
отпадъци и 
подготовка за 
повторна 
употреба 

Община 

1.4. Широко информиране  на 
населението за точните 
местонахождения на площадките 
за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци, вид и 
количество на отпадъците, които 
да се оставят на тези площадки и 
др. 
 

1 000 Общински бюджет 2021-2028 Осигурен данъчен 
стимул за 
домакинствата 

Промени в 
размера на такса 
„Битови 
отпадъци” към 
Наредба за реда 
за определяне и 
събиране на 
местните такси   

Брой домакинства 
получили данъчен 
стимул за такса 
„Битови 
отпадъци” за 
разделно 
събиране на 
отпадъци 

Община 

1.5. Въвеждане на разделно 
събиране от административни, 

5 000 Организации по 
оползотворяване на 

2021-2028 Разширена 
система за 

- Брой обекти, 
обхванати в 

Община 
Организации по 
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Дейности 
/мерки/ 

Бюджет 
(лева) 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност 
за изпълнение Текущи Целеви 

стопанските, търговските и др. 
обекти най-малко на отпадъците от 
хартия и картон, метали, 
пластмаса, стъкло и зелени 
биоотпадъци 

отпадъци от 
опаковки 
(ООООп) 

Общински бюджет, 
Държавен бюджет, 
Частни инвестиции 

разделно 
събиране на 
битовите 
отпадъци 

системата за 
разделно 
събиране на 
отпадъци  

оползотворяване 
на отпадъци 

 

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

- - ежегодно Изготвен доклад 
до кмета за 
резултатите от 
осъществения 
контрол 

Брой 
извършенитемат
ични проверки 

Брой извършени 
тематични 
проверки 

Еколог 

1.7. Ежегодно събиране и 
обработка на информация от ООп / 
фирми и др. юридически лица/ за 
количествата и видовете разделно 
събрани  и предадени за 
рециклиране отпадъци  

- - ежегодно Общината да 
разполага с 
информация за 
количествата 
разделно 
събрани 
отпадъци на 
нейната 
територията  

Количества 
разделно 
събрани 
отпадъци в 
кг/тон 

Количества 
разделно събрани 
отпадъци в кг/тон 

Еколог 

1.8. Въвеждане в Наредбата по 
чл.22 от ЗУО на изисквания за 
търговските и други подобни 
обекти за разделно събиране на 
отпадъците от опаковки и 
увеличаване размера на санкциите, 
при смесването на отпадъци и 
изхвърляне на рециклируеми и 
оползотворими отпадъци в 
контейнерите за битови отпадъци 

- - 2021-2028 Намаляване 
количеството на 
рециклируемите 
отпадъци в 
смесения битов 
отпадък 

Брой наложение 
санкции за 
нерегламентира
но изхвърляне 
на отпадъци 

Брой наложение 
санкции за 
нерегламентирано 
изхвърляне на 
отпадъци 

Общински 
съвет 
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Дейности 
/мерки/ 

Бюджет 
(лева) 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност 
за изпълнение Текущи Целеви 

1.9. Въвеждане на домашно 
компостиране на зелените и 
биоразградими отпадъци 

300 000 
 

Отчисления по чл.64 
от ЗУО/ 

Общински бюджет 
 

2021-2028 Намаляване на 
депонираните 
биоразградими 
отпадъци и 
производство на 
компост 

- Експлоатация  на 1 
брой общинска 
компостираща 
инсталация 
 

Община 
 

1.10. Включване в общинската 
наредба за управление на 
отпадъците на изисквания за 
разделно събиране на зелените 
отпадъци, след осигуряване на 
системата за събирането им. 

- - 2023 Достигнати 
нормативно 
определените 
изисквания за 
разделно 
събиране на 
биоразградимите 
отпадъци 

Подготвени 
изменения в 
Наредбата за 
управление на 
отпадъците  

Приети изменения 
в Наредбата за 
управление на 
отпадъците  

Общински 
съвет 

1.11. Закупуване  на  контейнери за 
разделно събиране на растителни и 
биоотпадъци  

20 000 ОПОС  
ПУДООС 

Отчисления по чл.64 
от ЗУО 

Общински бюджет 

2021-2028 Закупени  
контейнери 

Ежегодно  - Брой 
закупени 
контейнери 

Общ брой 
закупени 
контейнери за 
зелени и 
биоразградими 
отпадъци. 

Община 
 

1.12. Закупуване  на  МПС за 
извозване на разделно събраните 
растителни и биоотпадъци  

100 000 ОПОС  
ПУДООС 

Отчисления по чл.64 
от ЗУО 

2021-2028 Закупено МПС Ежегодно  - Брой 
закупени 
контейнери 

Общ брой 
закупени МПС  

Община 
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4. ПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ 
РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ 

4.1. Въведение и основни положения 

„Строителните отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителната 
дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на 
сгради и съоръжения. Основните образувани строителни отпадъци  на територията на 
Община Попово се състоят от бетон, тухли, керемиди, камъни, земни маси, керамика, 
изолационни материали, мазилки и др.  

В общ национален план строителните отпадъци са със сравнително малък 
относителен дял от образуваните производствени отпадъци – около 6,6%. В последните   
години в периода 2004 г.-2018 г. се наблюдават положителни тенденции за нарастване на 
относителния дял на оползотворените спрямо обезвредените строителни отпадъци. 

Строителни отпадъци, предадени за оползотворяване и обезвреждане, 2008-2018 г. 

 

Източник: НСИ 

Строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради се характеризират с 
висок потенциал за рециклиране и повторна употреба, като някои от техните компоненти 
имат висока ресурсна стойност. Правилното управление на строителните отпадъци и 
отпадъците от разрушаване на сгради допринася за постигането на устойчивост и 
подобряване качеството на живот. Поради тази причина отпадъците от строителство и 
разрушаване са определени като ключов аспект в пакета за кръгова икономика, представен 
от ЕК през 2015 г. Според РДО 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, като се изключват незамърсени 
почви, земни и скални маси от изкопи в естествено състояние. Целите не са променени с 
приетата Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 
година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците. В националното 
законодателство заложената крайна цел за рециклиране и друго оползотворяване на 
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материали от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване до 1 януари 2020 г. от най-
малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците също не е променяна и се запазва и за 
периода на НПУО 2021-2028 г.    

Отпадъците от строителството и разрушаването във висока степен подлежат на 
рециклиране и повторна употреба. Така от проблем за околната среда, те могат да се 
превърнат в ценен ресурс. Това е основен подход в устойчивото управление на отпадъците, 
наложен от активната политика на ЕС в това направление.  

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали, Обн. ДВ.. бр.98 от 8 Декември 2017 г., определя някои 
допълнителни изисквания за управлението на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали в строителството. Съгласно сроковете, определени в 
ЗУО в тази наредба се регламентират конкретни цели за оползотворяване на определени 
видове строителни отпадъци и етапите за тяхното изпълнение. 

 С наредбата се регламентират:  

1. създаването на система за управление и контрол на дейностите по събиране, 
транспортиране и третиране на строителните отпадъци (СО); 

2. изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството;  
3. изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на 

строежи.  

Целта на наредбата е:  

1. да се предотврати и ограничи замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и 
да се ограничи рискът за човешкото здраве и околната среда в резултат на събирането, 
третирането и транспортирането на СО;  

2. да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите по 
чл. 32 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

Важна предпоставка за постигане на целите са част от действията, предприети на 
национално ниво до момента, а именно: 

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

 одобрени са нормативни разпоредби в ЗУО и в Наредбата за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. В 
тях са разграничени ясно отговорностите на общинските, регионалните и 
централните институции. 

 Условията и редът за събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на 
СО на територията на съответната община се определят с наредбата по чл. 22 ЗУО. 

Община Попово, както и другите общини в страната имат следните отговорности, 
произтичащи от ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали: 
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 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 е 
длъжна: 

- Да разработи План за управление на строителните отпадъци, като 
задължителна част от строителната документация за издаване на 
разрешение за строеж; 

- Да изпълни реално Плана за управление на строителните отпадъци; 
- Да влага в строежите определен процент материали от рециклирани 

строителни отпадъци или материално оползотворяване в обратни насипи;  
- Да осигури селективното разделяне и материално оползотворяване на 

определени видове отпадъци в минимални количества. 

 Анализите на строителните отпадъци и на инфраструктурата за строителните 
отпадъци ни показват, че община Попово, както преобладаващата част от общините в 
България депонира строителните си отпадъци, а част от фирмите често ги изхвърлят 
нерегламентирано. На територията на общината, както и в региона все още няма инсталация 
за рециклиране на строителните отпадъци. За това е необходимо Общината да направи 
проучване за възможностите за рециклиране на строителните отпадъци  в териториално 
близки райони или изграждане на собствена инсталация, както и за оползотворяване на 
строителни отпадъци в обратни насипи, рекултивация на нарушени терени и стари депа и 
други подобни и информиране на гражданите и организациите, чрез публикации на интернет 
страницата си. 

 В Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Попово 
и Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи 
или части от тях, подробно са описани дейностите по управление на строителните отпадъци 
в общината. 

В законодателството е регламентирано, че разходите за управление на отпадъците от 
строителство и разрушаване, следва да се поемат от притежателите на отпадъците. В тази 
връзка доставянето на отпадъците до съоръженията за третиране и заплащането на цената за 
приемането им е задължение на съответния притежател. В условията на общината е 
възможно приемането на отпадъци да става срещу заплащане на услуги по разполагане на 
контейнери на мястото на образуването и извозването им до площадки за временно 
съхранение или директно до съоръжения. Размерът на заплащането ще зависи от 
транспортните разстояния и ще бъде по-висок за малките населени места. Следователно 
необходимо е да бъдат предприети мерки за предотвратяване възникването на 
нерегламентирани сметища. Препоръчва се тези мерки да са насочени към предотвратяване 
на тези практики във възможно най-ранен етап, например чрез изискване на договор за 
предаване на отпадъци преди издаване на разрешението за строеж или с плана за управление 
на отпадъците при разрушаване на сгради.  

 В подпрограмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 
строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради са предвидени мерки, които 
условно могат да бъдат разграничени  като инвестиционни мерки и „меки“ мерки. 
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 Инвестиционните мерки са свързани главно с изпълнението на съоръжения и 
инсталации за селективно разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на 
строителни отпадъци и за производство на рециклирани строителни материали. 
Необходимостта от изграждането на такива съоръжения, местоположението и капацитета им 
са дефинирани в Националния стратегически план за управление на отпадъците от 
строителство и разрушаване на територията на Република България.   

 Пряко отношение към постигане на набелязаната цел на настоящата програма са 
мерките от другите програми на плана, свързани с: 

 Програми за обучение на служители за целите на изпълнение на изискванията за 
селективно разрушаване на сгради и за разделяне на строителните отпадъци в 
процеса на строителството; 

 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 
отчитане на отпадъците, включително изпълнението на целите за рециклиране и 
оползотворяване на отпадъци с подсистема за строителните отпадъци. 

 България има много малко практически опит в разглежданата област, поради което са 
необходими постоянни и координирани усилия на централните, регионалните и местни 
власти както и на бизнеса от строителния бранш и на неговите браншови организации. При 
планиране на осъществяване на мерките, отнасящи се до строителните отпадъци е взето под 
внимание, че за депонирането на тези отпадъци се заплащат отчисления за депониране за 
всеки тон депониран отпадък, аналогично на отчисленията за депониране на битови 
отпадъци.  

4.2. Цел на подпрограмата 

Стратегическа цел на подпрограмата е увеличаване на количествата рециклирани и 
оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда. 

Оперативната цел е  достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 
строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради. 

4.3. Анализ и описание на съществуващото състояние 

На територията на Община Попово няма законово отредени площадки за съхранение 
или третиране на строителните отпадъци. В изпълнение  на задължението на общината по 
предоставяне на  площадка на гражданите за съхранение на строителни отпадъци от 
строителни и ремонтни дейности, Община Попово получи разрешение от Община 
Търговище за ползване на тяхната площадка, намираща се в землището на с. Пролаз. 
Община Търговище притежава склад за строителни отпадъци, който представлява бивша 
кариера за ломен камък и за него е разработен и одобрен проект за рекултивация на 
нарушения терен чрез запълване със строителни отпадъци, инертни материали и земни маси. 

Отпадъците, разрешени в проекта за рекултивация, които могат да бъдат приемани в 
склада в с.Пролаз, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците са следните: 

Таблица № 4.3-1. 
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Код на отпадъка Описание 

 
10 11 03 Отпадъчни материали на основата на стъклени влакна 

15 01 07 Стъклени опаковки 

17 01 01 Бетон 

17 01 02  Тухли 

17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 

17 01 07 Смеси на бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 
изделия, различни от споменатите в код 17 01 06 

17 02 02 Стъкло 

17 05 04 Почва и камъни, различни от споменатите в код 17 05 03 

19 12 05 Стъкло 

20 01 02 Стъкло /само разделно събрано/ 

20 02 02 Почва и камъни /само за отпадъци от градини и паркове, с 
изключение на горен почвен слой, торф/ 

  Складирането на строителните отпадъци на бившата кариера в с. Пролаз е вид 
оползотворяване, тъй като същите се ползват за рекултивацията на нарушеният терен.  

  Тази мярка обаче е недостатъчна за достигане на заложените цели по оползотворяване 
и рециклиране на строителни отпадъци в Закона за управление на отпадъците. На 
територията на Община Попово на площадката, на която се изгражда  „ Център за 
управление на отпадъците“ е предвидена зона за приемане на строителни отпадъци от 
извършващи ремонтни и строителни дейности от територията на общината.    

Съгласно изготвеният проект на площадката се предвижда: 

 Зона за приемане и съхранение на приеманите отпадъци. В нея се разпределят 
сортираните отпадъци по вид на материала: бетон, керамика, асфалт, тухли, 
керемиди, смесени фракции, скални материали и др.;  

 Зона за разполагане на съоръжения за оползотворяване на строителни 
отпадъци /в т.ч. трошачна и пресевна инсталация/;  

 Зона за съхранение и товарене на материали за повторна употреба;  
 Зона за разполагане на контейнери за събиране на рециклируеми  отпадъци, 

като метали, хартия, пластмаси, дървесина и др., попаднали сред основните 
потоци. 

Предвижданата площадка е едно модерно съоръжение, с което  ще се изпълняват 
националните цели за оползотворяване на строителните отпадъци. Проблемът пред Община 
Попово е необходимият  голям финансов ресурс за инвестицията.  Тъй като средствата се 
осигуряват от бюджета на Общината, реализацията на тази инвестиция ще бъде поетапна и 
продължителна във времето. 
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4.4. План за действие 
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План за действие към Общинската Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване  на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на 
сгради 

Дейности 
/мерки/ 

Бюджет 
(лева) 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност 
за изпълнение Текущи Целеви 

1.1. Създаване на площадка за 
временно съхранение на 
строителни отпадъци в общината 
(като част от център за управление 
на отпадъци) 

10 000 000 

 

ОПОС 

Отчисления по чл.64 
от ЗУО/ 

Общински бюджет 

 

2021-2028 Селективно 
разрушаване, 
подготовка, 
рециклиране и 
оползотворяване 
на строителни 
отпадъци и 
производство на 
рециклирани 
строителни 
материал 

- Въведена в 
експлоатация  1 
брой общинска 
инсталация за 
третиране на 
строителни 
отпадъци 

 

Община  

1.2. Прилагане на контрол за 
изпълнение изискванията на ЗУО 
относно строителните отпадъци  и 
Наредбата за строителните 
отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни 
материали 

- - 2021-2028 Осъществен 
контрол за 
изпълнение 
изискванията на 
ЗУО относно 
строителните 
отпадъци и 
Наредбата за 
строителните 
отпадъци и за 
влагане на 
рециклирани 
строителни 
материали 

брой извършени 
проверки; брой 
наложени 
санкции;  

брой съставени 
предписания 

Количества 
рециклирани 
строителни 
материали 

Община 

1.3. Закупуване на контейнери, 
които ще се използват по заявка за 
извозване на строителни отпадъци 

20 000 Общински бюджет 

Отчисления по чл.64 
от ЗУО 

2021-2028 Гражданите  

не изхвърлят 
строителните 
отпадъци в 
контейнерите за 
битови 

- Осигурена 

площадка за 
строителни 
отпадъци  

Община 
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Дейности 
/мерки/ 

Бюджет 
(лева) 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност 
за изпълнение Текущи Целеви 

отпадъци.  
1.4. Включване в тръжните 
документи за строителство на 
общински сгради на изискването за 
влагане в строежите на 
рециклирани строителни 
материали 

- Възложител на 
обществени поръчки 

2022-2028  В 
строителството 
на сгради се 
влагат 
рециклирани 
строителни 
материали 

2021-2023 - 2%; 
2024-2028 - 
2,5% 

2028 - 2,5% Община 
Изпълнител 

на обществени 
поръчки 

1.5. Включване в тръжните 
документи за строителство на 
общински пътища на изискването 
за влагане в строежите на 
рециклирани строителни 
материали 

- Възложител на 
обществени поръчки 

2020-2028 В 
строителството 
на пътища се 
влагат 
рециклирани 
строителни 
материали 

2021-2023 - 8%; 
2024-2028 -10% 

2028 -10% Община 
Изпълнител 

на обществени 
поръчки 

1.6. Включване в тръжните 
документи за рехабилитация, 
основен ремонт и реконструкция 
на  общински пътища на 
изискването за влагане в строежите 
на рециклирани строителни 
материали 

- Възложител на 
обществени поръчки 

2020-2028 При ремонтите 
на пътища  се 
влагат 
рециклирани 
строителни 
материали 

2021-2023 - 5%; 
2024-2028 -8% 

2028 -8% Община 
Изпълнител 

на обществени 
поръчки 
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5. ПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МРО 

5.1. Въведение и основни положения 

Съгласно ЗУО "Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват 
след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и 
поради своите характеристики изискват специално управление. Съгласно националното 
законодателство са поставени годишни количествени цели за рециклиране и 
оползотворяване на шест групи масово разпространени отпадъци.  

 Отпадъци от опаковки;  
 Излезли от употреба моторни превозни средства ИУМПС;  
 Излезли от употреба електрическо и електронно оборудване ИУЕЕО 
 Отпадъчни масла и нефтопродукти  
 Отпадъци от гуми  
 Отпадъци от батерии и акумулатори  

Целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, ИУМПС 
/излези от употреба МПС/, ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване/ и от батерии и акумулатори са заложени на общоевропейско ниво, а в България 
са поставени и се изпълняват национални количествени цели и за отпадъци от гуми и за  
отпадъчни масла и нефтопродукти. Целите за оползотворяване и рециклиране на шестте 
групи МРО на територията на цялата страна се изпълняват успешно чрез въведените схеми 
за разширена отговорност на производителя. Поставени са изисквания за ясно определяне на 
ролите на отделните заинтересовани страни, ефективността на разходите, определянето на 
вноските, които производителите заплащат, изисквания за прозрачност, както и системи за 
отчитане и ефективен контрол на дейността на схемите. 

Заложените в НПУО 2021-2028 г. цели за МРО по години са следните: 

Група МРО Цели 

Отпадъци от опаковки 

До 2025 г.:  

65% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се 
рециклира, в т.ч.  
Пластмаси: 50% 
Дърво: 25% 
Черни метали: 70% 
Алуминий: 50% 
Стъкло: 70% 
Хартия и картон: 75% 

До 2030 г.:  

70% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се 
рециклират, в.т.ч.: 

Пластмаси: 55% 
Дърво: 30% 
Черни метали: 80% 
Алуминий: 60% 
Стъкло: 75% 
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Група МРО Цели 
Хартия и картон: 85% 

ИУМПС 

Ежегодно: ниво на повторна употреба и оползотворяване, не по-
ниско от 95% от теглото на всяко ИУМПС 
Ежегодно: ниво на повторна употреба и рециклиране, не по-
ниско от 85% от теглото на всяко ИУМПС 

ИУЕЕО 
Ежегодно: разделно е събрано мин. 65% от средното тегло на 
пуснатото на пазара ЕЕО през предходните три години 

Отпадъци от отработени 
масла  

Ежегодно: мин. 40% от количеството масла, пуснати на пазара 
през съответната година  

Отпадъци от гуми  
Ежегодно: не по-малко от 50% от количеството гуми, пуснати на 
пазара на РБ през текущата година се регенерират и/или 
рециклират 

Отпадъци от портативни 
батерии и акумулатори 
(ПБА) 

Ежегодно: разделно са събрани мин. 45% от пуснатите на пазара 
ПБА с изключение на ПБА, които са били пуснати на пазара, но 
са изнесени или изпратени от територията на страната 

Отпадъци от 
индустриални батерии и 
акумулатори  

Ежегодно: разделно са събрани мин. 25% от пуснатите на пазара 
индустриални батерии и акумулатори 

Отпадъци от 
автомобилни батерии и 
акумулатори 

Ежегодно са събрани разделно 100% от пуснатите на пазара 
автомобилни батерии и акумулатори 

Програмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО 
включва основно „меки” мерки, които имат административно-регулаторен и 
информационно-образователен характер.  

Управлението на специфични потоци масово разпространени отпадъци е вменено 
задължение за всяка местна администрация. В законодателството са поставени цели за 
достигане на разделното събиране и рециклиране на различните видове отпадъци, което е на 
Национално ниво, основно насочено към организациите по оползотворяване и/или лица, 
изпълняващи задълженията си самостоятелно. Целите не могат да се постигнат без 
съдействието на органите на местната власт, които с помощта на организации и/или фирми, 
притежаващи разрешения за дейности с отпадъци организират разделното събиране на 
масово разпространените отпадъци, образувани от дейността на домакинствата. 
Подзаконовите документи за управлението на масово разпространените отпадъци се отнасят 
за всеки конкретен вид поотделно и са поставени условия и изискания за осъществяване на 
дейностите по управлението им. Кмета на Общината е отговорен за събиране на отпадъците 
от населението, следователно и за организиране и подпомагане на дейностите по разделното 
събиране на масово разпространени отпадъци и предаването им за оползотворяване. 

5.2. Анализ и описание на съществуващото състояние 

Съгласно задълженията на общината, отнасящо се до населени места над 10 000 
жители, във връзка с  чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО, за осигуряване  на площадка за безвъзмездно 
предаване на масово разпространени отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни 
отпадъци, опасни отпадъци, ОЧЦМ и други отпадъци - Община Попово сключи договор  с 
„ЕКОСТИЙЛ” ЕООД /Договор №Д-15-11/02.02.2015г/ Площадката се намира в гр. Попово в 
имот с идентификатор 57649.503.2256.8 по КК на гр. Попово.  Договорът изтече през 2020 г. 
и Общината ще разчита за покриване на дейността с изграждането на  общински „Център за 
управление на отпадъците“. На територията на Община Попово на площадката, на която ще 
се изгражда „ Център за управление на отпадъците“ е предвидена зона за приемане на масово 
разпространени отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни 
отпадъци, ОЧЦМ и др. от гражданите на общината.    
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 В град Попово са определени местата за смяна на отработени моторни масла, 
акумулаторни батерии, луминисцентни и други лампи, съдържащи живак. На територията на 
общината няма инсталации и съоръжения за третиране на масово разпространени отпадъци и 
отпадъци от опаковки, с изключение на площадките за ИУМПС, ОЧЦМ и за изкупуване на 
хартия и пластмаси.  На територията на общината функционират площадки в с. Славяново, с. 
Светлен и гр. Попово, от частни инвеститори, на които могат да се предават ИУМПС и 
ОЧЦМ от гражданите на общината. Липсва организация на дейностите по управлението на 
отпадъци от ИУМПС, когато са изоставени на общински терени, включително улиците и 
тротоарите в населените места. 

 Излезли от употреба моторни превозни средства  

 Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства 
/ИУМПС/ възлага задължения на кмета на Общината за определяне на места и изграждане на 
Общински площадки за събиране на ИУМПС, като тук изискването е поставено в случай, че 
лицата които пускат на пазара МПС не са изградили собствени такива.  

 Към момента на територията на Общината има 2 частни площадки за 
разкомплектоване на ИУМПС.  

 Конкретни мерки при управлението на тези отпадъци са: 

 Изготвяне на указания и правила за събиране на излезли от употреба МПС, 
находящи се на територии общинска и/или държавна собственост;  

 Информиране на обществеността за местата, където могат да предадат 
ИУМПС;  

 Оказване на съдействие на организациите по оползотворяване; 

Предаването на отпадъците от черни и цветни метали се извърша свободно от 
гражданите на оторизирани площадки в града, на т.н. „вторични суровини”. На територията 
на общината функционират площадки в с. Славяново, с. Светлен и гр. Попово, от частни 
инвеститори, на които могат да се предават ИУМПС и ОЧЦМ от гражданите на общината.   

Разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/и 
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/ИУЕЕО/ 

Чрез Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
/ИУЕЕО/ са вменени изисквания на местната администрация за оказване на съдействие на 
организациите по оползотворяване/Ооп/ при изпълнение на задълженията им за събиране на 
ИУЕЕО и/или изпълнение, чрез участие в организираните системи за разделното събиране на 
тези отпадъци.  

Изискванията в Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии 
и акумулатори /НУБА/ са идентични с тези в Наредбата за ИУЕЕО. 

Община Попово извършва разделно събиране на отпадъците от излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и негодни за употреба батерии и 
акумулатори /НУБА/, чрез сключен договор от 2015 г.  с “Екостийл” ЕООД гр. София на 
площадка в промишлена зона Попово. Договорът изтече през 2020 г. и за новия програмен 
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период Общината ще разчита за възможност с изграждането на  общински „Център за 
управление на отпадъците“. 

На този етап   населението разчита на специалните контейнери за негодните за 
употреба батерии, които са поставени в големите магазини и в обектите на 
телекумуникационните оператори. 

За новия програмен период се предвижда да стартира и  събирането на отпадъците от 
ИУЕЕО, чрез мобилни групи директно от домовете на гражданите по предварително 
подадена заявка. На сайта на Общината  ще са обявени телефони и имейл адрес на фирмата 
изпълнител, на които гражданите ще могат да подават заявки за извозване на отпадъците си.   

Масла и нефтопродукти 

В Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти задълженията на 
органите на местното самоуправление са:  

 Определяне на местата за смяна на отработени моторни масла на територията 
на Общината; 

 Съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на 
излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване;  

Тук вариантите за определяне на местата за смяна на отработени масла са 
идентифициране и посочване на гражданите на всички оторизирани сервизи, където в 
Общината се извършва тази дейност. Отработените масла от моторни превозни средства се 
сменят само в лицензираните автосервизи, където същите се съхраняват до предаването им 
за вторична обработка. Необходимо е да бъде изготвен списък с местата и лицата, отговорни 
за дейността, който да бъде публично оповестен. В град Попово са определени местата за 
смяна на отработени моторни масла. 

Негодни за употреба гуми  

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми /ИУГ/ вменява 
отново същите изисквания, както на по- горните специфични отпадъци, а именно определяне 
на места за събиране на ИУГ на територията на Общината и съдействие за извършване на 
дейностите по събиране и съхраняване до предаването им за оползотворяване. 

И тук вариантите са сключване на договор с Ооп на ИУГ, за който е необходимо 
Общината да разполага с площадка, където да съхранява посочените отпадъци и/или 
сключване на договор с оторизирано лице, което експлоатира действаща площадка.  

При този отпадък, поради липса на рециклиращи предприятия за Общината най-
добрия вариант е сключване на договор с Организация по оползотворяване.  

За целта е необходимо да бъде изградена площадката за събиране на едрогабаритни и 
опасни отпадъци от домакинствата, където лесно могат да се събират от гражданите и в 
последствие да се предават на организацията.  
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Друг вариант е сключване на договор с оторизиран автосервиз за смяна на гуми, който 
вече има сключен договор за оползотворяване с Ооп или лице, притежаващо разрешителен 
документ по ЗУО за предаване на негодните за употреба гуми. 

С изграждането на  общински „Център за управление на отпадъците, в Зона 2 – 
Екопарк е предвидена площадка за събиране на отапдъци от ИУЕЕО, батерии, 
луминисцентни и др.лампи, автомобилни гуми, негодни за употреба препарати от бита и 
личните стопанства, едрогабаритни отпадъци.                    

Едрогабаритни отпадъци  

 Управлението на едрогабаритните отпадъци е важна част от цялостния процес на 
планиране на дейността, свързана с управлението на отпадъците в Общината. В голямата си 
част едрогабаритните отпадъци съдържат голям процент рециклируеми материали като 
метал, дърво, желязо и др. Въвеждането на организирано предаване и събиране на тези 
отпадъци ще доведе до нарастване на количествата отпадъци за оползотворяване и 
същевременно ще намалее риска от замърсяване на околната среда и изхвърлянето им на 
нерегламентирани за целта места. Задълженията на местната администрация в 
законодателната уредба към едрогабаритните отпадъци са осигуряване на площадки, на 
които гражданите безвъзмездно да ги предават. Община Попово е започнала изпълнението 
на изискванията. За новия програмен период Общината ще разчита за възможност с 
изграждането на  общински „Център за управление на отпадъците“. 

 Необходимо е да се проведе и информационна кампания сред населението за указване 
на начина за ползване на площадката, видовете и условията за приемане на отпадъци, 
поставени забрани, ограничения за предаване на отпадъците, въвеждане на нормативни 
изисквания за забрана за изхвърляне извън определените места и др. При осигуряване на 
финансиране, Общината може да извършва веднъж или няколко пъти годишно кампании за 
организирано събиране на едрогабаритни отпадъци по домовете и/или поставяне на същите 
на определени посочени от Общината места, от които в последствие да се извозват.  

 На територията на Община Попово на площадката, на която ще се изгражда „Център 
за управление на отпадъците“ е предвидена зона за приемане на масово разпространени 
отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, ОЧЦМ и др. от 
гражданите на общината.    

Потокът битови отпадъци съдържа различни компоненти, които ако не се третират 
правилно могат да окажат вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда. В 
същото време в битовите отпадъци има редица подходящи за оползотворяване материали 
като хартия, пластмаси, метали, стъкло, дърво, кожа, гума, текстил и др. Това налага 
въвеждането на системи за разделно събиране на отпадъците от опаковки, масово 
разпространените отпадъци, биоразградимите отпадъци и опасните отпадъци от 
домакинствата. 

Отделянето от общия поток битови отпадъци на опасните вещества и веществата, 
които могат да бъдат рециклирани и оползотворени предотвратява замърсяването на 
околната среда, води до пестене на естествени суровини и в значителна степен намалява 
количествата на отпадъците постъпващи за обезвреждане, което от своя страна намалява 
разходите, които се изразходват от общините за обезвреждане на битовите отпадъци. 
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Предварителното третиране на смесените битови отпадъци, образувани от 
домакинствата е отговорност на Общинска администрация, тъй като населението заплаща за 
тях „такса битови отпадъци”. Отговорността за третиране на останалите отпадъци, 
образувани извън организираната система по сметосъбиране и сметоизвозване е на 
причинителите и притежателите им.  

Съгласно § 1 от горецитираната Наредба №6 "Предварително третиране" са всички 
физични, термични, химични или биологични процеси, включително сортирането, които 
променят характеристиките на отпадъците с цел да се намали обемът им или опасните им 
свойства, за да се улесни по-нататъшното им третиране или да се повиши 
оползотворяемостта им. 

Предварителното третиране има за цел отделяне на оползотворими компоненти  от 
общия поток на отпадъците преди окончателното им депониране или подготовка за 
оползотворяването им. Чрез сепарирането обемът на отпадъците за депониране се намалява 
значително, с което се удължава експлоатационния срок на депата. 

Съгласно Решение № 81 по Протокол №8/28.05.2020 г., събраните битови отпадъци от 
община Попово, се извозват в с. Езерово, местност Чакмак баир, Община Белослав, област 
Варна, където се третират в инсталация за механично-биологично третиране на фирма 
„ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД, в съответствие с Договор Д-20-33/05.03.2020 г. и Договор Д-20-
135/15.10.2020 г. между Община Попово и фирма „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД, със седалище 
на управление гр. Варна. 

5.3. Цели на подпрограмата 

Стратегическата цел е увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 
отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци 

Оперативната цел за изпълнението й е изпълнение на целите за рециклиране и 
оползотворяване на масово разпространени отпадъци 

5.4. План за действие
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План за действие към Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО 

Дейности (мерки) 

 

Бюджет 

 

Източници на 
финансиране 

 

Срок за 
реализация 

 

Очаквани 
резултати 

 

Индикатори за изпълнение 

 

Отговорност за 
изпълнение 

Текущи Целеви 

Изграждане на Център за 
управление на отпадъци 

10 000 000 

Общинсик 
бюжет, 
отчисления по 
чл.64, ПУДООС 

2021-2028 

Разделно събиране 
на специфични 
потоци масово 
разпространени 
отпадъци 

Извършени мерки за 
изграждане на 
площадка 

Изградена площадка 

Община Попово 

Изграждане на система за   
разделно събиране на 
употребяван текстил(дрехи) и 
обувки с цел намаляване на 
обема на текстила, попадащ в 
общия обем на отпадъците, 
чрез поставяне на контейнери 
за събиране на употребяване 
дрехи и обувки. 

10 000 

Бюджет на 
общината, Ооп 
за дрехи, текстил 
, обувки и др. 

2021 

Разделно събиране 
на специфични 
потоци масово 
разпространени 
отпадъци 

Ежегодно- количества 
разделно събрани 
дрехи, текстил, обувки 
идр. 

 Общо количество 
разделно събрани 
дрехи, текстил, 
обувки идр. 

Община Попово 

Ооп за дрехи, текстил 
, обувки и др. 

Оказване на пълно съдействие 
на организациите по 
оползотворяване на МРО, с 
които е сключен договор за 
събирането и предаването им. 

Не са 
необходими 
допълнителни 
средства 

-  2021-2028 

Изпълнение 
изискванията на 
законодателството 
за събиране на МРО 

Проведени съвместни 
инициативи 

Увеличено 
количество на 
събираните 
отпадъци 

 

Община Попово 

 

Ооп 

Поддържане на актуални 
регистри на страницата на 
общината за осведомяване на 
обществеността за търговските 
обекти, в които се извършва 
приемане на МРО 

Не са 
необходими 
допълнител ни 
средства 

- 2021-2028 
Прозрачност и 
информираност при 
управление на МРО 

Създаден и 
публикуван на 
страницата на 
общината 
регистър/списък на 
обектите 

Актуализиране и 
поддържане на 
списъка  

Община Попово 

Ооп 

Организиране на съвместни 
кампании с организацията по 
оползотворяване, с които има 
сключен договор общината за 
разясняване и предоставяне на 

2 000 
Бюджет на 
общината, Ооп 

2021- 2028 
Повишаване 
информираността на 
населението  

Брой на проведените 
кампании 

Увеличаване на 
количеството МРО 
предадени за 
оползотворяване 

Ооп 

Граждани  
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Дейности (мерки) 

 

Бюджет 

 

Източници на 
финансиране 

 

Срок за 
реализация 

 

Очаквани 
резултати 

 

Индикатори за изпълнение 

 

Отговорност за 
изпълнение 

Текущи Целеви 
информация относно разделно 
събиране и оползотворяване на 
МРО 
Контрол за функционирането 
на схемите за разделно 
събиране на МРО в 
съответствие с правомощията 
на общинската администрация. 

Не са 
необходими 
допълнителни 
средства 

-  2021-2028 

Изпълнение на 
целите за 
рециклиране и 
оползотворяване  на 
МРО 

Извършени проверки 
и предприети мерки 

Създадена 
ефективност за 
използване на 
системата 

Община Попово 

Ооп 

Водене на ежегодна отчетност 
за количествата на събрани и 
предадени за оползотворяване 
МРО от ООп, с които общината 
има сключен договор. 

Не са 
необходими 
допълнителни 
средства 

- Постоянен 

Информационна 
обезпеченост във 
връзка с постигане 
на целите 

Увеличаване 
количествата на МРО 
предадени за 
оползотворяване 

Създадена база 
данни МРО 

Община Попово 

Ооп 

Обобщаване и публикуване на 
информация за събраните 
отпадъци от кампании за МРО, 
както и изготвяне на годишна 
справка за количеството 
събрани такива. 

Не са 
необходими 
допълнителни 
средства 

- 2021-2028 
Прозрачност и 
информираност при 
управление на МРО 

Публикувана 
информация 

Информираност на 
населението 

Община Попово 

Ооп 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО 2021 – 2028 г. 

 

 

Стр. 63 от 132 
ОБЩИНА ПОПОВО 
7800 гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1 
тел.: +359 (0)608/40021, факс: +359(0)608/40024 
e-mail: obstina@popovo.bg, web-site: http://www.popovo.bg 

6. ПОДПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ 
ОПАКОВКИ 

6.1. Въведение и общи положение 

В йерархията за управление на отпадъците подготовката за повторна употреба се нарежда 
на второ място след предотвратяване на образуването им. Целта на тази подредба е именно 
максималното използване на отпадъците в колкото се може повече направления. На следващо 
място е рециклирането, което цели превръщането на отпадъците в други суровини и материали, 
но разликата с подготовката за повторна употреба е, че тук за извършването на дейността е 
необходимо използване на много повече суровини. Следва оползотворяването, което цели 
използването на отпадъците за превръщане в енергия, биогорива и др.  

Съгласно нормативната уредба, отделянето на рециклируеми и оползотворими отпадъци 
от потока битови отпадъци се осъществява посредством сътрудничество с организациите по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки и чрез извършване на дейности по предварително 
третиране на отпадъците, преди тяхното депониране.  

Увеличаването на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци води до 
минимизиране на количествата на рециклируемите отпадъци в общия поток на отпадъците, 
постъпващи на депо.  

Формулирането на количествени цели за рециклиране и оползотворяване, засягащи 
определени приоритетни потоци отпадъци е практическа мярка за налагане на 
рециклирането/оползотворяването. 

Съгласно ЗУО "Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след 
употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради 
своите характеристики изискват специално управление. Съгласно националното 
законодателство са поставени годишни количествени цели за рециклиране и оползотворяване на 
шест групи масово разпространени отпадъци. 

 Отпадъци от опаковки  
 ИУМПС  
 ИУЕЕО 
 Отпадъчни масла и нефтопродукти 
 Отпадъци от гуми  
 Отпадъци от батерии и акумулатори  

За разлика от останалите масово разпространени отпадъци /МРО/, в управлението на 
отпадъците от опаковки Общините имат значително по-активно участие и задължения като една 
от основните заинтересовани страни, което изисква много по-добра координация между всички 
участници в процеса на управление на отпадъците от опаковки. В случай че нямат сключен 
договор с организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, общините са длъжни да 
разработват и изпълняват сами програми за разделно събиране на отпадъци от опаковки и да 
предоставят ежегодно информация на МОСВ в тази връзка. 
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Всички МРО, с изключение на отпадъците от опаковки, се образуват в резултат на 
употребата на самия продукт, пуснат на пазара, който след употребата се превръща в отпадък. 
Отпадъците от опаковки са резултатът от употребата на продукти, които са опаковани и именно 
опаковките, а не самите продукти са предмет на изискванията за рециклиране и 
оползотворяване. В допълнение при опаковките става въпрос за изключително широк диапазон 
от опаковани продукти – десетки хиляди вида, от които се генерират отпадъците от опаковки, 
което допълнително усложнява организирането на системите за разделното им  събиране.  

Количествените цели, които страната ни си поставя по отношение на рециклирането и 
оползотворяването на отпадъците от опаковки през следващите години, са, както следва: 

 2025 г.: 65% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се рециклира, в т.ч.: 
Пластмаси: 50%; Дърво: 25%; Черни метали: 70%; Алуминий: 50%; Стъкло: 70%; 
Хартия и картон: 75%; 

 2030 г.: 70% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се рециклират, в 
т.ч.: Пластмаси: 55%; Дърво: 30%; Черни метали: 80%; Алуминий: 60%; Стъкло: 
75%; Хартия и картон: 85%. 

Целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО 
и от батерии и акумулатори са заложени на общоевропейско ниво, а в България са поставени и 
се изпълняват национални количествени цели и за отпадъци от гуми и за отпадъчни масла и 
нефтопродукти.  

Разработването на настоящата подпрограма е нормативно изискване на Националния 
план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. и следва да включва мерки за предотвратяване 
и повторна употреба.  

За постигането на заложените цели за  подготовка за повторна употреба и рециклиране на 
отпадъчни материали, включващи хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и 
подобни отпадъци от други източници е необходимо разширяване на съществуващите системи 
за разделно събиране на отпадъците и третиране на отпадъците, преди тяхното депониране.   

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки е първата от всички системи за 
разделно събиране на отпадъците, създадена след приемането на Закона за управление на 
отпадъците през 2003 г. С приемането на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки 
през 2004 г. и измененията ѝ впоследствие в националното законодателство се регламентира 
цялостната схема за управление на този поток отпадъци, която непрекъснато се разширява и 
подобрява ефективността си в годините. На територията на страната работят няколко 
организации за оползотворяване на отпадъците от опаковки, които имат ангажимента да 
изпълняват целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки от името на 
лицата, които пускат на пазара опаковани стоки. Системата е с широко покритие на територията 
на цялата страна.  

Отпадъците от опаковки, формирани от домакинствата се събират чрез система за 
разделно събиране , извършвана от организация за оползотворяване. С разделното събиране на 
отпадъци се цели рециклиране, както и други форми на оползотворяване може да се постигне 
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значително намаляване на количеството на депонираните отпадъци, което ще доведе до  
съкращаване на разходите за събиране и обезвреждане  на отпадъците. 

6.2. Анализ и описание на съществуващото състояние 

Община Попово има сключен договор за сътрудничество с Организация по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД от 2014 г. В общинския център  град 
Попово, организацията е разположила цветни жълти контейнери /с зелени и жълти 
информационни табели/ за отпадъци от опаковки и периодично извозва количествата на 
събраните отпадъци от тях, на база сключен договор с общината от 2014 г. Броят на 
контейнерите с обем 1.1 м3 в града е общо 144 в 48 точки. Останалите населени места не са 
включени в системата за разделно събиране, тъй като са с население под 5000 души. Ежегодно 
се провеждат различни разяснителни кампании, както съвместно с Общината, така и 
самостоятелно от организацията. Кампаниите целят запознаване на населението с целите и 
функциите на системата, разделното събиране на отпадъците от домакинствата и офиса, ползите 
за околната среда от разделното събиране на отпадъците и др. Основна насоченост на 
кампанията е съсредоточена към децата от детските градини и училищата, тъй като трябва да се 
възпитава екологичното мислене  още от най - ранна възраст. Данните за събраните количества 
за периода 2016 г.-2019 г., в цветните контейнери отпадъци и количествата рециклируеми 
отпадъци от хартия, пластмаси, стъкло и метали, са дадени по-долу в таблицата.  

Година Общо събрано 
количество, т 

Хартия, т Пластмаса, т Стъкло, т Метали,т 

2016 г. 158,016 

 

15,656 

 

14,873 

 

16,059 

 

0,783 

2017 г. 177,220 9,921 8,304 16,402 0,350 

 
2018 г. 127,260 

 

7,960 

 

5,518 

 

15,965 0,158 

2019 г. 122,535 6,992 6,186 2,862 - 

От изложените данни може да се направи извода, че при непрекъснато нарастване на 
потреблението на опаковки, събираемостта намалява и количествата оползотворяеми отпадъци 
в тях също намалява. 

С  Решение № 81 по Протокол №8/28.05.2020 г., събраните битови отпадъци от община 
Попово, се извозват в с. Езерово, местност Чакмак баир, Община Белослав, област Варна, 
където се третират в инсталация за механично-биологично третиране на фирма „ЕКОИНВЕСТ 
АСЕТС“ АД, в съответствие с Договор Д-20-33/05.03.2020 г. и Договор Д-20-135/15.10.2020 г. 
между Община Попово и фирма „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД. На практика Община Попово 
предава цялото количество битови отпадъци за сепариране, с отделяне на рециклируемите 
фракции за оползотворяване . Не изминал пълен отчетен период, но от предходните години 
данните показват, че разделното събиране на отпадъци от опаковки не постига заложените цели. 
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Това налага през настоящия програмен период общината да търси ефективни мерки относно 
подобряване на събираемостта и постигане на националните цели за рециклиране. 

Специфичен показател, измерващ ефективността на работа на системата за управление на 
отпадъците от опаковки, е процентът на рециклираните отпадъци от опаковки спрямо 
генерираните. Средно за страните от ЕС стойността на този показател е 60,4% за 2008г. и 67,5% 
2017 г. За страната ни този процент нараства от 50.3% през 2008г. на 65,6% през 2017 г., като от 
2010 до 2017 г. стойността на показателя се движи около средната стойност на показателя за 
държавите от ЕС. През десетгодишния период 2008- 2018г. България изпълнява, целите за 
рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки. Ежегодно ИАОС подготвят и 
публикуват на интернет страницата си доклад за степента на достигане на целите и за 
управлението на отпадъците от опаковки.  

На европейско ниво общият обем на генерирани отпадъци от опаковки на жител през 
2017 г. е 173,835, като в някои държави показателят е със стойност над 215 кг/жител 
(Люксембург, германия, Италия). През 2017 г. генерираните отпадъци от опаковки на жител в 
България са 64,3 кг/ж, което е почти три пъти по-малко от средното за страните от ЕС.  

През 2012 г. с приемането на новия Закон за управление на отпадъците се въведе 
изискването ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни 
сгради в населените места с над 5 000 ж. и курортните места да събират разделно получените от 
дейността им отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаси, дърво и метали на територията на 
обекта и да ги предават в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 22 ЗУО – общинските 
наредби за управление на отпадъците. Изключение от посоченото изискване се допуска за 
населени места, в които няма изградена система за разделно събиране на същите отпадъци от 
домакинствата. Община Попово е въвела това изискване в наредбата за управление на 
отпадъците. Липсва обаче информация доколко посочените обекти изпълняват (доброволно) 
това изискване.  

6.3. Цели на подпрограмата 

Стратегическата цел е увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 
отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци 

Оперативната цел за изпълнението й е изпълнение на целите за рециклиране и 
оползотворяване на масово разпространени отпадъци 

6.4. План за действие
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План за действие към подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки 

Дейности (мерки) Бюджет 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение 

 

Отговорност за 
изпълнение 

Текущи Целеви 

Изграждане на Център за 
управление на отпадъци 

10 000 000 

Общинсик 
бюжет, 
отчисления по 
чл.64, ПУДООС 

2021-2028 

Разделно събиране 
на специфични 
потоци масово 
разпространени 
отпадъци 

Извършени мерки за 
изграждане на 
площадка 

Изградена площадка 

Община Попово 

Оптимизиране на системата за 
разделно събиране на отпадъци 
от опаковки на територията на 
община Попово 

10 000 

Общинсик 
бюжет, 
отчисления по 
чл.64, ОО на 
отпадъци от 
опаковки 

2021-2028 

Увеличаване на 
количествата 
разделно събрани 
отпадъци от 
опаковки 

Осъществен анализ за 
необходимост от 
разширяване на 
системата  

Достигнати цели за 
оползотворяване и 
рециклиране на 
отпадъците от 
опаковки 

 

ОО на отпадъци от 
опаковки 

Община Попово 

Редовно спазване на графика за 
извозване на разделно 
събраните отпадъци от 
опаковки при строг контрол и 
отсортиране 

Не са 
необходими 
средства 

- 2021-2028 

Оптимизирана 
система за разделно 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки 

Количество разделно 
събрани отпадъци по 
видове в кг 

Количество 
разделно събрани 
отпадъци по видове 
в кг 

Община Попово 

Ооп 
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Дейности (мерки) Бюджет 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение 

 

Отговорност за 
изпълнение 

Текущи Целеви 

Оказване на пълно съдействие 
на организациите по 
оползотворяване на опаковки, с 
които е сключен договор за 
събирането и предаването им. 

Не са 
необходими 
допълнителни 
средства 

-  2021-2028 

Изпълнение 
изискванията на 
законодателството 
за събиране на МРО 

Проведени съвместни 
инициативи 

Увеличено 
количество на 
събираните 
отпадъци 

 

Община Попово 

 

Ооп 

Ежегодно събиране и 
обработка на информация от 
ООп / фирми и др. юридически 
лица/ за количествата и 
видовете разделно събрани  и 
предадени за рециклиране 
отпадъци 

Не са 
необходими 
допълнителни 
средства 

- 2021-2028 

Общината да 
разполага с 
информация за 
количествата 
разделно събрани 
отпадъци на нейната 
територията 

Количества разделно 
събрани отпадъци в 
кг/тон 

Количества 
разделно събрани 
отпадъци в кг/тон 

Община Попово 

Ооп 

Организиране на съвместни 
кампании с организацията по 
оползотворяване, с които има 
сключен договор общината за 
разясняване и предоставяне на 
информация относно разделно 
събиране и оползотворяване на 
опаковки 

2 000 
Бюджет на 
общината, Ооп 

2021- 2028 
Повишаване 
информираността на 
населението  

Брой на проведените 
кампании 

Увеличаване на 
количеството 
опаковки предадени 
за оползотворяване 

Ооп 

Граждани  

Контрол за функционирането 
на схемите за разделно 
събиране на опаковки в 
съответствие с правомощията 
на общинската администрация. 

Не са 
необходими 
допълнителни 
средства 

-  2021-2028 

Изпълнение на 
целите за 
рециклиране и 
оползотворяване  на 
опаковки 

Извършени проверки 
и предприети мерки 

Създадена 
ефективност за 
използване на 
системата 

Община Попово 

Ооп 

Обобщаване и публикуване на 
информация за събраните 
отпадъци от кампании за 
опаковки, както и изготвяне на 
годишна справка за 

Не са 
необходими 
допълнителни 
средства 

- 2021-2028 

Прозрачност и 
информираност при 
управление на 
опаковки 

Публикувана 
информация 

Информираност на 
населението 

Община Попово 

Ооп 
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Дейности (мерки) Бюджет 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение 

 

Отговорност за 
изпълнение 

Текущи Целеви 
количеството събрани такива. 
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7. ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА И РИСКА ОТ 
ДЕПОНИРАНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДРУГИ 

7.1. Въведение и общи положения 

Депонирането на отпадъците стои на най-ниското ниво в йерархията на управление на 
отпадъците, въведена с европейското и с националното законодателство.  

 Основна част от усилията на национално и местно ниво за подобряване управлението 
на отпадъците са насочени към управление и предотвратяване на риска от депонираните 
отпадъци, което може да се постигне чрез няколко групи мерки:  

 ползване на депа, отговарящи на екологичните нормативни изисквания, които 
минимизират рисковете за околната среда; 

 чрез намаляване на количествата депонирани отпадъци посредством увеличава 
дела на рециклираните и оползотворени отпадъци;  

 закриване и рекултивация на старите депа за отпадъци с преустановена 
експлоатация;  

 последващи следексплоатационни грижи и мониторинг на закритите депа;  
 предотвратяване на депонирането доколкото е възможно на опасни битови 

отпадъци чрез разделното им събиране и предаване за обезвреждане.  

 Част от мерките, свързани с подобряване на йерархията на управление на битовите 
отпадъци (рециклиране и оползотворяване на биоразградимите и рециклируемите от хартия, 
метал, пластмаса и стъкло и др.), както и на строителните отпадъци, включени в предходните 
подпрограми, имат съществен принос и за предотвратяването и намаляването на 
депонираните отпадъци. 

 В резултат на изпълнението на Програмата за намаляване на количествата и на риска 
от депонираните битови отпадъци в НПУО 2021-2028 г. се очаква до 2040 г. количеството на 
депонираните битови отпадъци в България да се намали до 10% или по-малко от общото 
количество образувани битови отпадъци.  

В настоящата подпрограма са включени допълнителни мерки от компетенциите на 
Община Попово, свързани със: 

 осигуряване на екологосъобразно депониране на остатъчните битови отпадъци 
на депо, отговарящо на всички нормативни изисквания; 

 подобряване управлението на други потоци битови отпадъци извън 
обхванатите битови отпадъци от предходните подпрограми, целящи 
подобряване на тяхното 

 разделно събиране и отклоняване от депониране, най-вече на опасните 
отпадъци; 

 рекултивация и следексплоатационни грижи и мониторинг на сторото депо за 
ТБО. 

 Следексплоатационните грижи включват дейностите по поддръжка на площадката на 
депото след неговото закриване, осъществяване на контрол и наблюдение на параметрите на 
околната среда (мониторинг) и отстраняване на евентуални отрицателни последици от 
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въздействието на депото върху околната среда и човешкото здраве за определения от 
компетентните органи следексплоатационен период.  

7.2. Анализ и описание на съществуващото състояние 

Община Попово е въвела организирано сметосъбиране във всички населени места , 
чрез поставени контейнери по населените места с обем 1,1 куб.м. Съдовете се подменят и 
ремонтират постоянно от фирма-изпълнител по сметосъбиране. Обслужването на 
контейнерите се извършва със специализирана техника, собственост на фирма-изпълнител на 
възложената по обществена поръчка услуга за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите 
отпадъци от  град Попово и още 34 населените места в общината. 

 Услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от 
територията на  Община Попово и почистване на местата за обществено ползване беше 
извършвана от „ЕКО ИНВЕСТ СЕВЕР” ООД, гр. София. Услугата се изпълняваше по силата 
на Договора за обществена поръчка № Д-19-50/ 24.04.2019г., сключен между Община 
Попово и ЕКО ИНВЕСТ СЕВЕР” ООД за срок от 60 месеца, но беше прекратен предсрочно 
поради виновно неизпълнение на задълженията от Изпълнителя. 

 Работата по сметосъбирането и сметоизвозването на смесени битови отпадъци от 
територията на Община Попово, както и почистването на местата за обществено ползване 
продължава да се извършва въз основа на сключен Договор № Д-20-134/15.10.2020г., от 
„УЕЙСТ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД със седалище на управление гр. София и 
Община Попово след провеждане на открита процедура по реда на ЗОП (Закона за 
обществени поръчки) за избор на изпълнител на услугата.  Сметосъбирането се извършва във 
всички населени места на Общината. Обхватът на дейностите по новия договор остава 
непроменен и включва сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци, а също 
механизирано метене и миене на улиците в гр. Попово.  

 Честотата на сметосъбирането и определянето на границите на сметосъбирането за 
2020г. се извършва съгласно Заповеди №З-19-611/03.09.2019г. и №З-19-612/03.09.2019г. на 
Кмета на Община Попово. Съгласно действащия договор, на територията на общината са 
разположени общо 1600бр. контейнери, от които 515 бр. в града и 1085 бр. в селата.  

Община Попово не разполага с депа в експлоатация на територията си, които не 
съответстват на европейските изисквания, определени с Директива 1999/31/ЕО относно 
депонирането на отпадъците Всички сметища в населените места са закрити, включително и 
общинското депо в землището на с.Славяново. През 2018г. общ. Попово получи  разрешение 
за строеж №11от13.03.2018г. за  Рекултивация на старо сметище за неопасни отпадъци на 
община Попово в ПИ 000417, ПИ 000464, ПИ 000431, ПИ 000433, ПИ 000425 и ПИ 000416  в 
землището на с.Славяново, община Попово, област Търговище. Община Попово е 
кандидатствала  за финансиране на дейностите по проекта  от  ПУДООС. 

От 2009 г. депото на Община Търговище в с.Пайдушко е определено за Регионално с 
Националната програма за управление на дейностите по отпадъците/НПУДО/, което да се 
ползва от Общините Търговище и Попово. Към момента то е единственото регламентирано 
депо за обезвреждане на отпадъците на територията на двете общини. Същевременно то е с 
преустановен прием, поради изчерпан капацитет. С Решение № 81 по Протокол 
№8/28.05.2020 г., събраните битови отпадъци от община Попово, се извозват в с. Езерово, 
местност Чакмак баир, Община Белослав, област Варна, където се третират в инсталация за 
механично-биологично третиране на фирма „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД, в съответствие с 
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Договор Д-20-33/05.03.2020 г. и Договор Д-20-135/15.10.2020 г. между Община Попово и 
фирма „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД, със седалище на управление гр. Варна. На практика 
Община Попово не предава отпадъците за депониране, а за оползотворяване чрез механично-
биологично третиране. 

7.3. Цели на подпрограмата 

Стратегическата цел е редуциране на количествата отпадъци предназначени за 
депониране и намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци 

Оперативната цел за изпълнението й е изпълнение на целите за рециклиране и 
оползотворяване на оползотворими отпадъци. 

7.4. План за действие 

 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО 2021 – 2028 г. 

 

 

Стр. 73 от 132 
ОБЩИНА ПОПОВО 
7800 гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1 
тел.: +359 (0)608/40021, факс: +359(0)608/40024 
e-mail: obstina@popovo.bg, web-site: http://www.popovo.bg 

План за действие към програма за намаляване на количествата и риска от депонираните битови отпадъци и други 

Дейности (мерки) Бюджет 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение 

 

Отговорност за 
изпълнение 

Текущи Целеви 
Подготовка и изпълнение на 
проекта за рекултивация на  
общинското депо за битови 
отпадъци 

    2 175 000 ПУДООС,  

МОСВ 

2025 Намален риск за 
околната среда от 
нерегламентирано 
депониране 

 Етапи на изпълнение 
на проект за 
рекултивация  

Изпълнение на проекта за 
рекултивация 

Община Попово 

 Подновяване на 
амортизираните съдове за 
отпадъци и  закупуване на нови 

      50 000 Общински 
бюджет, 

отчисления по 
чл.64, ПУДООС 

2021 - 2028 Намален риск за 
околната среда от 
нерегламентирано 
изхвърляне и 
разпиляване на 
отпадъци 

Ежегодно – брой 
подменени и закупени 
съдове 

Общ брой подменени и 
закупени съдове 

Община Попово, 
Изпълнител на 
организирано 

сметосъбиране в 
общината 

Развитие на системата за 
събиране на опасни отпадъци 
от домакинствата / лампи, 
батерии,акумулатори,масла 
електрически уреди, битова 
химия и др./ 

10 000 Общински 
бюджет, 

ПУДООС 

2023  Намален риск за 
околната среда от 
нерегламентирано 
изхвърляне и 
разпиляване на  
опасни отпадъци 

Ежегодно количество 
събрани опасни 
отпадъци от бита и 
домакинствата 

 Общо количество 
събрани опасни отпадъци 
от бита и домакинствата  

Община Попово 

 

 В рамките на Центъра за 
управление на отпадъците 
създаване на възможност за 
разделно събиране на опасните 
отпадъци от бита 

10 000 Общински 
бюджет, 

ПУДООС 

2023  Намален риск за 
околната среда от 
депонирани опасни 
отпадъци 

Ежегодно количество 
събрани опасни 
отпадъци от бита и 
домакинствата 

 Общо количество 
събрани опасни отпадъци 
от бита и домакинствата  

Община Попово 
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Дейности (мерки) Бюджет 
Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за изпълнение 

 

Отговорност за 
изпълнение 

Текущи Целеви 
 Поставяне на 
видеонаблюдение и контрол на 
критичните точки за 
образуване на 
нерегламентирани сметища 

10 000 Общински 
бюджет, 

Държавен 
бюджет 

2021 - 2028 Предотвране  
образуването на 
нерегламентирани 
замърсявания  

Брой изградени 
системи за 
видеонаблюдение 

В края на периода на 
Програмата няма 
допуснати замърсявания 

Община Попово 
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VI. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ОБЩИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ 
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

 Програмата за управление на отпадъците на община Попово 2021-2028 г. е елемент от 
една цялостна система за планиране, поради което в този раздел e представена връзката 
между настоящата програма и други национални, регионални и общински програмни и 
стратегически документи. Съгласно Закона за управление на отпадъците, Общинските 
програми за управление на отпадъците трябва да отговарят и да са съобразени със 
структурата, целите и предвижданията на Националния план, както и да съвпадат с неговия 
планов период. Настоящата програма е изготвена в пълно съответствие с Националния план 
за управление на отпадъците и с Методическите указания за разработване на общински 
програми за управление на отпадъците от 29.09. 2021 г. на МОСВ.  

На местно ниво Общинската програма за управление на отпадъците е в пряка връзка с 
Общинската програма за опазване на околната среда, като се представя като приложение към 
нея. Други документи на местно ниво, които имат връзка с програмата е Общ устройствен 
план на община Попово, като в него се маркират предвижданите за изграждане площадки за 
третиране на отпадъците.  

Общинската програма за управление на отпадъците е в координация и с други 
национални планове, като:  

 Национален стратегически план за поетапно намаляване количествата на 
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране - В Националния 
стратегически план за поетапно намаляване количествата на биоразградимите 
отпадъци, предназначени за депониране са описани начините и мерките за 
достигане на целите, заложени в ЗУО за намаляване на депонираните 
биоразградими отпадъци. Тези начини и мерки са заложени и в настоящата 
програма на местно ниво. За достигането им е разработена подпрограма с 
мерки за разделно събиране и достигане на целите и изискванията на НПУО за 
биоразградимите и биоотпадъците.;  

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от 
строителството и разрушаване на територията на Р.България - Стратегическия 
план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на 
територията на Република България поставя мерките и начините на действие за 
изпълнение на целите, заложени в ЗУО за рециклиране и оползотворяване на 
строителни отпадъци, образувани от строителство и влагане на рециклирани 
материали в строителството. Подобни мерки и план за действие са разработени 
в Общинската програма на местно ниво. За изпълнението на мерките и целите 
е разработена подпрограма за прилагане на изискванията за строителни 
отпадъци и отпадъци разрушаване на сгради;  

 Национален план за управление на утайките от ПСОВ - В Националния план за 
управление на утайките от ПСОВ са предвидени мерки и дейности, които 
следва да се предприемат за намаляване количествата на депонираните утайки 
и използването им за други цели, като например за торене на земеделски ниви, 
за компостиране и др. Такива мерки са предвидени в настоящата програма за 
управление на отпадъците, тъй като в община Попово е въведена в 
експлоатация ГПСОВ през 2010 г. 
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От своя страна изпълнението на Програмата за управление на отпадъците ще 
допринесе в по-малка или по-голяма степен за постигането на целите на редица европейски, 
национални, регионални и местни планови документи: 

1. „НОВА СТРАТЕГИЧЕСКА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА ПЕРИОДА 2019—2024 Г.“  

На заседанието си в Брюксел на 20 юни 2019 г. Европейският съвет постигна съгласие 
по програма на ЕС за следващите пет години. В документа „Нова стратегическа програма за 
периода 2019—2024 г.“ се определят приоритетните области, които ще направляват работата 
на Европейския съвет и ще дават насоки за работните програми на други институции на ЕС. 

Четири са основните приоритети на стратегическата програма: 

 защита на гражданите и свободите 
 развиване на силна и жизнеспособна икономическа база 
 изграждане на неутрална по отношение на климата, екологична, справедлива 

и социална Европа 
 защита на европейските интереси и ценности в световен план. 

Стратегическата програма очертава и пътищата за постигане на тези цели. 

2. БЪЛГАРИЯ 2030: НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ (НПР 2030) 

Една от петте оси на развитие, заложени в НПР 2030 е „Зелена и устойчива 
България“, в рамките на която са определени три национални приоритета, първият от които 
е: „Кръгова и нисковъглеродна икономика“. 

3. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА 
КЛИМАТА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2030 Г. 

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие 
на Република България задава рамка за действия за адаптиране към изменението на климата 
(АИК) и приоритетни направления до 2030 г., като идентифицира и потвърждава 
необходимостта от действия за АИК както за цялата икономиката, така и на секторно ниво. 
Включените сектори са: „Селско стопанство“, „Биологично разнообразие и екосистеми“, 
„Енергетика“, „Гори“, „Човешко здраве“, „Транспорт“, „Туризъм“, „Градска среда“ и 
„Води“. Управлението на риска от бедствия се разглежда като междусекторна тема.  

4. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА, 
БЪЛГАРИЯ 2020-2030 Г. 

Програмата включва целите, приложимите мерки, които трябва да доведат до 
намаляване на емисиите, сроковете за прилагането на мерките, необходимите финансови 
средства и отговорните институции. Предвидените мерки са в сектори, които са по-значими 
източници на емисии в атмосферния въздух, като селско стопанство, автомобилен транспорт 
и битово отопление. В Законодателни приоритети в сектора на отпадъците и управление на 
отпадъците в програмата е посочена Стратегическата цел 2 за 2030г., която гласи:  

Спазване на законодателството на ЕС и участие и допринасяне за реализирането на 
законодателните ангажименти и инициативи на ЕС като пакета от мерки за създаване на 
Кръгова икономика до 2030 г.:  
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 Минимум 55% от общинските отпадъци да се рециклират до 2025 г., над 60% 
до 2030 г. и над 65 % до 2035 г.  

 Над 50% от отпадъчните пластмасови опаковки да се рециклират до 2025 г.  
 Опасните отпадъци от домакинствата да се събират отделно до 2022 г., 

биологичните отпадъци до 2023 г. и текстилът до 2025 г.  
 До 2035 г. количеството депозирани общински отпадъци трябва да се намали 

до 10% или по-малко от общото количество генерирани общински отпадъци.  

Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018 – 2024 
г.), приета с Решение № 334 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. 

Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020 – 2030 г.), приета с 
Решение № 541 на Министерския съвет от 13.09.2019 г. 

Двете национални програми в сектор „Въздух“ предвиждат мерки в сектор битово 
отопление – преминаване от традиционни към алтернативни отоплителни решения 
(природен газ и топлофикационни мрежи), както и алтернативни уреди (печки на твърдо 
гориво, отговарящи на стандартите за екодизайн). Изпълнението на мерките от двете 
програми води пряко до предотвратяване и намаляване на образуването на битови отпадъци 
от пепел и сгурия, които се депонират. Изпълнението на мерките подпомага и постигането на 
европейските политики, заложени и в НПУО 2021-2028 г. за предотвратяване образуването 
на отпадъци, които нямат потенциал за рециклиране, каквито отпадъци са сгурията и пепелта 
от битовото отопление с твърди горива. 

5. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2012-2022 Г.  

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) е основният документ, който 
определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и 
устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и 
междурегионалните различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за 
сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.  

В рамките на стратегическия приоритет на документа: „Развитие на 
инфраструктурата за опазване на околната среда” е определена специфична цел за 
„ефективно използване на ресурсите в регионите чрез оптимизиране събирането на 
отпадъци и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, компостиране на 
биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологично обезвреждане в изпълнение на 
Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа в периода до 2020 г.”. 

6. НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2028 Г.  

Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за 
постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй 
като анализите на съществуващата ситуация показват, че в България съществува значителен 
потенциал за подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро 
използване на ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места, като 
същевременно бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната среда. 

7. СТРАТЕГИЯТА И ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВАТА 
ИКОНОМИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 –2027 Г. 
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Нов план за действие за кръговата икономика е един от основните градивни елементи 
на Европейския зелен пакт, новата европейска програма за устойчив растеж. Предлагайки 
мерки по отношение на целия жизнен цикъл на продуктите, новият план за действие има за 
цел да подготви икономиката за екологосъобразно бъдеще, да укрепи 
конкурентоспособността, като същевременно защитава околната среда и предоставя нови 
права на потребителите. Новият план е насочен към проектирането и производството в 
кръговата икономика, за да се гарантира, че използваните суровини остават в икономиката на 
ЕС колкото е възможно по-дълго.  

Изпълнявайки ангажиментите по постигане на заложените в Европейското 
законодателство цели, България предприема стъпки за трансформиране на икономиката си от 
линейна към кръгова. Промяната в рамковото законодателство по отпадъци е една от най-
важните и първостепенни крачки в прехода към кръгова икономика на ЕС. Страната е 
предприела стъпки за разработване на нов, пети Национален план за управление на 
отпадъците (НПУО) 2021-2028 г. и Стратегия и план за действие за преход към кръгова 
икономика на Република България, за периода 2021–2027 г., с които ще бъдат поставени 
нови цели и изисквания.  

7. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА 
ОТПАДЪЦИ (НППОО) 

Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъци (НППОО) е 
в съответствие с изискванията на РДО и на чл.50 от ЗУО и е неразделна част от НПУО. Тя 
определя мерки за прилагане на най-високото ниво в йерархията на управление на 
отпадъците. 

8. СТРАТЕГИЯ НА ЕО ОТНОСНО БЪДЕЩОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ 
ОТПАДЪЦИ; 

Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр.53 от 13.07.2012г.)  

Пакет „Отпадъци“ въведе следните основни промени в европейското законодателство, 
които следва да бъдат изпълнявани от всички държави-членки:  

 Целта за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци 
е завишена до 65% през 2035 г., за да се извлекат съществени екологични, 
икономически и социални ползи и да се ускори преходът към кръгова 
икономика. Въведени са междинни цели от 55% и 60% съответно за 2025 г. и 
2030 г.;  

 С цел допълнително стимулиране на прехода към кръгова икономика е 
въведена цел за намаляване до 10 % на депонираните битови отпадъци до 2035 
г., която може да бъде отложена с 5 г., при условие, че държавата е постигнала 
намаление до 25 %.  

 Законът за управление на отпадъците е нормативния акт, който регламентира 
всички основни ангажименти на общини, производители и оператори на 
дейности с отпадъци, както и изискванията за разделно събиране и за 
постигане на целите по рециклиране на отпадъци.  

9. ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО 2021-2027 Г. 
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10. ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 
2021-2027  Г. 

VII. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА ОТПАДЪЦИТЕ 

1. Наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците  

 Наблюдението и оценката на изпълнението на програмата са ключови етапи от 
цялостния процес на планиране, с оглед проследяване на изпълнението на предварително 
поставените цели, срокове и ресурси и навременно предприемане на действия за 
преодоляване на възникващи проблеми при реализацията на мерките, а при необходимост - 
извършване на актуализация. 

 Член 52 от ЗУО поставя рамкови изисквания към разработването на програми за 
управление на отпадъците от общините, като поставя и  следните най-общи изисквания по 
отношение на наблюдението, отчета и контрола на програмата: 

 Програмата се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните 
условия; 

 Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за 
изпълнението на програмата през предходната календарна година.  

 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. Именно за посочените резултати и конкретно 
определени индикатори ще се събира необходимата информация в рамките на системата за 
наблюдение, отчет и контрол. В допълнение към изпълнението на текущите и целевите 
индикатори, за всяка мярка се наблюдава и спазването на предвидения график и степента на 
изразходване на ресурсите. 

 Наблюдението на изпълнението на програмата за управление на отпадъците включва 
няколко важни аспекта.  

 Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинската 
програма за управление на отпадъците. Той определя звеното в структурата на общинската 
администрация, което ще отговаря за събиране и обобщаване на информацията за 
изпълнение на включените в програмата мерки, както и за изготвяне на годишния отчет за 
изпълнение на програмата.  

 Вторият аспект се отнася до събиране на информация за проследяване на напредъка 
на изпълнението на програмните цели. Осигуряването на достатъчно и надеждни данни в 
единен формат за образуване, състав, събиране, оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъците е от съществено значение за проследяване на напредъка към постигане на целите 
и осъществяване на контрол по изпълнение на мерките. Изключително важно е общината да 
разполага с достъп до единната информационна система за отпадъците на ИАОС. За някои  
от мерките ще е целесъобразно общината  да  провежда  проучвания или анкетни допитвания 
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до населението. Сроковете за събиране и систематизиране на данните трябва да са 
съобразени с нормативно изискваните срокове за отчети и доклади. ЗУО изисква кметът на 
общината да представя годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на 
отпадъците за предходната година до 31 март на следващата година.  

 На трето място, системата за наблюдение, отчет и контрол на изпълнението на 
програмата включва действия, които осигуряват необходимата информация за 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. Целесъобразно е кметът на общината да издаде заповед, в която подробно да 
са описани отговорностите на всички структурни звена в общината за набиране на 
съответната информация със съответните срокове, както и за обобщаването й и подготовката 
на Отчет пред общинския съвет за изпълнението на общинската програма за управление на 
отпадъците. 

2. Контрол и отчитане на изпълнението на програмата за управление на отпадъци 

 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. За целта той внася Отчет за изпълнение 
на Програмата за управление на отпадъците през съответната година, който  се  представя 
в срок до 31 март на текущата година. Копие от отчета се изпраща на РИОСВ Шумен. 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. 
  Основната част от документа е отчетът за изпълнение и в него се представят 
промени в средата за изпълнение през отчетната година; описание на предприетите от 
общината действия за мониторинг и контрол по изпълнение на програмата, вкл. проведени 
оценки и/или допитвания до населението; постигнатия напредък по изпълнение на целите и 
мерките въз основа на включените в програмата индикатори за изпълнение и анализ на 
тяхното изпълнение, както и причините за неизпълнение. Всяка подпрограма с мерки се 
отнася към определена цел в програмата, така че изпълнението на мерките в отделните 
подпрограми се докладва към съответната цел в програмата.  

 В заключителната част се представят изводи от анализа на изпълнението и 
предложения за промени или адаптиране на програмата за текущата година. 

3. Процедура за актуализация на програмата 

 Член 52, ал.3, т.2 от ЗУО поставя най-общи изисквания по отношение на 
актуализацията на разработените от общините програми за управление на отпадъците - 
програмата се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия.

 Необходимост от актуализация на общинската програма за управление на отпадъците 
може да възникне по различни причини: 

 в резултат от въздействието на „външни“ фактори - например промени в изискванията 
на европейското и българското законодателство, които налагат промяна в поставените 
в програмата стратегически и специфични цели и в съответните програмни мерки; 

 в резултат на фактори, свързани с изпълнението - значително изоставане в 
изпълнението на програмните мерки и/или липса на напредък за постигане на 
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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 очаквания предварително резултат.  

 С оглед значението на изпълнението на целите в общинските програми за управление 
на отпадъците за изпълнение на националните цели, които страната докладва на ЕК, 
общината следва да предвиди междинна оценка на програмата след тригодишен срок на 
изпълнение, която ще посочи тенденциите и степента на изпълнение на програмните цели.  В 
съответствие с изводите от оценката следва да се извърши актуализация на програмата, ако 
се налага. Ако обаче в резултат на промени в обстоятелствата се налага да се направи 
актуализация в друг времеви период, то тя може да се извърши по всяко време от 
изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците. 

 Процедурата за актуализация на общинската програма за управление на отпадъците 
следва процедурата за разработване и одобрение на програмата. Актуализацията на 
програмата също трябва да премине през обществени консултации и да се приложи 
законодателството за екологична оценка на планове и програми, след което да се одобри от 
общинския съвет и да се публикува за информация на обществеността.  

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1.АНАЛИЗИ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ: 

1.1. Анализ на състоянието относно отпадъците 

 В този раздел са представени данни и тенденции, в резултат на  
проведения анализ на съществуващото състояние по управление на отпадъците на  
територията на община Попово, както и произтичащите от тях изводи и препоръки,  
които са в основата на формулирането на целите на Програмата за управление на отпадъците 
на общината. Анализът обхваща следните потоци отпадъци :  

 Битови отпадъци, в т.ч. : 
 биоразградими битови отпадъци ; 
 рециклируеми отпадъци от хартия и картон, пластмаси, метал и стъкло. 

 Производствени неопасни отпадъци  
 Строителни отпадъци 
 Опасни отпадъци 
 Специфични потоци отпадъци като 

 масово разпространени отпадъци ( МРО), включващи отпадъци от 
опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
(ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от 
употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излезли от употреба гуми 
(ИУГ), отпадъчни масла и нефтопродукти ; 

 утайки от ПСОВ; 
 медицински и биологични отпадъци. 

1.1.1. Битови отпадъци 

 Съгласно Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 
2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците битови отпадъци са: 
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„а) смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от домакинства, включително 
хартия и картон, стъкло, метали, пластмаса, биологични отпадъци, дървесина, текстил, 
опаковки, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, отпадъци от батерии и 
акумулатори, както и обемни отпадъци, включително дюшеци и мебели; б) смесени 
отпадъци или разделно събирани отпадъци от други източници, когато тези отпадъци 
са сходни по естество и състав с отпадъците от домакинства. 

 Непрекъснато нарастващото количество отпадъци, образувани от жизнената дейност 
на хората, производството и търговията, налага предприемането на мерки за намаляване на 
общото им количество, повторната им употреба и увеличаване рециклирането и 
оползотворяването им. Същевременно с развитието на технологиите за третиране на 
отпадъци, все повече се разширяват възможностите за използването на отпадъците като 
алтернативен суровинен и енергиен източник и намаляване на количеството, предназначено 
за депониране. 

1.1.1.1. Генерирани количества, третиране и основни източници 

Основните източници на битови отпадъци са: 

 Домакинствата; 
 Търговски и обслужващи и административни обекти; 
 Промишлените предприятия; 
 Учебни и здравни обекти. 

 Жителите на дадена административна единица образуват различно количество 
отпадъци с различен състав. Тези показатели зависят от социалния статус, битовите 
особености на средата, изградената култура на потребление и други фактори.  

  На национално ниво за периода 2008–2018 г. общото количество на образуваните 
битови отпадъци в страната намалява с около 36%. Данните за количествата на общо 
образуваните битови отпадъци за разглеждания период са представени на следващата 
Фигура 1: 

Фигура № 1.1.1.1. Общо образувани битови отпадъци в България (2008-2018 г.), хил.тона 
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 Тенденцията за намаляване на количествата образувани битови отпадъци е видна и за 
община Попово, съгласно данни теза периода 2016 г. -2020 г. в таблица 1.1. 

Таблица 1.1.1.1. 

 Количества, образувани отпадъци по 

години в тонове 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Битови 
отпадъци 

6 319,69 6 354,88 6 552,27 6 506,60 5 527,27 

  В община Попово има добре изградена и успешно функционираща система за 
сметосъбиране и сметоизвозване, която обхваща 100% от населението на града и селата. 

Броят на поставените съдове за отпадъци е изчислен съгласно Ръководството за 
определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на 
отпадъци, разработено от Министерство на околната среда и водите /МОСВ/.  

Съгласно него броя на необходимите съдове за събиране на отпадъци е определен по 
формула на база норма на натрупване на отпадъците и брой на населението в конкретното 
населено място. 

 Честотата на извозване на съдовете за отпадъци е изчислена по същата методика. 
Районите и честотата на извозване се определят всяка година за следващата със Заповед на 
Кмета на Общината, съгласно изискванията и сроковете на Закона за местните данъци и 
такси /ЗМДТ/. На територията на общината са разположени общо 1564бр. контейнери, от 
които 490 бр. в града и 1074 бр. в селата. Общият обем на поставените съдове към 2020 г. е 
1 762 000 л, което се равнява на 68 л/жител.  
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 Големината на населените места влияе на нормата на натрупване. Нормата на 
натрупване, съгласно данните за 2020 г. за  Община Попово въз основа на 25 970 жители 
възлиза на 1,5 м3/жител за една година. От  последния изготвен морфологичен анализ за 
периода 2020 г.-2021 г. и  направените изчисления относно обемното тегло за този период е в 
границите 200-250 кг/м3 . Стойностите варират в зависимост от сезона и от спецификата на 
района и населеното място в общината. Средно за Общината като цяло нормата на 
натрупване е около 232 кг/жител/г. 

 От 2011 г. Община Попово участва в Регионално сдружение за управление на 
отпадъците за регион Търговище /РСУО/ с председател – кмета на Община Търговище и 
членове – кмета на Община Попово. Сдружението е създадено съгласно изискванията на 
Закона за управление на отпадъците и Национална програма за управление на дейностите по 
отпадъците 2009-2013 г./НПУДО/. Целта е да се обединят усилията на Общините в 
изграждането на екологосъобразни съоръжения за третиране на отпадъците, отговарящи на 
нормативната база и представляващи минимален риск за околната среда. Чрез създаване на 
Сдружението двете Общини си поделят разходите по поддръжката, експлоатацията и 
мониторинга на депото и вземат общи решения за бъдещото третиране на отпадъците си. Тъй 
като не е икономически изгодно и на двете Общини различните потоци отпадъци като 
растителни и строителни да бъдат извозвани и третирани до Регионалното депо е взето 
Решение, с което всяка Община урежда начините за тяхното третиране на територията си, а 
битовите отпадъци, които не могат да бъдат оползотворени се обезвреждат на депото.  

 До 01.08.2018 г. всички отпадъци от територията на Община Попово се депонираха на 
Регионално депо за неопасни отпадъци в с.Пайдушко, общ. Търговище. Услугата по 
сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на  Община 
Попово и почистване на местата за обществено ползване беше извършвана от „ЕКО 
ИНВЕСТ СЕВЕР” ООД, гр. София. Услугата се изпълняваше по силата на Договора за 
обществена поръчка № Д-19-50/ 24.04.2019г., сключен между Община Попово и ЕКО 
ИНВЕСТ СЕВЕР” ООД за срок от 60 месеца, но беше прекратен предсрочно поради виновно 
неизпълнение на задълженията от Изпълнителя. Работата по сметосъбирането и 
сметоизвозването на смесени битови отпадъци от територията на Община Попово, както и 
почистването на местата за обществено ползване продължава да се извършва въз основа на 
сключен Договор № Д-20-59/22.05.2020г.,  от „ЕФ СИ СИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД със седалище 
на управление гр. София и Община Попово до провеждане на открита процедура по реда на 
ЗОП (Закона за обществени поръчки) за избор на изпълнител на услугата. Сметосъбирането 
се извършва във всички населени места на Общината. От септември месец 2020 г. смесените 
битови отпадъци, събрани от територията на Община Попово се предават за третиране на 
инсталацията на „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“АД с.Езерово , със седалище на управление гр. 
Варна, въз основа на сключен договор. На този етап няма натрупани данни за количествата 
оползотворени и количествата депонирани отпадъци, пред вид краткия отчетен период. 

1.1.1.2. Морфологичен състав на битовите отпадъци 

 Морфологичният състав е характеристика, изразяваща количеството на отделните 
фракции (хартия, хранителни отпадъци, пластмаси, текстил, стъкло, метали и др.), изразено в 
процент спрямо общото количество на отпадъците. Потокът битови отпадъци съдържа 
различни компоненти, които ако не се третират правилно могат да окажат вредно 
въздействие върху човешкото здраве и околната среда. В същото време в битовите отпадъци 
има редица подходящи за оползотворяване материали като хартия, пластмаси, метали, 
стъкло, дърво, кожа, гума, текстил и др. Това налага въвеждането на системи за разделно 
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събиране на отпадъците от опаковки, масово разпространените отпадъци, биоразградимите 
отпадъци и опасните отпадъци от домакинствата. 

За определяне на състава на отпадъците в община Попово и определяне мерки за 
тяхното третиране е направен морфологичен анализ на състава на битовите отпадъците за 
период лято – есен 2020 г.  и зима- пролет на 2021 г. въз основа на  сключен договор за 
изпълнение  № Д-20-78/03.07.2020 год. между Община Попово и Асоциация „Научно-
приложни изследвания“. Резултатите от направеният анализ са посочени в следващата 
таблица.  

Таблица 1.2. Морфологичен състав на битовите отпадъци в Община Попово  

Компоненти Морфологичен състав на битовите отпадъци в 
Община Попово , % 

Хранителни отпадъци 10,14 
Хартия и картон - общо 11,97 
Пластмаса 18,98 
Текстил 8,34 
Гума  2,48 
Кожа 3,39 
Градински 14,83 
Дървесни отпадъци 0 
Стъкло  5,02 
Метали  3,99 
Инертни  20,86 
Електронно и ел. оборудване 0 
Опасни 0 
Други  0 
Общо 100 

На база така получените данни на морфологичния състав на смесените битови 
отпадъци от Община Попово,  могат да се направят следните изводи:  

 Биоразградимите фракции съставляват 36,94 % от общото количество 
отпадъци, отделяни от Община Попово. Голяма част от тях като растителните и 
хранителните могат да се използват за компостиране. 

 От всички образувани рециклируеми фракции, значителен дял имат 
пластмасите – 18,98 % от общото количество битови отпадъци. 

 Най-голям дял от фракциите имат инертните 20,86 % (пепел, сгур, пръст), 
дължащо се най-вече на използването на дърва и въглища през отоплителния 
сезон. Наличието на пръст се дължи на изхвърлянето на значително количество 
растителни отпадъци от частните дворове в административния център и селата. 

 Високото процентно съдържание на хартията и картона (11,97 %), както и 
наличието на текстил (8,34 %) и гума (2,48 %) в по-големи количества може да 
се обясни основно от районите в преобладаващо селско население, както и 
отпадането им от различни търговски и обслужващи обекти в общинския 
център. 

 Присъствие на хранителни отпадъци в общото количество ТБО (10,14 %),  се 
дължи до известна степен от административния център, докато в пробите от 
селата тяхното съдържание е по-ниско, което се дължи на обстоятелството, че 
голяма част от тях се използват за храна на селскостопанските животни.  

 Видимо от резултатите е отсъствието на отпадъци от дървесина и на опасни 
отпадъци.  
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 Впечатление прави процентно съдържание на текстила (8,34 %), което се 
дължи на селските райони в Общината. 

  Биоразградимите са общо 36,94 % от общото количество отпадъци дължащо се 
на развитието на Общината и региона в направление на селското стопанство, а 
горимите (RDF) са 43,65 % (като в този процент е включено общото 
количество пластмаса). 

 

 

От направените преди и досега морфологични анализи на  състава на отпадъците на 
Община Попово, се наблюдава тенденция към все повече нарастващите количества на 
рециклируемите отпадъци от пластмасови, хартиени и картонени опаковки. В тази връзка 
бъдещите действия на общинска администрация следва да са  насочени към отделянето на 
тези отпадъци от общия поток битови отпадъци с цел тяхното рециклиране и/или 
оползотворяване с реализация на проект за общински център за третиране на отпадъци.  

1.1.1.3. Основни изводи  

Морфологичен състав на битовите отпадъци в Община 

Попово

Хранителни отпадъци Хартия и картон - общо Пластмаса

Текстил Гума Кожа

Градински Дървесни отпадъци Стъкло 

Метали Инертни Електронно и ел. оборудване

Опасни Други 
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 Въз основа на изложеното , можем да направим следните изводи за състоянието на 
битовите отпадъци в Община Попово: 

 Основен източник на битовите отпадъци в общината са домакинствата – над 
80% от битовите и приравнените на тях отпадъци; 

 Намалява общото количество на образуваните битови отпадъци, като най-
съществено е намалението за  2020 г.; 

 Средната нормата на натрупване за общината възлиза на 232 кг/ жител/ год., 
пред вид спецификата на района. Стойността е значително по-малка спрямо 
средната за страната - 407 кг/ жител/ год ; 

 Намалява количеството на директно депонираните битови отпадъци, като от 
м.октомври 2020 г. 100 % постъпват в инсталация за третиране. Така на 
практика директното депониране е сведено на нула; 

 В състава на образуваните битови отпадъци биоразградимите представляват 
36,94 %. Високият процент е предпоставка за бъдеще действия по отношение 
на разделното събиране и компостирането; 

 Рециклируемите фракции от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали са 
39,66 %. Високият процент е предпоставка за бъдеще действия по отношение 
на разделното събиране и предварителното третиране. 

1.1.2. Производствени и опасни отпадъци 

1.1.2.1. Образувани производствени и опасни отпадъци 

Това е втората по количества и обхват група отпадъци, които се образуват от 
различни производствени дейности на територията на Община Попово - основно от 
преработвателната индустрия , от хранително-вкусовата, машинообработващата и др. 
Водеща икономическа дейност в Община Попово е преработващата промишленост – 85 
стопански единици. Основни предприятия в този отрасъл са „Роса“ АД, „Кристера“ АД, 
„Тандем-В“ АД, предприятие за подготовка на замразени плодове и зеленчуци „Родина 
Агро“, малки предприятия за преработка на мляко, „Тандем – Попово“ ООД, мелници с 
регионално значение и др. Други структуроопределящи предприятия от отраслите 
машиностроене, химическа, текстилна и шивашка промишленост са: „Чугунена Арматура 
България“ АД, специализирана в производството на промишлена арматура за химическата и 
хранително-вкусовата промишленост, енергетиката и хидромелиоративни съоръжения и 
„Родина Холдинг“ АД – произвеждаща дамска и мъжка конфекция.  

Основните генератори на опасни отпадъци в община Попово са действащите 
предприятия, сред които няма такива с рисков потенциал на образувания отпадък. На 
територията на общината няма изградена инфраструктура за разделно събиране и третиране 
на опасни отпадъци. При констатирани такива се използват услугите на лицензирана фирма. 
Опасни отпадъци от бита са предимно негодни за употреба и опаковки от препарати за 
почистване, препарати за растителна защита, бои, лакове,масла и др.  

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 ЗУО или Комплексно разрешително, въз основа на писмен договор. 

Потокът опасни отпадъци се контролира от действащата нормативна уредба. С цел 
проследяване на превозите на опасните отпадъци товародателите са длъжни да изготвят 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО 2021 – 2028 г. 

 

 

Стр. 88 от 132 
ОБЩИНА ПОПОВО 
7800 гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1 
тел.: +359 (0)608/40021, факс: +359(0)608/40024 
e-mail: obstina@popovo.bg, web-site: http://www.popovo.bg 

идентификационен документ, който се попълва за всеки отпадък последователно от 
товародателя, превозвача и товарополучателя.  

Необходими са мерки за информиране на населението за опасностите за околната 
среда от отпадъци  и повишаване на обществената заинтересованост за по широко участие в 
организираните мероприятия за предаване на опасни отпадъци от домакинствата. Разделното 
събиране на опасните битови отпадъци все още не е системно, а кампанийно. 

1.1.2.2. Третирани производствени и опасни отпадъци 

Количеството генерирани производствени отпадъци е с променливи характеристики 
през различните години. Същото се отнася и за състава им, като обобщаващото е, че всички 
те са с неопасни свойства. Значителна част от отпадъците се предават на специализирани 
фирми, притежаващи разрешения за дейности по оползотворяване,  а останалата част 
производствените отпадъци с неопасен характер се предават за обезвреждане , най-често за 
депониране.  

По-голямата част от производствените и опасни отпадъци не подлежат на последващо 
третиране и единствения вариант за тяхното обезвреждане, е чрез депониране. Това 
затруднява в голяма степен постигането на целите за намаляване на депонираните отпадъци 
на депата. На национално ниво за периода 2013-2018 г. предадените за оползотворяване 
производствени отпадъци представляват 23,2% от общо образуваните производствени 
отпадъци за периода, а отпадъците, предадени за обезвреждане – 49,1% от образуваните 
производствени отпадъци за периода. За разлика от предадените за оползотворяване 
производствени отпадъци, чиито количества намаляват в разглеждания период, количествата 
на предадените за обезвреждане производствени отпадъци се увеличават с близо 50% от 
2013 г. до 2018 г. 

Фигура № 1.1.2.2. Предадени за оползотворяване и предадени за обезвреждане производствени отпадъци 
за периода 2013–2018 г. 
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Източник: НСИ  

 Наложително е да бъдат предприети мерки за ограничаване депонирането на 
производствените отпадъци и да се търсят алтернативни методи за тяхното третиране. Така 
например текстилните отпадъците от производство на облекла биха могли да се предават за 
оползотворяване, чрез изгаряне. Този вариант е удачен, тъй като при него отпадъците се 
оползотворяват на 99%. Проблемът при него е, че в региона няма наличието на такава 
инсталация за изгаряне на отпадъци. Такива съоръжения има само в 2-3 големи града в 
България, което обезмисля тяхното третиране по този начин, тъй като транспортните разходи 
са големи. 

Необходимо е провеждане на разяснителни кампании и насърчаване на бизнеса към 
т.н. ”чисти технологии”. Фирмите и предприятията се нуждаят от стимул за търсене и на 
други методи за третиране на отпадъците или внедряване на нови технологии, целящи 
намаляване образуването на отпадъците. В последните години се променя философията и 
подхода към отпадъците, и по-конкретно се предлага преход от екологосъобразно 
управление на отпадъците като ключов фактор за опазване на околната среда и човешкото 
здраве, към политика на предотвратяване на тяхното образуване и включването им в 
икономическия цикъл, основан на „кръгова икономика“. 

Независимо от постигнатото, на ниво община няма достатъчна информация относно 
генераторите на производствени и опасни отпадъци и на операторите на инсталации за 
дейности с производствени и опасни отпадъци. 

1.1.2.3. Негодни за употреба пестициди 

Негодните за употреба пестициди са опасни отпадъци със съдържание на токсични 
химични вещества и някои от тях трудно се разграждат, натрупват се в организма и се 
разпространяват по въздуха, водата и мигриращите биологични видове, като по този начин 
се отлагат на разстояние от мястото на тяхното освобождаване. В резултат на това е 
наложена забрана за използването на някои от тях, като са включени в списъка на 
устойчивите органични замърсители. Поради редица обективни и субективни причини, 
свързани с необосновано и безразборно използване на препаратите за растителна защита и 
липсата на контрол в процеса на разпадане на бившите селскостопански организации, са 
създадени условия за натрупване на големи количества залежели и в голямата си част – 
негодни за употреба пестициди. В следствие, на това Общината съхранява временно същите, 
поради опасност от разпиляването им в околната среда в склад в югозападната част на град 
Попово по проект, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване 
на околната среда /ПУДООС/ и Швейцария. В изпълнение е проект на ПУДООС за 
обезвреждане на почти всички пестициди, съхранявани в общинските складове на 
територията на цялата страна. Проекта се осъществява по швейцарска програма и склада на 
Община Попово е включен в него. През  м.март 2019 г.  в изпълнение на договора, са 
предадени за обезвреждане 137,348 т негодни за употреба пестициди и препарати за 
растителна защита. Предстои през 2021 г. да приключи окончателното предаване и на 
описани опаковки  от препарати. Така на практика на територията на община Попово ще 
бъде ликвидирана опасността от замърсяване с негодни за употреба пестициди и препарати 
за растителна защита, които имат опасен характер.  

1.1.2.4. Изводи  
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 Източници на производствените и опасни отпадъци са юридически лица и като 
такива са задължени да изпълняват нормативните изисквания съгласно 
действащото законодателство за управление на отпадъците; 

 Управлението на производствените и опасните отпадъци се осъществява от 
РИОСВ Шумен, ИАОС и МОСВ. Необходима е добра комуникация с 
контролните органи при необходимост за предотвратяване рисковете за 
човешкото здраве и околната среда; 

 Няма достатъчна информация на ниво община, относно състоянието на 
производствените и опасните отпадъци като видове, количества, методи на 
третиране и др. 

1.1.3. Строителни отпадъци 

1.1.3.1. Образувани строителни отпадъци 

 Основни източници на строителни отпадъци на територията на общината, към които 
има задължение за управлението им, са строителните и ремонтните дейности в общинските 
структури, инфраструктурни обекти и тези на домакинствата в населените места.  Състоят се 
предимно от бетон, тухли, керемиди, камъни, земни маси, керамика, изолационни материали, 
мазилки и др.  

 В общ национален план строителните отпадъци са със сравнително малък 
относителен дял от образуваните производствени отпадъци – около 6,6%. В последните   
години в периода 2004 г.-2018 г. се наблюдават положителни тенденции за нарастване на 
относителния дял на оползотворените спрямо обезвредените строителни отпадъци, особено 
след влизане в сила изискване за изготвяне на планове за управление на строителните 
отпадъци (ПУСО) и съответно доклад с отчети за изпълнението им, показано в таблица 3.1. 

Таблица № 1.1.3.1. Строителни отпадъци предадени за оползотворяване и обезвреждане, 2008-2018 г. 

 

1.1.3.2. Третиране на строителни отпадъци  
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   На територията на Община Попово няма законово отредени площадки за съхранение 
или третиране на строителните отпадъци. В изпълнение  на задължението на общината по 
предоставяне на  площадка на гражданите за съхранение на строителни отпадъци от 
строителни и ремонтни дейности, Община Попово получи разрешение от Община 
Търговище за ползване на тяхната площадка, намираща се в землището на с. Пролаз, в 
рамките на РУСО Търговище. Община Търговище притежава склад за строителни отпадъци, 
който представлява бивша кариера за ломен камък и за него е разработен и одобрен проект за 
рекултивация на нарушения терен чрез запълване със строителни отпадъци, инертни 
материали и земни маси. Складирането на строителните отпадъци на бившата кариера в 
с.Пролаз е вид оползотворяване, тъй като същите се ползват за рекултивацията на 
нарушеният терен.  

Отпадъците, разрешени в проекта за рекултивация, които могат да бъдат приемани в 
склада в с.Пролаз, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците са показани в 
таблица 3.2 : 

Таблица № 1.1.3.2. 

Код на отпадъка Описание 
10 11 03 Отпадъчни материали на основата на стъклени влакна 
15 01 07 Стъклени опаковки 
17 01 01 Бетон 
17 01 02  Тухли 
17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 
17 01 07 Смеси на бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, 

различни от споменатите в код 17 01 06 
17 02 02 Стъкло 
17 05 04 Почва и камъни, различни от споменатите в код 17 05 03 
19 12 05 Стъкло 
20 01 02 Стъкло /само разделно събрано/ 
20 02 02 Почва и камъни /само за отпадъци от градини и паркове, с изключение на горен 

почвен слой, торф/ 

 Тази мярка обаче е недостатъчна за достигане на заложените цели по оползотворяване 
и рециклиране на строителни отпадъци в Закона за управление на отпадъците. 
Транспортните отстояния са значителна пречка за предпочитан метод за ползване от страна 
на генераторите на СО. Липсват съоръжения за предварително третиране, в т.ч. сортиране и 
раздробяване с цел оползотворяване на фракциите и използването на рециклирани материали 
от строителството и разрушаването на сгради. По тази причина липсват и точни данни за 
вида и количеството на образуваните строителни отпадъци през последните години. Не е 
въведена практика за организирано събиране и голяма част от генерираните СО попадат в 
общия поток със смесените битови отпадъци, особено при ремонтни дейности в 
домакинствата . С проведения анализ за морфологичния състав на битовия отпадък за 2020 
г.-2021 г., големият процент на инертни отпадъци – 20,86 %, се дължи предимно на 
строителните отпадъци. Основните проблеми, свързани със строителните отпадъци са 
неконтролираното изхвърляне на строителни отпадъци от гражданите и фирмите, което води 
до формирането на нерегламентирани сметища. Често населението неконтролирано изхвърля 
строителни отпадъци на незаконни сметища главно на входовете и изходите на населените 
места, както и замърсява зелените площи в самите населени места. За строителните 
отпадъци, от обичайните ремонти на жилищата, няма форма, по която да бъдат 
контролирани.  
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Правното регулиране на дейностите, свързани със строителните отпадъци и контрола 
върху тях са регламентирани със Закона за управление на отпадъците, Наредбата за 
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, 
съответно с общинска наредба за управление на отпадъците. Възложителите на СМР и/или 
на премахването на строежи отговарят за изготвянето на план за управление на строителните 
отпадъци (ПУСО).Контролът по изпълнение на ПУСО се осъществява от кмета на общината, 
на чиято територия се извършват СМР/премахването на строеж, или от оправомощено от 
него длъжностно лице. Така Общината ще може да получава надеждни данни, когато 
извършва процедурите за одобрение и отчитане на плановете за управление на строителните 
отпадъци и инвестиционните проекти, както и при проверката на документите с които 
възложителите на строителството доказват изпълнението на целите за рециклиране на 
строителни отпадъци. 

Необходимо е да се създаде организация за разделно събиране и транспортиране на 
строителните отпадъци. За въвеждане на система за разделно събиране на строителни 
отпадъци е необходимо осигуряване на открити контейнери - 8 куб. метра и за 
транспортиране да бъде осигурено и транспортно средство – автокран с платформа.  

Изграждането на площадка за временно съхранение и/или на съоръжение за 
третиране, в т.ч. рециклиране на строителните отпадъци, включва определянето на 
дейностите, операциите и съоръженията и технологичните връзки между тях, определяне на 
общия капацитет на площадката в зависимост от терена и прогнозното количество на 
отпадъците.  

На територията на Община Попово на площадката, на която се изгражда  „ Център за 
управление на отпадъците“ е предвидена зона за приемане на строителни отпадъци от 
извършващи ремонтни и строителни дейности от територията на общината.    

1.1.3.4. Изводи : 

 В Община Попово няма информация за количествата образувани и третирани 
строителни отпадъци; 

 На територията на Община Попово няма създадена организация за разделно 
събиране и транспортиране на строителните отпадъци; 

 На територията на Община Попово няма площадка за временно съхранение 
и/или на съоръжение за третиране на строителните отпадъци. 

  Предвидено и на територията на Община Попово на площадката, на която се 
изгражда  „ Център за управление на отпадъците“ да има зона за приемане на строителни 
отпадъци от извършващи ремонтни и строителни дейности от територията на общината.  
Съгласно изготвеният проект на площадката се предвижда: 

 Зона за приемане и съхранение на приеманите отпадъци. В нея се разпределят 
сортираните отпадъци по вид на материала: бетон, керамика, асфалт, тухли, 
керемиди, смесени фракции, скални материали и др.;  

 Зона за разполагане на съоръжения за оползотворяване на строителни 
отпадъци /в т.ч. трошачна и пресевна инсталация/;  

 Зона за съхранение и товарене на материали за повторна употреба;  
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 Зона за разполагане на контейнери за събиране на рециклируеми  отпадъци, 
като метали, хартия, пластмаси, дървесина и др., попаднали сред основните 
потоци. 

Предвижданата площадка заедно със съоръженията са сигурно средство, чрез което  ще 
Общината ще изпълнява целите за оползотворяване на строителните отпадъци. Проблемът 
пред Община Попово е необходимият  голям финансов ресурс за инвестицията.  Тъй като 
средствата се осигуряват от бюджета на Общината, реализацията на тази инвестиция ще бъде 
поетапна и продължителна във времето. 

1.1.4. Специфични потоци отпадъци 

1.1.4.1. Масово разпространени отпадъци (МРО) 

 В тази група влизат : отпадъците от опаковки,  излезлите от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС), излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване 
(ИУЕЕО), негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезлите от употреба 
гуми (ИУГ), отпадъчни масла и нефтопродукти. За всички изброени потоци масово 
разпространени отпадъци (МРО) е възприет в националното законодателство подход за 
прилагане на принципа за „разширена отговорност на производителя“, която включва 
организирането на разделното събиране, рециклирането и оползотворяването на МРО, в т.ч. 
изпълнението на нормативно определените цели за рециклиране и оползотворяване. 

1.1.4.1.1. Отпадъци от опаковки 

 Отпадъците от опаковки, формирани от домакинствата се събират чрез система за 
разделно събиране , извършвана от организация за оползотворяване. С разделното събиране 
на отпадъци се цели рециклиране, както и други форми на оползотворяване може да се 
постигне значително намаляване на количеството на депонираните отпадъци, което ще 
доведе до  съкращаване на разходите за събиране и обезвреждане  на отпадъците. 

 Община Попово има сключен договор за сътрудничество с Организация по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД от 2014 г. В общинския център  
град Попово, организацията е разположила цветни жълти контейнери /с зелени и жълти 
информационни табели/ за отпадъци от опаковки и периодично извозва количествата на 
събраните отпадъци от тях, на база сключен договор с общината от 2014 г. Броят на 
контейнерите с обем 1.1 м3 в града е общо 144 в 48 точки. Останалите населени места не са 
включени в системата за разделно събиране, тъй като са с население под 5000 души. Данните 
за събраните количества за периода 2016 г.-2019 г., в цветните контейнери отпадъци и 
количествата рециклируеми отпадъци от хартия, пластмаси, стъкло и метали, са дадени в 
таблица 1.1.4.1.1. 

Таблица № 1.1.4.1.1. 

Година Общо събрано 
количество, т 

Хартия, т Пластмаса, т Стъкло, т Метали,т 

2016 г. 158,016 

 

15,656 

 

14,873 

 

16,059 

 

0,783 

2017 г. 177,220 9,921 8,304 16,402 0,350 
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2018 г. 127,260 

 

7,960 

 

5,518 

 

15,965 0,158 

2019 г. 122,535 6,992 6,186 2,862 - 

От изложените данни може да се направи извода, че при непрекъснато нарастване на 
потреблението на опаковки, събираемостта намалява и количествата оползотворяеми 
отпадъци в тях също намалява. 

С  Решение № 81 по Протокол №8/28.05.2020 г., събраните битови отпадъци от 
община Попово, се извозват в с. Езерово, местност Чакмак баир, Община Белослав, област 
Варна, където се третират в инсталация за механично-биологично третиране на фирма 
„ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД, в съответствие с Договор Д-20-33/05.03.2020 г. и Договор Д-20-
135/15.10.2020 г. между Община Попово и фирма „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД. На практика 
Община Попово предава цялото количество битови отпадъци за сепариране, с отделяне на 
рециклируемите фракции за оползотворяване . Не изминал пълен отчетен период, но от 
предходните години данните показват, че разделното събиране на отпадъци от опаковки не 
постига заложените цели. Това налага през настоящия програмен период общината да търси 
ефективни мерки относно подобряване на събираемостта и постигане на националните цели 
за рециклиране. 

1.1.4.1.2. Отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване ( 
ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) 

 Управлението на потоците отпадъци от ИУЕЕО и НУБА има за цел защита на 
околната среда и човешкото здраве от една страна и оползотворяването на вложените в тях 
материали от друга страна. За ефективно функциониране на системите за събиране на 
отпадъците от ИУЕЕО и НУБА е необходимо предприемане на следните действия: 

 редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с тяхното 
неконтролирано обезвреждане; 

 запознаване със значението на символите, използвани за маркиране, 
изискванията при отделяне на батериите от уредите, където те са вградени и 
възможностите за участие в системите за събиране; 

 прилагането на задължително обратно приемане в местата за продажба; 
 осигуряване и поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба 

портативни батерии и акумулатори, като се спазва нормативните изисквания; 
 предаване на отпадъците от ИУЕЕО и НУБА на фирми, притежаващи 

разрешение за дейности с отпадъци, издадено по реда на Закона за управление 
на отпадъците.   

  Отпадъците от електрическо и електронно оборудване, включва следните категории:  

1.големи домакински уреди  

2. малки домакински уреди  

3. информационно-технологично и телекомуникационно оборудване  

4. потребителски уреди и фотоволтаични панели  
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5. осветителни тела  

5а. газозарядни лампи  

6. електрически и електронни инструменти (с изключение на големи единици 
стационарно промишлено оборудване)  

7. играчки, уреди за спорт и отдих  

8. медицински устройства(с изключение на всички имплантирани и замърсени 
продукти)  

9. инструменти за мониторинг и контрол  

10. автомати  

б) ИУЕЕО, образувано в резултат на употребата на ЕЕО  

в) Отпадъците, образувани при предварително третиране на ИУЕЕО.  

Съгласно чл.27, ал.1 от Наредбата за ИУЕЕО, Кметът на общината оказва съдействие 
на организациите по оползотворяване, като определя местата за разполагане на 
необходимите елементи на системата за разделно събиране и предаване на ИУЕЕО. 

Изпълнение на задълженията за участие в системите за разделно събиране се 
осъществява, като се сключат договори с организации по оползотворяване на ИУЕЕО, лица, 
които изпълняват задълженията си индивидуално или други лица, притежаващи документи 
по чл.35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране или 
оползотворяване на отпадъци на територията на общината.  

Община Попово извършва разделно събиране на отпадъците от излязло от употреба  
електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори 
/НУБА/, чрез сключен договор от 2015 г.  с “Екостийл” ЕООД гр. София на площадка в 
промишлена зона Попово . Договорът изтече през 2020 г. и Общината ще разчита за 
възможност за покриване на дейността с изграждането на  общински „Център за управление 
на отпадъците“. На този етап   населението в общината ползва специалните контейнери за 
негодните за употреба батерии, които са поставени в големите търговски обекти и в обектите 
на телекумуникационните оператори, което се отнася за малките и портативен тип батерии. 

1.1.4.1.3. Излезли от употреба МПС, излезли от употреба гуми, отпадъци от масла 

 Информацията за управлението на отпадъците от излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС), отработени масла, се набира чрез годишни отчети, 
регламентирани в съответните наредби за управление на специфичните отпадъчни потоци и 
се предоставя от генераторите на  Изпълнителната агенция по околната среда и водите 
(ИАОС ). На етапа на изготвяне на настоящата общинска Програма за управление на 
отпадъците няма данни за количествата на разделно събирани масово разпространени 
отпадъци – излезли от употреба МПС, отработени моторни масла, както и за излезли от 
употреба автомобилни гуми.  
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 На територията на Община Попово няма инсталации и съоръжения за отработени 
моторни масла, както и за излезли от употреба автомобилни гуми , с изключение на 
площадките за ИУМПС, които ги събират.  На територията на общината функционират 
площадки в с. Славяново, с. Светлен и гр. Попово, от частни инвеститори, на които могат да 
се предават ИУМПС и ОЧЦМ от гражданите на общината. Липсва организация за 
дейностите по управлението на отпадъци от ИУМПС, когато са изоставени на общински 
терени, включително улиците и тротоарите в населените места. 

1.1.4.1.4. Изводи 

 Недостатъчно е информиране и насърчаване на потребителите за събиране на 
МРО, а в голяма степен за успешното управление на масово разпространените 
отпадъци играе роля информирането и комуникацията с населението; 

 Общината няма осигурена площадка за събиране на МРО от ИУЕЕО ИУМПС, 
ИУГ, отработени масла и нефтопродукти. Разчита се на частни инвеститори и 
местен бизнес; 

 Липсва информация на ниво община, относно генераторите и количествата на 
МРО; 

 Недостатъчно е информирането на населението в общината, относно влиянието 
на МРО върху човешкото здраве, околната среда, значение на маркировката. 

1.1.4.2. Утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води - ПСОВ 

1.1.4.2.1. Общи данни 

Утайките от ПСОВ представляват органичен продукт, който се получава в резултат на 
пречистването на отпадъчни води след утаяването на остатъчните вещества. Те се генерират 
при отделянето на тези остатъчни продукти по време на различните етапи в процеса на 
пречистване на отпадъчните води. Утайките съдържат ценни за земеделието съставки (сред 
които органични вещества, азот, фосфор, калий, и, в по-малка степен, калций, сяра и 
магнезий), но също така те могат да съдържат и замърсители, които обикновено включват 
тежки метали, органични замърсители и патогенни организми, в случай че не бъдат 
намерени и приложени съответните решения за тяхното стабилизиране, съхранение и/или 
оползотворяване. 

 На територията на Община Попово от 2012 г. съществува ГПСОВ за пречистване на 
отпадъчните води на град Попово. Утайките, образувани в следствие от дейността се 
третират чрез последователното им подлагане на аеробна стабилизация и последващо 
механично обезводняване. Образуваните излишни утайки се отвеждат в аеробен дигестер, 
където се извършва стабилизация на утайките. В дигестера протичат процеси, при които се 
намалява сухото тегло на утайките и се намалява количеството на патогените (болестотворни 
бактерии и вируси). Така обработената утайка не съдържа болестотворни микроорганизми, 
което я прави годна за употреба в селското и горското стопанство, като почвен подобрител. 
Стабилизираната утайка от дигестера със съдържание на вода около 96% се обезводнява 
механично от лентова филтър преса. В резултат на това се получава "утайков кек" със 
съдържание на сухо вещество 25%.  Утайките от пречиствателната станция периодично се 
изследват в акредитирана лаборатория. Данните показват, че  количествата генерирани 
утайки от ПСОВ са напълно годни за оползотворяване по методите, предложени в 
Национален стратегически план за управление на утайките – НСПУУ .  
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 Най-голямо приложение за миналия програмен период съгласно НПУО , утайките от 
ПСОВ са ползвани за рекултивация, укрепване и стабилизиране на нарушени терени (горски 
терени, депа, мини). Според утвърдената Програма за управление на утайките от ГПСОВ - 
Попово, образуваните количества се ползват за подобряване на нарушени терени и 
рекултивация. За 2020 г. са генерирани 238,00 т.  утайки от ГПСОВ – Попово, които са 
предени за оползотворяване чрез рекултивация на фирма „Голдън фийлд“ ООД на кариера 
„Златна нива“ , община Каспичан . През настоящия програмен период следва Общината и В 
и К дружеството да  насочат този ресурс за оползотворяване в подходящи проекти на 
територията на общината.  Няма интерес от земеделски производители за ползването им за 
наторяване като източник на азот и фосфор. Очаква се нарастващи нужди от органично 
наторяване, свързано със съвременно третиране на утайките, което да гарантира 
премахването на патогенните организми и контрола върху замърсителите, да доведат до 
използването на утайките върху земеделски земи. В последните години все по-голям интерес 
представлява процесът на компостиране на утайки от градските пречиствателни станции с 
цел получаване на компост или органичен почвен подобрител. На този етап на територията 
на общината няма площадка за компостиране.  Община Попово е започнала подготовка за 
изграждане на площадка за компостиране на растителни и  биоразградими отпадъци, като 
част от общинския „Център за управление на отпадъците“, която ще може да приема и 
утайките от ГПСОВ Попово. 

1.1.4.2.2. Изводи:  

 Образуваните от ГПСОВ Попово  количества утайки са годни за 
оползотворяване;  

 Ползват се 100 % за оползотворяване за рекултивация на кариера „Златна 
нива“, община Каспичан. Предстои влагане в местни обекти и проекти; 

 Няма интерес от земеделски производители за ползването им за наторяване.  
 Утайките от ГПСОВ Попово могат да бъдат ползвани за получаване на 

компост. Предстои реализиране на инвестиционен проект; 
 Няма направен анализ относно ползването им за енергийни нужди и няма 

проявен интерес от бизнеса в тази насока. 

1.1.4.3. Отпадъци от лечебни и здравни заведения 

1.1.4.3.1. Общи данни 

На територията на Община Попово има 1 многопрофилна болница – МБАЛ Попово , 2 
лечебни заведения за извънболнична помощ, 1 медицински център, 1 диагностични 
лаборатории , 9 дентални практики и 2 броя други лечебни заведения . На практика това са и 
генераторите на отпадъците от лечебна и здравна дейност в общината. 

 Управлението на отпадъците от лечебни и здравни заведения е уредено основно чрез 
Закона за управление на отпадъците и Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към 
дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните 
заведения.  

 Съгласно действащата нормативна уредба, във всяко лечебно заведение и практика, 
отпадъците се разделят на мястото на тяхното образуване на опасни и такива, които не 
притежават опасни свойства (неопасни), след което се предават за третиране на 
специализирани фирми, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци от 
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здравеопазването. На територията на Община Попово няма действащо съоръжение или 
инсталация за третиране на отпадъците от лечебните и здравните заведения.  

1.1.4.3.2. Изводи: 

 Отговорността за управлението на болничните отпадъци е на медицинските 
заведения, в които се образуват; 

 Болничните и здравни заведения и кабинети имат въведени задължения за 
сключване на самостоятелни договори за предаване на формираните отпадъци 
за обезвреждане на лица притежаващи разрешение за дейности с отпадъци от 
здравеопазването; 

 Няма налична информация,на базата на която може да се направи анализ за 
състоянието на този специфичен поток отпадъци. 

ОБЩИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Битови отпадъци 

 Основен източник на битовите отпадъци в общината са домакинствата – над 
80% от битовите и приравнените на тях отпадъци; 

 Намалява общото количество на образуваните битови отпадъци, като най-
съществено е намалението за  2020 г.; 

 Средната нормата на натрупване за общината възлиза на 232 кг/ жител/ год., 
пред вид спецификата на района. Стойността е значително по-малка спрямо 
средната за страната - 407 кг/ жител/ год ; 

 Намалява количеството на директно депонираните битови отпадъци, като от 
м.октомври 2020 г. 100 % постъпват в инсталация за третиране. Така на 
практика директното депониране на битовите отпадъци е сведено на нула; 

 В състава на образуваните битови отпадъци биоразградимите представляват 
36,94 %. Високият процент е предпоставка за бъдеще действия по отношение 
на разделното събиране и компостирането; 

 Рециклируемите фракции от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали са 
39,66 %. Високият процент е предпоставка за бъдеще действия по отношение 
на разделното събиране и предварителното третиране. 

Производствени и опасни отпадъци 

 Източници на производствените и опасни отпадъци са юридически лица и като 
такива са задължени да изпълняват нормативните изисквания съгласно 
действащото законодателство за управление на отпадъците; 

 Управлението на производствените и опасните отпадъци се осъществява от 
РИОСВ Шумен, ИАОС и МОСВ. Необходима е добра комуникация с 
контролните органи при необходимост за предотвратяване рисковете за 
човешкото здраве и околната среда; 

 Няма достатъчна информация на ниво община, относно състоянието на 
производствените и опасните отпадъци като видове, количества, методи на 
третиране и др. 

Строителни отпадъци 
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 В Община Попово няма информация за количествата образувани и третирани 
строителни отпадъци ; 

 На територията на Община Попово няма създадена организация за разделно 
събиране и транспортиране на строителните отпадъци; 

 На територията на Община Попово няма площадка за временно съхранение 
и/или на съоръжение за третиране на строителните отпадъци. 

Специфични потоци отпадъци 

МРО от опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ , отработени масла 

 Недостатъчно е информиране и насърчаване на потребителите за събиране на 
МРО, а в голяма степен за успешното управление на масово разпространените 
отпадъци играе роля информирането и комуникацията с населението; 

 Общината няма осигурена площадка за събиране на МРО от ИУЕЕО ИУМПС, 
ИУГ, отработени масла и нефтопродукти. Разчита се на частни инвеститори и 
местен бизнес; 

 Липсва информация на ниво община, относно генераторите и количествата на 
МРО; 

 Недостатъчно е информирането на населението в общината, относно влиянието 
на МРО върху човешкото здраве, околната среда, значение на маркировката. 

Утайки от ПСОВ 

 Образуваните от ГПСОВ Попово  количества утайки са годни за 
оползотворяване;  

 Ползват се 100 % за оползотворяване за рекултивация на кариера „Златна 
нива“, община Каспичан. Предстои влагане в местни обекти и проекти; 

 Няма интерес от земеделски производители за ползването им за наторяване.  
 Утайките от ГПСОВ Попово могат да бъдат ползвани за получаване на 

компост. Предстои реализиране на инвестиционен проект; 
 Няма направен анализ относно ползването им за енергийни нужди и няма 

проявен интерес от бизнеса в тази насока. 

Отпадъци от лечебни и здравни заведения 

 Отговорността за управлението на болничните отпадъци е на медицинските 
заведения, в които се образуват; 

 Болничните и здравни заведения и кабинети имат въведени задължения за 
сключване на самостоятелни договори за предаване на формираните отпадъци 
за обезвреждане на лица притежаващи разрешение за дейности с отпадъци от 
здравеопазването; 

 Няма налична информация,на базата на която може да се направи анализ за 
състоянието на този специфичен поток отпадъци. 

1.2 Анализ и оценка на действащото национално законодателство по управление на 
отпадъците и стратегическите/програмните документи в контекста на правата и 
задълженията на общините 
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 Националната правна рамка е построена в цялост и съдържа конкретни разпоредби, 
адресиращи 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. 
Поставят се високи и конкретни изисквания към местните власти относно подобряване на 
йерархията на управление на потоците отпадъците. Несправянето с тези задължения води до 
сериозни финансови последици за общините и съответно – за населението и бизнеса.   

Мерките в настоящата програма са в съответствие с изискванията на действащото 
законодателство и изпълнението им следва да се съобрази със следните нормативни актове: 

1. Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.); 
2. Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г.); 
3. Закон за устройство на територията Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г.,; 
4. Закон за местните данъци и такси Обн. ДВ. бр.117 от 10 Декември 1997г; 
5. Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. (Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014 г.) за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, 
както и реда за водене на публични регистри. Наредбата определя 
изискванията за предоставяне на информация на НСИ и ИАОС относно 
отпадъците и съоръженията и инсталациите за отпадъци, вкл. информация от 
общините.;  

6. Наредба № 2 от 23.07.2014 г. (Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г.) за 
класификацията на отпадъците. Наредбата въвежда европейската 
класификация на отпадъците, задължителна за прилагане и от общините.  

7. Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 
06.12.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.) 

8. 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.) 

9. Наредба №7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят 
площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци; 

10. Наредба №7 от 19.12.2013 год., 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.); 

11. Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите 
отпадъци, Приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г., Обн. ДВ. бр.11 от 31 Януари 
2017 г. 

12.  Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали, Обн. ДВ.. бр.98 от 8 Декември 2017 г.; 

13. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 
2012г.; 

14. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 
опасни отпадъци Обн. ДВ. бр.29 от 30 Март 1999 г.; 

15. Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на 
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието Обн. ДВ. бр.63 от 12 Август 
2016 г.; 

16. Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти -  08.01.2013 г. 
(приета с ПМС №352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.); 

17. 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.; 
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18. Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Обн. 
ДВ. бр.100 от 19 Ноември 2013 г.,  

19. Наредба за батерии и акумулатори и за негодните за употреба батерии и 
акумулатори, Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013 г.; 

20. Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Обн. ДВ. 
бр.73 от 25 Септември 2012 г.; 

21. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми, Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004 г., ; 

22. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда, Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003 г.; 

23. Наредба 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 Приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., 
обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., в сила от 11.09.2007г.; 

24. Наредба за управление на отпадъците на територията на община Попово; 
25. Програма за опазване на околната среда на община Попово 2021-2027; 
26. Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г. 
27. Методически указания за разработване на общински програми за управление 

на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД-883/23.09.2021 г. на министъра на 
околната среда и водите; 

28. Действащите общински стратегии, планове (в т.ч. Общинския план за 
развитие), програми и наредби с отношение към управлението на отпадъците 

 Законодателството на ЕС за управление на отпадъците включва три категории 
законодателни актове:  

1. Рамково законодателство: Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени 
директиви и Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци.  

2. Законодателство относно операции и съоръжения по третиране на отпадъци: 
Директива за индустриални емисии 2010/75/ЕС /относно изгаряне на отпадъци и 
изисквания за комплексни разрешителни за определени инсталации за третиране 
на отпадъци/ и Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно 
депонирането на отпадъци.  

3. Законодателство относно специфични потоци отпадъци и включва следните 
базови директиви: Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и 
акумулатори и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО; Директива 2012/19/ЕС 
относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване; Директива 94/62/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките 
и отпадъците от опаковки; Директива (ЕС) 2019/904 Европейския парламент и на 
Съвета от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на 
определени пластмасови продукти върху околната среда; Директива 2000/53/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите 
от употреба моторни превозни средства; Директива 2020/362/ЕС на Комисията от 
17 декември 2019 г. за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни 
средства; Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за 
обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили; 
Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, 
и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в 
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земеделието и Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 г. относно 
отпадъците от производство на титанов диоксид.  

Рамкова директива за отпадъците (РДО) с посл. изм. (Директива (ЕС) 2018/851) 

Отпадъците, според определението в член 3, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО са 
„всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се 
освободи, или е длъжен да се освободи“. Те представляват огромна загуба на ресурси под 
формата както на материали, така и на енергия. Освен това управлението и обезвреждането 
на отпадъците може да окаже сериозно въздействие върху околната среда. Депата за 
отпадъци например заемат земни площи и могат да предизвикат замърсяване на въздуха, 
водата и почвата, докато изгарянето може да доведе до емисии на опасни замърсители на 
въздуха. Поради това целта на политиките на ЕС в областта на управлението на отпадъците е 
да се намали въздействието на отпадъците върху околната среда и здравето и да се 
повиши ефективността при използването на ресурсите в ЕС. Дългосрочната цел на тези 
политики е да се намали количеството отпадъци, а когато образуването им не може да бъде 
избегнато, да се насърчава тяхното използване като ресурси и да се постигнат по-високи 
равнища на рециклиране и безопасно обезвреждане на отпадъците. 

РДО, освен посочената йерархията на отпадъците, въвежда и други ключови 
разпоредби за страните-членки, съответно за техните компетентни национални, регионални и 
местни власти, отговорни за съответните политики:  

 да се постигне повторна употреба и рециклиране на минимум 50% от битовите и 
приравнените на битовите отпадъци  

 да се постигне рециклиране и оползотворяване на най-малко 70% от отпадъците 
от строителство и от разрушаване на сгради  

 да се разработят национални програми за предотвратяване на образуването на 
отпадъци  

 да се въведе разделно събиране минимум за битовите отпадъци и подобни 
източници от хартия, метал, пластмаса и стъкло  

 въвежда процедура за определяне на критерии за край на отпадъка и 
специфицира в кои случаи вещества или предмети, получени в резултат от 
производствен процес, представляват странични продукти, а не отпадъци; 

 разграничава кога изгарянето на отпадъци е ефективно от енергийна гледна 
точка и се счита за операция по оползотворяване; 

 определя ясно разликата между „оползотворяване” и „обезвреждане” на 
отпадъци  

 въвежда „разширена отговорност на производителя” като едно от средствата за 
подпомагане на разработването и производството на стоки, при които се отчита 
и се улеснява ефективното използване на ресурси по време целия им жизнен 
цикъл.  

Директива (ЕС) 2019/904 Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година 
относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху 
околната среда. Една от основните цели на директивата е да се намали количеството на 
пластмасовите отпадъци. Съгласно новите правила до 2021 г. ще бъдат забранени 
пластмасовите чаши, чинии, прибори, сламки и др. До 2029 г. целта е за 90% разделно 
събиране на пластмасови бутилки, както и целта за рециклирано съдържание на 
пластмасовите бутилки от най-малко 25% до 2025 г. и 30% до 2030 г. 
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Изводите, които могат да се направят от този анализ са, че Община Попово прилага 
законодателството на национално и местно ниво и съумява да изпълнява вменените ѝ 
задължения в подзаконовата нормативна уредба, а именно:  

 Изготвят се периодични отчети за изпълнение на програмните документи, които 
е препоръчително да се публикуват на интернет страницата на община; 

 Определени са целите и насоките на общината за изпълнение на 
законодателството. Общината е предприела мерки за поетапно изпълнение на 
целите и приоритетите за третиране на отпадъците на територията си. Наред с 
новопредстоящите нормативни промени в законодателството по отношение на 
сектор управление на отпадъците е необходимо навременно отразяване на 
нормативните промени в местната нормативна уредба, както и промени в 
нормативните документи на общината, съобразно местните условия и 
възникващи потребности в общината;  

 В Община Попово е изградена и работи ефективна система за разделно събиране 
на отпадъците от хартия, пластмаса, стъкло и метал в сътрудничество с 
организация по оползотворяване «Булекопак» АД. Ежегодно се провеждат 
различни разяснителни кампании, както съвместно с Общината, така и 
самостоятелно от организацията 

 Осигурява се финансов ресурс за извършването на дейностите по управление на 
отпадъците на територията на общината, както и за внасянето на отчисленията 
за депониране на отпадъците; 

 Община Попово е предприела действие за изграждане в имоти с идентификатор 
№57649.55.146, №57649.55.139 и №57649.55.138, на „ Център за управление на 
отпадъци“. Съгласно проектната документация се предвижда изграждането на 
зона за предварително третиране на смесените битови отпадъци, генерирани от 
територията на общината, с което ще се намалят количествата на депонираните 
отпадъци;  

 Води се отчетност на количествата събрани и депонирани отпадъци. 
Необходимо е ежегодно публикуването им на интернет страницата на общината; 

 Предприети са мерки за разделно събиране на опасните отпадъци; 
 Спазват се изискванията на подзаконовата нормативна уредба при определяне на 

площадки за събиране и/или третиране на отпадъци; 
 Определени са правата и задълженията на гражданите и фирмите, относно 

управлението на отпадъците в Наредбата за управление на отпадъците на 
територията на Община Попово. За ефикасно управление на дейностите по 
отпадъците е необходимо периодично изменение и допълване на Наредбата, 
съобразно изискванията и задълженията на националното законодателство; 

 Общината организира дейностите по управление на отпадъците чрез проведена 
процедура по ЗОП и сключен договор с външни фирми – изпълнител.  Община 
Попово е въвела организирано сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците 
във всички населени места 

 С въвеждането на системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки се 
наблюдава тенденция към намаляване на количествата отпадъци за депониране.  
Чрез непрекъснато разширяващата се система от цветни контейнери на 
територията на Общината, се увеличава и количеството на предадените за 
рециклиране и оползотворяване отпадъци, както и намалява количеството на 
депонирани такива. 

 Съгласно промените в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е необходимо 
Общинският съвет да приеме основите за изчисляване размера на такса битови 
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отпадъци за всяка от услугите по чл. 62 от ЗМДТ с Наредбата по чл. 9 от ЗМДТ 
(Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Попово).  

Принципи:  

При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в Програмата, се спазват 
основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в общата европейска и 
национална политика в тази област, както и основните принципи, на които се основава 
Националния план за управление на отпадъците. 

 „Устойчиво развитие” - използване на природите ресурси по начин, който не 
ограничава възможността да бъдат използвани от бъдещите поколения. 

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

 „Превантивност” – проблемите с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и 
избягвани на възможно най-ранен етап за предотвратяване на замърсяването. 

 „Йерархия на управлението на отпадъците” - описва предпочитаната 
последователност на операциите и дейностите с отпадъците в йерархичен ред - 
предотвратяване; рециклиране, повторна употреба и екологосъобразно 
обезвреждане. 

 „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.  

 „Интегрирано управление на отпадъците” - комплекс от законодателна, 
институционална и технологична дейност, целяща предотвратяване 
образуването на отпадъци или тяхното редуциране чрез рационално 
оползотворяване изразяващо се в повторната им употреба и увеличаването на 
рециклирането им. 

 „Близост” и „Самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани 
възможно най-близко до мястото на тяхното образуване. 

 „Участие на обществеността” – заинтересованитe страни, както и широката 
общественост имат възможност да участват в разработването на плановете за 
управление на отпадъците и имат достъп до тях след одобрението им.  

1.3. Анализ и оценка на прилагането на законодателството по управление на 
отпадъците на местно ниво 

1.3.1. Анализ на съществуващото положение 

Отговорните лица по управлението на дейностите с отпадъците са: Общински съвет, 
Кмет на общината, Заместник- кмет, Кметове на населени места и Кметски наместници, 
както и специалистите по екология и опазване на околната среда от Общинската 
администрация. 

Във връзка с финансовото, правното, административното и друго обезпечаване на 
политиката за управление на отпадъците функции са възложени на Дирекция 
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"ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА": от 
Общата администрация. 

Планирането, регулирането и налагането на законодателството по управление на 
отпадъците зависи от наличните човешки ресурси в общината. За да се подпомогне 
изпълнението на законодателството, компетентните органи на национално, регионално и 
общинско ниво се нуждаят от достатъчен и добре обучен персонал, ангажиран с:  

 разработване и прилагане на законодателството, технически стандарти и 
ръководства за дейностите по управление на отпадъците;  

 разработване на политиката за управление на отпадъците, планиране и 
прилагане на местно ниво;  

 съгласуване на разрешения за дейности с отпадъци и за изграждане и 
експлоатация на инсталации за оползотворяване и обезвреждане;  

 упражняване на контрол, извършване на проверки и мониторинг на дейностите 
и инсталациите, образуващи и/или третиращи отпадъци;  

 иницииране и налагане на мерките по прилагане на законодателството;  
 събиране, обработка, анализиране и докладване на данни;  
 подготовка, разработване, оценка, прилагане и надзор на проекти за 

изграждане на общинската инфраструктура за отпадъци.  

 Изпълнението на настоящата Програма за управление на отпадъците в община 
Попово за периода 2021- 2028 г., изисква подобряване на институционалния капацитет и 
засилване на контролните функции на местно ниво.  

 Планирането и установяването на финансово обезпечени и поносими за населението 
системи за събиране (включително разделно) и транспортиране на отпадъците, изграждането 
и експлоатацията на съоръжения и инсталации, е предизвикателство за голяма част от по-
малките общини. Това налага приемането на мерки за насърчаване на кооперирането между 
общините, с цел изпълнение на техните отговорности и ще подпомогне усъвършенстването 
на системите за управление на отпадъците в общините и чрез регионалните инициативи ще 
бъде осигурен достъп до необходимото ноу-хау и техническа инфраструктура за 
обезвреждане на приемлива за населението цена.  

В дейностите по управление на отпадъците са ангажирани следните инстситуции: 
Община Попово; Общински съвет – Попово; Регионално сдружение за управление на 
отпадъците – регион Търговище, което обхваща общините: Търговище и Попово; и 
служителите на Общинската администрация, отговорни за сметосъбирането и 
сметоизвозването от територията на община Попово. 

Дейностите по управление на отпадъците на местно ниво в община Попово се 
осъществяват чрез: 

 изпълнение на Общинската програмата за управление на отпадъците и 
 спазване на Наредбата, приета от Общински съвет Попово, имаща отношение 

към темата с отпадъците. 

 В Общината управлението на отпадъците се извършва от Кмет - ресорен Заместник 
кмет – Кметове на населени места, Дирекция "МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ЕКОЛОГИЯ И 
ТРАНСПОРТ", Старши експерт „Еекология“ и Младши експерт „Екология“. 
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 Съгласно приетата с решение на Общински съвет Попово структура на общинската 
администрация, отговорна за дейностите по опазване на околната среда и в частност по 
управление на отпадъците е Дирекция "МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ЕКОЛОГИЯ И 
ТРАНСПОРТ", която отговаря пряко за дейностите по екология, озеленяване и чистота.  

Служителите, назначени да отговарят за проблемите по управление на отпадъците 
притежават необходимото образование, професионална  компетентност и опит за заемане на 
съответните длъжности.  

Прегледът на функциите за управление на отпадъците в общината показва, че:   

 По отношение на политиката за отпадъците, в Общината са изготвени планови 
и нормативни документи в областта на управлението на отпадъците; 

 Дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, 
съхраняване, транспортиране, третиране на отпадъци са организирани; 

 Ежегодно се разработва и приема годишна план - сметка за дейности с 
отпадъците, като те се обезпечават финансово, чрез определяне на годишните 
такси за свързаните с отпадъци услуги и други;  

 Дейности по наблюдение и контрол - извършване на контрол, в т.ч. 
превантивен, текущ и последващ контрол и координация с други органи, 
налагане на санкции са недостатъчни; 

 Необходимо е да се подобрят дейностите за информиране и привличане на 
обществеността - обществени консултации и привличане на обществеността, 
информационно-разяснителни дейности и кампании. 

 По отношение на състоянието на човешките ресурси с възложени функции за 
отпадъци, прегледът показва, че: 

Персоналът, натоварен с функции за управление на отпадъците притежава 
необходимите качествени характеристики и професионална квалификация, но следва да се 
предвидят мерки за повишаване на квалификацията, тяхното задържане и професионално 
развитие предвид настъпващите промени в законодателната рамка, чрез изготвяне на 
планове за специализирани обучения и чрез обучения по други проекти и програми; 

 Общината разполага с необходимата материално-техническата и 
информационна обезпеченост на персонала за изпълнение на функциите - 
осигурени помещения, офис оборудване и не е необходимо да се предвиждат 
мерки в тази насока. 

За повишаване на професионалната квалификация и качествените характеристики на 
служителите, ангажирани с управлението на отпадъците, се препоръчва включването им в 
дейности за повишаване на професионалната квалификация и осигуряване на посещения на 
семинари, специализирани курсове и обучения. 

В община Попово към момента на разработване на настоящата Програма за 
управление на отпадъците има действаща Наредба да управление на отпадъците, във връзка 
с чл.22, ал.1 от ЗУО. Наредбата за управление на отпадъците урежда правата и задълженията 
по отношение на дейностите за управление на отпадъците на територията на общината, на 
физически лица, които живеят или временно пребивават в общината, както и на 
юридическите лица, които осъществяват стопанска дейност на нейната територия. Наредбата 
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регламентира реда и условията за изхвърлянето, събирането, транспортирането, 
оползотворяването, обезвреждането и контрола върху дейностите с отпадъците. 

Прилагането на нормативната уредба, свързана с управлението на отпадъците на 
местно ниво се извършва от Директора на Дирекция "МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ЕКОЛОГИЯ И 
ТРАНСПОРТ", Старши експерт „Еекология“ и Младши експерт „Екология“. Всички 
отговорни служители имат необходимото образование и квалификация. По населени места 
контролни правомощия имат и кметовете на кметства и кметските наместници.   

Актовете се съставят от служители на Общинската администрация и от представители 
на РИОСВ – Шумен, за замърсени терени и неправомерно изхвърляне на отпадъци и за 
нарушения на наредбите, приети от Общинския съвет - Попово. 

 В областта на дейностите с отпадъци общината има разработени програмни и 
нормативни документи, актуални спрямо приетите документи на национално ниво.  

Контролната дейност, свързана с налагането на санкции се извършва от длъжностни 
лица в общинска администрация и инспекторите от РИОСВ.  

 Контролната дейност  може да бъде подобрена чрез:  

 Подобряване на координацията между контролните органи на различно 
подчинение;  

 Провеждане на обучения по Закона за управление на отпадъците за 
контролната дейност на общината; 

 Провеждане на обучение по изискванията за съставяне на констативни 
протоколи и наказателни постановления; 

 Максимално използване на възможностите на НПО да участват и да 
подпомагат контролната дейност на инспекторите за подобряване на уменията 
и подходите за налагане на глоби и санкции, както и за популяризиране на 
непрекъснато променящото се законодателство.  

 Задълженията на Кмета на общината по отношение управление на отпадъците са 
разписани в Глава I на ЗУО, Раздел III Задължения на органите на местното самоуправление 
и местната администрация. Кметът на община е отговорен за: 

 осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци; 
 събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения; 
 почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 
 избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения; 
 организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата; 
 разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-

малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и 
стъкло; 

 организирането на разделно събиране на опасните и биоразградими битови 
отпадъци. 
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1.5.2. Изводи и препоръки  

 Община Попово прилага законодателството по управление на отпадъците на местно 
ниво; 

 Функциите на структурните звена в общата и специализираната администрация 
осигуряват в голяма степен възложените с нормативната уредба правомощия. 
Функциите на отделните дирекции са разписани в Устройствения правилник на 
общинската администрация. Не се наблюдават смесване и дублиране на функции 
между основните звена, като за дадена дейност по отпадъците всяко звено има ясно 
формулирани функции за нейното изпълнение, което е предпоставка за добра 
координация между отделните звена; 

 Препоръчително е отговорните служители да преминават обучения във връзка с 
нормативните промени в изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове, 
свързани с управлението на отпадъците за повишаване на експертизата, в т.ч. по 
отношение на контролните им функции. Например, НСОРБ и АСЕКОБ биха могли да 
бъдат бенефициенти по различни програми за разработване и осъществяване на 
обучителни програми на всички общини, каквито успешни обучения са провеждани 
от тези две национални организации на общините през изминалия период;  

 Националното законодателство ясно разграничава и регламентира отговорностите на 
институциите на централно и местно ниво по отношение извършването на инспекции 
и контрол на дейностите с отпадъци, във връзка с което следва да се подобри връзка с 
РИОСВ, ИАОС, относно информацията за потоците отпадъци, МРО, медицинските 
отпадъци, които имат обществено значение; 

 Необходимо е общината да изготвят годишен план и годишен отчет за контролната 
дейност по отпадъците, които да се одобряват от ръководството на общината, а 
резултатите от контролната дейност да се публикуват периодично на интернет 
страницата за осведомяване на обществеността; 

1.4. Анализ на дейността на Регионалното сдружение за управление на отпадъците 

 Обект на анализа е дейността на регионалното сдружение за управление на 
отпадъците. Дейността на РСУО е регламентирана в чл. 24 – чл.28 от Закона за управление 
на отпадъците. 

От 2012 г. със Закона за управление на отпадъците са въведени конкретни изисквания 
и правила за създаването и функционирането на РСУО, за да се подпомогнат общините за 
общо управление на битовите отпадъци, и особено за изграждането и експлоатацията на 
съоръжения за битовите отпадъци и подготовка и реализация на проекти с европейско и 
национално финансиране. 

Общините, включени във всеки от регионите, определени с Националния план за 
управление на отпадъците, съгласно чл. 24, ал.1 от ЗУО, създават регионално сдружение. 
Регионалното сдружение е юридическо лице със седалище в общината, която е собственик 
на терена, върху който е изградено съоръжението за третиране на отпадъци. Съществен 
стимул за общините да преминат към регионален принцип на управление на отпадъците е 
разпоредбата на ЗУО, приета през 2010 г., съгласно която 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.  
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Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, Общините, включени 
във всеки от регионите, определени с Националната програма за управление на дейностите 
по отпадъците (НПУДО 2009-2013 г.), 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 
ефективно събиране, транспортиране и третиране на отпадъците, съобразно изискванията на 
ЗУО, както и изпълнение на задълженията по ЗУО на общините, при минимизирани 
съвкупни разходи. 

Общото събрание на Регионалното сдружение е компетентно да взема решение 
относно въпросите, свързани с определяне на отделните съоръжения за третиране на 
отпадъци, структурата и развитието на Регионалната система за управление на отпадъци, 
възлагане на обществени поръчки и избор на доставчици и изпълнители по изграждането на 
елементите на регионалната система за управление на отпадъци, провеждане на процедури за 
избор на оператор/и на регионалната система за управление на отпадъците, приемане на 
инвестиционна програма за развитието на регионалната система за управление на 
отпадъците и относно собствеността на регионалното депо и/или на съоръженията за 
третиране на отпадъци. 

Община Попово участва в Регионално сдружение по реда на Закона за управление на 
отпадъците с общините от региона, съгласно Националната програма за управление на 
дейностите по отпадъците. Регионалното сдружение за управление на отпадъците /РСУО/ на 
регион –Търговище включва две общини от област Търговище: Община Търговище и 
община Попово. На 03.02.2011 г. е създадено Регионално сдружение за управление на 
отпадъците  (РСУО) за регион Търговище, състоящо се от председател – кмета на Община 
Търговище и членове – кмета на Община Попово. Сдружението е създадено съгласно 
изискванията на Закона за управление на отпадъците и Национална програма за управление 
на дейностите по отпадъците 2009-2013 г./НПУДО/. Целта е да се обединят усилията на 
Общините в изграждането на екологосъобразни съоръжения за третиране на отпадъците, 
отговарящи на нормативната база и представляващи минимален риск за околната среда. Чрез 
създаване на Сдружението двете Общини си поделят разходите по поддръжката, 
експлоатацията и мониторинга на депото и вземат общи решения за бъдещото третиране на 
отпадъците си. Тъй като не е икономически изгодно и на двете Общини различните потоци 
отпадъци като растителни и строителни да бъдат извозвани и третирани до Регионалното 
депо е взето Решение, с което всяка Община урежда начините за тяхното третиране на 
територията си, а битовите отпадъци, които не могат да бъдат оползотворени се обезвреждат 
на депото. Във връзка с прилагането на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата 
нормативна уредба по управление на отпадъците, на Кметовете на Общини са вменени 
ангажименти по управление дейностите с битовите отпадъци. 

Образуваните отпадъци на територията на Община Попово са основно неопасни 
отпадъци. Генерират се смесени неопасни отпадъци от домакинствата, производствени 
неопасни отпадъци от фирмите, извършващи производствена дейност, растителни отпадъци 
от домакинствата, от поддръжка на зелените площи, парковете, градините, отпадъци от 
строителна  и ремонтна дейност. 

Основното съоръжение на РСУО за регион Търговище е регионалното депо за 
неопасни отпадъци, на което да се приемат образуваните от генераторите отпадъци от 
териториите на общините Попово и Търговище. От 2009 г. депото на Община Търговище в с. 
Пайдушко е определено за Регионално с Националната програма за управление дейностите 
по отпадъците /2009г.- 2013г./, което да се ползва от Общините Търговище и Попово. 
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Разходите по стопанисването на депото се поделят между двете Общини, според процента на 
депонираният отпадък от двете Общини, а именно: Община Търговище -77%, Община 
Попово -23 %. Към момента то е единственото регламентирано депо за обезвреждане на 
отпадъците на територията на двете Общини. 

До 01.08.2018 г. всички отпадъци от територията на Община Попово се депонираха на 
Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Пайдушко, общ. Търговище. Услугата по 
сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на  Община 
Попово и почистване на местата за обществено ползване беше извършвана от „ЕКО 
ИНВЕСТ СЕВЕР” ООД, гр. София. Услугата се изпълняваше по силата на Договора за 
обществена поръчка № Д-19-50/ 24.04.2019г., сключен между Община Попово и ЕКО 
ИНВЕСТ СЕВЕР” ООД за срок от 60 месеца, но беше прекратен предсрочно поради виновно 
неизпълнение на задълженията от Изпълнителя. 

Работата по сметосъбирането и сметоизвозването на смесени битови отпадъци от 
територията на Община Попово, както и почистването на местата за обществено ползване 
продължава да се извършва въз основа на сключен Договор № Д-20-59/22.05.2020г.,  от „ЕФ 
СИ СИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД със седалище на управление гр. София и Община Попово до 
провеждане на открита процедура по реда на ЗОП (Закона за обществени поръчки) за избор 
на изпълнител на услугата. Сметосъбирането се извършва във всички населени места на 
Общината. От септември месец 2020 г. смесените битови отпадъци, събрани от територията 
на Община Попово се предават за третиране на инсталацията на „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД 
с. Езерово , със седалище на управление гр. Варна, въз основа на сключен договор. По този 
начин се регламентира законосъобразното им третиране и като следваща стъпка опазване на 
околната среда и човешкото здраве в Община Попово. 

Изводи: 

 За определяне на състава на отпадъците в община Попово и определяне мерки 
за тяхното третиране е направен морфологичен анализ на отпадъците през 2021 
г.  

 От направените преди и досега морфологични анализи на отпадъците на 
Община Попово, се наблюдава тенденция към все повече нарастващите 
количества на рециклируемите отпадъци от пластмасови, хартиени и 
картонени опаковки. В тази връзка бъдещите действия на общинска 
администрация са  насочени към отделянето на тези отпадъци от общия поток 
битови отпадъци с цел тяхното рециклиране и/или оползотворяване с 
реализация на проект за общински център за третиране на отпадъци.  

 Регионалните депа се експлоатират от изпълнители, избрани по Закона за 
обществени поръчки. Все още най - разпространеният метод за третиране на 
битовите отпадъци в Р България е тяхното обезвреждане чрез депониране. 
Община Попово  не разполага с депо за депониране на битовите неопасни 
отпадъци, но като член на регионално сдружение ползва делово Регионално 
депо Търговище в с. Пайдушко, община Търговище. Въпреки, че този метод на 
третиране на отпадъците е последен в наложената в Европейския съюз /ЕС/ 
йерархия на отпадъците, общините в Р България го ползват предимствено. По 
тази причина в новия програмен период трябва да се предвиди достатъчно 
място за депониране на отпадъци, тъй като не всички видове отпадъци могат да 
бъдат оползотворени и/или рециклирани. В тази връзка са започнати и 
предприети мерки за израждане на нова клетка на Регионалното депо, където 
Община Попово участва дялово. Новата клетка предвижда да поеме 
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отпадъците, които не могат да бъдат третирани в други инсталации или 
съоръжения, с достатъчен капацитет за бъдещо експлоатиране и от двете 
Общини. От м. август 2018 г. е преустановен приема на битовите отпадъци на 
Регионално депо Търговище в с. Пайдушко от Община Попово, поради 
изчерпан капацитет. С  Решение № 81 по Протокол №8/28.05.2020 г., 
събраните битови отпадъци от община Попово, се извозват в с. Езерово, 
местност Чакмак баир, Община Белослав, област Варна, където се третират в 
инсталация за механично-биологично третиране на фирма „ЕКОИНВЕСТ 
АСЕТС“ АД, в съответствие с Договор Д-20-33/05.03.2020 г. и Договор Д-20-
135/15.10.2020 г. между Община Попово и фирма „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД, 
със седалище на управление гр. Варна. На практика Община Попово не 
предава отпадъците за депониране, а за оползотворяване чрез механично-
биологично третиране.Чрез предварителното третиране ще се достигнат целите 
за рециклиране на отпадъчни материали от хартия, картон, пластмаса и метал, 
заложени в ЗУО. На територията на община Попово няма изградена 
инсталация за предварително третиране  включително сепариране на отпадъци.  

 Освен регионалните депа, операторите им в повечето случаи експлоатират и 
сепариращи инсталации и инсталации за компостиране на зелени и др. 
биоразградими отпадъци. В съответствие с изискванията на Закона за 
управление на отпадъците и Наредбата за третиране на биоотпадъците, 
Община Попово е започнала подготовка за изграждане на площадка за 
компостиране на растителни и  биоразградими отпадъци, като част от 
общинския „Център за управление на отпадъците“ и ще включва инсталация за 
компостиране на разделно събрани зелени отпадъци. Ще се третират зелените 
отпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини, зелени 
площи към търговски обекти, производствени, стопански и административни 
сгради, разделно събрани от населението. 

 Към „ Център за управление на отпадъците“ е предвидена зона за приемане на 
строителни отпадъци от извършващи ремонтни и строителни дейности от 
територията на общината.    

 За определяне на политиките по управление на отпадъците и за изграждане на 
отделните системи за разделното им събиране е необходимо да се проследи 
количеството на образуваните отпадъци през годините и да се определи 
тяхното третиране.   

 Към този момент разделното събиране е един от основните методи за 
постигане на целите за намаляване количествата на депонираните отпадъци и 
насърчаване към тяхното оползотворяване на територията на Община Попово. 
Престои през новия програмен период да стартира и разделното събиране на 
отпадъци от облекла. 

 Активността на участие на общините в заседанията на Общите събрания на 
РСУО е много висока.  

За достигане на заложените проценти в Закона за управление на отпадъците са въведени 
отчисления за депониране на отпадъци на Регионалните депа, както и такива за 
следексплоатационните им грижи. Отчисленията за депониране на отпадъците целят 
ограничаването количеството на депонираните отпадъци и насочване на местните 
администрации към търсене на други методи за тяхното третиране, според определената 
йерархия за третиране на отпадъците. Тъй като сумите, които се начисляват са за тон 
депониран  отпадък и нарастват всяка година е наложително приоритетно да се търсят 
варианти за изграждане на съоръжения за третиране на различните потоци отпадъци, както и 
на системи за тяхното разделно събиране. Натрупаните средства се изразходват от Общините 
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именно за такива съоръжения, което дава и допълнителен стимул за изграждането на същите. 
В тази връзка Община Попово е предприела действие за изграждане в имоти с 
идентификатор №57649.55.146, №57649.55.139 и №57649.55.138, на „ Център за управление 
на отпадъци“. Съгласно проектната документация се предвижда изграждането на зона за 
предварително третиране на смесените битови отпадъци, генерирани от територията на 
общината.  

Съвкупността от тези мероприятия и мерки ще доведе до изграждане на една 
ефикасна система за разделно събиране, третиране, включително  и оползотворяване на 
образуваните отпадъци. Чрез поетапното постигане и прилагане ще се изпълнят 
задълженията на Общината за разделното  събиране на отпадъците, ще намалеят 
количествата на депонираните отпадъци, включително и биоотпадъците, вследствие на което 
и таксите за депониране на отпадъците ще намаляват.   

1.5. Анализ и оценка на институционалния капацитет, в т.ч. прилагане на контролните 
функции съгласно националното законодателство и местните нормативни актове 

1.5.1. Обхват на анализа 

Анализът на институционалния капацитет има за цел да установи евентуални 
недостатъци и несъответствия в капацитета на Общинска администрация - Попово в сферата 
на управлението на отпадъците.  

Отговорните лица по управлението на дейностите с отпадъците са: Общински съвет, 
Кмет на общината, Заместник- кмет, Кметове на населени места и Кметски наместници, 
както и специалистите по екология и опазване на околната среда от Общинската 
администрация. 

Във връзка с финансовото, правното, административното и друго обезпечаване на 
политиката за управление на отпадъците функции са възложени на Дирекция 
"ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА": от 
Общата администрация. 

Планирането, регулирането и налагането на законодателството по управление на 
отпадъците зависи от наличните човешки ресурси в общината. За да се подпомогне 
изпълнението на законодателството, компетентните органи на национално, регионално и 
общинско ниво се нуждаят от достатъчен и добре обучен персонал, ангажиран с:  

 разработване и прилагане на законодателството, технически стандарти и 
ръководства за дейностите по управление на отпадъците;  

 разработване на политиката за управление на отпадъците, планиране и 
прилагане на местно ниво;  

 съгласуване на разрешения за дейности с отпадъци и за изграждане и 
експлоатация на инсталации за оползотворяване и обезвреждане;  

 упражняване на контрол, извършване на проверки и мониторинг на дейностите 
и инсталациите, образуващи и/или третиращи отпадъци;  

 иницииране и налагане на мерките по прилагане на законодателството;  
 събиране, обработка, анализиране и докладване на данни;  
 подготовка, разработване, оценка, прилагане и надзор на проекти за 

изграждане на общинската инфраструктура за отпадъци.  
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 Изпълнението на настоящата Програма за управление на отпадъците в община 
Попово за периода 2021- 2028 г., изисква подобряване на институционалния капацитет и 
засилване на контролните функции на местно ниво.  

 Планирането и установяването на финансово обезпечени и поносими за населението 
системи за събиране (включително разделно) и транспортиране на отпадъците, изграждането 
и експлоатацията на съоръжения и инсталации, е предизвикателство за голяма част от по-
малките общини. Това налага приемането на мерки за насърчаване на кооперирането между 
общините, с цел изпълнение на техните отговорности и ще подпомогне усъвършенстването 
на системите за управление на отпадъците в общините и чрез регионалните инициативи ще 
бъде осигурен достъп до необходимото ноу-хау и техническа инфраструктура за 
обезвреждане на приемлива за населението цена.  

В дейностите по управление на отпадъците са ангажирани следните инстситуции: 
Община Попово; Общински съвет – Попово; Регионално сдружение за управление на 
отпадъците – регион Търговище, което обхваща общините: Търговище и Попово; и 
служителите на Общинската администрация, отговорни за сметосъбирането и 
сметоизвозването от територията на община Попово. 

Дейностите по управление на отпадъците на местно ниво в община Попово се 
осъществяват чрез: 

 изпълнение на Общинската програмата за управление на отпадъците и 
 спазване на Наредбата, приета от Общински съвет Попово, имаща отношение 

към темата с отпадъците. 

 В Общината управлението на отпадъците се извършва от Кмет - ресорен Заместник 
кмет – Кметове на населени места, Дирекция "МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ЕКОЛОГИЯ И 
ТРАНСПОРТ", Старши експерт „Еекология“ и Младши експерт „Екология“. 

 Съгласно приетата с решение на Общински съвет Попово структура на общинската 
администрация, отговорна за дейностите по опазване на околната среда и в частност по 
управление на отпадъците е Дирекция "МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ЕКОЛОГИЯ И 
ТРАНСПОРТ", която отговаря пряко за дейностите по екология, озеленяване и чистота.  

Отговорните служители организират и контролират дейностите свързани с опазването 
на околната среда, поддържането на чистотата на населените места, сметосъбирането и 
сметоизвозването, състоянието на депата, поддържането на зелените площи, изпълнението 
на предписания и указания от РИОСВ, МОСВ, БДДР, РЗИ и други. Извършват се проверки 
по сигнали и жалби на граждани, свързани с околната среда. Упражнява се контрол върху 
дейностите по обслужване на контейнерите за отпадъци – спазване на графици за извозване 
и за метене на улици и площади. Следи се за цялостното изпълнение на ангажиментите, 
които са възложени на фирмите, чрез договор. Извършва се информиране на обществеността 
за дейности и мероприятия свързани с отпадъците. Изготвят се и се обобщават различни 
планове, програми, справки и др. свързани с горепосочените дейности. Те участват активно в 
разработването, кандидатстването и изпълнението на общински проекти в областта на 
околната среда, финансирани от различни източници.  

Служителите, назначени да отговарят за проблемите по управление на отпадъците 
притежават необходимото образование, професионална  компетентност и опит за заемане на 
съответните длъжности.  
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Прегледът на функциите за управление на отпадъците в общината показва, че:   

 По отношение на политиката за отпадъците, в Общината са изготвени планови 
и нормативни документи в областта на управлението на отпадъците; 

 Дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, 
съхраняване, транспортиране, третиране на отпадъци са организирани; 

 Ежегодно се разработва и приема годишна план - сметка за дейности с 
отпадъците, като те се обезпечават финансово, чрез определяне на годишните 
такси за свързаните с отпадъци услуги и други;  

 Дейности по наблюдение и контрол - извършване на контрол, в т.ч. 
превантивен, текущ и последващ контрол и координация с други органи, 
налагане на санкции са недостатъчни; 

 Необходимо е да се подобрят дейностите за информиране и привличане на 
обществеността - обществени консултации и привличане на обществеността, 
информационно-разяснителни дейности и кампании. 

 По отношение на състоянието на човешките ресурси с възложени функции за 
отпадъци, прегледът показва, че: 

Персоналът, натоварен с функции за управление на отпадъците притежава 
необходимите качествени характеристики и професионална квалификация, но следва да се 
предвидят мерки за повишаване на квалификацията, тяхното задържане и професионално 
развитие предвид настъпващите промени в законодателната рамка, чрез изготвяне на 
планове за специализирани обучения и чрез обучения по други проекти и програми; 

 Общината разполага с необходимата материално-техническата и 
информационна обезпеченост на персонала за изпълнение на функциите - 
осигурени помещения, офис оборудване и не е необходимо да се предвиждат 
мерки в тази насока. 

За повишаване на професионалната квалификация и качествените характеристики на 
служителите, ангажирани с управлението на отпадъците, се препоръчва включването им в 
дейности за повишаване на професионалната квалификация и осигуряване на посещения на 
семинари, специализирани курсове и обучения. 

В община Попово към момента на разработване на настоящата Програма за 
управление на отпадъците има действаща Наредба да управление на отпадъците, във връзка 
с чл.22, ал.1 от ЗУО. Наредбата за управление на отпадъците урежда правата и задълженията 
по отношение на дейностите за управление на отпадъците на територията на общината, на 
физически лица, които живеят или временно пребивават в общината, както и на 
юридическите лица, които осъществяват стопанска дейност на нейната територия. Наредбата 
регламентира реда и условията за изхвърлянето, събирането, транспортирането, 
оползотворяването, обезвреждането и контрола върху дейностите с отпадъците. 

Прилагането на нормативната уредба, свързана с управлението на отпадъците на 
местно ниво се извършва от Директора на Дирекция "МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ЕКОЛОГИЯ И 
ТРАНСПОРТ", Старши експерт „Еекология“ и Младши експерт „Екология“. Всички 
отговорни служители имат необходимото образование и квалификация. По населени места 
контролни правомощия имат и кметовете на кметства и кметските наместници.   
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Актовете се съставят от служители на Общинската администрация и от представители 
на РИОСВ – Шумен, за замърсени терени и неправомерно изхвърляне на отпадъци и за 
нарушения на наредбите, приети от Общинския съвет - Попово. 

 В областта на дейностите с отпадъци общината има разработени програмни и 
нормативни документи, актуални спрямо приетите документи на национално ниво.  

Контролната дейност, свързана с налагането на санкции се извършва от длъжностни 
лица в общинска администрация и инспекторите от РИОСВ.  

 Контролната дейност  може да бъде подобрена чрез:  

 Подобряване на координацията между контролните органи на различно 
подчинение;  

 Провеждане на обучения по Закона за управление на отпадъците за 
контролната дейност на общината; 

 Провеждане на обучение по изискванията за съставяне на констативни 
протоколи и наказателни постановления; 

 Максимално използване на възможностите на НПО да участват и да 
подпомагат контролната дейност на инспекторите за подобряване на уменията 
и подходите за налагане на глоби и санкции, както и за популяризиране на 
непрекъснато променящото се законодателство.  

 Задълженията на Кмета на общината по отношение управление на отпадъците са 
разписани в Глава I на ЗУО, Раздел III Задължения на органите на местното самоуправление 
и местната администрация. Кметът на община е отговорен за: 

 осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци; 
 събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения; 
 почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 
 избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения; 
 организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата; 
 разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-

малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и 
стъкло; 

 организирането на разделно събиране на опасните и биоразградими битови 
отпадъци. 

 Анализът на институционалния капацитет показва, че в Община Попово се 
изпълняват в пълен обхват правомощията и отговорностите на кмета и общинската 
администрация, съгласно законовите разпоредби за управление на отпадъците.  

За повишаване на професионалната квалификация и качествените характеристики на 
служителите, ангажирани с управлението на отпадъците, се препоръчва ежегодното им 
включване в дейност за повишаване на професионалната квалификация и осигуряване на 
посещения на семинари и специализирани курсове. 
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В община Попово все още няма създаден регистър на обекти, които подлежат на 
контрол. Необходим е и актуален „зелен телефон“, на който гражданите да могат да подават 
сигнали за нарушения и да правят предложения, свързани с дейностите по третиране на 
битовите отпадъци и поддържане чистотата на населените места. 

1.5.2. Изводи и препоръки  

 Община Попово има добре изграден институционален капацитет и натрупан опит в 
разработване на нормативни актове и стратегически документи в областта на 
управление на отпадъците; 

 Функциите на структурните звена в общата и специализираната администрация 
осигуряват в голяма степен възложените с нормативната уредба правомощия. 
Функциите на отделните дирекции са разписани в Устройствения правилник на 
общинската администрация. Не се наблюдават смесване и дублиране на функции 
между основните звена, като за дадена дейност по отпадъците всяко звено има ясно 
формулирани функции за нейното изпълнение, което е предпоставка за добра 
координация между отделните звена; 

 Препоръчително е отговорните служители да преминават обучения във връзка с 
нормативните промени в изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове, 
свързани с управлението на отпадъците за повишаване на експертизата, в т.ч. по 
отношение на контролните им функции. Например, НСОРБ и АСЕКОБ биха могли да 
бъдат бенефициенти по различни програми за разработване и осъществяване на 
обучителни програми на всички общини, каквито успешни обучения са провеждани 
от тези две национални организации на общините през изминалия период;  

 Материално-техническата и информационната обезпеченост на служителите с 
функции за управление на отпадъците в общинската администрация на общината е на 
добро ниво. По отношение на събиране, транспортиране, оползотворяване и 
третиране на отпадъците, Община Попово обезпечава изпълнението на функциите, 
като прилага подходяща комбинация от няколко подхода. 

 Националното законодателство ясно разграничава и регламентира отговорностите на 
институциите на централно и местно ниво по отношение извършването на инспекции 
и контрол на дейностите с отпадъци, във връзка с което следва да се подобри връзка с 
РИОСВ, ИАОС, относно информацията за потоците отпадъци, МРО, медицинските 
отпадъци, които имат обществено значение; 

 Много и различни институции събират информация във връзка с управлението на 
отпадъците, като през настоящия програмен период е въведена националната 
информационна система за отпадъци, която обхваща налична информация относно 
отпадъците и ще се разчитана една добра информираност;  

 Необходимо е общината да изготвят годишен план и годишен отчет за контролната 
дейност по отпадъците, които да се одобряват от ръководството на общината, а 
резултатите от контролната дейност да се публикуват периодично на интернет 
страницата за осведомяване на обществеността; 

 За повишаване капацитета на общините и РИОСВ за изпълнение на функциите с 
отпадъци и особено за подобряване на контрола е необходимо: 

1. Непрекъснати обучения на общинските служители, включително на 
новопостъпващи в сектор отпадъци, като за целта МОСВ може да разработи 
проекти по различни финансиращи програми 

2. Осигуряване на достатъчно автомобили с цел повишаване мобилността и 
възможност за извършване на планирани и внезапни проверки в общинските 
администрации и в РИОСВ. 
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1.6. Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на 
отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване 

1.6.1. Описание на общинските площадки в обхвата на анализа  

 В община Попово има въведено организирано събиране и транспортиране на битовите 
отпадъци във всички населени места. Същевременно с това и всички нерегламентирани  
(селски) сметища са закрити. Закриването им е осъществено въз основа на изготвен подробен 
план за закриване на сметищата, който е съгласуван и одобрен от РИОСВ-Шумен и по 
Проект «Ликвидиране на селските сметища» и финансиран от «Доверителен Екофонд». 

 Общинското депо за битови отпадъци в землището на с.Славянци е изградено без 
изграждане на долен минерален запечатващ пласт, геомембрана и дренажна система и не 
отговаря на изискванията за депо за отпадъци. Поради това то е с прекратена експлоатация. 
През м.февруари 2016 г. Община Попово взема решение да възложи работно проектиране на 
дейностите по рекултивация на закритото общинско депо в землището на с. Славяново.  С 
реализация на проекта ще се извърши рекултивация на закритото  общинско депо за 
неопасни отпадъци, намиращо се в землището на с. Славяново, община Попово. 

    Проектът включва следните части:  

1) Част: Техническа рекултивация 
2) Част: Биологична рекултивация 
3) Част: План за собствен мониторинг 
4) Част: План за безопасност и здраве(ПБЗ) 
5) Част: Пожарна безопасност(ПБ) 
6) Част: План за управление на строителните отпадъци(ПУСО) 
7) Част: Количествено-стойностна сметка(КСС) 

          През 2018г. общ. Попово получи  разрешение за строеж №11от13.03.2018г. за  
Рекултивация на старо сметище за неопасни отпадъци на община Попово в ПИ 000417, ПИ 
000464, ПИ 000431, ПИ 000433, ПИ 000425 и ПИ 000416  в землището на с.Славяново, 
община Попово, област Търговище. Община Попово е кандидатствала  за финансиране 
реализация на дейностите по проекта  от  ПУДООС, но до края на 2020 г. няма получен 
резултат.  

В по- голямата част от населените места замърсяване липсва, но  има и такива, в които 
се образуват нови локални замърсявания. Предприемат се своевременни мерки за почистване 
на замърсяванията, както и за недопускането им.  

 Ежегодно Общинска администрация извършва проверки за наличието на изхвърлени 
отпадъци на закритите сметища в населените места, както и за образувани нови такива. 
Нерегламентираните замърсявания се случват  в тъмната част на денонощието, както и в 
празнични и почивни дни. Общината отделя средства и ги почиства. Контролът и 
самосъзнанието трябва да са определящи в решаване  проблема с новото им образуване. 
Добре организираната система за сметосъбиране и сметоизвозване и ефективния контрол от 
страна на Общинска администрация водят до значително намаляване на броя на 
инцидентните локални замърсявания с отпадъци. Общината ежегодно почиства замърсени 
зони с нерегламентирано изхвърлени отпадъци.  
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 На кметовете на населени места и кметските наместници са възложени функции по 
наблюдение и контрол за предотвратяване възникването на такива замърсявания. 
Необходимо е да се следи и да се осъществява необходимия контрол върху земеделските 
производители - животновъдите и земеделските кооперации главно в селскостопанските 
обекти и по-конкретно със съхраняването на торовия отпад. За намаляване и 
предотвратяване на тези замърсявания е нужно правилното съхранение на торовият отпадък 
от дейността на животновъдните ферми и използването му за торене чрез сключени за тази 
цел договори с кооперации и селскостопански производители. 

 Необходимо е въвеждане на превантивни мерки, постоянен мониторинг и ефективни 
санкции, за да се ограничи нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. 

Инициативи на Община Попово, свързани с предотвратяване образуването на 
замърсявания са различни разяснителни кампании съвместно с организацията, обслужваща 
системата за разделно събиране на отпадъците, различни мероприятия с училищата и 
градините в седмицата, предхождаща Деня на земята, активното участие на общинска 
администрация, граждани, фирми и различни организации в кампанията „Да изчистим 
България за един ден”.  

За предотвратяване на замърсяване на околната среда през 2015 година Община 
Попово, по проект, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване 
на околната среда /ПУДООС/ и Швейцария, е събрала всички негодни за употреба пестициди 
и препарати за растителна защита, които имат опасен характер, както за екосистемата, така и 
за здравето на хората в склад в югозападната част на град Попово.  

Поради редица обективни и субективни причини, свързани с необосновано и 
безразборно използване на препаратите за растителна защита и липсата на контрол в процеса 
на разпадане на бившите селскостопански организации, са създадени условия за натрупване 
на големи количества пестициди. В следствие, на това Общината съхранява временно 
същите, поради опасност от разпиляването им в околната среда в склад в югозападната част 
на град Попово. 

В изпълнение е проект на ПУДООС за обезвреждане на почти всички пестициди, 
съхранявани в общинските складове на територията на цялата страна. Проекта се 
осъществява по швейцарска програма и склада на Община Попово е включен в него. През  
м.март 2019 г.  в изпълнение на договора, са предадени за обезвреждане 137,348 т негодни за 
употреба пестициди и препарати за растителна защита. Предстои през 2021 г. да приключи 
окончателното предаване и на описани опаковки  от препарати. Така на практика на 
територията на община Попово ще бъде ликвидирана опасността от замърсяване с негодни за 
употреба пестициди и препарати за растителна защита, които имат опасен характер.  

1.6.2. Изводи и препоръки 

На базата на направения преглед относно старите замърсявания могат да се направят 
следните изводи и препоръки: 

 Община Попово е предприела действия за закриване и рекултивация на 
общинското депо за отпадъци с преустановена експлоатация на територията си. 
Има изготвен работен проект и има издадено разрешение за Рекултивация на 
старо сметище за неопасни отпадъци на община Попово в ПИ 000417, ПИ 
000464, ПИ 000431, ПИ 000433, ПИ 000425 и ПИ 000416  в землището на 
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с.Славяново, община Попово, област Търговище. Необходими са източници за 
финансиране за реализация на проекта; 

 В следващия програмен период Общината следва да спазва всички изисквания 
и технологии в изготвения проект и поддържане на постоянен контрол върху 
дейностите по закриване на депото. Общината трябва да осигури в дългосрочна 
перспектива, всички необходими дейности, свързани със 
следексплоатационните грижи и мониторинг на рекултивираното депо;  

 Ежегодно Общинска администрация извършва проверки за наличието на 
изхвърлени отпадъци и локални замърсявания. Необходимо е въвеждане на 
превантивни мерки, постоянен мониторинг и ефективни санкции, за да се 
ограничи нерегламентираното изхвърляне на отпадъци 

1.7. Анализ и оценка на въведените схеми за управление на отпадъците на принципа на 
„Отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща” 

Общината е уредила в местната си нормативна уредба формите и начините на  
плащане за извършваните услуги по управлението на отпадъците на територията си.  

Чрез Наредбата за управление на дейностите по отпадъците е указан редът за 
извършването на дейностите, глобите и санкциите за замърсяване на общински  места с 
отпадъци и др. 

Чрез Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услугите на територията на община Попово е указан редът за  заплащане на такса „Битови 
отпадъци”, както и дейностите които покрива. 

Прилагането на принципа „замърсителят плаща” изисква възстановяване на всички 
разходи за извършваните в момента дейности, както и за бъдещото въвеждане на нови 
съоръжения и услуги като включва: събиране, транспорт и депониране на отпадъците. 
Цената за депониране на отпадъци трябва да възстановява разходите за изграждане на депото 
и да покрива разходите за експлоатация, мониторинг, закриване и следексплоатационни 
грижи за площадката на депото за период не по-кратък от 30 години, съгласно изискванията 
на Наредба № 6 Обн. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013 г. (изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 
2017 г.) за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.  

В голяма част събраната сума от таксите не успява да покрива всички необходими 
дейности по извършването на управлението на отпадъците, като администрацията се 
принуждава да ги свива . 

Друг проблем е и увеличаващите се всяка година отчисления за депониране на 
отпадъците, което допълнително натоварва план-сметките за чистотата.  

От направения анализ следва извода, че основния проблем, както на Община Попово, 
така и на други Общини в България е предстоящата промяна на образуването на ТБО. Към 
момента то е посредством данъчна оценка на имотите, а с влизане в сила на новите 
изисквания е необходимо да бъде образувана на база количество отпадъци. Този преход ще 
бъде бавен и труден за Общините в началото докато се разработи и приложи правилния 
подход за определянето на таксата. 
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2.7. Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на 
отпадъците 

Основната информираност на населението на Общината е, чрез интернет сайта, 
където има създадена рубрика „Околна среда”. Общината е разработила добра система за 
информираност, като  много голяма част от извършваните дейности се публикува.  

Изводите от този анализ са, че Общината върви в правилната посока, като са 
необходими още малко усилия за развитието на рубриката, както и за насърчаване 
използването й.  

Необходимо е и разработване и на други механизми за информираност на 
населението, освен интернет сайта, тъй като по-възрастовите групи от населението нямат 
възможност за използването му. Необходимо е провеждане на повече и конкретни, 
целенасочени кампании сред населението, които да ги запознаят с начините на управление 
на отпадъците в Общината, както и за получаването на подробна информация относно 
дейността. 

2.7.1. Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с  

отпадъците 

Информацията за отпадъците и  извършваните дейности с тях от Общината е 
достатъчна и надлежна. Проблемът при осигуряване на данните за образуваните отпадъците 
в Общината са от липсата на такава от лицата и фирмите, които са извън организираната 
система, т.е. те сами си управляват образуваните отпадъци. Това са основно лицата, 
занимаващи се с изкупването на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, метал, отпадъци от 
черни и цветни метали, събрани отпадъци извън системите за разделно събиране на отпадъци 
от електрическо и електронно оборудване и батерии и акумулатори. 

Необходимо е определяне на ясни правила и задължения за ежегодно предоставяне на 
информация от лицата, извън организираните системи от Общината. 

2.7.2. Изводи от направените прогнози  

 В община Попово са изградени добри организационни схеми за управление на 
смесените битови отпадъци и рециклируемите отпадъци от опаковки, но липсва 
организация за управление на биоразградими, строителни и др. потоци отпадъци;  

 Необходимо е въвеждане на фамилно компостиране и изграждане на системи за 
разделно събиране на растителни, хранителни и други биоотпадъци, които ще бъдат 
извозвани на Общинска или Регионална компостираща инсталация. 

 Необходимо е разработване на алтернативни методи за определяне на такса „Битови 
отпадъци” на база изхвърляно количество отпадъци и стимули за гражданите, които 
участват активно в системите за разделно събиране;  

 Публикуване на интернет страницата на общината на детайлните план-сметки за 
разходите, на основата, на които се определя такса „Битови отпадъци”, по елементи 
на разходите и видове дейности и услуги. 

1.8. Анализ на инфраструктурата и техническите възможности за третиране на 
отпадъците 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО 2021 – 2028 г. 

 

 

Стр. 121 от 132 
ОБЩИНА ПОПОВО 
7800 гр. Попово, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1 
тел.: +359 (0)608/40021, факс: +359(0)608/40024 
e-mail: obstina@popovo.bg, web-site: http://www.popovo.bg 

Анализа на инфраструктурата за отпадъците цели определянето на степента на 
изпълнимост на изискванията за третиране на различните видове отпадъци с тези в 
Общината. Изводите, които могат да се извадят от него са: 

Общината е изградила ефективна система за организирано сметосъбиране във 
всичките си населени места, чрез разполагане на контейнери. Съдовете се подменят и 
допълват ежегодно. Специализирана техника за обслужването им е осигурена от фирмата, 
извършваща услугата, въз основа на сключен договор. 

Изградена е и ефективна система за разделно събиране на отпадъците от хартия, 
пластмаса, стъкло и метал, в сътрудничество с организация по оползотворяване. 

Общината е част от РСУО, което разполага с депо за депониране на отпадъците си, 
като е изготвила и нужната документация за изграждането и на нова клетка, непосредствено 
до съществуващата.Въпреки, че депонирането е последен процес в наложената в ЗУО 
йерархия при управлението на отпадъците, изграждането на нова клетка е наложително, тъй 
като съществуващата е с изчерпващ се капацитет, а ползването й е от две Общини. 

Община Попово е въвела организирано сметосъбиране във всички населени места , 
чрез поставени контейнери по населените места с обем 1,1 куб.м. Съдовете се подменят и 
ремонтират постоянно от фирма-изпълнител по сметосъбиране. Обслужването на 
контейнерите се извършва със специализирана техника, собственост на фирма-изпълнител на 
възложената по обществена поръчка услуга за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите 
отпадъци от  град Попово и още 34 населените места в общината. 

 Услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от 
територията на  Община Попово и почистване на местата за обществено ползване беше 
извършвана от „ЕКО ИНВЕСТ СЕВЕР” ООД, гр. София. Услугата се изпълняваше по силата 
на Договора за обществена поръчка № Д-19-50/ 24.04.2019г., сключен между Община 
Попово и ЕКО ИНВЕСТ СЕВЕР” ООД за срок от 60 месеца, но беше прекратен предсрочно 
поради виновно неизпълнение на задълженията от Изпълнителя. 

 Работата по сметосъбирането и сметоизвозването на смесени битови отпадъци от 
територията на Община Попово, както и почистването на местата за обществено ползване 
продължава да се извършва въз основа на сключен Договор № Д-20-134/15.10.2020г., от 
„УЕЙСТ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД със седалище на управление гр. София и 
Община Попово след провеждане на открита процедура по реда на ЗОП (Закона за 
обществени поръчки) за избор на изпълнител на услугата.  Сметосъбирането се извършва във 
всички населени места на Общината. Обхватът на дейностите по новия договор остава 
непроменен и включва сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци, а също 
механизирано метене и миене на улиците в гр. Попово.  

 Честотата на сметосъбирането и определянето на границите на сметосъбирането за 
2020г. се извършва съгласно Заповеди №З-19-611/03.09.2019г. и №З-19-612/03.09.2019г. на 
Кмета на Община Попово. Съгласно действащия договор, на територията на общината са 
разположени общо 1600бр. контейнери, от които 515 бр. в града и 1085 бр. в селата.  

Община Попово не разполага с депа в експлоатация на територията си, които не 
съответстват на европейските изисквания, определени с Директива 1999/31/ЕО относно 
депонирането на отпадъците Всички сметища в населените места са закрити, включително и 
общинското депо в землището на с.Славяново. През 2018г. общ. Попово получи  разрешение 
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за строеж №11от13.03.2018г. за  Рекултивация на старо сметище за неопасни отпадъци на 
община Попово в ПИ 000417, ПИ 000464, ПИ 000431, ПИ 000433, ПИ 000425 и ПИ 000416  в 
землището на с.Славяново, община Попово, област Търговище. Община Попово е 
кандидатствала  за финансиране на дейностите по проекта  от  ПУДООС. 

От 2009 г. депото на Община Търговище в с.Пайдушко е определено за Регионално с 
Националната програма за управление на дейностите по отпадъците/НПУДО/, което да се 
ползва от Общините Търговище и Попово. Към момента то е единственото регламентирано 
депо за обезвреждане на отпадъците на територията на двете общини. Същевременно то е с 
преустановен прием, поради изчерпан капацитет. С Решение № 81 по Протокол 
№8/28.05.2020 г., събраните битови отпадъци от община Попово, се извозват в с. Езерово, 
местност Чакмак баир, Община Белослав, област Варна, където се третират в инсталация за 
механично-биологично третиране на фирма „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД, в съответствие с 
Договор Д-20-33/05.03.2020 г. и Договор Д-20-135/15.10.2020 г. между Община Попово и 
фирма „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД, със седалище на управление гр. Варна. На практика 
Община Попово не предава отпадъците за депониране, а за оползотворяване чрез механично-
биологично третиране. 

Община Попово извършва разделно събиране на отпадъците от излязло от употреба  
електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори 
/НУБА/, чрез сключен договор от 2021 г. с “КА-МЕТАЛ-2013” ЕООД на площадка в гр. 
Попово. След изграждане изграждането на  общински „Център за управление на отпадъците“ 
Общината ще извършва тази дейност на нея. На този етап населението разчита на 
специалните контейнери за негодните за употреба батерии, които са поставени в големите 
магазини и в обектите на телекумуникационните оператори. 

За новия програмен период  се предвижда да стартира и  събирането на отпадъците от 
ИУЕЕО, чрез мобилни групи директно от домовете на гражданите по предварително 
подадена заявка. На сайта на Общината  ще са обявени телефони и имейл адрес на фирмата 
изпълнител, на които гражданите ще могат да подават заявки за извозване на отпадъците си.   

Съгласно чл. 38., ал.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 на депата се приемат предварително 
третирани отпадъци. В съответствие с дефиницията „замърсителят плаща” разходите по 
предварителното третиране се извършват от лицата, при чиято дейност се образуват.  

Предварителното третиране на смесените битови отпадъци, образувани от 
домакинствата е отговорност на Общинска администрация, тъй като населението заплаща за 
тях „такса битови отпадъци”. Отговорността за третиране на останалите отпадъци, 
образувани извън организираната система по сметосъбиране и сметоизвозване е на 
причинителите и притежателите им.  

Съгласно § 1 от горецитираната Наредба №6 "Предварително третиране" са всички 
физични, термични, химични или биологични процеси, включително сортирането, които 
променят характеристиките на отпадъците с цел да се намали обемът им или опасните им 
свойства, за да се улесни по-нататъшното им третиране или да се повиши 
оползотворяемостта им. 

Предварителното третиране има за цел отделяне на оползотворими компоненти  от 
общия поток на отпадъците преди окончателното им депониране или подготовка за 
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оползотворяването им. Чрез сепарирането обемът на отпадъците за депониране се намалява 
значително, с което се удължава експлоатационния срок на депата. 

Съгласно Решение № 81 по Протокол №8/28.05.2020 г., събраните битови отпадъци от 
община Попово, се извозват в с. Езерово, местност Чакмак баир, Община Белослав, област 
Варна, където се третират в инсталация за механично-биологично третиране на фирма 
„ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД, в съответствие с Договор Д-20-33/05.03.2020 г. и Договор Д-20-
135/15.10.2020 г. между Община Попово и фирма „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД, със седалище 
на управление гр. Варна. 

Годишното количество битов отпадък, което се генерира от жизнената, търговска, 
производствена и други дейности, от жителите и обитателите на община Попово,  за 2020 
г.възлизат на 5 527,27 тона. Обект на дейностите по предмета на поръчката, представляват 
смесените битови отпадъци, с код 20 03 01 от Наредбата №2 за класификация на отпадъците. 
Основните източници на тези отпадъци са: 

- битов отпадък генериран от домакинствата; 
- битов отпадък от административни, социални и обществени сгради; 
- отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски 

дейности, обекти за отдих и забавления, заведения за обществено хранене, 
когато нямат характер на опасни отпадъци.  

Механо-биологичното третиране е процес, при който смесените битови отпадъци 
преминават през различни процеси на третиране. Първоначално потока отпадък минава през 
сепарация, т.е отделяне на опасни и едрогабаритни отпадъци, след това минава на механично 
третиране с цел получаване на енергия и накрая биологично третиране с цел получаване на 
компост. Този процес е доста ефикасен поради това, че дава възможност да бъдат отделени и 
третирани повече видове отпадъци, но инсталацията е изключително скъпа и с големи 
капацитети на преработване на отпадъците, което е подходящо за по-големите градове на 
страната, където се генерира по-голям поток отпадък, както в случая се ползва районът на 
гр.Варна. 

От 2018 г. съгласно Заповед № 3-18-416/03.07.2018 г.  на гл.архитект за изготвяне на 
комплексен проект за инвестиционна инициатива, Община Попово е в процедура за 
изграждане на „Център за управление на отпадъци“. Съгласно проектната документация се 
предвижда изграждането на зона за предварително третиране на смесените битови отпадъци, 
генерирани от територията на общината. Дейността по предварително третиране на приетите 
отпадъци, ще се извършва на следните съоръжения, разположени на площадката за 
третиране на отпадъци: 

 сепарираща инсталация: 
 преса за балиране. 

Сепариращата инсталация представлява модулно съоръжение, изградено от модулни 
елементи свързани в една линия. При постъпване на отпадъци на площадката, измерването 
на количествата им ще става посредством ел.кантар. Отделянето на отпадъците постъпващи 
в инсталацията за сортиране ще се извършва ръчно. 

Сортиращата инсталация се състои от: 
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 лентов транспортьор, хоризонтален захранващ бункер /канал с транспортна 
лента/, по който се подават постъпващите отпадъци. 

 подкачващ гумено-лентов транспортьор към вибросито; 
 вибросито с отвеждащ гумено-лентов транспортьор за подситова фракция; 
 подкачващ верижно - лентов транспортьор към сепариращ гумено - лентов 

транспортьор; 
 гумено-лентов транспортьор в помещение за сепарация, проектирано с бункери 

за сортираните материали; 
 магнитен лентов сепаратор; 
 гумено-лентов транспортьор за ТБО. 

1.9. Анализ на приложените мерки и съществуващи практики по предотвратяване 
образуването на отпадъците 

 Предотвратяване са мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да 
стане отпадък Предотвратяване образуването на отпадъци стои начело в йерархията на 
управление на отпадъците и обхваща мерки, свързани с намаляване : 

а) количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или 
удължаването на жизнения им цикъл; 

б) вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото 
здраве, или 

в) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите, съгласно 
дефиницията, дадена с т.28 на ДР в ЗУО. 

Независимо от водещата позиция, за изминалия програмен период предотвратяване 
образуването на отпадъци не е популярна цел в Община Попово. Мерките, които се прилагат 
се свеждат до почистване и озеленяване на площи, разделно събиране на отпадъци, които 
имат отношение , но не и съдържание към мерките за предотвратяване образуването на 
отпадъци. По този начин няма възможност да бъде направен преглед и анализ на 
съществуващи практики по предотвратяване образуването на отпадъци.  

В настоящата програма достойно място ще намерят мерки , които да насочват 
действията на Общината за възможни практики, свързани с предотвратяване образуването на 
отпадъци, както в общинските структури, така и на територията на общината. При 
разработване на плана за действие към подпрограмата за предотвратяване на отпадъците ще 
се има пред вид: 

 Намаляването на използването на продукти за еднократна употреба от 
пластмаса . Особено силен ефект би имало ако тази мярка се прилага масово в 
детските градини и училищата.  

 Продажбата на стоки в насипно състояние или в контейнери/буркани/кутии за 
многократна употреба, напр. стъклени,  която може да се организира съвместно 
както с търговски вериги, така и с отделни магазини и производители на 
територията на общината.  

 С развитието на модела т.нар. „бърза мода (fast fashion)“, което води до големи 
щети на околната среда както от гледна точка на производството, така от 
гледна точка на третирането на образуваните текстилни отпадъци, предлагане 
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на контейнери/пунктове за отпадъци от текстил с цел повторната им употреба е 
адекватна добра практика.  

 Необходимо е повишаване на информираността на населението за ползите от 
предотвратяване на образуването на отпадъците чрез разпространяване на 
интересна, полезна и достъпна информация.  

1.10. Анализ на икономическите инструменти и стимули в областта на управлението на 
отпадъците и ефективността от действието им 

Общината е уредила в местната си нормативна уредба формите и начините на  
плащане за извършваните услуги по управлението на отпадъците на територията си.  

Чрез Наредбата за управление на дейностите по отпадъците е указан редът за 
извършването на дейностите, глобите и санкциите за замърсяване на общински  места с 
отпадъци и др. 

Чрез Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услугите на територията на община Попово е указан редът за  заплащане на такса „Битови 
отпадъци”, както и дейностите които покрива. 

Таксата се заплаща от: собственика на имота, ползвателя - при учредено вещно право 
на ползване, концесионера - при предоставяне на особено право на ползване – концесия, а 
при наличие на имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на 
което имотът е предоставен за управление. Собственикът на новопридобити имоти дължи 
такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота освен ако таксата не е 
платена от предишния собственик. Когато ползването е започнало преди окончателното 
завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който 
е започнало ползването. За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за 
месеца, през който е преустановено ползването.  

Таксата се определя в годишен размер с отделно решение на общинския съвет въз 
основа на одобрена план-сметка (подлежаща на проверка от Сметната палата) за всяка 
дейност, включваща необходимите разходи за: 1/ осигуряване на съдове за събиране и 
съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; 2/ събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждането им; 3/ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; 4/ 
почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване.  

Съгласно чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси таксата за „Битови 
отпадъци” се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общински 
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 
други; 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 Закона за 
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управление на отпадъците и почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване. Размерът на 
такса битови отпадъци се определя за всяка услуга поотделно. 

Таксата за битови отпадъци в Община Попово се определя в годишен размер за всяко 
населено място с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план сметка. 
Размерът на таксата се определя в левове, пропорционално върху данъчната оценка на имота. 
За юридическите лица дължимата такса се изчислява пропорционално върху по-високата 
между данъчната оценка и отчетната стойност на нежилищните имоти и се внася в приход на 
общинския бюджет.  

В голяма част събраната сума от таксите не успява да покрива всички необходими 
дейности по извършването на управлението на отпадъците, като администрацията се 
принуждава да ги свива . 

Друг проблем е и увеличаващите се всяка година отчисления за депониране на 
отпадъците, което допълнително натоварва план-сметките за чистотата.  

От направения анализ следва извода, че основния проблем, както на Община Попово, 
така и на други Общини в България е предстоящата промяна на образуването на ТБО. Към 
момента то е посредством данъчна оценка на имотите, а с влизане в сила на новите 
изисквания е необходимо да бъде образувана на база количество отпадъци. Този преход ще 
бъде бавен и труден за Общините в началото докато се разработи и приложи правилния 
подход за определянето на таксата. 

1.11. Анализ на финансовите потоци по управление на дейностите с отпадъците 

Съгласно Закона за местните данъци и такси в такса „Битови отпадъци” следва да се 
предвидят разходи за: 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. 

Практиката показва, че начинът по който се изчислява такса „Битови отпадъци”  далеч 
не стимулира населението да участва в системите за разделно събиране на рециклируемите 
отпадъци, както и не води до пълно финансово покритие на нуждите и разходите за 
управление на битовите отпадъци. Това обуславя значителния финансов ресурс, който е 
непосилен за общинския бюджет, не се осигурява от такса „Битови отпадъци” и за 
изпълнението на част от дейностите по управление на отпадъците Общината търси 
алтернативни решения за финансиране от други финансови организации – ПУДООС, 
Оперативните програми, програмата за развитие на селските райони и др. външни донорски 
програми. 

По силата на националното законодателство, Общинската администрация е изцяло 
отговорна за организиране на дейностите по управление на битови отпадъци и поддържане 
чистотата на населените места. 

Финансирането на услугите и дейностите се осигурява със средствата, предвидени в 
общинския бюджет, осигурени чрез такса „битови отпадъци”, заплащани от домакинствата и 
промишлеността. Размерът на таксата се приема от Общинския съвет ежегодно.  
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Средствата от общинския бюджет се събират от такса битови отпадъци и се разходват, 
съгласно ежегодно приемана План - сметка за приходите и разходите за извършване на 
услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа за битовите отпадъци, както и 
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на 
територията на Община Попово. 

Фигура № 1.11. Източници на финансиране 

 

Съгласно бюджет на Община Попово за 2021 г., приходите генерирани от дейности 
свързани с отпадъците и околната среда: 

 Приходи от такса битови отпадъци – 1 000 000.00 лв. 

Разходите на общината в областта на опазване на околната среда възлизат в размер на 
2 857 762 лв., от които: 

 За озеленяване - 834 784 лв.; 
 Чистота - 2 022 978 лв. 

Външното финансиране се извършва чрез кандидатстване с проекти пред ОП „Околна 
среда”, ПУДООС , ПРСР, НДЕФ и други финансиращи организации.  

Необходимостта от засилване на контролната дейност от страна на администрацията 
както и провеждане на кампании сред населението за в бъдеще има вероятност да доведат до 
още по-голямо увеличаване на необходимите финансови средства.  

За изпълнението на плановете за действие предвидени в стратегическите документи 
на общината  следва да се търсят източници на средства извън общинския бюджет – 
Оперативни програми, финансирани от фондовете на ЕС, Програма за развитие на селските 
райони, Програми за трансгранично сътрудничество, Програми на българските министерства 
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и други. Като алтернативи за съ-финансиране на проекти могат да се ползват кредити от 
фондове, краткосрочни банкови заеми, целеви субсидии и помощи от държавния бюджет, 
концесии и др. 

2. ПРОГНОЗИ 

Нормата на натрупване на отпадъците, представена като количеството на 
образуваните битови отпадъци за година на човек от населението е сред най-важните 
показатели за управление на отпадъците.  

По данни на НСИ образуваните битови отпадъци на човек от населението в България 
намаляват значително до 407 кг/човек/година за 2018 г., което е под средните нива за ЕС от 
492 кг/човек за същата година. Със своите 766 кг на глава от населението Дания се нарежда 
на първо място сред страните членки. Други страни, генерирали над 600 кг боклук, са Малта 
(640 кг), Кипър (637 кг за 2017 г.), Германия (615 кг) и Люксембург (610 кг). 

На обратния полюс с най-малко генерирани отпадъци е Румъния - 272 кг на глава от 
населението. Близо до нея се нареждат Полша (329 кг), Чехия (351 кг) и Унгария (381 кг).  

Ако не бъдат предприети целенасочени мерки за предотвратяване на образуването и 
оползотворяване на битовите отпадъци, може да се очаква, че количеството им ще нараства в 
резултат на икономически растеж, повишаване на доходите и потреблението в 
домакинствата. В резултат на разработването на Национален план и общински Програми за 
управление на отпадъците и прилагане на мерките, предвидени в тях, може да бъде 
прогнозирано стабилизиране на количеството образувани битови отпадъци, като България 
продължи да е с един от най-благоприятните показатели „образувани битови отпадъци на 
жител/година”.   

Тенденциите в този показател са точен измерител за предотвратяването на 
образуването на отпадъци като най-високо ниво в йерархията на управление на отпадъците. 
Много по-неблагоприятен е показателят депонирани битови отпадъци на жител за България 
спрямо средното ниво на показателя за ЕС. В България количеството на депонирани 
отпадъци намалява с по-бързи темпове от средното за ЕС.       

Според текущата демографска статистика населението в общината продължава да 
намалява и към 2019 г. е 24 775 души. Само за периода 2014-2019 година намалението е с 9% 
или 2 450 човека (средногодишно с 408 човека). Естественият и механичен прираст през 
последните 6 години са отрицателни. Бъдещите тенденции за броя на населението в 
общината ще зависят силно от механичното движение на населението и задълбочаващата се 
демографска криза в резултат на влошената възрастова структура. 

Таблица № II.1-1. Норма на натрупване на отпадъците (кг./жител/год.) 

Групи населени места над 150 хил. 50-150 хил. 25-50 хил. 3-25 хил. под 3 хил. 
Норма на натрупване 410.3 349.6 334.9 295.5 241.7 

Източник: МОСВ, НПУО 2014-2020 г. 

Тенденцията за намаляване на количествата образувани битови отпадъци е видна и за 
община Попово, съгласно данни теза периода 2016 г. -2020 г. в таблица 1.1. 
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Таблица № II.1-1-2 

Битови 
отпадъци 

Количества, образувани отпадъци по години в тонове 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

6 319,69 6 354,88 6 552,27 6 506,60 5 527,27 

За определяне на състава на отпадъците в община Попово и определяне мерки за 
тяхното третиране е направен морфологичен анализ на състава на битовите отпадъците за 
период лято – есен 2020 г.  и зима- пролет на 2021 г. въз основа на  сключен договор за 
изпълнение  № Д-20-78/03.07.2020 год. между Община Попово и Асоциация „Научно-
приложни изследвания“. Резултатите от направеният анализ са посочени в следващата 
таблица.  

Таблица № II.1-1-3. Морфологичен състав на битовите отпадъци в Община Попово  

Компоненти Морфологичен състав на битовите отпадъци в Община 
Попово , % 

Хранителни отпадъци 10,14 
Хартия и картон - общо 11,97 
Пластмаса 18,98 
Текстил 8,34 
Гума  2,48 
Кожа 3,39 
Градински 14,83 
Дървесни отпадъци 0 
Стъкло  5,02 
Метали  3,99 
Инертни  20,86 
Електронно и ел. оборудване 0 
Опасни 0 
Други  0 

Общо 100 

Населението на общината към 2019 г. (2019 г., НСИ) възлиза на 24 775 души. В 
методиката за определяне на морфологичния състав на БО за норма на натрупване се 
извеждат 5 групи населени места като за община Попово референтните стойности са 295,5 
кг/чов./година, а реалната норма на натрупване на отпадъци в общината през 2020 г. е 
262,63 кг/човек/година.  

На базата на проведените анализи и с помощта на наличните методики на МОСВ и 
примерни норми за натрупване на битови отпадъци е направена прогноза за количеството на 
отпадъците до 2028 г.  
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Таблица № II.1-2. Прогноза за количеството на отпадъците в община Попово 2021-2028 

Прогноза за количеството на отпадъците 
Мерна 

единица 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Общо количество отпадъци                  
Прогнозен темп на изменение на нормата на натрупване 
на отпадъците 

% -1.5 -3 -4.5 -6 -7.5 -9 -10.5 -12 

Прогнозна норма на натрупване на отпадъци кг/чов/год 258.69 254.75 250.81 246.87 242.93 238.99 235.05 231.11 
Прогнозен брой на населението брой 24 403 24 032 23 660 23 289 22 917 22 545 22 174 21 802 
Прогнозно количество на отпадъците - общо тонове/год 6 312.92 6 122.11 5 934.23 5 749.28 5 567.26 5 388.16 5 212.00 5 038.76 
в т.ч.:                   
Хранителни  тонове/год 640.13 620.78 601.73 582.98 564.52 546.36 528.50 510.93 
Хартия и картон тонове/год 755.66 732.82 710.33 688.19 666.40 644.96 623.88 603.14 
Пластмаса  тонове/год 1 198.19 1 161.98 1 126.32 1 091.21 1 056.67 1 022.67 989.24 956.36 
Текстил  тонове/год 526.50 510.58 494.92 479.49 464.31 449.37 434.68 420.23 
Гума  тонове/год 156.56 151.83 147.17 142.58 138.07 133.63 129.26 124.96 
Кожа  тонове/год 214.01 207.54 201.17 194.90 188.73 182.66 176.69 170.81 
Градински  тонове/год 936.21 907.91 880.05 852.62 825.62 799.06 772.94 747.25 
Дървесни  тонове/год 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Стъкло  тонове/год 316.91 307.33 297.90 288.61 279.48 270.49 261.64 252.95 
Метали  тонове/год 251.89 244.27 236.78 229.40 222.13 214.99 207.96 201.05 
Инертни материали тонове/год 1 316.88 1 277.07 1 237.88 1 199.30 1 161.33 1 123.97 1 087.22 1 051.08 
Опасни отпадъци от бита тонове/год 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Количества разделно събрани отпадъци от системи за 
разделно събиране (полезна фракция) 

                  

Прогнозен темп на изменение на нормата на натрупване 
- Хартия 

% 1 2 2 3 3 5 5 5 

Прогнозен темп на изменение на нормата на натрупване 
- Пластмаса 

% 1 2 2 3 3 5 5 5 

Прогнозен темп на изменение на нормата на натрупване 
– Метал 

% 1 2 2 3 3 5 5 5 

Прогнозен темп на изменение на нормата на натрупване 
– Стъкло 

% 1 2 2 3 3 5 5 5 

Прогнозен темп на изменение на нормата на натрупване 
- Градински 

% 5 5 5 5 30 20 10 10 

Норма на натрупване - Хартия кг/1 жит./год 0.26 0.52 0.51 0.75 0.74 1.21 1.19 1.17 
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Норма на натрупване - Пластмаса кг/1 жит./год 0.31 0.61 0.60 0.89 0.87 1.43 1.41 1.38 
Норма на натрупване - Метал кг/1 жит./год 0.10 0.20 0.20 0.30 0.29 0.48 0.47 0.46 
Норма на натрупване - Стъкло кг/1 жит./год 0.13 0.26 0.25 0.37 0.37 0.60 0.59 0.58 
Норма на натрупване - Градински кг/1 жит./год 1.92 1.89 1.86 1.83 10.81 7.09 3.49 3.43 
Хартия тонове/год 6.40 12.42 12.03 17.49 16.94 27.32 26.42 25.55 
Пластмаса тонове/год 7.56 14.66 14.21 20.65 19.99 32.25 31.19 30.16 
Метал тонове/год 2.52 4.89 4.74 6.88 6.66 10.75 10.40 10.05 
Стъкло  тонове/год 3.17 6.15 5.96 8.66 8.38 13.52 13.08 12.65 
Градински  тонове/год 46.81 45.40 44.00 42.63 247.69 159.81 77.29 74.72 
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3. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ /АКО ИМА ТАКАВА/ 

 Към настоящата програма не е налична друга информация, по отношение дейностите 
по управлението на отпадъците. 


