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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият програмен документ представлява Програма за управление на отпадъците 

на община Кубрат за периода 2015 – 2020 г. 

Програмата за управление на отпадъците на община Кубрат е разработена на основание 

изискването на чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и е неразделна 

част от Програмата за опазване на околната среда на община Кубрат, в съответствие с 

чл. 52, ал. 2 от ЗУО. 

 
 Обхват на програмата 

Програмата за управление на отпадъците на община Кубрат 2015 – 2020 г. (наричана по-

нататък за краткост Програмата) обхваща всички дейности по управление на отпадъците, 

които произтичат като задължение на Община Кубрат, съгласно разпоредбите на Закона 

за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

Обхватът и съдържанието на Програмата са в съответствие с разпоредбите на чл.52, ал.4 

и ал.5 от ЗУО и „Методическите указания за разработване на общински програми за 

управление на отпадъците”, утвърдени със Заповед № РД – 211 от 31.03.2015 г. на 

министъра на околната среда и водите. 

Програмата е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на 

Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и за период, които 

съответства на националния план, а именно до 2020 г. 

Въз основа на изготвените анализи на съществуващото състояние и практики по 

управление на отпадъците на територията на община Кубрат, идентифицираните 

проблеми и основните изводи и препоръки от анализите са определени основните цели 

на Програмата. Предвидени са основни мерки и дейности за периода на действие на 

Програмата с оглед постигане на поставените цели и изпълнението на задълженията на 

органите на местното самоуправление и местната администрация в областта на 

управление на отпадъците. 

 Отпадъци в обхвата на Програмата 

Програмата за управление на отпадъците на община Кубрат 2015 – 2020 г. включва в 

обхвата си отпадъците, попадащи в приложното поле на ЗУО, управлението на които е 

възложено на местните власти: 

 битови отпадъци; 

 строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; 

 утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) на населените 

места – които могат да се категоризират като производствени отпадъци; 

 отпадъци, притежаващи опасни свойства – битови и строителни. 
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 Съдържание на Програмата 

Програмата за управление на отпадъците на община Кубрат 2015 – 2020 г. има 

следното съдържание 

 Въведение 

 Основни изводи от анализа на настоящото състояние на управлението на 

отпадъците в община Кубрат и прогнозите за бъдещо развитие 

 SWOT анализ 

 Цели и приоритети 

 План за действие с подпрограми с мерки за постигането на целите 

– Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци; 

– Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, 

метали, пластмаса и стъкло; 

– Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите и изискванията за 

битовите биоразградими отпадъци и за биоотпадъците; 

– Подпрограма за изпълнение на изискванията за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; 

– Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани 

отпадъци; 

– Подпрограма за подобряване на управлението на утайките от ПСОВ; 

– Подпрограма за информационно осигуряване на общинската администрация и 

подобряване на административния капацитет; 

– Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите на управление на отпадъците. 

 Координация с други общински и регионални планове и програми 

 Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на общинската 

програма за управление на отпадъците 

 Приложения 

– Анализи на състоянието на управлението на отпадъците 

 Анализ и оценка на действащото законодателство и програмни документи 

 Анализ на отпадъците 

 Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъци 

 Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на 

отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване 

 Анализ на институционалния капацитет в сферата на управление на отпадъците и 

осъществяването на управленските и контролните функции 
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 Анализ на организационните схеми и форми за управление на отпадъците, 

планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите 

 Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на 

отпадъците 

 Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с 

отпадъци 

– Прогнози за отпадъците 

 
 Основни цели и основни резултати, които се очакват от изпълнението на 

програмата 

 Цели 

Основната цел на Програмата е да допринесе за устойчивото развитие на община Кубрат 

чрез определяне на необходимите мерки за изграждане и реализиране на интегрирана 

система за управление на отпадъците в общината, като елемент на регионалната система 

за управление на отпадъците в регион Разград, която да доведе до намаляване на 

въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряване 

ефективността на използване на отпадъците като ресурс, увеличаване отговорностите на 

замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците. 

Целите, заложени в Програмата за управление на отпадъците на община Кубрат за 

периода 2015-2020 г., кореспондират със ЗУО и НПУО 2014-2020 г. и ще подпомогнат 

община Кубрат в изпълнение на нейните ангажименти по отношение управлението на 

отпадъците. 

Стратегическите цели на Програмата са: 

 Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване; 

 Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 

отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци; 

 Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и 

безопасна околна среда; 

 Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при 

прилагане на йерархията на управление на отпадъците. 

За постигането на стратегическите цели са разработени подпрограми с мерки, 

съдържащи План за действие, в който са посочени основните дейности, отговорните 

институции и възможните източници за финансиране за осигуряване изпълнението на 

Програмата за периода 2015-2020 г. и индикатори за оценка степента на изпълнение на 

заложените мерки в подпрограмите. 
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Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита ежегодно и подлежи 

на актуализация при промяна на фактическите и/или нормативни условия в процеса на 

нейната реализация. 

 Резултати 

С оглед прилагане на необходимите мерки по управление на отпадъците на регионално 

ниво и настъпилите промени в националното законодателство, настоящата Програма е 

насочена към постигане на следните резултати: 

 Реализиране на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на 

отпадъци; 

 Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и 

транспортиране на отпадъците; 

 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 

постигане на заложените в законодателството цели за рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци (отпадъци от хартия, картон, метали, 

пластмаса и стъкло; биоразградими в т.ч.биоотпадъци) и строителни отпадъци; 

 Прилагане на екологосъобразно третиране на отпадъците – изграждане и 

експлоатация на регионални съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци, съвместно с останалите общини, включени в регион Разград и 

членуващи в Регионално сдружение за управление на отпадъците „Лудогорие 

Еко”; 

 Подобряване на правната регулация на управлението на отпадъците и ускоряване 

прилагането на законодателството и политиката в областта; 

 Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците; 

 Укрепване на административния капацитет на администрацията, отговорна за 

управлението на отпадъците в общината; 

 Увеличаване на инвестициите и прилагане на принципите “Замърсителят плаща” 

и “Разширена отговорност на производителя” при интегрираното управление на 

отпадъците; 

 Развитие на устойчиви системи за управление на специфични потоци отпадъци; 

 Повишаване участието на обществеността при управление на дейностите по 

отпадъците в общината. 

 
 Принципи при управлението на отпадъците 

Програмата за управление на отпадъците на община Кубрат 2015 – 2020 г. се основава 

на следните основни принципи: 

 „Предотвратяване“ - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и 

избегнато, където това е възможно; 
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 „Замърсителят плаща“ „разширена отговорност на производителя“ – лицата, 

които образуват отпадъци или допринасят за образуването на отпадъци или 

замърсяват околната среда или сегашните притежатели на отпадъците, трябва да 

покрият пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, 

който гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве; 

 „Превантивност“ – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат 

предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап; 

 „Близост“ и „самодостатъчност“ – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани 

възможно най-близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците, 

генерирани в ЕС, трябва да бъдат третирани в рамките на общността; 

 „Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи, 

както и широката общественост имат възможност да участват в разработването на 

плановете за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на 

отпадъците и имат достъп до тях след разработването им; 

 „Интегрирано управление на отпадъците“ - изисква вземане на решения и 

прилагане на ясно определени количествени цели в рамките на една система, 

състояща се от законови, технически, организационни и икономически мерки, 

идентифицирани източници на ресурси и определени отговорности за всички 

участници, изпълняващи тези цели; 

 „Най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи“ - консултативен 

процес за вземане на решения, в който се отчитат относителните преимущества 

на различните възможности за управление на отпадъците, имащи отношение към 

опазването на околната среда, на приемлива цена; 

 „Устойчиво развитие“ означава, че нуждите на настоящето поколение трябва да 

се задоволяват, без компромиси с възможността на бъдещите поколения да 

задоволят своите собствени потребности. Основната цел на устойчивото развитие 

е да се достигне разумно и справедливо разпределение на нивото на икономическо 

благосъстояние, което да бъде продължено за много поколения. Устойчиво 

развитие в областта на управление на отпадъците означава използване на 

природните ресурси по начин, който не ги унищожава или уврежда и не 

ограничава възможността да бъдат използвани от бъдещите поколения. Това 

налага максимално използване на възможностите за предотвратяване на 

образуването на отпадъци и за оползотворяване и рециклиране на възникналите 

отпадъци. 

 
 Йерархия на управлението на отпадъците 

Йерархията на управлението на отпадъците е регламентирана в действащия Закон за 

управление на отпадъците, позовавайки се на изискванията на чл. 4 от рамковата 

Директива 2008/98/EО за отпадъците. Йерархията определя приоритетния ред на това 

какво представлява най-добрата възможност за околната среда в законодателството и в 

политиката относно отпадъците. Спазването на йерархията за управление на 
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отпадъците е предпоставка за осигуряване на ефективно използване на ресурсите. 

Йерархията задава пет възможни начина за правителствените институции, местните 

власти и бизнеса за организиране на дейностите с отпадъците и дава приоритет на 

мерките в следната последователност: 

 предотвратяване на образуването на отпадъци; 

 подготовка за повторна употреба; 

 рециклиране (материално оползотворяване); 

 друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 

 обезвреждане. 

Целта на йерархията е да илюстрира модел на интегриран подход за управление на 

отпадъците, като прилагането й в посочената последователност ще допринесе за 

създаването на устойчива политика по управлението им. 

 
 Географски, демографски и социално-икономически характеристики на 

община Кубрат 

Настоящата Програма за управление на отпадъците се отнася за цялата територия на 

община Кубрат. 

Община Кубрат е разположена в Североизточна България, в източната част на 

Дунавската равнина, в центъра на западното Лудогорие, върху високо плато с надморска 

височина 235 м. Общината е включена в административно-териториалните граници на 

област Разград (Фигура 1). 

Фигура 1. Местоположение на община Кубрат на територията на РБългария 
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Общината заема северозападната част на област Разград (Фигура 2), като в 

административно отношение граничи със следните общини: Разград и Завет (област 

Разград), Русе, Ветово и Сливо поле (област Русе) и Тутракан (област Силистра). 

Фигура 2. Разположение на община Кубрат в административните граници на 

област Разград 

Община Кубрат заема територия от 471,20 кв. км., което представлява приблизително 

18% от територията на област Разград и по площ е втората по големина в областта след 

община Разград. По брой на население тя се нарежда на трето място в областта след 

община Разград и община Исперих. 

В административно – териториалните граници на община Кубрат са включени 17 

населени места, от които 1 град (Кубрат) и 16 села (Беловец, Бисерци, Божурово, 

Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Медовене, Мъдрево, Равно, Савин, Севар, 

Сеслав, Тертер, Точилари и Юпер) – Фигура 3. На територията на общината са обособени 

16 кметства. 
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Фигура 3. Административна карта на община Кубрат 

Административен център на общината е гр. Кубрат. Градът се намира на 372 км от 

столицата на страната гр. София, на 36 км от областния център гр. Разград, на 52 км от 

гр. Русе и на 170 км от гр. Варна. Гр. Кубрат е икономически, културен и образователен 

център на общината. Сградата на общинската администрация в гр. Кубрат е построена 

през 1928 – 1930 г. и е обявена за архитектурно – строителен паметник на културата. 

Община Кубрат е един от транспортните коридори между Турция и Румъния. 

Транспортът в общината е единствено шосеен. Има автобусни пътнически връзки с 

всички населени места в региона, както и с областите Разград, Силистра, Русе и Варна. 

Гр. Кубрат е транспортен възел, свързан с пътищата от Русе за Завет, Исперих и Шумен, 

както и от Тутракан за Разград, Попово и Габрово. 

През общината минават следните по-важни транспортни артерии: път II-49 (Разград - 

Кубрат - Тутракан), който свързва общината с най-близката железопътна гара 
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Просторно и с най-близкото международно речно пристанище в гр. Тутракан; път II-23 

(Дулово - Исперих - Кубрат - Русе). 

Към 31.12.2014 г. общия брой на населението на община Кубрат е 17 243 жители. 

Населението на град Кубрат е 6 926 жители, а останалата част от населението - 10 317 

жители е в селата на общината. Разпределението на населението между град Кубрат и 

селата в общината в процентно изражение е 40:60. Изменението на броя на жителите по 

години през периода 2008 - 2014 г. е представено в следващата таблица. 

 

Таблица 1. Население на община Кубрат 2008 - 2014 г. (брой жители) 
 

 

Година 
Общо В град Кубрат В селата 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2014 17243 8415 8828 6926 3311 3615 10317 5104 5213 

2013 17494 8540 8954 7046 3372 3674 10448 5168 5280 

2012 17803 8701 9102 7181 3447 3734 10622 5254 5368 

2011 18095 8870 9225 7268 3498 3770 10827 5372 5455 

2010 19716 9561 10155 ж7898 3784 4114 11818 5777 6041 

2009 20198 9818 10380 8118 3895 4223 12080 5923 6157 

2008 20487 10003 10484 8256 3985 4271 12231 6018 6213 

Източник: НСИ 

От данните в таблицата е видно, че през посочения период се наблюдава сериозен спад 

на населението на община Кубрат, като тенденция към намаляване на населението се 

задълбочава. 

Средната гъстота на населението в общината е 42,3 души на кв. км и е по-ниска от 

средната гъстота на населението за област Разград, за Северен централен район на 

планиране и за страната. 

В геоморфоложко отношение територията на община Кубрат принадлежи към 

Дунавската равнина. Релефът е хълмист, прорязан от размиващи се, стесняващи се и 

губещи се дълги рътове между долините на реките и притоците им. 

Общината попада в северния и средния климатични райони на Дунавската равнина и 

климатът както в цялото Лудогорие, е умереноконтинентален, характеризиращ се със 

сравнително горещи летни и студени зимни сезони, прохладна пролет и есен. 

Под влияние на мергално-карбонатния характер на скалната основа, растителността, 

климатичните особености и извършените почвообразувателни процеси, са формирани 

предимно черноземни почви със своите характерни подтипове: оподзолени черноземни, 

средно и силно излужени черноземни. Тези почвени типове са особено подходящи за 

отглеждане на зърнени култури, трайни насаждения, зеленчуци и др. Срещат се и малко 

ливадни почви и повече горски почви, сиви и тъмно сиви, тежко песъчливи – глинести, 

развити върху дебела льосова подложка. 
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По отношение на флората преобладава широколистна растителност – дъбови гори (цер, 

летен и зимен дъб), клен, липа и др., и отделни участъци от иглолистна растителност 

(бор, ела смърч). Животинският свят включва предимно благороден елен, сръндак и дива 

свиня. 

Територията на община Кубрат е бедна на повърхностни водни ресурси. На територията 

й има само една малка река – р. Топчийска (в района на с. Каменово). Общината 

разполага с 12 микроязовира и изравнители, които се намират в селата Звънарци, Юпер, 

Божурово, Бисерци, Тертер, Савин и Севар. 

На територията на община Кубрат липсват рудни и нерудни полезни изкопаеми. 

Обстоятелството, че теренът се изгражда изключително само от седиментни скали - 

варовици, мергели и глини, изключва възможността за наличие на рудни полезни 

изкопаеми от промишлено значение. За сметка на това цялата територия е изключително 

богата на ломен камък за високото и хидромелиоративното строителство, за пътни 

настилки и вародобив. От разработените кариери с най-голямо стопанско значение са 

тези при с. Тертер и с. Каменово. От останалите строителни материали има наличие на 

кариери за глина. 

На територията на община Кубрат се намират следните защитени територии по  смисъла 

на Закона за защитените територии: защитена местност „Юперска кория“ (с.Юпер), 

защитена местност „Мющерека“ (с. Беловец), защитена местност „Находище на турска 

леска“ (с. Задруга), природна забележителност „Поречието на река  Топчийско дере“ (с. 

Каменово, община Кубрат; с. Побит камък, с. Топчии, община Разград). 

Част от площите на община Кубрат попадат в границите на защитени зони, част от 

Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, обявени по Закона за биологичното 

разнообразие, както следва: 

- „Лудогорие“ BG0002062 – защитена зона по директивата за птиците, обявена със 

Заповед № РД-837 от 17.11.2008 г., ДВ, бр. 11/2009 г.; промяна в режима на дейностите 

е извършена със Заповед № РД-79 от 28.01.2013 г., ДВ, бр. 10/2013 г.; 

- „Лудогорие“ BG0000168 – защитена зона по директивата за местообитанията, обявена 

с Решение на МС № 611 от 16.10.2007 г., ДВ, бр. 85/2007 г.; 

- „Лудогорие – Боблата“ BG0000171 – защитена зона по директивата за 

местообитанията, обявена с Решение на МС № 122 от 02.03.2007 г., ДВ, бр. 21/2007 г. 

 Икономическо развитие 

Икономическото развитие на община Кубрат през последните години се характеризира 

с различна динамика – ръст до 2008 г. и спад след общата финансова и икономическа 

криза през 2009 г. и 2010 г. В резултат на кризата силно намалява броят на населението 

в трудоспособна възраст, предимно млади хора с висше образование, търсещи 

възможност за реализация в големите градове на страната – София, Варна и Пловдив, 

като част от тях емигрират в други страни. Това от своя страна се превръща в 

предпоставка за застаряване на населението в общината. 
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Структуроопределящите отрасли на местната икономика са дървообработващата, 

електротехническата и машиностроителната промишленост, селското стопанство, 

търговията и услугите. 

Водещи обекти в промишления сектор са следните: 

 дървообработваща промишленост - „Лудогорие-91“ АД - предприятие с около 60-

годишна история и традиции в производството и търговията с мебели. 

Произвежда мебели за кухни и трапезарии, маси, столове и др. от масивна 

дървесина. До май 2014 г. дружеството извършва дейност в две бази в гр. Кубрат 

– база 1 на ул. „Цар Освободител“ 68 и база 2 на ул. „Козлодуй“ 49 срещу входа 

на стадиона, използвана за складова база. На 19 май 2014 г. собствеността на 

„Лудогорие-91“ АД, намираща се в база 1 на ул. „Цар Освободител“ 68 е закупена 

от русенското предприятие „Гораинвест“ АД, занимаващо се с 

дървопреработване – производство на панели от масивна дървесина. Дейността 

на „Лудогорие-91“ АД е пренасочена във втората база на ул. „Козлодуй“ 49, като 

продължава търговията с мебели и започва производство на кошери и други 

изделия от иглолистна дървесина. През цялата си 60 годишна история 

„Лудогорие-91“ е обърнато с лице към екологията и възстановяване на горите, 

които използва. Това е визуализирано в екологичната политика на дружеството и 

разработените информационни материали. 

 електротехническа промишленост - „Елпром-Елин“ АД - основен производител на 

електро-инсталационни изделия на порцеланова и пластмасова основа. 

Продукцията е с широк спектър на приложимост. С нея се задоволяват основните 

потребности на всяко домакинство, производителите на различни видове машини 

и апарати, строителството и други отрасли на икономиката. Продукцията се 

реализира както в страната, така и на външни пазари; 

 машиностроителна промишленост - „Хан Кубрат“ АД - дружество, 

специализирано в производството на машини и изграждането на технологични 

линии за хлебната промишленост, производство на машини за растителна защита 

и др. 

Селското стопанство е основен отрасъл в икономиката в община Кубрат, характерен за 

всички селища на общината и осигуряващ поминъка на значителна част от населението: 

 растениевъдство - община Кубрат разполага със значителни поземлени ресурси 

– 77% от общата й територия. Обработваемата земя представлява 84,80% от 

земеделските земи или 30 460 ха. Средно на глава от населението на общината се 

падат по 1,2 ха, което е над средното за страната. Приблизително 34% от площите 

в общината са заети със зърнени култури. Отглеждат се предимно пшеница, 

царевица, ечемик, за което допринасят благоприятният климат и релефните 

условия. Преобладаващите в общината черноземни почви са предпоставка за 

получаване на високи добиви от зърнени култури. Значително място заемат и 

площите със слънчоглед, винени лозя, овощни градини – главно 
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кайсии, праскови и сливи. От голямо значение за общината е и отглеждането на 

тютюн, сорт „Северна България“; 

 животновъдство - община Кубрат е специализирана главно в отглеждането на 

овце, говеда, свине и птици. 

Селското стопанство в община Кубрат се развива под формата на лични и кооперативни 

структури, сдружения и арендатори. Преобладаваща част са личните натурални 

стопанства. Пазарно-ориентираното производство се реализира от земеделски 

кооперации и арендатори. Основни фирми, специализирани в животновъдството са ЕТ 

„АСОТЕКС“ – Х. Чакър и ЕТ „Мъдър – Хасан Али и Фатме Али“. 

Горско стопанство – горските територии са над 20% от общата територия на общината. 

Преобладаващата растителност е широколистна – дъбови гори, клен, липа и др. Срещат 

се и ограничени участъци от иглолистни дървета – бор, ела, смърч и др. Предприятия и 

фирми, специализирани в областта на горското стопанство на територията на община 

Кубрат са: „Кубратска гора“ ЕООД (производство и доставка на дърва за огрев, 

дърводобив, залесяване, преработка на дървесина); ТП „ДГС – Сеслав“ (селско и горско 

стопанство, животновъдство, отглеждане на дивеч); „Лудогориелес“ АД (производство 

на фиданки, залесяване, дърводобив, преработка на дървесина). 

Търговия и услуги – търговската мрежа на територията на община Кубрат е сравнително 

добре развита. Фирмите, работещи в областта на търговията и услугите са основно 

микропредприятия с до 9 заети лица, като относителният им дял спрямо общият брой 

предприятия е около 45%. 

Туризъм - на територията на общината има ловни райони с обща ловно-стопанска площ 

11 345 ха. Съществуват отлични условия за изграждане на ловни туристически бази. 

Засега са създадени два ловни дома с подходяща леглова база за ловен туризъм. 
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2. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА НАСТОЯЩОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ В 

ОБЩИНА КУБРАТ И ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ 

В този раздел са представени основни данни и тенденции, в резултат от проведения 

анализ на настоящото състояние на управлението на отпадъците на територията на 

община Кубрат, както и произтичащите от тях изводи и препоръки, които са основа за 

формулиране на мерките за постигане на целите на настоящия програмен документ. 

2.1. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ И 

ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА КУБРАТ В КОНТЕКСТА НА 

ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТТА НА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Община Кубрат е разработила местна нормативна уредба в съответствие с  изискванията 

на националното законодателство, в т.ч. Закона за управление на отпадъците, Закона за 

местните данъци и такси, Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

детайлизираща разпоредбите относно управлението на отпадъците съобразно 

спецификата на общината. Разработени са и програмни документи за провеждане на 

политиката на общината в тази област. 

В Приложение 1.1 от настоящата Програма е представен анализ на действащите 

нормативни и програмни документи на Община Кубрат в областта на управление на 

отпадъците. 

На основата на извършения анализ могат да се направят следните основни изводи: 

 Националната нормативна рамка в областта на управление на отпадъците съдържа 

конкретни разпоредби, регламентиращи обхвата, правата и задълженията на 

органите на местното самоуправление и местната администрация по отношение 

на управлението на отпадъците. 

 Действащата Наредба № 6 за управление на отпадъците на територията на 

община Кубрат е приета от Общински съвет - Кубрат с Решение № 295 от 

Протокол № 27/10.02.2014 г. на основание чл. 22 от действащия ЗУО. Наредбата 

съдържа детайлни разпоредби, регламентиращи управлението на отпадъците на 

територията на община Кубрат. Разработена в пълно съответствие с изискванията 

на националното законодателство по управление на отпадъците и отговаря на 

изискванията на ЗУО за съдържание на наредбата. 

 В останалите общински нормативни актове, обект на анализа, могат да бъдат 

направени допълнения с оглед уреждане на максимално широк кръг от въпроси, 

както е препоръчано в заключението на анализа. 

 Община Кубрат разработва и изпълнява общински програми за управление на 

отпадъците в съответствие с действащото към момента на изготвянето им 

национално законодателство и национални програмни документи в областта на 

управление на отпадъците. 
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 Основната част от мерките, включени в Плана за действие на Общинската 

Програма за управление на дейностите по отпадъци за периода 2009-2015 г. са 

реализирани. 

 Общинската администрация осъществява текущ контрол по напредъка и изготвя 

периодични отчети за изпълнението на програмните документи, в 

законоустановените срокове, които представя пред Общински съвет – Кубрат. 

Отчетите са налични на сайта на общината. 

 Във връзка с разпоредбата на чл. 52 от новия Закон за управление на отпадъците 

от 2012 г. и публикуването на Методическите указания за разработване на 

общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД- 

211/31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите, Община Кубрат е 

предприела действия за разработване на настоящата Програма за управление на 

отпадъците за периода 2015-2020 г., която е изготвена в съответствие с 

изискванията на ЗУО; структурата, съдържанието и обхвата на Националния план 

за управление на отпадъците 2014-2020 г. и методическите указания. 

 
 

2.2. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПРОГНОЗИТЕ ЗА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

Анализът на отпадъците и прогнозите за образуване на отпадъци са представени в 

Приложение 1.2 и Приложение 2 от настоящата Програма, основните изводи и 

препоръки, от които са следните: 

 Количеството на събраните и депонирани битови отпадъци през 2014 г. намалява 

спрямо количеството през 2013 г. 

 Нормата на натрупване на битовите отпадъци в община Кубрат е сходна с 

приетата за страната норма на натрупване за тип населени места, съответстващи 

на населените места в община Кубрат. Наличието на сходство с тенденциите в 

страната показва, че в общината действат обичайните фактори, свързани с 

генерирането на битови отпадъци. 

 Община Кубрат е възложила извършването на морфологичен анализ на битовите 

отпадъци в изпълнение на разпоредбите на Наредбата за разделно събиране на 

биоотпадъците и разполага с доклад за морфологичния състав на битовите 

отпадъци в законоустановения срок. 

 Планираният капацитет на предвидените за изграждане регионални съоръжения е 

достатъчен за третиране на образуваните битови отпадъци от Регион Разград, 

съгласно изготвените прогнози, и постигане на целите за рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, заложени в националното законодателство, 

за които са отговорни местните власти. 

 В община Кубрат понастоящем не е застъпена практиката за повторна употреба и 

рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване. На територията на 

общината не се експлоатира депо за строителни отпадъци. При образуване на 



ОБЩИНА КУБРАТ 

  Програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 г.  

18 

 

 

строителни отпадъци, в т.ч. от ремонтна дейност, извършвана от домакинствата, 

те се насочват за депониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци в гр. 

Разград. 

 Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Кубрат е разширена, 

реконструирана и модернизирана при изпълнението на проект с финансиране по 

Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и понастоящем разполага с 

необходимите съоръжения за стабилизиране, уплътняване и обезводняване на 

утайките. Община Кубрат и операторът на ПСОВ - ВиК “Меден кладенец” ЕООД 

следва да предприемат действия за оползотворяване на образуваните утайки, след 

провеждане на установените процедури и получаване на разрешения от 

компетентните органи. 

 

2.3. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Анализът на инфраструктурата за управление на отпадъците е представен в 

Приложение 1.3 от настоящата Програма. 

Вследствие на анализираната информация, могат да се направят следните изводи и 

препоръки: 

 Във всички населени места на територията на община Кубрат се извършва 

организирано събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци, като 

системата обхваща 100% от населението на общината. 

 Общината е осигурила съдове и техника за събиране и извозване на смесените 

битови отпадъци. 

 Смесените битови отпадъци от всички населени места на територията на община 

Кубрат се депонират на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините 

Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян, отговарящо на 

нормативните изисквания. Собственик и оператор на депото е Община Разград. 

Регионалното депо се експлоатира от „А.С.А. България” ЕООД. 

 Чрез сътрудничество с Организации по оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци, притежаващи разрешения от МОСВ, Община Кубрат е 

осигурила инфраструктура за събиране, транспортиране и последващо 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци, както следва: 

- за отпадъци от опаковки – договор за сътрудничество с ООп “Булекопак” АД; 

- за негодни за употреба батерии и акумулатори – договор за сътрудничество с 

ООп „Трансинс батери“ ООД; 

- за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване - договор за 

сътрудничество с ООп „Трансинс технорециклираща компания“ ООД; 

- за излезли от употреба моторни превозни средства - договор за сътрудничество 

с ООп „Българска рециклираща компания“ АД; 
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- за излезли от употреба гуми - договор за сътрудничество с ООп „Трансинс 

авторециклиращ консорциум“ АД. 

 В изпълнение на законодателното изискване за регионално управление на 

битовите отпадъци, Община Кубрат членува в Регионално сдружение за 

управление на отпадъците на Регион Разград, заедно с общините Разград, 

Лозница, Исперих, Завет, Самуил и Цар Калоян. 

 Към момента на разработване на програмата, на територията на община Кубрат, 

както и в Регион за управление на отпадъците Разград не функционират 

съоръжения и инсталации за сепариране и компостиране на битови отпадъци, 

каквато е ситуацията в голяма част от общините в страната. 

 С оглед постигане на количествените цели за рециклиране и оползотворяване на 

отпадъците, за които са отговорни местните власти, общините от Регион Разград, 

с водеща община Разград, са предприели действия относно извършването на 

предпроектни проучвания и изготвянето на проекти за реализацията на 

„Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци от 

регион Разград“. Финансирането на дейностите е предоставено по проект за 

техническа помощ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013 г.“. В рамките на интегрираната система е предвидено 

изграждането на инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци 

от региона (инсталация за сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране 

на разделно събрани зелени отпадъци и биоотпадъци) и разширение на 

съществуващото Регионално депо – I етап, с цел увеличаване срока му на 

експлоатация и осигуряване на екологосъобразно третиране на отпадъците от 

региона. Също така в разработените инвестиционни проекти е предвидена 

площадка за разполагане на съоръжение за предварително третиране на 

строителни отпадъци – мобилна инсталация за третиране на строителни отпадъци. 

Планираният капацитет на посочените съоръжения е достатъчен за третиране на 

отпадъците, които се генерират на територията на регион Разград (в т.ч. на 

територията на община Кубрат) и за постигане на количествените цели за 

рециклиране и оползотворяване на отпадъците, за които са отговорни местните 

власти. 

 Препоръки: Предприемане на действия, съвместно с останалите общини от 

Регион Разград, за изграждане на предвидените регионални съоръжения за 

третиране на отпадъците чрез разработване и предоставяне на проектно 

предложение по Приоритетна ос 2: „Отпадъци“ на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“; осигуряване на необходимото оборудване и техника 

за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци. 
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2.4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО 

ПЛОЩАДКИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ОСЪЩЕСТВЕНИ 

МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

Анализът на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и 

осъществени мерки за тяхното възстановяване е представен в Приложение 1.4 от 

настоящата Програма. 

На основата на анализираната информация, могат да се направят следните изводи и 

препоръки: 

 До 2009 г. на територията на община Кубрат са експлоатирани: общинско депо за 

неопасни отпадъци, разположено в местност „Кошарите“ в землището на гр. 

Кубрат и 27 селски сметища в землищата на останалите населени места в 

общината. 

 Община Кубрат е предприела всички необходими действия за закриване и 

рекултивация общинското депо и селските сметища, съгласно изискванията на 

действащите нормативни документи, както следва: 

 общинското депо за неопасни отпадъци и селските сметища на територията на 

общината са с преустановена експлоатация и са закрити. 

 през периода 2013 – 2015 г. е осигурено финансиране и се изпълнява проект 

за „Рекултивация на съществуващо общинско депо в Община Кубрат“, включващ 

техническа и биологична рекултивация на депото. 

 Източник на финансиране на дейностите по следексплоатационни грижи и 

мониторинг на депото са приходите от такса битови отпадъци, както е 

регламентирано в Закона за местните данъци и такси. Средствата за дейностите 

следва да се включват в ежегодните план-сметки за необходимите разходи по 

ЗМДТ за битови отпадъци. 

 Община Кубрат следва да изготви регистър на закритите депа за отпадъци. 

 

2.5. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ 

В СФЕРАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ И 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА УПРАВЛЕНСКИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ФУНКЦИИ 

Анализът на институционалния капацитет в сферата на управлението на отпадъците и 

осъществяването на управленските и контролните функции е представен в  Приложение 

1.5 от настоящата Програма. 

На основата на анализираната информация, могат да се направят следните изводи: 

 Възложените с националната нормативна уредба правомощия на кмета на 

общината във връзка с управлението на отпадъците са обезпечени в голяма степен 

с функции на звената в общинската администрация. 

 Основните функции, свързани с управлението на отпадъците, са възложени на 

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни 
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дейности и европейски проекти“ от Дирекция „ТСУ, земеделие, търговия, 

опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти“ в 

специализираната администрация. 

 Във връзка с финансовото, правното, информационното и административното 

обезпечаване на дейностите по управление на отпадъците, функции са възложени 

и на други структурни звена от общинската администрация - отдел 

„Управление на собствеността и финансово-счетоводна дейност“, сектор 

„Вътрешен контрол“, отдел „Местни данъци и такси“, отдел „Административно- 

правно и информационно обслужване“, отдел „Просвета, култура, ОМП и връзки 

с обществеността“, отдел „Техническо обслужване“. 

 Контролната дейност, свързана с управление на отпадъците в общината обхваща 

контролът върху дейността на фирмите, с които са сключени договори за 

извършване на дейности с отпадъци /договор за събиране и транспортиране на 

битови отпадъци, договори за сътрудничество с организации по оползотворяване 

на масово разпространени отпадъци/ и контролът по спазване на местната 

нормативна уредба, в т.ч. налагането на санкции, при констатирани нарушения и 

се извършва от служители от отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната 

среда, инвестиционни дейности и европейски проекти“ и от звено “Контрол по 

Наредбите на ОбС Кубрат“. 

 На настоящия етап не са възложени функции относно биоразградимите и 

биоотпадъците, тъй като общината все още не е въвела система за разделно 

събиране и оползотворяване на този вид отпадъци. 

 Към момента отдел „Териториално-селищно устройство“ изпълнява функциите и 

задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство 

на територията; извършва административно-технически услуги по одобряване на 

устройствени планове и инвестиционни проекти, издаване на скици и визи за 

проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване съгласно 

ЗУТ; извършва контрол за недопускане на незаконно строителство и при наличие 

на такова – констатиране и премахване на същото в съответствие с правомощията 

по ЗУТ. Във връзка с нововъведените задължения на местните власти, свързани с 

разработване или одобряване на планове за управление на строителни отпадъци и 

последващ контрол по изпълнението им и одобряване на отчетите за изпълнение 

на плановете, както и за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване 

на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради, е необходимо в 

устройствения правилник на общинската администрация или в друг вътрешен 

документ да се възложат съответни отговорности за изпълнението на тези 

функции. 

 Като цяло, Община Кубрат разполага с достатъчно служители с подходяща 

квалификация за изпълнение на функциите по управление на отпадъците. 

Осъществяват се целенасочени действия за повишаване на професионалната 

квалификацията и административния капацитет на служителите, като се 

осигурява участието им в общи и специализирани обучения. 
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2.6. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СХЕМИ И 

ФОРМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПЛАНИРАНЕ, 

ФИНАНСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ И ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ 

Анализът на организационните схеми и форми за управление на отпадъците, планиране, 

финансиране и определяне на цени и такси за услугите е представен в Приложение 1.6 

от настоящата Програма. 

На основата на анализираната информация, могат да се направят следните изводи: 

 Въведените организационни схеми и форми за управление на отпадъците в 

община Кубрат са добра основа за прилагане на принципите „Разширена 

отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща”. 

 Принципът „разширена отговорност на производителя” се прилага напълно на 

територията на общината по отношение на пет групи масово разпространени 

отпадъци (отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори, 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба 

гуми и излезли от употреба моторни превозни средства), като дейностите се 

извършват от Организации по оползотворяване на съответния вид масово 

разпространени отпадъци, с които Община Кубрат е сключила договори за 

сътрудничество. 

 Община Кубрат осъществява последователна политика за по-пълно прилагане на 

принципа „замърсителят плаща“ при предоставянето на услугите за събиране, 

транспортиране и третиране на битовите отпадъци. Общината е осигурила 

възможност физическите и юридическите лица да заплащат такса „битови 

отпадъци“ според количеството на битовите отпадъци съобразно вида, броя и 

честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за 

изхвърляне на битови отпадъци. 

 Понастоящем Община Кубрат предоставя услуги по събиране, транспортиране и 

депониране на смесени битови отпадъци: 

 Общината е възложила изпълнението на обществена поръчка с предмет: 

„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на 

община Кубрат до Регионално депо за неопасни отпадъци в гр. Разград“. 

Заплащането на услугата се извършва от събраната такса битови отпадъци; 

 депонирането на битовите отпадъците от всички населени места на 

територията на община Кубрат се извършва на Регионалното депо за неопасни 

отпадъци, съгласно сключено споразумение между общините в Регион Разград. 

Община Кубрат заплаща определената сума за депониране на тон отпадък на 

регионалното депо от събраната такса битови отпадъци в бюджета на общината, 

както и обезпеченията и отчисленията за депониране на отпадъци по чл. 60 и чл. 

64 от ЗУО, чрез които се осигурява финансов ресурс за осъществяване на 

мониторинг на депото, рекултивация и следексплоатационни грижи. 
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 Предвид факта, че на територията на община Кубрат, както и в Регион за 

управление на отпадъци Разград няма изградени съоръжения и инсталации за 

сепариране на смесени битови отпадъци и за компостиране или друго 

оползотворяване на зелени, хранителни и кухненски биоотпадъци, понастоящем 

не се предоставят услуги по тяхното разделно събиране, транспортиране и 

оползотворяване. 

 Редът за определяне и събиране на такса „битови отпадъци” и услугите, за които 

се заплаща таксата са регламентирани с Наредба № 11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Кубрат. 

 Разходите за дейности по управление на битовите отпадъци надвишават 

приходите от такса „битови отпадъци“ и в тази връзка се прибягва до 

разходването на допълнителни средства от бюджета на общината. 

 
 

2.7. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ИНФОРМИРАНЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

Анализът на информирането на обществеността по въпросите на управлението на 

отпадъците е представен в Приложение 1.7 от настоящата Програма. 

На основата на анализираната информация, могат да се направят следните изводи и 

препоръки: 

 Община Кубрат провежда целенасочена политика по отношение предоставяне на 

информация, свързана с различните аспекти на управлението на отпадъците. С 

Устройствения правилник на общинска администрация – гр. Кубрат функциите за 

провеждането на информационната и медийна политика на общината и 

осъществяването на комуникация между представителите на общинската 

администрация и обществеността са възложени на отдел „Просвета, култура, 

ОМП и връзки с обществеността“. Предвид спецификата на тематиката, 

информирането на обществеността по въпросите, свързани с управлението на 

отпадъците се извършва съвместно с еколога на общината и други служители от 

отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности 

и европейски проекти“. 

 Общината изпълнява съвместни мерки за информиране на обществеността с 

Организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, за което 

е включила конкретни клаузи в договорите за сътрудничество с тези организации. 

 Община Кубрат използва различни форми за повишаване на общественото 

съзнание и привличане и насърчаване на обществеността за участие в дейностите 

с отпадъци – целеви кампании, разпространение на информационни материали и 

др. 
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 Основен източник на информация относно управлението на отпадъците в 

общината са интернет страниците на Община Кубрат и Общински съвет – Кубрат, 

на които са публикувани общинските нормативни и програмни документи, 

решения на Общински съвет – Кубрат и заповеди на кмета на общината, свързани 

с управлението на отпадъците, информация относно провежданите кампании в 

общината и информационни материали. Също така информация се предоставя 

чрез местни печатни и електронни медии. 

 Отчитайки факта, че наличната информация относно управлението на отпадъците 

е публикувана в различни раздели и рубрики от интернет страницата на общината 

(Общински дейности/ Екология, Общински справочник, Публични регистри, 

Пресцентър) е препоръчително обособяването на самостоятелен раздел на 

интернет страницата на общината, в които да се систематизира и предоставя 

цялостна информация относно управлението на отпадъците. 

 Община Кубрат изпълнява ангажиментите за информиране и консултации с 

обществеността, произтичащи от екологичното и друго законодателство. 

Проектите на общински нормативни и програмни документи се предоставят на 

интернет страницата на Общински съвет – Кубрат. Всички постъпили 

уведомления за реализация на инвестиционни предложения се оповестяват на 

интернет страницата на общината. 

 
 

2.8. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ИНФОРМАЦИОННОТО 

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИ 

Анализът на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъци е 

представен в Приложение 1.8 от настоящата Програма. 

На основата на анализа, могат да се направят следните изводи и препоръки: 

 Информация и документация във връзка с управлението на отпадъците в община 

Кубрат се събира и обработва от различни структурни звена от общинската 

администрация, в съответствие с функционалните им характеристики съгласно 

Устройствения правилник на Общинска администрация – гр. Кубрат. 

 Взаимодействието между отделните звена се осъществява основно на базата на 

документооборот на хартиен носител. Наличната информация в отделните 

структурни звена е организирана по начин, които не винаги позволява 

сравнителен анализ на данните – налична е в различни разбивки; 

 Препоръчва се въвеждане на единна информационна система в общината, която 

да обхваща целия процес по управление на отпадъците и на база на първичната 

информация да осигурява контрол и отчетност на всички етапи от процесите, да 

служи за изготвяне на анализи за планиране и вземане на управленски решения. 
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3. SWOT АНАЛИЗ 

SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на обекта на стратегическия анализ от 

средата, в която той функционира. Обектът на стратегически анализ се разглежда откъм 

неговите „силни страни“ и „слаби страни“. Средата, в която функционира обектът на 

стратегически анализ, се диференцира на „възможности“ и „заплахи“. 

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

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

предимство. 

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

умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на сектора. 

Възможности. Възможностите представляват най-благоприятните елементи на 

външната среда. Това са благоприятни външни фактори, от които секторът се възползва 

или би могъл да се възползва. 

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

най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние. 

Направеният SWOT анализ на управлението на отпадъците в община Кубрат показва 

посочените по-долу резултати: 
 

Силни страни Слаби страни 

 Общинската нормативна уредба, 

регламентираща управлението на 

отпадъците на местно ниво е 

разработена в съответствие с 

изискванията на ЗУО; 

 В общинската система за събиране и 

транспортиране на смесени битови 

отпадъци е обхванато 100% от 

населението на общината и е осигурена 

необходимата инфраструктура; 

 Общината е организирала ефективно 

прилагане на схемата за разширена 

отговорност на производителя за масово 

разпространени отпадъци (отпадъци от 

опаковки, НУБА, ИУЕЕО, ИУГ и 

ИУМПС) чрез сключени договори за 

сътрудничество с Организации по 

оползотворяване; 

 Участие в Регионално сдружение за 

управление на отпадъците; 

 Използване на регионално депо за 

неопасни отпадъци, отговарящо на 
нормативните изисквания; 

 Общинското депо за неопасни 

отпадъци е закрито и рекултивирано, 

 Разходите за дейности по управление 

на битовите отпадъци надвишават 

приходите от такса „битови отпадъци“ 

и в тази връзка се прибягва до 

разходването на допълнителни 

средства от бюджета на общината. 

 Не е осигурена инфраструктура за 

разделно събиране и оползотворяване 

на биоразградимите и биоотпадъците; 

 Не е застъпена практиката за повторна 

употреба и рециклиране на отпадъци от 

строителство и разрушаване; 
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закрити са всички селски сметища, 

неотговарящи на нормативните 

изисквания; 

 Изградени са предпоставки, които 

позволяват участие на обществеността 

при взимане на решения, свързани с 

управлението на отпадъците – 

предоставяне на обществен достъп на 

проекти на общински нормативни и 

програмни документи, уведомления за 

инвестиционни предложения; 

предоставяне на информация чрез 
медии и интернет. 

 

Възможности Заплахи 

 Извършени са предпроектни 

проучвания и са изготвени проекти за 

реализацията на „Интегрирана система 

от съоръжения за третиране на неопасни 

отпадъци от регион Разград“ с издадено 

положително решение по ОВОС; 

 Използване на финансовите 

инструменти на ЕС за реализация на 

проектите и изграждане на регионални 

съоръжения за сепариране и 

компостиране; 

 Промяна на обществените нагласи в 

полза на екологосъобразно управление 

на отпадъците съобразно въведената 
йерархия. 

 Честа промяна на националната 

нормативна уредба относно 

управлението на отпадъците; 

 Забавяне реализацията на проектите за 

изграждане на регионални съоръжение 

за сепариране и компостиране; 

 Неизпълнение на нормативните 

задължения на общината по отношение

 управлението на отпадъците и 

налагане на санкции от страна на 

контролните органи. 
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4. ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 2015-2020 г. 

Целите на Програмата за управление на отпадъците на община Кубрат за периода 2015- 

2020 г. са определени на база аналите на съществуващото състояние при управлението 

на отпадъците на територията на общината, направените изводи и препоръки от тези 

анализи, SWOT анализа, както и изискванията на действащото национално и европейско 

законодателство в областта на управление на отпадъците, в т.ч. поставените 

количествените цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъци, които следва да 

бъдат постигнати от общините до 2020 г. 

Идентифицирани са основна /генерална/ цел на Програмата и четири стратегически цели, 

кореспондиращи с изискванията на ЗУО и целите на Националния план за управление на 

отпадъците 2014-2020 г. 

Генералната дългосрочна цел на Програмата е: да допринесе за устойчивото развитие 

на община Кубрат чрез определяне на необходимите мерки за изграждане и реализиране 

на интегрирана система за управление на отпадъците в общината, като елемент на 

регионалната система за управление на отпадъците в регион Разград, която да доведе до 

намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните 

отпадъци, подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс, 

увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за 

управление на отпадъците. 

Стратегическите цели, чието постигане през периода на Програмата ще допринесе за 

изпълнението на генералната цел, са: 

 Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване; 

 Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 

отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци; 

 Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и 

безопасна околна среда; 

 Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при 

прилагане на йерархията на управление на отпадъците. 

За постигането на стратегическите цели са разработени подпрограми с мерки, 

съдържащи План за действие, в който са посочени основните дейности, отговорните 

институции и възможните източници за финансиране за осигуряване изпълнението на 

Програмата за периода 2015-2020 г. и индикатори за оценка степента на изпълнение на 

заложените мерки в подпрограмите. 
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5. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОДПРОГРАМИ С МЕРКИ ЗА 

ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ 

В рамките на Програмата за управление на отпадъците на община Кубрат за периода 

2015-2020 г. са разработени подпрограми, които чрез мерките, включени в тях, водят до 

изпълнението както на оперативните цели на всяка от подпрограмите, така и на четирите 

стратегически цели. 
 

Стратегическа цел Подпрограма 

Стратегическа цел 1: Намаляване на 

вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и 

насърчаване на повторното им използване 

 Подпрограма за предотвратяване 

образуването на отпадъци 

Стратегическа цел 2: Увеличаване на 

количествата рециклирани и 

оползотворени отпадъци и намаляване и 

предотвратяване на риска от депонираните 

отпадъци 

 Подпрограма за разделно събиране и 

достигане на целите за подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране на 

битовите отпадъци от хартия и картон, 

метали, пластмаса и стъкло 

 Подпрограма за разделно събиране и 

постигане на целите и изискванията за 

битовите биоразградими отпадъци и за 

биоотпадъците 

 Подпрограма за изпълнение на 

изискванията за рециклиране и 

оползотворяване на строителни 

отпадъци и отпадъци от разрушаване на 

сгради 

 Подпрограма за предотвратяване и 

намаляване на риска от депонирани 

отпадъци 

 Подпрограма за подобряване на 

управлението на утайките от ПСОВ 

Стратегическа цел 3: Управление на 

отпадъците, което гарантира чиста и 

безопасна околна среда 

 Подпрограма за информационно 

осигуряване на общинската 

администрация и подобряване на 

административния капацитет 

Стратегическа цел 4: Превръщане на 

обществеността в ключов фактор за 

прилагане на йерархията на управление на 

отпадъците 

 Подпрограма за прилагане на 

разяснителни кампании и информиране 

на обществеността по въпросите на 

управление на отпадъците 
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Всяка от подпрограмите съдържа кратка въвеждаща текстова част, в която са 

представени ключови изисквания на националното законодателство и оперативни цели; 

развитие в разглежданата област; резултатите, които общината е постигнала до момента; 

ключови резултати, които се очакват от изпълнението на подпрограмата. 

Всяка подпрограма съдържа План за действие, в който в табличен вид са посочени 

предвидените дейности (мерки) за постигане на оперативните и стратегически цели, срок 

за реализация, очакваните резултати, отговорните институции, възможните източници за 

финансиране за осигуряване на изпълнението й и индикатори за оценка степента на 

изпълнение на заложените мерки в подпрограмата. 

В зависимост от спецификата на съответната подпрограма са предвидени инвестиционни 

и неинвестиционни („меки“) мерки. 

 
 

5.1. ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 

 
5.1.1. Въведение и основни положения 

В съответствие с Рамковата директива за отпадъците на Европейския съюз от 2008 г. 

(Директива 2008/98/ЕО) и изискванията на Закона за управление на отпадъците, през 

м.декември 2014 г. Министерски съвет на РБългария прие първата Национална програма 

за предотвратяване образуването на отпадъци, която е неразделна част от Националния 

план за управление на отпадъците 2014-2020 г. ЗУО изисква кметовете на общини да 

разработят и изпълняват програма за управление на отпадъците за територията на 

съответната община, съответстваща на структурата и съдържанието на Националния 

план за управление на отпадъците. 

Отчитайки тези изисквания, Община Кубрат разработи настоящата общинска Програма 

за предотвратяване образуването на отпадъци, като неразделна част (подпрограма) от 

Програмата за управление на отпадъци за периода 2015-2020 г. 

В съответствие със законовите изисквания и „Методическите указания за разработване 

на общински програми за управление на отпадъците”, утвърдени със Заповед № РД – 

211 от 31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите, Програмата за 

предотвратяване образуването на отпадъци на община Кубрат има следното съдържание: 

 Въведение и основни положения; 

 Определение и място на предотвратяване на образуването на отпадъци в 

йерархията за управление на отпадъците; 

 Цел на Програмата за предотвратяване образуването на отпадъци; 

 Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване образуването на 

отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи мерки и 

предложение за индикатори за мерките; 
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 План за действие към Програмата за предотвратяване образуването на отпадъци. 

 

5.1.2. Определение и място на предотвратяване на образуването 

на отпадъци в йерархията за управление на отпадъците 

Предотвратяването на отпадъците е определено в европейското и националното 

законодателство (т. 28 от § 1 на допълнителните разпоредби на ЗУО) като: 

„Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с 

което се намалява: 

 количеството отпадъци, включително чрез повторна употреба на продуктите 

или жизнения им цикъл; 

 вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и 

човешкото здраве; или 

 съдържанието на вредни вещества в материалите или продуктите.“ 

Предотвратяването на образуването на отпадъци означава да не възникват отпадъци; да 

не се произвеждат продукти, които впоследствие трябва да бъдат рециклирани или 

обезвреждани; закупуването и потреблението на продукти да се планира така, че да се 

изхвърлят възможно най-малко отпадъци вследствие на потреблението. Различните 

начини за третиране на възникналите отпадъци винаги са свързани с известни 

натоварвания на околната среда. При третирането отпадъкът не изчезва, а чрез 

изгарянето и депонирането, дори чрез оползотворяването и рециклирането, само се 

променя като вещество. Например при изгарянето, дори и чрез най-съвременните 

технологии, възникват емисии и определени количества остатъчни вещества, които 

трябва да се третират допълнително. Депонирането води до необходимостта от 

отреждането на терени и заемането на площи, които биха могли да се използват за други 

цели. В най-добрия случай отпадъците се оползотворяват, като дори и в този случай 

възникват натоварвания, поради употребата на енергия и вода в технологичния процес. 

Поради това най-адекватното противодействие на проблемите с отпадъците са 

действията преди образуването на отпадъци, а именно предотвратяването на тяхното 

образуване. 

Предотвратяването на образуването на отпадъци има най-висок приоритет в йерархията 

за управление на отпадъците, която изисква дейностите с отпадъците да се извършват в 

следната последователност: 

 предотвратяване на образуването на отпадъци; 

 подготовка за повторна употреба; 

 рециклиране (материално оползотворяване); 

 друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 

 обезвреждане. 
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С оглед поясняване на определението за „предотвратяване на образуването на отпадъци“ 

и включените в него компоненти, можем да специфицираме предотвратяването като 

количествено и качествено предотвратяване на образуването на отпадъци и 

предотвратяване още във фазата на проектиране на продуктите, преди тяхното 

производство. 

 Количествено и качествено предотвратяване 

Докато намаляването на количествата образувани отпадъци се нарича количествено 

предотвратяване на отпадъци, то намаляването на съдържанието на вредни вещества в 

материалите и продуктите се нарича качествено предотвратяване на отпадъците. Двата 

аспекта са тясно свързани и не трябва да се разглеждат като независими, а по-скоро като 

взаимно допълващи се. Неправилно е да се смята, че ако отпадъкът или неговото 

третиране нямат вредно въздействие, то този отпадък не трябва да се предотвратява. По 

време на самото третиране се изразходва енергия, вода, заема се пространство. Само в 

случай, че даден продукт не бъде произведен, то той не би се превърнал в отпадък, т.е. в 

случая на 100% количествено предотвратяване няма да има нужда и от качествено 

предотвратяване. Тъй като такива случаи са нереалистични, е ясно, че за всеки продукт 

трябва да се прилагат и двата аспекта. Когато няма количествено предотвратяване, това 

не означава, че не трябва да има качествено и обратно. 

 Предотвратяване още във фазата на проектиране на продуктите, преди тяхното 

 производството 

Предотвратяването е хоризонтална мярка, която обхваща всички фази на потока от 

материали – добив, производство, разпространение и потребление. Предотвратяването 

на отпадъка не е само в една от тези фази. Колкото по-рано се реализират мерките по 

предотвратяване, толкова по-ефективни ще бъдат. В този смисъл мерки, предприети във 

фазата на дизайна и пред-дизайна, биха имали по-голям положителен ефект. 

Предотвратяване по време на дизайна означава да се предприемат мерки още във фазата 

на вземане на техническите решения при проектиране. Това включва не само еко-дизайн 

на продуктите, но и стратегическо развитие от гледна точка на икономически показатели, 

позиция на пазара, планиране на разходи и пр., както и използване на технологии, 

изискващи по-малко материали, влагане на по-малко опасни субстанции, по-малко 

опаковки, по-рядко преместване и по-малко складиране. 

Предотвратяването на отпадъците има и съществен принос за необходимия преход към 

ефективно използване на ресурсите. Увеличаването на времето на ползване на 

продуктите или многократната употреба на продукти, които обичайно се изхвърлят след 

единствената им употреба, биха имали като резултат намалено използване на природните 

ресурси, от които се произведени, а не само предотвратяване на вредното въздействие 

върху околната среда от изхвърлянето на повече отпадъци, вследствие на по-кратката 

употреба на тези продукти. С оглед на това, предприемането на мерки за предотвратяване 

на отпадъците допринася за постигане на европейските и национални цели за ефективно 

използване на ресурсите. 

Този преход обаче трябва да бъде направен така, че да не води до намаляване на 

благосъстоянието и на икономическия растеж. Тоест не става въпрос за това да има 
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конкуренция на екологичните и икономическите политики, а да се използва икономиката 

за постигане на екологичните изисквания. 

 
 

5.1.3. Цели на общинската програма за предотвратяване на 

образуването на отпадъци 

Прекъсването на връзката между икономическия растеж и нарастващото използване на 

ресурсите, което води до негативно влияние върху човека и природата, е основна цел в 

областта на политиката по околната среда. Този принцип за устойчиво развитие 

представлява не само ориентир за държавни действия, но е и мерило за решенията на 

икономиката и обществото. В областта на управление на отпадъците и разработената 

Национална програма за предотвратяване на отпадъците, тази цел намира изражение в 

прекъсване на връзката между икономическия растеж и свързаното с това вредно 

влияние върху човека и околната среда в резултат на образуването на отпадъците. 

Целите на Програмата за предотвратяване на образуването на отпадъци на община 

Кубрат могат да се обобщят в следните групи: 

Стратегическа цел подпомагана от оперативни цели, чието изпълнение се постига чрез 

пакет от мерки. Тези цели кореспондират с националните цели за предотвратяване на 

отпадъците. 

Стратегическата цел на Програмата за предотвратяване на образуването на отпадъците 

в община Кубрат е: 

„Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на 

образуването им“. 

Оперативни цели: 

 Намаляване на количеството на отпадъците; 

 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците; 

 Намаляване на съдържанието на вредни вещества в материалите и 

продуктите. 

Постигането на посочените оперативни цели изисква целенасочена общинска политика, 

чрез прилагането на мерки, които да доведат до прекъсването на връзката между 

икономическото развитие и въздействието върху околната среда, свързано с 

образуването на отпадъци. Под мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци 

трябва да се разбира всяка мярка, която се предприема преди едно вещество, материал 

или продукт да се превърне в отпадък и която допринася за това да се намали 

количеството отпадъци и тяхното вредно въздействие върху човека и природата или 

съдържанието на вредни вещества в отпадъците. 
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5.1.4. Анализ и описание на съществуващи мерки за 

предотвратяване образуването на отпадъци и оценка на 

възможностите за прилагане на подходящи мерки и 

предложение за индикатори за мерките 

До този момент в община Кубрат не са разработвани и прилагани конкретни 

целенасочени мерки за предотвратяване образуването на отпадъци и ако е имало такива 

те са били косвени. Това е така, поради факта, че досега националното законодателство 

не е вменявало такива задължения на местните власти и не са разработвани национални 

програмни документи в тази насока и указания за прилагане на мерки. 

Изискването за разработване на програми и определяне на мерки и дейности за 

предотвратяване образуването на отпадъци за първи път се поставя с приемането на 

действащия Закон за управление на отпадъците от 2012 г. Вследствие на това беше 

разработена първата Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци 

като част от НПУО 2014-2020 г. С разпоредбите на чл. 52 от ЗУО и приемането на 

Националния план през 2014 г., местните власти се задължават да разработят 

подпрограми с мерки за предотвратяване образуването на отпадъците към общинските 

програми за управление на отпадъците. 

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

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

компетенциите на местните власти, респективно към община Кубрат. 

Мерките са разгледани по-долу, като за всяка мярка, включена в Подпрограмата за 

предотвратяване на образуването на отпадъци на община Кубрат е посочена същността 

на мярката, възможностите за бъдещо прилагане и са представени възможните 

индикатори за проследяване изпълнението на мярката. 

 Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти 

за насърчаване на ефикасното използване на ресурсите 

 Същност на мярката 

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

 Разработване на планове и програми от общинските органи 

Съгласно българското законодателство, кметът на общината разработва програма за 

управление на отпадъците, съдържаща подпрограма за предотвратяване на образуването 

на отпадъци, която следва да се разработва в съответствие със структурата, целите и 

предвижданията на Националния план за управление на отпадъците. 

 Прилагане на икономически мерки 

С използването на различни по вид икономически стимули се цели повишаване на 

екологосъобразното поведение на населението на общината и бизнеса. 

 Възможности за прилагане 
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В настоящата Програма се предвиждат конкретни мерки за предотвратяване на 

отпадъците в община Кубрат, като се отчитат мерките в Националната програма за 

предотвратяване на образуването на отпадъци съобразно спецификата на общината. 

Целта на програмата е да посочи конкретни действия, които община Кубрат следва да 

изпълни при осъществяване на политиката си за предотвратяване образуването на 

отпадъци, като част от цялостната си политика в областта на управление на отпадъците. 

По отношение на прилагането на икономически мерки се предвижда насърчаване на 

екологосъобразното поведение на населението на общината чрез предоставяне на 

безплатни съдове за домашно компостиране. Съгласно Наредбата за разделно събиране 

на биоотпадъците (чл. 8, ал. 4), дейността по компостиране на място се счита за дейност 

по предотвратяване образуването на отпадъците. С оглед на това въвеждането и 

прилагането на домашно компостиране от домакинствата е една от мерките за 

предотвратяване на отпадъци, която ще се прилага в общината. 

 Индикатори за изпълнение на мерките 

Индикатор за проследяване реализацията на общинската Програма за предотвратяване 

образуването на отпадъци е броят изпълнени мерки, предвидени в нея и мерки в процес 

на изпълнение. Друг индикатор за изпълнение на оперативната цел за намаляване на 

количеството на отпадъците е през 2020 г. стойността на показателя „образувани битови 

отпадъци“ на жител /норма на натрупване/ да бъде по-ниска от стойността на показателя 

през 2014 г. 

Броят на домакинствата, извършващи домашно компостиране е индикатор за изпълнение 

на мярката по прилагане на икономически стимули. 

 Използване на разяснителни кампании и оказване на финансова подкрепа на 

бизнеса за вземане на решения или друг вид подкрепа. Насърчаване на 

повторната употреба или поправка на подходящи продукти или на техни 

компоненти 

 Същност на мярката 

Не всички предприятия имат потенциал да идентифицират адекватни мерки за 

предотвратяването на отпадъци. Това важи особено за малките и средни предприятия. 

Именно поради това е полезно за тези предприятия да се предвидят разяснителни 

кампании относно ползите от прилагането на мерки за предотвратяването на отпадъци. 

Повишаването на информираността и на съзнанието за екологосъобразно поведение и 

производство сред тези представители на бизнеса повишава възможността за прилагане 

на мерки за предотвратяване на отпадъци от по-широк кръг лица и следователно и 

ефективността на предотвратяване на отпадъци се повишава. Съществуват и 

възможности за икономическо стимулиране на дребния бизнес за по-активно включване 

в политиките за предотвратяване на отпадъци, като например различни данъчни ставки. 

 Възможности за прилагане 

Досега в община Кубрат са се провеждали определени разяснителни кампании в областта 

на управление на отпадъците, но целенасочени кампании за предотвратяване 
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на отпадъци не са осъществявани. В настоящата Подпрограма се предвижда 

провеждането на кампании с конкретна насоченост към предотвратяването на отпадъци. 

Друга предвидена мярка е патентните данъци по ЗМДТ за тези представители на бизнеса, 

чиято дейност пряко води до повторна употреба на дадени продукти (например ремонт 

на обувки, дрехи, домакински уреди, мебели и др.) и оттам до предотвратяването на 

отпадъци, да бъдат сведени до минималните допустими нива. Целта е да се стимулират 

собствениците на занаятчийски работилници и ателиета за поправка да разширят своята 

дейност и да предоставят по-качествени услуги на гражданите. 

 Индикатори за изпълнение на мерките 

Брой проведени информационни кампании, насочени към предотвратяване на 

образуването на отпадъци. 

Относно въвеждането на минимален размер на патентния данък на лица, чиято дейност 

пряко води до повторна употреба на дадени продукти, следва да се вземе предвид броя 

на лицата, които извършват такава дейност и гласуването на такава промяна от 

Общински съвет - Кубрат. 

 
 

 Използване на разяснителни кампании и предоставяне на информация, 

насочена към широката общественост като цяло или към специфични групи 

от потребители 

 Същност на мярката 

Популяризирането на различни практически действия, водещи до предотвратяване на 

отпадъците, може да се извършва чрез съответни кампании в средствата за масова 

информация, информационни брошури, интернет сайтове и др. Целта на тези кампании 

е потребителят да е в състояние да взема информирано решение при пазаруване или при 

извършване на ежедневните дейности в домакинството с оглед предотвратяване на 

отпадъците и намаляване на тяхното количество. Голяма част от това количество 

представляват рекламни материали, разпространявани в пощенските кутии. За разлика 

от други хартиени отпадъци (като вестниците и списанията например) към този 

отпадъчен поток могат да се предприемат мерки за предотвратяване на образуването. 

Отпадъците от опаковки са разгледани в отделни раздели на Програмата. 

За намаляване на количеството отпадъчна хартия, образувано от разпространението на 

рекламни материали (в т.ч. и безплатните вестници) в редица европейски държави 

съществува практика за поставяне на стикери "против нежелана поща" на разположение 

на всеки, който желае да участва. Съществуват и споразумения между пощенските 

служби и местните власти за зачитане отказа на домакинствата, поставили стикер на 

пощенските кутии, от получаване на рекламни материали. Проучванията на 

общественото мнение например в Брюксел, където се прилага тази схема, показват, че 

около 27% от жителите са заинтересовани от използване на стикера. Тези мерки са 

свързани и с по-малко разходи за самите разпространители и рекламодатели, тъй като се 

избягва отпечатването и разпространението на материали до лица, които не желаят да ги 

получават и четат. 
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От друга страна, растящото място на информационните и комуникационните технологии 

в дома отваря пътя за нови подходи, позволяващи "всички хартии" да бъдат избегнати, 

като се даде приоритет на електронните носители, независимо дали става дума за битови 

сметки или за друга информация, предоставена на хартиен носител. 

Община Кубрат ще предприеме действия за проучване и избор на подходяща 

инициатива, съобразно местните условия, за предотвратяване получаването на нежелани 

рекламни материали. 

 Възможности за прилагане 

В настоящата Подпрограма се предвижда провеждането на целенасочени кампании за 

разясняване и предоставяне на информация за политиките по предотвратяване на 

отпадъци. Основният резултат на тази мярка е повишаване на съзнанието на широк кръг 

от населението за важността от опазване ресурсите и за възможни мерки за 

предотвратяване на отпадъци, като в частност специални целеви групи ще са децата и 

учениците, които най-бързо се приобщават към „зелените” идеи. Кампаниите, насочени 

към обществеността, ще се съчетават с кампаниите, насочени към бизнеса по 

предходната точка. Също така, при провеждането на съвместни информационни 

кампании с Организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци ще 

се включи и тематиката за предотвратяване образуването на отпадъци. Въпреки че 

непосредствените резултати от тази мярка не могат да се измерят количествено, тя има 

много голямо значение за формиране на съзнание в потребителското общество, което да 

се стреми да избягва образуването на отпадъци. Информация относно предотвратяването 

на отпадъци ще се публикува и в раздела за управление на отпадъци на интернет 

страницата на общината, чието обособяване е предвидено със следващите подпрограми. 

 Индикатори за изпълнение на мерките 

Брой проведени информационни кампании за гражданите, насочени към; включена 

информация за предотвратяване на образуването на отпадъци в раздела за управление на 

отпадъците на интернет страницата на общината. 

 Провеждане на „зелени“ обществени поръчки – в контекста на обществените 

поръчки – включване на критерии за защита на околната среда и 

предотвратяване образуването на отпадъци, в обявите за търгове и в 

договорите 

 Същност на мярката 

В своето съобщение „Обществени поръчки за по-добра околна среда” (COM (2008) 400), 

Европейската комисия определя зелените обществени поръчки като процедура, чрез 

която публичните органи се стремят да получат продукти, услуги и строителни работи с 

намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл, вместо 

продукти, услуги и строителни работи със същата основна функция, които иначе биха 

били предоставяни. В съобщението се препоръчва определяне на общи критерии за 

„зелените” обществени поръчки, като по този начин се постигне прилагане на единен 

подход от страните членки, за да не се нарушава конкуренцията на пазара на 
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Общността. Комисията разработи и критерии за различни стоки и услуги, които тя счита 

за най-подходящи при възлагане на обществени поръчки за тези стоки и услуги. 

Според българското и европейското законодателство за обществените поръчки има две 

възможности при тяхното възлагане: офертите може да се сравняват или само на база 

най-ниска цена, или на база „икономически най-изгодна“ оферта, което означава, че ще 

бъдат взети предвид други критерии за възлагане, в допълнение на цената. Тъй като 

критерият „икономически най-изгодна оферта“ винаги се състои от два или повече 

подкритерия, то те могат да включват и екологични критерии. 

 Възможности за прилагане 

Поетапно при подготовка и провеждане на обществени поръчки Община Кубрат ще 

включва критерии за защита на околната среда и предотвратяване образуването на 

отпадъци. На етап подготовка на обществени поръчки ще се изготвят ясни и точни 

технически спецификации, ще се определят критерии за подбор съобразно насоките, 

посочени в Наръчника за обществени поръчки, „Купувайте, като се съобразявате с 

околната среда, публикуван от АОП, като се включват подходящи екологични критерии 

като база за сравнение на кандидатите. 

Тъй като това изисква специфичен капацитет, с какъвто в момента общината не 

разполага, в настоящата Подпрограма се предвижда провеждане на обучение на 

служители от общинската администрация в специализирано обучение по темата за 

„зелени“ обществени поръчки. 

Целта на тази мярка е към 2020 г. поне 5% от проведените от Община Кубрат обществени 

поръчки да са "зелени“. 

 Индикатори за изпълнение на мерките 

Брой „зелени” обществени поръчки; проведени обучения и брой на служителите, 

участвали в тях. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

към Подпрограмата за предотвратяване образуването на отпадъци 

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

 

 
Страте- 

гическа 

цел 

Опера- 

тивна 

цел 

Мерки по Приложение 

№ 4 на ЗУО 

Дейности 

(мерки) 

Източници на 

финансиране 
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Използване на мерки за 

планиране и други 

икономически мерки за 

насърчаване на 

ефикасното използване 

на ресурсите чрез 

предотвратяването на 

отпадъци 

Изпълнение на мерките за 

предотвратяване 

образуването на 

отпадъци, заложени в 

програмата 

Общински 

бюджет 

2016-2020 Одобрена от 

общински съвет 

подпрограма за 

предотвратяване 

образуването на 

отпадъци и 

изпълнение на 

мерките, заложени в 

нея 

Ежегодно -брой 

изпълнени и в 

процес на 

изпълнение 

мерки за 

предотвратяване 

образуването на 

отпадъци 

Всички мерки, 

включени в 

подпрограмата за 

предотвратяване 

образуването на 

отпадъци са 

изпълнени до 

2020г. 

Община 

Кубрат 

Общественост 

и други 

заинтересова- 

ни страни 

Предоставяне на съдове 

за домашно компостиране 

на домакинствата 

ОПОС 2014- 

2020; 

Общински 

бюджет 

2017-2020 Предотвратени 

биоотпадъци чрез 

компостиране на 

място 

Ежегодно - брой 

домакинства, 

прилагащи 

домашно 

компостиране 

Брой домакинства 

прилагащи 

домашно 

компостиране в 

края на 2020г. 

Община 

Кубрат 

Домакинства, 

прилагащи 

домашно 

компостиране 

Използване на 

разяснителни кампании 

и оказване на 

финансова подкрепа на 

бизнеса за вземане на 

решения или друг вид 

подкрепа; 

Насърчаване на 

повторната употреба 

или поправка на 

подходящи продукти 

или на техни 

компоненти 

Определяне на патентния 

данък по ЗМДТ до 

допустимия минимум за 

тези данъчно задължени 

лица, чиято дейност 

пряко води до повторна 

употреба на дадени 

продукти (напр. ремонт 

на обувки , дрехи, 

домакински уреди, 

мебели и др.) и оттам до 

предотвратяване на 

отпадъци 

Общински 

бюджет 

2017-2018 Осигурени стимули за 

лицата, предоставящи 

услуги, водещи до 

предотвратяване на 

отпадъци 

Етапи на 

подготовка и 

приемане на 

промени в 

наредбата за 

определяне на 

размера на 

местните данъци 

Приети промени в 

наредбата 

Общински 

съвет - 

Кубрат 

Община 

Кубрат 
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(мерки) 
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финансиране 
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реализация 

(година) 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 
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Използване на 

разяснителни кампании 

и предоставяне на 

информация, насочена 

към широката 

общественост като 

цяло или към 

специфични групи от 

потребители 

Провеждане на 

целенасочени кампании 

за разясняване и 

предоставяне на 

информация за 

политиките по 

предотвратяване на 

отпадъци 

Общински 

бюджет 

2017-2020 Гражданите и 

фирмите са запознати 

с ползите от 

предотвратяване на 

отпадъците 

Брой 

реализирани 

кампании 

До 2020 г. са 

проведени поне 

три кампании 

Община 

Кубрат 

 

Включване в 

информационните 

кампании на 

Организациите по 

оползотворяване на 

отпадъци от опаковки, 

ИУЕЕО, НУБА, ИУГ и 

ИУМПС на тематиката по 

предотвратяване на 

отпадъците 

Организации 

по оползотво- 

ряване на 

МРО, в 

рамките на 

ежегодните 

им бюджети 

за информа- 

ционни 

кампании 

2017-2020 Проведени 

информационни 

кампании от ООп с 

включена тематика по 

предотвратяване на 

отпадъци 

Брой 

реализирани 

информационни 

кампании 

 Организа- 

ции по 

оползотво- 

ряване на 

МРО 

Община 

Кубрат 

В контекста на 

обществените поръчки 

– включване на 

критерии за защита на 

околната среда и 

предотвратяване 

образуването на 

отпадъци, в обявите за 

търгове и в договорите 

Участие на служители от 

общинската 

администрация с 

функции за подготовка и 

провеждане на 

обществени поръчки в 

обучение относно 

„зелени“ обществени 

поръчки 

Общински 

бюджет 

2017-2020 Подобряване на 

капацитета за 

провеждане на 

„зелени“ обществени 

поръчки 

Брой обучени 

служители 

До 2020 г. 5% от 

обществените 

поръчки са 

„зелени“ 

Община 

Кубрат 
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5.2. ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 

ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА 

БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, МЕТАЛИ, ПЛАСТМАСА И 

СТЪКЛО 

Законът за управление на отпадъците постави пред общините в България изискването да 

достигнат поетапно до 2020 г. рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, 

метали, пластмаса и стъкло (в които се включват и отпадъците от опаковки от същите 

материали) в следните количества: 

- до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло; 

- до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло; 

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

Със ЗУО през 2012 г. в националното законодателство се заложи общоевропейската цел 

за рециклиране на битовите отпадъци, приета в общностното законодателство през 2008 

г. 

Изпълнението на посочените цели е възложено на общините, включени в регионите за 

управление на отпадъците, определени с НПУО 2014-2020 г. В тази връзка целите трябва 

да се изпълняват от общините в Регионално сдружение за управление на отпадъците – 

Разград (РСУО-Разград), в което община Кубрат е член. Изпълнението на целите трябва 

да съответства на решението, взето от общото събрание на регионалното сдружение. 

Увеличаването на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци води до 

минимизиране на количествата на рециклируемите отпадъци в общия поток на 

отпадъците, постъпващи на депо. 

Отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло следва да се разглеждат като 

ресурс, от който могат да се извлекат както екологични, така и финансови ползи. 

Следва да се отбележи, че количествата на събраните и оползотворени отпадъци от 

прилагането на системите за разделно събиране и рециклиране на отпадъците от 

опаковки от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло, НУБА и ИУЕЕО, които се 

осъществяват и финансират от Организациите по оползотворяване на съответните 

масово разпространени отпадъци чрез схемите за „Разширена отговорност на 

производителя”, се отчитат и допринасят за постигане от общината на целите за 

рециклиране на битовите отпадъци. 

Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО „битови отпадъци“ са „отпадъците от 

домакинствата“ и „подобни на отпадъците от домакинствата“ – т.е. това са отпадъците, 

образувани от домакинствата и отпадъците, образувани от фирми и други организации, 

които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с 

изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското 

стопанство. 
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За да изпълни посочените изисквания на националното законодателство, Община Кубрат 

разработи настоящата подпрограма, чиято оперативна цел е: достигане на целите за 

подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия 

и картон, метали, пластмаса и стъкло до 2020 г. 

До момента Община Кубрат е предприела редица мерки за разделно събиране и 

увеличаване на количествата на рециклируемите отпадъци от хартия и картон, метали, 

пластмаса и стъкло: 

 На територията на общината функционират системи за разделно събиране на тези 

потоци отпадъци чрез поставяне на контейнери за разделното им събиране 

посредством сключени договори за сътрудничество с Организации по 

оползотворяване. Със заповеди на кмета на община Кубрат са определени местата 

за разполагане на контейнерите. Подробна информация за наличните системи за 

разделно събиране на битови отпадъци е представена в анализите на 

съществуващото състояние - приложения към Програмата; 

 Със сключения договор за сътрудничество с Организация по оползотворяване на 

отпадъци от опаковки са съвместени двете системи – за разделно събиране, 

сортиране и предаване за рециклиране както на отпадъци от опаковки от хартия и 

картон, метали, пластмаса и стъкло, така и на другите битови отпадъци от хартия 

и картон, метали, пластмаса и стъкло; 

 Осъществяват се информационни кампании в сътрудничество с Организациите по 

оползотворяване, за да се мотивира населението за по-активно включване в 

системите за разделно събиране на отпадъците; 

 На територията на община Кубрат функционират площадки за приемане на тези 

отпадъчни потоци, експлоатирани от частни фирми на пазарен принцип, чрез 

които също се събират разделно тези отпадъци; 

 Извършени са предпроектни проучвания и са изготвени проекти за реализацията 

на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци от 

регион Разград“. В рамките на интегрираната система е предвидено изграждането 

на инсталация за предварително третиране /сепариране/ на битови отпадъци; 

 За реализацията на инвестиционното предложение е издадено положително 

решение по ОВОС. 

Основна инвестиционна мярка, включена в подпрограмата за разделно събиране и 

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

отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло е: 

 Реализиране (съвместно с другите общини от РСУО-Разград) на проект за 

изграждане на инсталация за предварително третиране /сепариране/ на битови 

отпадъци; подаване на проектно предложение до МОСВ (УО на ОПОС 2014- 2020 

г.). 

Съществена предпоставка за реализацията на мярката е обстоятелството, че Регион за 

управление на отпадъците Разград е включен в Приложение 3 - Индикативен списък на 
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РСУО, в които могат да се изградят инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци с цел оползотворяване на битовите отпадъци и предотвратяване на 

емисиите от парникови газове от Националния план за управление на отпадъците 2014-

2020 г. 

Също така предстои обявяване от Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. на 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и /или 

биоразградими битови отпадъци и за проектиране и изграждане на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото 

оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими 

битови отпадъци“. 

Допълващите неинвестиционни („меки“) мерки са свързани с продължаване на 

функционирането на въведените системи за разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци на територията на общината съгласно действащите 

понастоящем договори за сътрудничество с Организации по оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци, удължаване на срока на договорите или сключване на нови 

договори, предвид обстоятелството, че наличните договорите с ООп на отпадъци от 

опаковки, НУБА, ИУЕЕО и ИУГ са със срок до 2017 г., а този с ООп на ИУМПС – до 

2019 г.; въвеждане на задължения към операторите на площадки за събиране на отпадъци 

от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло, които извършват дейностите на 

търговски принцип, за регистрация в общината и за предоставяне на информация за 

събраните количества отпадъци. 

В настоящата подпрограма не са включени част от мерките, които имат пряка връзка с 

постигане на оперативната цел на подпрограмата, но са тематично отнесени в други 

подпрограми в рамките на Програмата за управление на отпадъците, тъй ката имат 

хоризонтален характер и допринасят за постигането на няколко стратегически и 

оперативни цели. Пряко отношение към постигане на набелязаните цели на настоящата 

подпрограма са мерките от другите подпрограми, свързани с: 

- осъществяване на постоянни информационни кампании за ползите от разделното 

събиране на отпадъците и за насърчаване на населението и юридическите лица да 

събират разделно отпадъците; 

- внедряване в общината на електронна информационна система за отпадъците, 

чрез която ще се събират данни за отпадъците, вкл. за разделно събраните и за 

предадените за рециклиране отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаса и 

метал, в т.ч. за проследяване на степента на постигане на целите; 

- съставяне на отчети за изпълнение на целите за битовите отпадъци и 

представянето им пред компетентните органи; 

- подобряване на контрола от страна на общината за спазване на изискванията от 

задължените лица относно разделното събиране на битови отпадъци; 

- обучителни мерки за поддържане и подобряване на капацитета на общинската 

администрация. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

към Подпрограмата за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите 

отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло 

Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци 
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Участие в изготвянето на проектно 

предложение за кандидатстване за 

финансиране по ОПОС 2014-2020 

г. 

Общински 

бюджети на 

общините от 

РСУО 

Съгласно 

срока, посочен 

в обявата на 

УО на ОПОС 

2014-2020 за 

представяне на 

проектни 

предложения 

Изготвено и подадено 

проектно предложение 

Подадено 

проектно 

предложение 

Одобрено проектно 

предложение от УО 

на ОПОС 2014-2020 

Община 

Разград 

Община 

Кубрат и 

останалите 

общини от 

РСУО 

Участие в реализацията на проект 

за изграждане на инсталация за 

предварително третиране 

/сепариране/ на битови отпадъци 

ОПОС 2014-2020; 

Общински 

бюджети на 

общините от 

РСУО 

2018 - 2019 Изградена инсталация за 

предварително третиране 

/сепариране/ на битови 

отпадъци 

Етапи на 

реализация в 

съответствие с 

одобрения за 

финансиране 

проект 

Инсталацията е 

въведена в 

експлоатация 

Община 

Разград 

Община 

Кубрат и 

останалите 

общини от 

РСУО 

Прилагане на системи за разделно 

събиране на масово 

разпространени отпадъци съгласно 

сключените договори за 

сътрудничество с Организации по 

оползотворяване, в т.ч.: 

- система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки и битови 

отпадъци от хартия и картон, 

метали, пластмаси и стъкло; 

- система за разделно събиране на 

негодни за употреба батерии и 

акумулатори; 

Организации по 

оползотворява 

не на МРО, с 

които са 

сключени 

договори, чрез 

прилагане на 

принципа 

„разширена 

отговорност на 

производителя“ 

2015-2020 Повишаване на 

количествата 

рециклирани и 

оползотворени битови 

отпадъци; 

Изпълнение на целите за 

рециклиране и 

оползотворяване, 

заложени в националното 

законодателство по 

управление на 

отпадъците; 

Функциониращи 

системи за 

разделно събиране 

на масово разпро- 

странени 

отпадъци, за които 

е въведена 

отговорност на 

производителя 

Количество разделно 

събрани битови 

отпадъци 

Община 

Кубрат 

Организации 

по 

оползотворява 

не на МРО 



ОБЩИНА КУБРАТ 

  Програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 г. 

44 

 

 

 
Страте- 

гическа 

цел 

Опера- 

тивна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

(година) 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

 
У

в
ел

и
ч
ав

ан
е 

н
а 

к
о
л
и

ч
ес

тв
ат

а 
р
ец

и
к
л
и

р
ан

и
 и

 о
п

о
л
зо

тв
о
р
ен

и
 о

тп
ад

ъ
ц

и
 и

 н
ам

ал
я
ва

н
е 

и
 

п
р
ед

о
тв

р
ат

я
в
ан

е 
н

а 
р
и
ск

а 
о
т 

д
еп

о
н

и
р
ан

и
те

 о
тп

ад
ъ

ц
и

 

 
Д

о
ст

и
га

н
е 

н
а 

ц
ел

и
те

 з
а 

п
о
д
го

то
в
к
а 

за
 п

о
вт

о
р
н
а 

у
п

о
тр

еб
а 

и
 з

а 
р
ец

и
к
л
и

р
ан

е 
н

а 
б
и

то
в
и

те
 

о
тп

ад
ъ

ц
и

 о
т 

х
ар

ти
я
 и

 к
ар

то
н
, 
м

ет
ал

и
, 
п

л
ас

тм
ас

а 
и
 с

тъ
к
л
о

 

- система за разделно събиране на 

излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване; 

- система за разделно събиране на 

излезли от употреба гуми; 

- събиране и разкомплектоване на 

излезли от употреба моторни 

превозни средства 

  Намаляване количеството 

на битовите отпадъци, 

които ще се извозват до 

Регионално депо Разград 

    

Удължаване на срока на 

договорите/ сключване на нови 

договори за сътрудничество с 

Организации по оползотворяване 

на масово разпространени 

отпадъци – отпадъци от опаковки, 

НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС, ИУГ 

Организации по 

оползотворява 

не на МРО, чрез 

прилагане на 

принципа 

„разширена 

отговорност на 

производителя“ 

2017 

2019 

Продължаване 

функционирането на 

въведените в общината 

системи за разделно 

събиране и 

оползотворяване на МРО 

Предприети 

действия за 

удължаване срока 

на договорите/ 

сключване на нови 

договори 

Удължен срок на 

договорите с ООп/ 

сключени нови 

договори с ООп 

Община 

Кубрат 

Организации 

по 

оползотворява 

не на МРО 

Въвеждане на задължения към 

операторите на площадки за 

събиране на отпадъци от хартия и 

картон, метали, пластмаса и 

стъкло, които извършват 

дейностите на търговски принцип, 

за регистрация в общината и за 

предоставяне на информация за 

събраните количества отпадъци 

Общински 

бюджет 

2016-2017 Увеличаване на местата 

за предаване на отпадъци 

от хартия и картон, 

метали, пластмаса и 

стъкло 

Брой площадки, 

регистрирани в 

общината и 

предоставящи 

информация за 

събраните 

количества 

отпадъци 

Всички площадки, 

притежаващи 

разрешения за събиране 

на отпадъци по ЗУО са 

регистрирани в 

общината и 

предоставят 

информация за 

количествата разделно 

събрани отпадъци 

Община 

Кубрат 

Оператори на 

площадки за 

събиране на 

отпадъци от 

хартия и 

картон, метали, 

пластмаса и 

стъкло 

Публикуване на информация на 

сайта на общината на 

местонахождението на площадките 

за предаване на разделно събрани 

отпадъци, какви отпадъци и при 

какви условия могат да се предават 

Общински 

бюджет 

2016-2020 Обществеността е 

информирана за 

местонахождението на 

площадките за предаване 

на разделно събрани 

отпадъци, вида на 

отпадъците и условията 

за предаване 

Брой площадки, за 

които общината е 

предоставила 

информация на 

сайта 

За всички 

регистрирани 

площадки е 

предоставена 

информация на сайта 

на общината 

Община 

Кубрат 

Оператори на 

площадки за 

събиране на 

отпадъци от 

хартия и 

картон, метали, 

пластмаса и 

стъкло 
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5.3. ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И 

ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БИТОВИТЕ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ И ЗА 

БИООТПАДЪЦИТЕ 

„Биоразградими“ са всички битови отпадъци, които имат способността да се разграждат 

анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други. 

„Биоотпадъците“ са част от биоразградимите битови отпадъци, и по-конкретно 

отпадъците от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от 

домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, 

както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост. 

За тези потоци битови отпадъци българското законодателство въведе конкретни 

количествени цели за разделно събиране и рециклиране, както и цели за отклоняване на 

битови биоразградими отпадъци от депата за битови отпадъци, както следва: 

Цел за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци 

Разпоредбите на ЗУО изискват: 

- до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими 

битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, 

образувани в Република България през 1995 г. 

Тази цел е в съответствие и с изискванията на Директива 1999/31/ЕС относно депа за 

отпадъци. Намаляването на депонираните биоразградими отпадъци има пряко 

отношение към политиките за климатичните промени, тъй като води до намаляване на 

емисиите на парникови газове. 

Цели за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци 

Целите за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци са въведени  с 

Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, приета през м. декември 2013 г. С 

Наредбата са поставени изисквания към кметовете на общини да организират системи за 

разделно събиране на биоотпадъците. Наредбата задължава общините във всеки от 

Регионите за управление на отпадъци, определени с НПУО 2014-2020 г. да постигат 

поетапно следните цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите 

биоотпадъци: 

- до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.; 

- до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.; 

- до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите 

биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г. 

Целите се изпълняват съвместно от всички общини в региона в съответствие с решение, 

взето от Общото събрание на РСУО. 
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Наредбата изисква разделно събраните биоотпадъци да се оползотворяват чрез 

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

допълнителните разпоредби на ЗУО: 

- R 3 – рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани 

като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на 

биологична трансформация), и/или 

- R 10 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието 

и околната среда; 

- R 1 - използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за 

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

Целите се считат за изпълнени при условие, че биоотпадъците са събрани разделно при 

източника на образуване, транспортирани и предадени за оползотворяване. В 

допълнение Наредбата изисква кметовете на общини да осигурят цялото количество 

образувани биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и градини на 

територията на съответната община да се събират разделно и оползотворяват. 

Биоотпадъците, преработени чрез домашно компостиране, се считат от 

законодателството за предотвратени, а не за оползотворени отпадъци. 

В Наредбата са поставени и срокове за ежегодно представяне на информация и отчет 

пред МОСВ относно изпълнението на целите, както за общината, така и за конкретния 

регион, разпределението на задълженията между общините в региона, предприети мерки 

и дейности за достигане на целите, представяне на доказателства и др. 

На този етап в община Кубрат, както и в останалите общини в Регион за управление на 

отпадъците Разград не функционират системи за разделно събиране на биоотпадъци. 

За да изпълни посочените изисквания на националното законодателство, Община Кубрат 

разработи настоящата подпрограма, чиято оперативна цел е: достигане на 

количествените цели и изискванията за биоразградимите, в т.ч. за биоотпадъците до 

2020 г. 

Съществена предпоставка за постигане на целите са осъществените до момента мерки на 

регионално и общинско ниво: 

 Извършени са предпроектни проучвания и са изготвени проекти за реализацията 

на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци от 

регион Разград“. В рамките на интегрираната система е предвидено изграждането 

на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и 

биоотпадъци); 

 За реализацията на инвестиционното предложение е издадено положително 

решение по ОВОС; 

 Възложен е и е изготвен актуален морфологичен анализ на битовите отпадъци, 

които съдържа информация за генерираните биоразградими и биоотпадъци в 

общината. 
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 В действащата Наредба № 6 за управление на отпадъците на територията на 

община Кубрат е включена самостоятелна глава, в която са регламентирани 

задълженията на общината за управлението на биоразградимите отпадъци, в т.ч. 

битовите биоотпадъци. 

Основна инвестиционна мярка, включена в подпрограмата за разделно събиране и 

постигане на целите и изискванията за битовите биоразградими отпадъци и за 

биоотпадъците е: 

 Реализиране (съвместно с другите общини от РСУО-Разград) на проект за 

изграждане на инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци, в т.ч. 

доставка на съдове и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими 

битови отпадъци; подаване на проектно предложение до МОСВ (УО на ОПОС 

2014-2020 г.). 

Съществена предпоставка за реализацията на мярката е обстоятелството, че Регион за 

управление на отпадъците Разград е включен в Приложение 4 - Индикативен списък на 

РСУО, в които могат да се изграждат инсталации за компостиране и анаеробно 

разграждане от Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. 

Също така предстои обявяване от Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. на 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и /или 

биоразградими битови отпадъци и за проектиране и изграждане на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото 

оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими 

битови отпадъци“. 

Допълващите неинвестиционни („меки“) мерки са свързани с възлагане на събирането и 

транспортирането на зелените и др. битови биоотпадъци на територията на общината, 

изготвяне на заповеди и графици за събиране и извозване на тези отпадъчни потоци и др. 

В настоящата подпрограма не са отразени част от мерките, които имат пряка връзка с 

постигане на оперативната цел на подпрограмата, но са включени в други подпрограми 

към Програмата за управление на отпадъците, тъй ката имат хоризонтален характер и 

допринасят за постигането на повече от една стратегическа цел. Пряко отношение към 

постигане на набелязаните цели на настоящата подпрограма са мерките от други 

подпрограми, свързани с: 

- осъществяване на периодични информационни кампании за предотвратяване на 

отпадъците и за насърчаване на населението и бизнеса да събира разделно 

отпадъците; 

- внедряване в общината на електронна информационна система за отпадъците, в 

т.ч. и модул за биоразградимите и отделно за биоотпадъците; 

- събиране на информация и съставяне на отчети за изпълнение на целите за 

битовите отпадъци и представянето им пред компетентните органи; 
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- обучителни програми за поддържане и подобряване на капацитета на общинската 

администрация; 

- мерките, свързани с подобряване на оползотворяването и на рециклирането на 

битовите отпадъци от хартия и картон, включително и отпадъци от опаковки от 

същия материал, тъй като те са едновременно и биоразградими отпадъци и 

спомагат за изпълнението на целите за намаляване на количествата депонирани 

отпадъци. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

към Подпрограмата за разделно събиране и постигане на целите и изискванията за битовите биоразградими отпадъци и за биоотпадъците 

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

 

 
Страте- 

гическа 

цел 

Опера- 

тивна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

(година) 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 
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Участие в изготвянето на проектно 

предложение за кандидатстване за 

финансиране по ОПОС 2014-2020 г. 

Общински 

бюджети на 

общините от 

РСУО 

Съгласно 

срока, 

посочен в 

обявата на УО 

на ОПОС 

2014-2020    за 

представяне 

на проектни 

предложения 

Изготвено и подадено 

проектно предложение 

Подадено 

проектно 

предложение 

Одобрено проектно 

предложение от УО 

на ОПОС 2014-2020 

Община 

Разград 

Община Кубрат 

и останалите 

общини от 

РСУО 

Участие в реализацията на проект за 

изграждане на инсталация за 

компостиране на зелени и 

биоразградими отпадъци, в т.ч. 

доставка на съдове и техника за 

разделно събиране на зелени и 

биоразградими битови отпадъци 

ОПОС 2014- 

2020; 

Общински 

бюджети на 

общините от 

РСУО 

2018 - 2019 Изградена инсталация за 

компостиране на зелени и 

биоразградими отпадъци 

и доставени съдове и 

техника за разделно им 

събиране 

Етапи на 

реализация в 

съответствие с 

одобрения за 

финансиране 

проект 

Инсталацията е 

въведена в 

експлоатация и 

съдовете и 

необходимата техника 

са доставени 

Община 

Разград 

Община Кубрат 

и останалите 

общини от 

РСУО 

Възлагане на събирането на зелените 

и др. битови биоотпадъци на 

територията на общината и 

транспортирането им до 

регионалната инсталация 

Общински 

бюджет 

2019 Въведена система за 

разделно събиране на 

биоотпадъци 

Подготовка и 

провеждане на 

процедура по 

ЗОП за избор 

на изпълнител 

Проведена процедура 

по ЗОП и възложени 

дейности 

Община 

Кубрат 

 

Изготвяне и издаване на заповед на 

кмета на общината за условията, реда 

и графика за разделно събиране на 

зелени и др. биоотпадъци 

 2019 Определени са 

изисквания към 

задължените лица за 

разделно събиране на 

биоотпадъци 

Подготовка на 

заповедта 

Издадена и 

публикувана заповед 

на кмета на общината 

Община 

Кубрат 
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Страте- 

гическа 

цел 

Опера- 

тивна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

(година) 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

  Провеждане на първоначална 

разяснителна информационна 

кампания сред населението и 

юридическите лица относно 

системата за разделно събиране на 

биоотпадъците 

ОПОС 2014- 

2020; 

Общински 

бюджет 

2019 Населението и 

юридическите лица са 

запознати със схемата за 

разделно събиране на 

биоотпадъците 

Етапи на 

подготовка на 

информационн 

ата кампания 

Дейностите по 

информационната 

кампания са 

приключили 

Община 

Кубрат 

Обекти, 

включени в 

системата за 

разделно 

събиране на 

биоотпадъците 
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5.4. ПОДПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ 

И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ 

РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ 

„Отпадъци от строителство и разрушаване“ са отпадъци, получени вследствие на 

строително-монтажни работи и премахване, включващи минерални отпадъци, 

пластмаси, метал, хартия, изолационни материали, дърво, азбест, други опасни отпадъци 

и др., съответстващи на кодовете на отпадъци от група 17 от Приложение № 1 на 

Наредбата за класификация на отпадъците. 

Отпадъците от строителството и разрушаването във висока степен подлежат на 

рециклиране и повторна употреба и от проблем за околната среда те могат да се 

превърнат в ценен ресурс. Ето защо според европейското законодателство до 2020 г. 

подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали 

от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване следва да се увеличи най-малко до 

70% от общото им тегло. 

ЗУО определя поетапно по години национални цели за повторна употреба, рециклиране 

и друго оползотворяване, за да се достигне крайната цел през 2020 г.: 

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

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

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

Анализът на нормативната уредба показва, че община Кубрат, както и другите общини в 

страната, имат следните отговорности, произтичащи от националното законодателство: 

 организиране на събирането, включително разделното, оползотворяването и 

обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 

домакинствата; 

 когато общината е възложител на строителни дейности или на дейности по 

разрушаване на сгради, включително принудително премахване на строежи: 

- да разработва План за управление на строителните отпадъци като част от 

строителната документация за инвестиционния проект за издаване на 

разрешение за строеж; 

- да изпълни реално Плана за управление на отпадъците; 

- да влага в строежите определен процент материали от рециклирани строителни 

отпадъци или материално оползотворяване в обратни насипи; 

- да осигури селективното разделяне и материално оползотворяване на 

определени видове строителни отпадъци в минимални количества; 

 да одобрява плана за управление на строителните отпадъци на инвестиционни 

проекти на територията на общината, като част от документацията за 
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разрешение за строеж - когато общината е компетентен орган по ЗУТ, както и да 

одобрява отчетите за изпълнение на плана за управление на отпадъците, в 

предвидените случаи от Наредбата за управление на строителните отпадъци и 

за влагане на рециклирани строителни материали. 

В община Кубрат не е застъпена практиката за повторна употреба и голяма част от 

строителните отпадъци се депонират. При образуване на строителни отпадъци от 

ремонтна дейност, извършвана от домакинствата, те се насочват за депониране на 

отпадъците на Регионалното депо за неопасни отпадъци в гр. Разград. На територията на 

общината няма въведена система за разделно събиране на строителните отпадъци от 

ремонтна дейност на домакинствата. Поради тази причина в смесено събраните битови 

отпадъци има и строителни отпадъци. 

За да изпълни посочените изисквания на националното законодателство, Община Кубрат 

разработи настоящата подпрограма, чиято оперативна цел е: достигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване 

на сгради. 

Предприетите до момента действия на регионално и общинско ниво са следните: 

 С оглед осигуряване изпълнението на въведените задължения към местните 

власти за организиране на събирането, включително разделното, 

оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна 

дейност, образувани от домакинствата, в рамките на проект „Интегрирана 

система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци от регион Разград“, 

разработен при изпълнението на Договор №58231-С002/29.12.2008 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013 г.“ за Проект № 58231-30-334 „Подготовка на проект за 

управление на отпадъците на територията на регион Разград“ с референтен номер 

на процедурата BG161РО005/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка на 

инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013 г.“, е предвидено изграждането на инсталация за сепариране на 

отпадъци от строителство и разрушаване; 

 Действащата Наредба № 6 за управление на отпадъците на територията на 

община Кубрат съдържа необходимите разпоредби, които уреждат условията и 

реда за събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци 

и отпадъци от разрушаване на сгради – регламентирано е задължението на кмета 

на общината за организиране на тези дейности със строителни отпадъци от 

ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на общината, 

както и отговорността за предаването на отделените строителни отпадъци по 

време на принудителното премахване на строежи за оползотворяване на 

материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително за 

покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и 

третиране (тези разходите са за сметка на извършителя на незаконния строеж или 

на собственика на сградата или съоръжението и впоследствие се възстановяват по 

реда на ГПК); регламентирани са задълженията към възложителите на строежи на 

територията 
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на общината и изисквания за разработване, представяне и изпълнение на план за 

управление на строителните отпадъци. 

Мерките, включени в подпрограмата за изпълнение на изискванията за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради са: 

 Прилагане на контрол за спазване на общинската наредба за управление на 

отпадъците; 

 Въвеждане на система за събиране на строителни отпадъци от домакинствата. 

 Включване в тръжните документи за строителство, реконструкция и основен 

ремонт на други строежи от техническата инфраструктура на изискването за 

влагане в строежите на рециклирани строителни материали. 

 Включване в тръжните документи за строителство на изискването за 

оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи. 

В настоящата подпрограма не са включени част от мерките, които имат пряка връзка с 

постигане на оперативната цел на подпрограмата, но са тематично отнесени в други 

подпрограми в рамките на Програмата за управление на отпадъците, тъй ката имат 

хоризонтален характер и допринасят за постигането на няколко стратегически и 

оперативни цели. Пряко отношение към постигане на набелязаните цели на настоящата 

подпрограма са мерките от други подпрограми, свързани с: 

- осъществяване на информационни кампании и предоставяне на информация за 

отпадъците, в т.ч. за изискванията и възможностите за предаване на строителни 

отпадъци; 

- внедряване в общината на електронна информационна система за отпадъците, в 

т.ч. и модул за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; 

- събиране на информация и съставяне на отчети за изпълнение на целите за 

строителни отпадъци и представянето им пред компетентните органи; 

- обучение за подобряване на капацитета на общинската администрация за целите 

на изпълнение на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци от 

разрушаване на сгради. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

към Подпрограмата за изпълнение на изискванията за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от 

разрушаване на сгради 

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

Страте- 

гическа 

цел 

Опера- 

тивна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

(година) 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 
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Изготвяне и издаване на заповед на 

кмета на общината за условията и реда 

за събиране и извозване строителни 

отпадъци от ремонтни дейности на 

домакинствата 

Общински 

бюджет 

2016 Определен е реда за събиране 

и извозване на строителни 

отпадъци от ремонтни 

дейности, образувани от 

домакинствата 

Подготовка на 

заповедта 

Издадена и 

публикувана заповед 

на кмета на общината 

Община 

Кубрат 

 

Прилагане на заповедта за условията и 

реда за събиране и извозване 

строителни отпадъци от ремонтни 

дейности на домакинствата и 

осъществяване на контрол за спазване 

на общинската наредба за управление 

на отпадъците по отношение на 

строителните отпадъци 

Общински 

бюджет 

2017 - 2020 Строителните отпадъци от 

ремонтни дейности на 

домакинствата се събират и 

извозват регламентирано; 

предотвратено изхвърляне на 

строителни отпадъци в 

контейнерите за битови 

отпадъци или около тях и на 

други места 

Осигурена 

възможност на 

домакинствата за 

регламенти- 

рано освобождаване 

от строителни 

отпадъци от 

ремонтни дейности 

Домакинствата от 

всички населени 

места в общината 

изхвърлят 

регламентирано 

строителни отпадъци 

от ремонтни дейности 

Община 

Кубрат 

 

Определяне на длъжностни лица от 

общинската администрация за 

изпълнение на изискванията относно 

строителните отпадъци, в случаите 

когато общината е възложител на 

строителни дейности или на дейности 

по разрушаване на сгради, в т.ч. 

разработване/ одобряване на планове 

за управление на строителни отпадъци 

и последващ контрол по изпълнението 

им и одобряване на отчетите за 

изпълнение на плановете 

Общински 

бюджет 

2016 Отговорностите за 

изпълнение на разпоредбите 

на ЗУО и Наредбата за 

строителните отпадъците са 

ясно разпределени между 

структурните звена на 

общинската администрация 

Определени 

длъжностни лица 

Актуализирани 

длъжностни 

характеристики на 

служителите от 

общинската 

администрация, 

отговорни за 

изпълнението на 

изискванията относно 

управлението на 

строителните 

отпадъци 

Община 

Кубрат 
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5.5. ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

ДЕПОНИРАНИ ОТПАДЪЦИ 

Предотвратяването и намаляването на риска от депонираните отпадъци може да се 

постигне чрез мерки, целящи ползване на депа, отговарящи на нормативните изисквания, 

чрез предотвратяване на отпадъците, чрез увеличаване на количествата, рециклирани и 

оползотворени отпадъци, както и чрез закриване на старите депа за отпадъци и 

депониране на остатъчни отпадъци (във възможно най-малки количества), на депа, които 

отговарят на всички екологични изисквания, както и рекултивация и последващи грижи 

и мониторинг на закритите депа и оползотворяване на сметищния газ от тях. 

Част от мерките, свързани с подобряване на йерархията на управление на битовите 

отпадъци (рециклиране и оползотворяване на биоразградимите и рециклируемите 

отпадъци 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. 

До момента Община Кубрат е предприела следните мерки за предотвратяване и 

намаляване на риска от депонирани отпадъци: 

 Всички депа за отпадъци на територията на общината, които не отговарят на 

нормативните изисквания са с преустановена експлоатация и са закрити, в т.ч. 

общинското депо за неопасни отпадъци в землището на гр. Кубрат и селските 

сметища на останалите населени места в общината; 

 През периода 2013 – 2015 г. е осигурено финансиране и се изпълнява проект за 

„Рекултивация на съществуващо общинско депо в Община Кубрат“, включващ 

техническа и биологична рекултивация на депото; 

 Понастоящем депонирането на отпадъците, генерирани на територията на община 

Кубрат се извършва на Регионалното депо за неопасни отпадъци в гр. Разград, 

което отговаря на нормативните изисквания. 

В настоящата подпрограма са включени следните мерки от компетенциите на община 

Кубрат, обособени условно в две групи. 

Първата група мерки са свързани с подобряване управлението на други потоци битови 

отпадъци извън обхванатите битови отпадъци от предходните подпрограми, целящи 

подобряване на тяхното разделно събиране и отклоняването им от депониране, най- вече 

опасните отпадъци от бита. 

Втората група мерки са свързани с намаляване на риска за околната среда от депата за 

битови отпадъци и включват осигуряване на мониторинг и следексплоатационни грижи 

за закритото общинско депо за неопасни отпадъци и изготвяне на регистър на всички 

закрити депа за отпадъци. 

Източник на финансиране на дейностите по следексплоатационни грижи и мониторинг 

на закритото общинското депо за неопасни отпадъци са приходите от такса битови 
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отпадъци, както е регламентирано в Закона за местните данъци и такси. Средствата за 

дейностите следва да се включват в ежегодните план-сметки за необходимите разходи 

по ЗМДТ за битови отпадъци. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

към Подпрограмата за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци 

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

Страте- 

гическа 

цел 
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тивна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

(година) 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 
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Проучване на прилаганите системи от 

други общини в страната за разделно 

събиране на опасни битови отпадъци, 

които не попадат в обхвата на 

разширената отговорност на 

производителя и за които са 

отговорни местните власти, съгласно 

изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 9 от 

ЗУО и вземане на решение относно 

вида на системата, която ще се 

прилага в община Кубрат 

Общински 

бюджет 

2016 Избор на подходяща система 

за разделно събиране на 

опасни битови отпадъци 

Проучени са 

прилаганите 

практики от 

други  общини 

в страната 

Взето решение за 

вида на системата 

за разделно 

събиране на 

опасни битови 

отпадъци, която 

ще се прилага в 

община Кубрат 

Община 

Кубрат 

 

Въвеждане на система за разделно 

събиране на опасни битови отпадъци 

Общински 

бюджет 

2016 - 2017 Отклоняване на опасните 

битови отпадъци от депата; 

Изпълнение на задълженията, 

регламентирани в 

националното 

законодателство по 

управление на отпадъците 

Възлагане на 

разделното 

събиране на 

опасни битови 

отпадъци 

Функционираща 

система за 

разделно събиране 

на опасни битови 

отпадъци 

Община 

Кубрат 

Дружество, на 

което е 

възложено 

разделното 

събиране на 

опасни битови 

отпадъци 

Извършване на мониторинг и 

следексплоатационни грижи за 

закритото общинско депо за неопасни 

отпадъци в землището на 

гр. Кубрат 

Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО 

постоянен Намаляване на риска за 

околната среда 

Извършване на 

мониторинг и 

следексплоата- 

ционни грижи 

Изпълнение на 

плана за 

мониторинг 

Община 

Кубрат 

 

Изготвяне на регистър на закритите 

депа за отпадъци на територията на 

общината, в т.ч. закрити селски 

сметища 

 2016 Регистриране на закритите 

депа/ сметища за отпадъци 

Въвеждане на 

информация в 

регистъра 

Наличен регистър Община 

Кубрат 
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5.6. ПОДПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА УТАЙКИТЕ 

ОТ ПСОВ 

Утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води представляват преди 

всичко органична фракция, която се получава в резултат на пречистването на 

отпадъчните води след утаяването на остатъчните вещества. Те се образуват при 

отделянето на тези органични вещества по време на различните етапи от процеса на 

пречистване на отпадъчните води. Утайките съдържат не само ценни за земеделието 

компоненти (сред които органични вещества, азот, фосфор, калий и в по-малка степен, 

калций, сяра и магнезий), но и замърсители, които обикновено включват тежки метали, 

органични замърсители и патогенни организми. Качеството на утайките се определя най-

вече от източника на образуването им, т.е от първоначалната концентрация на 

замърсители в пречистената вода, както и от техническите характеристики на 

извършените процеси, свързани с третирането на отпадъчни води и утайки. 

В съответствие с европейското законодателство, утайките от ГПСОВ представляват 

неопасни отпадъци, които при подходящо управление не представляват опасност за 

околната среда и човешкото здраве. След правилното и екологосъобразно третиране, те 

могат да бъдат от полза за околната среда. Съществуват редица възможности за 

оползотворяване и обезвреждане на утайките от ГПСОВ. Някои от тях са дългогодишни 

добри практики, например оползотворяването им като почвен подобрител върху 

земеделски земи и при рекултивация на нарушени терени. Директивата относно утайките 

от пречистване на отпадъчни води изисква утайките да бъдат третирани преди тяхната 

употреба в земеделието. Тя също така уточнява, че под 

„третирана утайка” се разбира утайка, която е преминала през биологично и химично 

третиране, дълготрайно съхранение или всякакъв друг процес, който значително е 

намалил способността за ферментация и възможността за възникване на опасности за 

здравето, произтичащи от употребата на утайки. Друг по-съвременен подход за 

оползотворяване на утайките е използването им като гориво за производство на енергия. 

В случай, че утайките не могат да бъдат оползотворени, съществуват и възможности за 

тяхното обезвреждане чрез депониране. 

Националният стратегически план за управление на утайките от градски 

пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на РБългария за периода 

2014 - 2020 г. отчита новостите в правен и технически аспект на ниво ЕС, както и 

съвременното състояние на управлението на утайките от ПСОВ в България. Основната 

цел на този документ е да осигури рамката за планиране на национално ниво, като 

осигури разумен подход при определянето и прилагането на адекватни мерки за 

оползотворяване и обезвреждане на утайките, като се вземат предвид географските, 

обществено-икономическите и демографските условия в България. Планът анализира 

тенденциите на европейско ниво, тенденциите в България, в.т.ч. и в регионален план, 

поставя национални цели и план за действие с мерки за постигането им. 

Въз основа на направените анализи и изводи в Националния стратегически план за 

управление на утайките от градски пречиствателни станции за отпадъчни води на 

територията на РБългария са заложени следните амбициозни национални цели за 



ОБЩИНА КУБРАТ 

  Програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 г.  

59 

 

 

България за периода 2014-2020 г., които са в унисон с йерархията на управление на 

отпадъците: 

 Рециклиране и материално оползотворяване на следните количества образувани 

утайки от ГПСОВ до 2020 г.: 

− 20% до края на 2016 г.; 

− 50% до края на 2018 г.; 

− 70% до края на 2020 г. 

 Енергийно оползотворяване на следните количества образувани утайки от 

ГПСОВ до 2020: 

− 10% до края на 2016 г.; 

− 20% до края на 2018 г.; 

− 30% до края на 2020 г. 

 Нулево депониране и нецелево временно съхранение на утайки до 2020 г. 

Отчитайки националните цели за управление на утайките от ПСОВ, Община Кубрат 

разработи настоящата подпрограма, чиято оперативна цел е: оползотворяване на 

утайките от ПСОВ гр. Кубрат. 

Предприетите до момента действия от общината са следните: 

 Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Кубрат е разширена, 

реконструирана и модернизирана при изпълнението на проект „Строителство и 

реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат 

и разширение на Пречиствателната станция за отпадъчни води“ съгласно сключен 

договор № DIR-51011116-C042/30.08.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, 

процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.” 

по приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води”; 

 През периода 2013-2015 г. са извършени строителните дейности по проекта. 

Изпълнението на предвиденото по проекта разширение, реконструкция и 

модернизация на ПСОВ гр. Кубрат е финализирано през 2014 г. и през 2015 г. 

обектът е приет от държавна приемателна комисия; 

 След реализацията на проекта технологична схема на пречистване на отпадъчните 

води на ПСОВ гр. Кубрат включва три етапа – механично пречистване на 

отпадъчните води, биологично пречистване на отпадъчните води и третиране на 

утайките; 

 Понастоящем ПСОВ гр. Кубрат разполага с необходимите съоръжения за 

третиране на образуваните утайки - стабилизиране, уплътняване и обезводняване 

на утайките. 
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С оглед приключване реализацията на проекта, в т.ч. разширение, реконструкция и 

модернизация на ПСОВ гр. Кубрат, в Подпрограмата за подобряване на управлението на 

утайките от ПСОВ са включени следните неинвестиционни („меки“) мерки : 

 Извършване на класификация на образуваните утайки от дейността на ПСОВ гр. 

Кубрат по реда на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците; 

 Проучване на възможностите за оползотворяване на утайките от ПСОВ гр. 

Кубрат; 

 Оползотворяване на утайките от ПСОВ гр. Кубрат при спазване на 

законодателните изисквания, в т.ч. Наредбата за реда и начина за оползотворяване 

на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, 

приета с ПМС № 339/ 14.12.2004 г. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

към Подпрограмата за подобряване на управлението на утайките от ПСОВ 

Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци 
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Опера- 

тивна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

(година) 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 
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Извършване на класификация на 

образуваните утайки от дейността 

на ПСОВ гр. Кубрат 

Общински 

бюджет 

2016 Утайките от ПСОВ 

гр. Кубрат са 

класифицирани 

Подадена 

документация за 

класификация на 

утайките 

Издадено становище 

от РИОСВ-Русе 

ВиK 

„Меден 

кладенец” 

ЕООД 

Община 

Кубрат 

Проучване на възможностите за 

оползотворяване на утайките от 

ПСОВ гр. Кубрат 

Общински 

бюджет 

2016-2017 Установени възможности 

за оползотворяване на 

утайките 

Извършване на 

проучването 

Приключило 

проучване 

ВиK 

„Меден 

кладенец” 

ЕООД 

Община 

Кубрат 

Оползотворяване на утайките от 

ПСОВ гр. Кубрат 

Общински 

бюджет 

2017-2020 Утайките от ПСОВ гр. 

Кубрат се оползотворяват 

Процент на 

оползотворените 

утайки спрямо 

общото 

образувано 

количество 

До 2020 г. цялото 

количество 

образувани утайки се 

оползотворява 

ВиK 

„Меден 

кладенец” 

ЕООД 

Община 

Кубрат 
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5.7.ПОДПРОГРАМА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ 

Информационното осигуряване на дейностите по управлението на отпадъците е с важно 

значение при процесите на техния контрол. Необходимо е общинската администрация 

да разполага с достатъчни и надеждни данни за различните потоци и видове отпадъци, 

които се образуват на територията й. 

Също така, за ефективното управление на отпадъците от ключово значение е наличието 

на институционален капацитет в общината във връзка с изпълнение на функциите, 

възложени й съобразно нормативната уредба и поставените общински цели по 

отношение на политиката за отпадъците. 

Предложените мерки в настоящата подпрограма са насочени към усъвършенстване на 

административната и информационната система, необходимостта от които произтича 

най-вече от развиващото се национално законодателство в сектора на управление на 

отпадъците, националните политики за непрекъснато повишаване на квалификацията и 

учене през целия живот, както и от някои пропуски, идентифицирани в резултат на 

изготвяне на анализите на съществуващото състояние. Включените мерки са обединени 

около следните ключови компоненти на институционалния капацитет: 

 Информационно осигуряване на системата за управление на отпадъците в община 

Кубрат. 

Необходимо е всички дейности и процеси в областта на отпадъците да бъдат 

информационно обезпечени чрез изграждане на съвременна информационна система, 

която интегрира информацията от всички общински структури, които поддържат данни 

за управлението на отпадъците, включва пълен набор от информация и осигурява 

възможности за събиране, съхранение, обработка на данните, за изготвяне на анализи и 

прогнози и за проследяване на напредъка по изпълнението на настоящата Програма за 

управление на отпадъците и на заложените в националното законодателство цели за 

отпадъците. 

 Осигуряване на общински нормативни и вътрешно-ведомствени документи и 

процедури, които да гарантират законосъобразно и ефикасно изпълнение на 

дейностите с отпадъци. 

Общината ще продължи да прилага мерки, които да гарантират, че изпълнението на 

Програмата се наблюдава и оценява и че общинската нормативна уредба е съобразена  с 

развитието и промените в националното законодателство в сектор Отпадъци и с 

потребностите, идентифицирани в общината. 

 Обезпечаване на системите за управление на отпадъците в общината с достатъчно 

на брой квалифицирани служители и непрекъснатото развитие на квалификацията 

и уменията на служителите с функции в областта на отпадъците. 
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Планирани са мерки за организационно и кадрово обезпечаване на информационната 

система за управление на отпадъците след нейното въвеждане в експлоатация, за 

непрекъснато повишаване на квалификацията и уменията на служителите с функции за 

отпадъците в общинската администрация и на тяхното ресурсно обезпечаване. 

Мерките имат хоризонтален характер и тяхното изпълнение ще допринесе за постигане 

на всички стратегически цели на Програмата за управление на отпадъците на община 

Кубрат 2015-2020 г. 

Изпълнението на включените в подпрограмата мерки ще допринесе и за постигане на 

такова управление на отпадъците, което ще гарантира чиста и безопасна околна среда за 

жителите на община Кубрат. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

към Подпрограмата за информационно осигуряване на общинската администрация и подобряване на административния капацитет 

Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда 
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Въвеждане на информационна система 

за управление на отпадъците 

Общински 

бюджет 

2017-2018 Изградена 

информационна 

система за управление 

на отпадъците 

Етапи разработване и 

въвеждане в действие 

на информационната 

система 

Функционираща 

информационна 

система 

Община 

Кубрат 

 

Провеждане на обучение за работа с 

информационната система 

Общински 

бюджет 

2017- 2018 Ползвателите на 

информационната 

система имат умения 

да работят с нея 

Брой обучени 

служители/ 

ползватели 

Всички ползватели 

на информацион- 

ната система са 

обучени съобразно 

нивото си на 

достъп 

Община 

Кубрат 

 

Приемане на вътрешни правила за 

проследяване на напредъка по 

изпълнение на мерките от настоящата 

Програма за управление на отпадъците 

Общински 

бюджет 

2016 Наличие на вътрешни 

правила за 

наблюдение и 

отчитане 

Изготвени вътрешни 

правила 

Приети вътрешни 

правила 

Община 

Кубрат 

 

Промени в общинската нормативна 

уредба съобразно развитието на 

националното законодателство и 

регионалната система за управление на 

отпадъците 

Общински 

бюджет 

постоянен 

при   

настъпили 

промени в 

нац. законо- 

дателство и 

съобразно 

развитието на 

регионалната 

система 

Нормативна 

осигуреност 

Брой приети/ 

допълнени документи 

 Община 

Кубрат 

Общински 

съвет 

Кубрат 
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Страте- 

гическа 

цел 

Опера- 

тивна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

(година) 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 
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Провеждане на обучения относно 

различни аспекти от управлението на 

отпадъците, съобразно възникващите 

потребности 

Оперативна 

програма 

„Добро 

управление“ 

2014-2020; 

НСОРБ, 

АСЕКОБ, 

МОСВ, 

Общински 

бюджет 

постоянен Повишена 

квалификация на 

служителите 

Брой проведени 

обучения 

Брой обучени 

служители 

Община 

Кубрат 

НСОРБ, 

АСЕКОБ, 

МОСВ 
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5.8.ПОДПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И 

ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Информирането и участието на обществеността е основен компонент от всяка програма 

за управление на отпадъците. Отпадъците са резултат от човешката дейност и без 

участието на населението, основен генератор на битови отпадъци, дори и най-добре 

разработената програма не може да постигне своите цели. 

Необходими са целенасочени действия за повишаване на разбирането сред населението 

и бизнеса за йерархията при управление на отпадъците, т.е. за приоритетния ред на това 

какво представлява най-добрата възможност за околната среда за справяне с отпадъците; 

както и за изискванията за спазване на принципите за разширена отговорност на 

производителя и замърсителят плаща, т.е. за изискването тези, които образуват или 

допринасят за образуването на отпадъци, да покриват пълните разходи за своите 

действия. 

Отчитайки всичко това, Община Кубрат разбира своята отговорност и изпълнява мерки 

за стимулиране и повишаване на участието на жителите и бизнеса в управлението на 

отпадъците на територията на общината. В рамките на периода на настоящата Програма 

общинската администрация ще разширява и надгражда постигнатото в тази насока. 

За целта една от стратегическите цели в настоящата Програма за управление на 

отпадъците на община Кубрат е Превръщане на обществеността в ключов фактор при 

прилагане йерархията на управление на отпадъците. Подпрограмата за прилагане на 

разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление 

на отпадъците е насочена към постигане на тази стратегическа цел. 

Повечето от включените в подпрограмата мерки са т.нар. меки мерки и имат 

хоризонтален характер. Така на практика подпрограмата подпомага изпълнението и на 

мерките в другите подпрограми, а оттам допринася за постигане и на останалите три 

стратегически цели на Програмата за управление на отпадъците на община Кубрат. 

Мерките са насочени към няколко оперативни цели: 

 Изграждане на информирано поведение и на обществени нагласи относно 

отпадъците, съобразно с принципите на устойчивото развитие; 

 Повишаване на участието на населението и бизнеса в дейностите с битови 

отпадъци съобразно йерархията за управление на отпадъците; 

 Повишаване на ролята на населението в процеса на вземане на решения относно 

политиката за управление на отпадъците на община Кубрат. 

Предвидените в подпрограмата мерки включват публикуване и разпространение на 

актуална информация и провеждане на разяснителни кампании за повишаване на 

информираността и разбирането сред населението и бизнеса за същността, принципите 

и йерархията за управление на отпадъците; за услугите по събиране, транспортиране и 



ОБЩИНА КУБРАТ 

  Програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 г.  

67 

 

 

третиране на различните потоци отпадъци, предоставяни от Община Кубрат; за 

задълженията на гражданите и бизнеса и за действията, които трябва да предприемат при 

управление на генерираните от тях отпадъци; за използване на техники и полагане на 

усилия за екологосъобразно използване на ресурсите и съзнателно участие в системите 

за управление на отпадъците. Планирани са също мерки, които чрез подходящи техники 

или схеми включват пряко населението в дейности за разделно събиране на различни 

потоци битови отпадъци. Друга група мерки е насочена към участие на обществеността 

в процеса на вземане на решения относно политиката за отпадъците чрез допитвания, 

консултации, публични обсъждания и др. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

към Подпрограмата за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на 

отпадъците 

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

 

 
Страте- 
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цел 

Опера- 

тивна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

(година) 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

 
П

р
ев

р
ъ

щ
ан

е 
н

а 
о
б
щ

ес
тв

ен
о
ст

та
 в

 к
л
ю

ч
о
в
 ф

ак
то

р
 з

а 

п
р
и

л
аг

ан
е 

н
а 

й
ер

ар
х
и
я
та

 н
а 

у
п
р

ав
л
ен

и
е 

н
а 

о
тп

ад
ъ

ц
и
те

 

 
И

зг
р
аж

д
ан

е 
н

а 
и

н
ф

о
р
м

и
р
ан

о
 п

о
в
ед

ен
и
е 

и
 о

б
щ

ес
тв

ен
и
 

н
аг

л
ас

и
 о

тн
о
сн

о
 о

тп
ад

ъ
ц

и
те

 

Обособяване на самостоятелен 

раздел на интернет страницата на 

общината, в които да се 

систематизира и предоставя 

цялостна информация относно 

управлението на отпадъците 

Общински 

бюджет, 

Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО* 

2016-2017 Осигурен достъп на 

обществеността до 

информация на едно място по 

всички въпроси, свързани с 

управлението на отпадъците 

Обособяване 

на раздел за 

управление на 

отпадъците на 

интернет 

страницата на 

общината 

Наличен раздел за 

управление на 

отпадъците на 

интернет 

страницата на 

общината 

Община 

Кубрат 

 

Публикуване на актуална 

информация за управлението на 

отпадъците в обособения раздел на 

интернет страницата на общината 

Общински 

бюджет 

постоянен Осигурен достъп на 

обществеността до 

информация за управлението 

на отпадъците 

 Публикувана 

актуална 

информация за 

управлението на 

отпадъците в 

общината 

Община 

Кубрат 

 

Провеждане на информационни и 

разяснителни кампании за 

намаляване на дела на 

рециклируемите материали в 

общия битов отпадъчен поток, 

предотвратяване образуването на 

отпадъците и др. 

Общински 

бюджет, 

Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО*, 

Организации 

по 

оползотворява 

не на МРО 

2016-2020 Повишена информираност на 

населението и бизнеса 

Планиране на 

броя на 

информацион- 

ните кампании 

Всички планирани 

кампании са 

проведени 

Община 

Кубрат 

Организа- 

ции по 

оползотворя 

ване на 

МРО 
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цел 

Опера- 

тивна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

(година) 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 
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Провеждане на кампании за 

почистване на населените места 

в общината 

Общински 

бюджет 

ежегодно Повишено участие на 

обществеността, 

Почистени нерегламентирани 

сметища и места, замърсени с 

отпадъци 

Брой 

кампании, 

Брой и площ на 

почистените 

сметища и 

места 

 Община 

Кубрат 

Население, 

институции 

и фирми от 

общината 

Участие в национални кампании, 

свързани с управлението на 

отпадъците 

МОСВ, 

ПУДООС, 

Общински 

бюджет 

постоянен Повишено участие на 

обществеността 

Брой участия в 

кампании, 

Брой 

реализирани 

проекти 

 Община 

Кубрат 

МОСВ, 

ПУДООС, 

НПО 
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Публикуване на обяви за 

консултации и обществени 

обсъждания в процеса на 

вземане на решения по проекти 

на общински нормативни актове, 

програмни документи, ОВОС на 

инвестиционни предложения и 

др. 

Общински 

бюджет 

постоянен Осигурени предпоставки за 

участие на обществеността в 

процеса на вземане на 

решения 

Брой 

проведени 

обществени 

консултации, 

Брой 

проведени 

обществени 

обсъждания 

 Община 

Кубрат 

 

Провеждане на анкетни 

проучвания за отчитане 

мнението на жителите на 

общината относно политиката и 

услугите за отпадъци 

Общински 

бюджет, 

Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО* 

ежегодно Събрана информация 

относно общественото 

мнение за управлението на 

отпадъците в общината и 

качеството на 

предоставяните услуги 

Брой 

проведени 

анкетни 

проучвания 

Минимум едно 

анкетно проучване 

на година 

Община 

Кубрат 

 

* В съответствие с разпоредбите на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани 

при депониране на отпадъци (чл. 24, ал. 1, т. 5), общината има право да изразходва до 7% от годишно натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО за осигуряване на 

информация на обществеността за дейности по управление на отпадъците на територията на общината/ региона, свързани с предотвратяване образуването на 

отпадъците, подготовка за повторна употреба и постигане на целите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

съгласно мерките, заложени в общинската програма за управление на отпадъците. 
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6. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ОБЩИНСКИ, РЕГИОНАЛНИ И 

НАЦИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

Общинската Програма за управление на отпадъците на община Кубрат 2015-2020 г. на 

не е изолиран документ. Нейното разработване е координирано както с национални, така 

и с общински програмни документи, като разбира се са отразени спецификите, 

приоритетите и потребностите на общината в сферата на управление на отпадъците. 

Координация с програмни документи на национално ниво 

При разработване на настоящата програмата са взети предвид основните постановки на 

националните програмни документи, в т.ч.: 

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

програма за предотвратяване на отпадъците като част от него; 

 Националния стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите 

отпадъци, предназначени за депониране до 2020 г.; 

 Националния стратегически план за управление на отпадъците от строителството 

и разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020 г.; 

 Националния стратегически план за управление на утайките от градски 

пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на РБългария за 

периода 2014 - 2020 г. 

 Третия национален план за изменение на климата 2013-2020 г., и по-конкретно в 

частта, отнасяща се до емисии на парникови газове от Сектор „Отпадъци”. 

Очаква се изпълнението на предвидените мерки от общинската програма за управление 

на отпадъците да допринесе в значителна степен за изпълнението на целите на 

посочените национални програмни документи, тъй като поставените общински цели са 

в пълен синхрон с националните цели, приоритети и мерки в областта на управление на 

отпадъците. 

Координация с програмни документи на община Кубрат 

Програмата за управление на отпадъците на община Кубрат 2015-2020 г. е елемент от 

цялостната система за планиране на развитието на общината. Целите и мерките в 

настоящата Програма са синхронизирани и съобразени с ключови общински програмни 

документи. 

 Общински план за развитие на община Кубрат 2014 – 2020 г. 

Общинският план за развитие определя рамката за развитие в посочения програмен 

период, като интегрира икономическите, екологичните, социалните и 

инфраструктурните аспекти на желания за устойчив и балансиран растеж на територията 

на общината като дефинира стратегически и специфични цели, приоритети и мерки. 

Програмата за управление на отпадъците на община Кубрат 2015-2020 г. е в подкрепа на 

достигането на Стратегическа цел 1 от Общинския план за развитие: „Изграждане на 
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качествена жизнена среда, осигуряваща благоприятни условия за живот, висока  

трудова  заетост   и   производителност  на  труда“  и   по-конкретно  към   Приоритет 3: 

„Устойчиво градско и селско  развитие“,  към който  е формулирана Специфична цел 3: 

„Опазване   на   околната   среда   и   подобряване   на   системата   за управление на 

отпадъците“. Мерките за достигане на специфичната цел са: 

- Мярка 1: Подобряване на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване; 

- Мярка 2: Осигуряване на разделно събиране на отпадъците; 

- Мярка 3: Разрешаване на проблемите с т.нар. „опасни отпадъци“; 

- Мярка 4: Ограничаване на природните рискове. 

Програмата за управление на отпадъците детайлизира тези мерки чрез разработените 

подпрограми и планираните конкретни действия. 
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7. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА КУБРАТ 2015-2020 Г. 

Наблюдението, контролът и оценката на изпълнението на Програмата за управление на 

отпадъците на община Кубрат е от ключово значение, с оглед проследяване на напредъка 

по постигане на предварително поставените цели, срокове и ресурси и навременно 

предприемане на действия за преодоляване на възникващи проблеми при реализацията 

на мерките и постигане на програмните цели, а при необходимост - предприемане на 

действия за актуализация на Програмата. 

Мониторингът представлява процес на текущо наблюдение чрез събиране на 

информация, свързана с изпълнението на мерките от Програмата, и анализиране и оценка 

на степента на изпълнение на целите, както и на проблемите при изпълнението и 

причините за тях. От съществено значение е да се гарантира, че информацията се събира 

по един организиран и планиран начин и през редовни интервали. Затова отговорният 

служител за управлението на отпадъците в общината: главен експерт – еколог от Отдел 

„Земеделие, търговия, опадване на околната среда, инвестиционни дейности и 

европейски проекти“ към Дирекция „ТСУ, земеделие, търговия, опазване на околната 

среда, инвестиционни дейности и европейски проекти“ ще изготви процедурни правила 

за наблюдение и оценка и ще събира и систематизира информация от всички звена, които 

имат отношение към изпълнението на конкретните програмни мерки. 

Отделът ще анализира и оценява напредъка в изпълнение на мерките, причините за 

неизпълнение или за изоставане в изпълнението и ще изготвя годишен доклад за 

напредъка по изпълнение на мерките и програмните цели. 

Контролът върху изпълнението на Програмата за управление на отпадъците ще се 

осъществява от Общински съвет - Кубрат. За целта всяка година в срок до края на месец 

февруари Отдел „Земеделие, търговия, опадване на околната среда, инвестиционни 

дейности и европейски проекти“ ще изготвя и представя на кмета на общината Годишен 

доклад за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците за предходната 

календарна година. Кметът на общината ще представя доклада пред Общински съвет - 

Кубрат в срок до 31 март. 

 Актуализация на Програмата за управление на отпадъците може да се извърши в случай 

на поява на следните обстоятелства: 

 промени в законодателството, които налагат промяна в заложените стратегически 

и оперативни цели и в планираните мерки за тяхното постигане; 

 значително изоставане в изпълнението на програмните мерки и/или липса на 

напредък за постигане на целевите индикатори въпреки изпълнението на 

програмните мерки, което налага прилагането на допълнителни мерки към вече 

приетите или замяна на някои от приетите мерки, които не дават очаквания 

предварително резултат; 
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 други непредвидени промени в обстоятелствата, които налагат промени в 

Програмата. 

Процедурата в случай на актуализацията ще включва изготвяне на актуализиран вариант 

на Програмата за управление на отпадъците на община Кубрат 2015-2020 г., провеждане 

обществени консултации, прилагане на законодателството за екологична оценка на 

планове и програми, внасяне на актуализираната програма за приемане от Общински 

съвет - Кубрат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
АНАЛИЗИ НА НАСТОЯЩОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА КУБРАТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 

 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ 

Нормативни и програмни документи на Община Кубрат в контекста на правата и 

задълженията на общините в областта на управление на отпадъците 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И 

ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ - Нормативни и програмни документи на Община 

Кубрат в контекста на правата и задълженията на общините в областта на 

управление на отпадъците 

Настоящото приложение съдържа анализ на нормативните и програмни документи в 

областта на управление на отпадъците на национално ниво и съответствието на 

наличната нормативна уредба и програмни документи на Община Кубрат в контекста на 

правата и задълженията на местните власти в областта на управление на отпадъците. 

Анализът има за цел да отговори на следните въпроси: 

 Какви са основните принципи и разпоредби на националното законодателство 

по управление на отпадъците и основните ангажименти на Община Кубрат в 

сферата на управление на отпадъците, произтичащи от националното 

законодателство? 

 Приета ли е нормативна уредба на местно ниво, която да детайлизира правата 

и задълженията на общинската администрация, на гражданите и на 

юридическите лица по отношение на управлението на отпадъците, местната 

нормативна уредба съдържа ли минималните изисквания на Закона за управление 

на отпадъците (ЗУО)? 

 Кои са основните програмни документи на национално ниво, които определят 

рамката на програмиране на управлението на отпадъците на общинско ниво? 

 Какво е нивото на изпълнение на предходната Програма за управление на 

отпадъците на Община Кубрат? 

Информационно осигуряване на анализа 

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

 проучване на национални нормативни документи, регламентиращи 

отговорностите на общините, свързани с управлението на отпадъците и 

действащата нормативна уредба в община Кубрат в областта на управление на 

отпадъците; 

 проучване на стратегически и програмни документи на национално и общинско 

ниво относно управлението на отпадъците; 

 проучване на отчетите за напредъка на изпълнението на програмните документи, 

свързани с управлението на отпадъците, на Община Кубрат пред Общински съвет 

– Кубрат. 
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 1. Анализ на националната нормативна рамка 

Принципи 

Основните принципи, на които се основава европейското, респективно националното 

законодателство и политика в областта на управление на отпадъците са следните: 

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

където това е възможно. 

 „Замърсителят плаща“ „Разширена отговорност на производителя“ – лицата, които 

образуват отпадъци или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват 

околната среда или сегашните притежатели на отпадъците, трябва да покрият пълните 

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

степен на защита на околната среда и човешкото здраве. 

 „Превантивност“ – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани 

и избягвани на възможно най-ранен етап. 

 „Близост“ и „самодостатъчност“ – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно 

най-близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците, генерирани в ЕС, трябва 

да бъдат третирани в рамките на общността. 

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

широката общественост имат възможност да участват в разработването на плановете за 

управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат 

достъп до тях след разработването им. 

 „Интегрирано управление на отпадъците“ - изисква вземане на решения и прилагане на 

ясно определени количествени цели в рамките на една система, състояща се от законови, 

технически, организационни и икономически мерки, идентифицирани източници на 

ресурси и определени отговорности за всички участници, изпълняващи тези цели. 

Интегрираното управление съчетава всички останали принципи на политиката по 

управление на отпадъци. То гарантира взаимодействие и оптимално съчетаване на 

различните методи и подходи, целящи достигане на икономически и екологически 

ефективно управление на отпадъците. 

 „Най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи“ (НДНТНПР) - 

консултативен процес за вземане на решения, в който се отчитат относителните 

преимущества на различните възможности за управление на отпадъците, имащи 

отношение към опазването на околната среда, на приемлива цена. Йерархията на 

управление на отпадъците предоставя теоретичната рамка, която може да се използва 

като ръководство при оценяването на различните възможности. НДНТНПР е решение 

(или комбинация от решения), което за дадени цели и обстоятелства предоставя най- 

големи ползи или застрашава в най-малка степен околната среда, както в краткосрочен, 

така и в дългосрочен аспект. Независимо, че йерархията е препоръчителна като обща цел 

на политиката по управление на отпадъците, нейното прилагане трябва да се съчетава с 

принципа най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи, в зависимост 

от конкретните обстоятелства и икономически условия. 
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 „Устойчиво развитие“ означава, че нуждите на настоящето поколение трябва да се 

задоволяват, без компромиси с възможността на бъдещите поколения да задоволят 

своите собствени потребности. Това е основна, всеобхващаща цел на Европейската 

Общност, която е част и от Договора за създаване на ЕС, покриваща всички политики и 

дейности на Общността. Основната цел на устойчивото развитие е да се достигне 

разумно и справедливо разпределение на нивото на икономическо благосъстояние, което 

да бъде продължено за много поколения. Устойчиво развитие в областта на управление 

на отпадъците означава използване на природните ресурси по начин, който не ги 

унищожава или уврежда и не ограничава възможността да бъдат използвани от бъдещите 

поколения. Това налага максимално използване на възможностите за предотвратяване на 

образуването на отпадъци и за оползотворяване и рециклиране на възникналите 

отпадъци. 

Йерархия на управлението на отпадъците 

Йерархията на управлението на отпадъците е регламентирана в действащия Закон за 

управление на отпадъците, позовавайки се на изискванията на чл. 4 от рамковата 

Директива 2008/98/EО за отпадъците. Йерархията определя приоритетния ред на това 

какво представлява най-добрата възможност за околната среда в законодателството и в 

политиката относно отпадъците. Спазването на йерархията за управление на отпадъците 

е предпоставка за осигуряване на ефективно използване на ресурсите. Йерархията задава 

пет възможни начина за правителствените институции, местните власти и бизнеса за 

организиране на дейностите с отпадъците и дава приоритет на мерките в следната 

последователност: 

 предотвратяване на образуването на отпадъци; 

 подготовка за повторна употреба; 

 рециклиране (материално оползотворяване); 

 друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 

 обезвреждане. 

При прилагането на посочената йерархия при управлението на отпадъците следва да се 

вземат предвид общите принципи за опазване на околната среда, като предпазни мерки 

и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа приложимост, опазване на 

ресурсите, както и цялостното въздействие върху околната среда, човешкото здраве, 

икономиката и обществото. Това може да наложи специфични потоци от отпадъци да не 

се придържат стриктно към йерархията, когато това е обосновано от съображения, 

свързани с жизнения цикъл на отпадъците и във връзка с цялостното въздействие на 

образуването и управлението на този вид отпадъци. 

Целта на йерархията е да илюстрира модел на интегриран подход за управление на 

отпадъците, като прилагането й в посочената последователност ще допринесе за 

създаването на устойчива политика по управлението им. 
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Развитие на законодателството по управление на отпадъци в РБългария 

В началото на 90-те години на миналия век, законодателната уредба в областта на 

управление на отпадъците включва Постановление № 153 на Министерския съвет от 6 

август 1993 г. за събиране, превозване, съхраняване и обезвреждане на опасни отпадъци 

и Постановление № 268 на Министерския съвет от 29 октомври 1996 г. за режима по 

вноса и транзитния превоз на отпадъци и опасни вещества, които уреждат специфични 

въпроси, свързани основно с транспортирането на отпадъци и опасни вещества на 

територията на страната и като част от международен превоз. 

Първият специализиран закон, уреждащ управлението на отпадъците е Законът за 

 ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда от 1997 г. 

Специфични изисквания към дейностите по отпадъците се съдържат и в Наредбата за 

изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, 

приета с ПМС 53 от 19 март 1999 г. Тази наредба не е отменена и до днес и се прилага 

доколкото не противоречи на други действащи законови разпоредби. ПМС 53 от 19 март 

1999 г. отменя ПМС 153 от 6 август 1993 г., а ПМС 268 от 29.10.1996 г.  е отменено с 

Постановление № 12 на Министерския съвет от 27 януари 1999 г. за режима за въвеждане 

на опасни вещества. 

Законът за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда  е 

в сила до 2003 г., когато се приема първият Закон за управление на отпадъците. Той е в 

сила до юли 2012 г. 

 Действащият Закон за управление на отпадъците е приет от 41-то Народно събрание на 

Република България (обн., ДВ, бр. 53 от 13 Юли 2012г.) Законът транспонира в 

българското законодателство Директива 2008/98/ЕО на Eвропейския парламент и на 

Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени 

директиви. 

Действащи закони и подзаконови нормативни актове на национално ниво 

Закон за управление на отпадъците от 13 юли 2012 г. (ЗУО) 

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

чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и 

управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от 

използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване. 

Управлението на отпадъците включва събирането, транспортирането, 

оползотворяването и обезвреждането на отпадъците, включително осъществяваният 

контрол върху тези дейности. 

 Общи положения: 

– определено е приложното поле на законодателството по управление на 

отпадъците; 

– отпадъците са разделени на четири основни класа (битови, строителни, 

производствени и опасни отпадъци), въз основа на което са определени 

задълженията на притежателите на отпадъци и правомощията на компетентните 

органи; 
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– определен е приоритетния ред (йерархията) за управление на отпадъците; 

– въведени са дефиниции за “отпадък”; видовете отпадъци – „битови, 

„строителни“, производствени“ и „опасни“; „масово разпространени отпадъци“ 

“причинител” на отпадъци; “притежател” на отпадъци; дейностите “събиране”, 

“съхраняване”, “транспортиране” и „третиране“. Дейностите по оползотворяване 

и обезвреждане на отпадъците с техните R и D кодове и наименование са 

представени в приложения към закона. 

ЗУО регламентира конкретни задължения и отговорности на: 

– причинителите и притежателите на отпадъци; 

– лицата, извършващи дейности с отпадъци; 

– лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват 

масово разпространени отпадъци; 

– органите на местното самоуправление и местната администрация. 

 Планове и програми 

ЗУО определя общите изисквания за планиране на дейностите по управление на 

отпадъците в страната, включително изискванията за целите, обхвата и процедурите по 

разработване, приемане и утвърждаване на планове и програми за управление на 

отпадъците. 

Програмните документи, регламентирани със ЗУО са следните: 

– Национален план за управление на отпадъците – разработва се от министъра на 

околната среда и водите и се приема от Министерски съвет. Националният план 

включва мерки за създаване на интегрирана мрежа от съоръжения и инсталации, 

която да осигурява оползотворяване и обезвреждането на отпадъците чрез най- 

добри налични техники; 

– Програма за предотвратяване образуването на отпадъци - разработва се от 

министъра на околната среда и водите и се приема от Министерски съвет. 

Програмата е неразделна част от Националния план за управление на отпадъците; 

– Програми за управление на отпадъците се разработват и изпълняват и от: 

√ кметовете на общини – за територията на съответната община. Общинските 

програми се разработват в съответствие със структурата, целите и 

предвижданията на Националния план за управление на отпадъците. Законът за 

управление на отпадъците определя Общинския съвет на съответната община 

като орган по приемане на програмата и осъществяващ контрол по нейното 

изпълнение; 

√ лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват 

масово разпространени отпадъци, които извършват индивидуално изпълнение  на 

задълженията си и от организациите по оползотворяване. Програмите се 

разработват в обхват, определен със съответната наредба, регламентираща 
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управлението на конкретния масово разпространен отпадък и се утвърждават от 

министъра на околната среда и водите. 

 Изисквания за извършване на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на 

 отпадъци 

ЗУО регламентира изискванията, реда и начина за извършване на дейностите по 

събиране, транспортиране и третиране на отпадъци. 

Въведени са забрани за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или 

друга форма на неконтролирано управление на отпадъците. Лицата, при чиято дейност 

се образуват отпадъци и притежателите на отпадъци се задължават да ги предоставят за 

събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези 

дейности (притежават необходимите документи за извършване на съответните дейности 

с отпадъци) или да ги третират самостоятелно, в съответствие с разпоредбите на закона. 

Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се 

извършва само въз основа на писмен договор. 

В зависимост от степента на риск за околната среда при различните дейности и вида на 

отпадъците, с които се извършват, е въведен разрешителен или по-облекчен 

регистрационен режим. Определени са компетентните органи за издаване на съответния 

документ; сроковете, процедурите и условията за заявяване извършването на дейностите 

и вземане на решение за разрешаването им. 

Въведена е и процедура за издаване на разрешение за индивидуално изпълнение и 

разрешение на организации по оползотворяване, с оглед изпълнението на задълженията 

на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово 

разпространени отпадъци за разделно събиране и третиране, както и за постигане на 

съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и 

оползотворяване на съответните отпадъци. 

Трансграничният превоз на отпадъци в рамките на Европейския съюз (ЕС) със или без 

транзит през трети страни, вносът в ЕС от трети страни, износът от ЕС към трети страни, 

както и транзитът през ЕС от и към трети страни на отпадъци се извършват при условията 

и по реда на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци. 

 Информация, докладване и публични регистри 

ЗУО въвежда задължение за водене на отчетност и представяне на информация от 

следните лица: 

– лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране и 

третиране на производствени или опасни отпадъци; 

– лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране и третиране на 

битови и строителни отпадъци; 

– лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват 

масово разпространени отпадъци. 

ЗУО регламентира създаването и поддържането на следните публични регистри, които 

се водят от изпълнителния директор на ИАОС: 
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– регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с 

отпадъци (разрешения и регистрационни документи); 

– регистър на лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се 

образуват масово разпространени отпадъци (батерии и акумулатори, 

електрическо и електронно оборудване, масла, гуми, полимерни торбички); 

– регистър на лицата, извършващи дейности като търговци или брокери на 

отпадъци; 

– регистър на площадките, на които се извършват дейности с отпадъци от черни и 

цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 

излезли от употреба моторни превозни средства и негодни за употреба батерии и 

акумулатори. 

 Финансиране на управлението на отпадъците 

Със ЗУО в българското законодателство са въведени принципите “замърсителят плаща” 

и “разширена отговорност на производителя”. В съответствие с тези принципи разходите 

за събиране, предварително съхраняване, транспортиране и третиране (оползотворяване 

и обезвреждане) на отпадъците са за сметка на: 

– причинителите и притежателите на отпадъците (прилагане на принципа 

“замърсителят плаща”); 

– лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват 

масово разпространени отпадъци (прилагане на принципа “разширена 

отговорност на производителя”). 

Разходите за дейности с битови отпадъци и изпълнение на задълженията на органите на 

местно самоуправление и местна администрация, определени със ЗУО, се предвиждат по 

бюджета на съответната община в размер, не по-малък от планираните за съответната 

година приходи от местни такси по Закона за местните данъци и такси. 

 Компетентни органи по прилагането на ЗУО: 

– Министерство на околната среда и водите - разработва и прилага националната 

политика и законодателството в областта на управление на отпадъците; 

координира контролните правомощия на другите органи на изпълнителната власт 

по отношение управлението на отпадъците. МОСВ издава разрешения на лица, 

извършващи индивидуално изпълнение на задълженията си и на организации по 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци и утвърждава програмите 

им за управление на отпадъците. МОСВ е компетентен орган за Република 

България по прилагане на Регламент (ЕО) 1013/2006 относно превозите на 

отпадъци; 

– РИОСВ - прилагат националната политика и контролират спазването на 

изискванията на нормативните документи в областта на управление на 

отпадъците. РИОСВ издават разрешения и регистрационни документи за 

събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци на тяхна 

територия; 
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– Други институции, имащи отношение към управлението на отпадъците – 

Министерство на здравеопазването, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Министерство на вътрешните работи, Министерство на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на 

земеделието и горите Агенция “Митници”, Държавна агенция за метрологичен и 

технически надзор, Комисия за защита на потребителите, областни и общински 

администрации. 

 Контрол по управлението на отпадъците 

Контрол по управлението на отпадъците се извършва от: 

– кметовете на общини, които контролират дейностите с битови и строителни 

отпадъци; спазването на изискванията, определени с общинската наредба по чл.22 

от ЗУО; 

– РИОСВ, които контролират спазването на изискванията за третиране на отпадъци 

и на условията по издадените разрешения и регистрационни документи; 

изпълнението на програмите за управление на отпадъците; воденето на отчетност 

и предоставянето на информация за дейностите по отпадъците; изпълнението на 

задълженията на кметовете на общини, свързани с управлението на отпадъците; 

правилното начисляване и своевременно заплащане на продуктова такса от 

лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата, на които се образуват 

масово разпространени отпадъци; 

– МОСВ, което контролира спазването на условията по издадените разрешенията 

на организации по оползотворяване и на лица, изпълняващи индивидуално 

задълженията си за управление на масово разпространени отпадъци; дейностите 

по управление на отпадъци; 

– МОСВ, РИОСВ, МВР, МТИТС и Агенция „Митници“, които контролират 

трансграничния превоз на отпадъци, съобразно своите правомощия; 

– МОСВ, РИОСВ, МВР и кметовете на общини, които контролират спазването на 

условията и реда за извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали, 

съобразно своите правомощия; 

– РЗИ и РИОСВ, които контролират дейностите по третиране на опасни отпадъци в 

лечебните и здравните заведения; 

– ДАМТН, Комисията за защита на потребителите и МЗ, които контролират 

съответствието на продуктите, след чиято употреба се образуват масово 

разпространени отпадъци с изискванията на съответната наредба. 

 Принудителни административни мерки и административно-наказателни разпоредби 

– МОСВ спира дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и експлоатацията на инсталации за 

оползотворяване или обезвреждане на отпадъци; 

– РИОСВ издава предписания за отстраняване на отпадъците за сметка на 

нарушителя и за възстановяване качествата на околната среда; спира дейностите 
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по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци и експлоатацията на инсталации за третиране на отпадъци; 

– Въведени са голям брой наказания за нарушения на изискванията на закона и 

подзаконовите актове по прилагането му както от страна на физически и 

юридически лица, така и за неизпълнение на задълженията на длъжностните лица. 

 Ключови разпоредби на ЗУО 

 Въвежда количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на 

битови отпадъци, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и 

стъкло от домакинствата и от други източници, които общините трябва да 

достигнат, в следните срокове и количества: 

– до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло; 

– до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло; 

– до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло. 

 Въвежда изисквания към общините най-късно до края на 2020 г. да ограничат 

количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото 

количество на биоразградимите битови отпадъци, образувани в България през 

1995 г. Поетапното постигане на тази цел е регламентирано чрез Наредбата за 

разделно събиране на биоотпадъците. 

 Въвежда поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго 

оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, за 

което отговорност имат възложителите на строителни дейности, както публични 

органи, така и бизнес: 

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

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

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

 Въвежда изискване за регионално управление на битовите отпадъци и детайлни 

правила за сдружаване на общините в регионални сдружения за управление на 

битовите отпадъци чрез регионални съоръжения за третиране на отпадъците; 

 Регламентира отговорността на собствениците на пътища за почистване на 

сервитутите на пътищата. 

 Въвежда изисквания към ползвателите на търговски обекти, производствени, 

стопански и административни сгради в населените места с над 5000 жители и в 

курортните населени места да събират разделно отпадъците от хартия и картон, 

стъкло, пластмаси и метали в съответствие с общинските наредби по чл.22 от 

ЗУО. 

 Въвежда изискване кметовете на общини да осигурят до средата на 2014 г. 

площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 

домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във 
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всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители и при 

необходимост в други населени места. 

 Въвежда икономически инструменти за покриване на бъдещи разходи за 

закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото и за 

стимулиране на превенцията и оползотворяването на отпадъци преди 

депонирането: 

– за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране, 

всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи 

разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото; 

– за обезвреждане на отпадъци на общинско или регионално депо за неопасни 

отпадъци или на депо за строителни отпадъци се заплащат отчисления за 

всеки тон депониран отпадък. Отчисленията имат за цел да се намали 

количеството депонирани отпадъци и да се увеличи рециклирането и 

оползотворяването им. При изпълнение на целите за рециклиране и 

оползотворяване на битовите отпадъци, отчисленията се намаляват с 50% - 

когато се изпълняват изискванията за рециклиране на битови отпадъци от 

хартия, метал, пластмаса и стъкло и с 50% - когато се изпълняват 

изискванията за намаляване на количествата депонирани биоразградими 

отпадъци. 

 Определя националните компетентни органи по Регламент (ЕО) № 1013/2006 

относно превозите на отпадъци, изискванията за финансови гаранции при 

трансграничен превоз, както и възможните случаи на ограничения. Забраняват се 

превозите на отпадъци за Република България, предназначени за изгаряне или 

съвместно изгаряне с оползотворяване на енергията за всяка инсталация, в 

количества за съответната календарна година, надвишаващи сумарно половината 

от годишния капацитет на инсталацията. В случаите, когато в Националния план 

за управление на отпадъците са заложени специфични мерки за управление на 

даден отпадък или поток от отпадъци, Министерският съвет може да ограничи 

вноса на тези отпадъци. 

 
Подзаконови нормативни актове към Закона за управление на отпадъците 

Действащите подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията на 

ЗУО, могат да се обособят в пет групи: 

– Подзаконови нормативни актове с хоризонтални разпоредби спрямо всички 

видове отпадъци, инсталации и съоръжения за отпадъци в обхвата на ЗУО – за 

класификация на отпадъците; за водене на отчетност и предоставяне на 

информация за дейностите с отпадъци; 

– Подзаконови нормативни актове, определящи изисквания към съоръжения и 

инсталации за третиране на отпадъци – площадки за изграждане на съоръжения 

за третиране на отпадъци; изграждане и експлоатация на инсталации за изгаряне 

на отпадъци, депа и други съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци 
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/сепариране, компостиране/, третиране и транспортиране на производствени и 

опасни отпадъци; 

– Подзаконови нормативни актове, регулиращи управлението на масово 

разпространени отпадъци, за които е въведен принципът „разширена отговорност 

на производителя“ - опаковки и отпадъци от опаковки; отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти; отпадъци от негодни за употреба батерии и 

акумулатори (НУБА); излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

(ИУЕЕО); излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС); излезли от 

употреба гуми (ИУГ); 

– Подзаконови нормативни актове, регулиращи управлението на специфични 

отпадъчни потоци – строителни отпадъци и за влагане на строителни 

рециклирани материали; биоотпадъци; отпадъци, съдържащи полихлорирани 

бифенили (ПХБ); утайки от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в 

земеделието; отпадъци от лечебните и здравни заведения; 

– Подзаконови нормативни актове, съдържащи регулации по управлението на 

отпадъци чрез икономически инструменти - за обезпеченията и разходване на 

събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на 

площадките на депата за отпадъци и за отчисленията за депониране на битови и 

строителни отпадъци; за финансова гаранция или еквивалентна застраховка при 

трансграничен превоз на отпадъци; за заплащане на продуктова такса за продукти, 

след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци 

(опаковки, масла, батерии и акумулатори, гуми, електрическо и електронно 

оборудване (ЕЕО), моторни превозни средства (МПС), полимерни торбички). 

Действащите подзаконовите нормативни актове в областта на управление на отпадъците 

(издадени на основание на ЗУО от 2012 г. и такива, издадени на основание на отменени 

закони, които са валидни на основание § 9, ал. 2 от ПЗР на ЗУО), които имат отношение 

към дейностите на общините са следните: 

 Наредба за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагани на съоръжения за третиране на отпадъци – при избор на площадки 

за разполагане на депа и на други съоръжения и инсталации за третиране на 

отпадъци, общините трябва да се съобразят с техническите изисквания към 

площадките и реда за отреждането им, посочени в наредбата; 

 Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване 

и обезвреждане на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, 

обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г.) – определя условията и изискванията за 

проектиране, изграждане, експлоатация и закриване на депа, на които се 

депонират битови, строителни, производствени и/или опасни отпадъци; 

условията и изискванията за изграждане и експлоатация на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; процедурата и 

критериите за приемане на отпадъци на депа и извършването на оценка на 
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безопасността на подземното съхраняване на отпадъци съгласно приложение 

№1; изискванията към проектните решения на тялото на депото съгласно 

приложение №2 - при изграждане на депа и други съоръжения и инсталации за 

третиране на отпадъци (за сепариране, механично-биологично третиране /МБТ/, 

компостиране, анаеробно разграждане), общините трябва да включат в 

документацията за избор на изпълнители и в договорите за изграждане и за 

последваща експлоатация на съоръженията и инсталациите съответните 

технически и други изисквания, заложени в наредбата; 

 Наредба № 4 от 5 април 2013 г. за условията и изискванията за изграждането и 

експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне 

на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 36 

от 16.04.2013 г.) - определя условията и изискванията за изграждането и 

експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на 

твърди и течни отпадъци, с оглед предотвратяване, намаляване и/или 

ограничаване в максимално възможна степен на замърсяването на околната среда, 

включително на изпусканите в резултат на изгарянето емисии на вредни вещества 

в атмосферния въздух, почвите, повърхностните и подземните води, и 

произтичащия от тях риск за човешкото здраве. Регламентират се и условията и 

реда за извършване на дейностите по оползотворяване и/или обезвреждане на 

отпадъци в инсталации за изгаряне или инсталации за съвместно изгаряне. 

Наредбата съдържа разпоредби относно нормите за допустими емисии на вредни 

вещества в отпадъчните газове и вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

от инсталации за изгаряне и инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци, 

условията и реда за мониторинг и контрол – в случай на проектиране и изграждане 

на инсталации за изгаряне на битови отпадъци, общините следва да възлагат 

дейностите в съответствие с изискванията на наредбата. 

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъците (приета с ПМС № 

275/06.12.2013 г., обн., ДВ, бр. 107/13.12.2013 г.) - по смисъла на ЗУО и на 

наредбата „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. Наредбата регламентира 

изискванията към дейностите по разделно събиране на биоотпадъците и целите за 

разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците; както и задължения към 

общините за прилагане на системи за разделно събиране и оползотворяване на 

биоотпадъците (хранителните и зелените отпадъци, като част от потока битови 

отпадъци), които да осигурят постигането на следните цели: 

– до 31 декември 2016 г. - разделно събиране и оползотворяване на не по- малко 

от 25% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 

2014г.; 
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– до 31 декември 2020 г. - разделно събиране и оползотворяване на не по- малко 

от 50% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 

2014г.; 

– до 31 декември 2025 г. - разделно събиране и оползотворяване на не по- малко 

от 70% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 

2014г. 

Посочените цели се изпълняват съвместно от общините, включени във всеки 

 един от регионите за управление на отпадъците, определени в Националния план 

за управление на отпадъците. Разпределението на задълженията между отделните 

общини в съответния регион се определя с решение на общото събрание на 

Регионалното сдружение на общините. 

Системите за разделно събиране на биоотпадъци, които следва да бъдат изградени 

от общините, включват следните елементи: 

– съдове за събиране на биоотпадъците при източника на образуване; 

– специализирани транспортни средства, необходими за тяхното обслужване; 

– специализирана техника за раздробяване и нарязване на биоотпадъците; 

– площадки за събиране и временно съхраняване на биоотпадъците; 

– претоварни станции и други елементи в зависимост от вида на системата. 

С Наредбата е въведено изискване към вида на съдовете за събиране на 

биоотпадъците, които трябва да са кафяви, влагоустойчиви и да се затварят 

плътно. 

За осигуряване на необходимите данни и осъществяване на контрол по 

изпълнение на целите, в наредбата е включена методология за изчисляване и 

доказване на изпълнението на целите за рециклиране на битовите отпадъци и 

целите за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци, 

регламентирани със ЗУО. 

Въведени са механизми за предоставяне на данни за количествата на образуваните 

и оползотворени отпадъци, включително математически модел, който се попълва 

от общините в рамките на регионалното сдружение и се изпраща в 

Изпълнителната агенция по околна среда за изготвяне на мотивиран доклад за 

вземане на окончателно решение за изпълнение на целите. 

 Наредба за третиране на биоотпадъците (приета с ПМС № 235/15.10.2013 г., 

обн., ДВ, бр. 92/22.10.2013 г.) - регламентира основните критерии за третиране на 

биоотпадъците, включително изискванията за качество на компоста, 

ферментационния продукт, органичния почвен подобрител и стабилизираната 

органична фракция от МБТ. Определени са условията, при които компостът и 

ферментационният продукт престават да бъдат отпадък и могат да  бъдат пуснати 

свободно на пазара. Наредбата включва изисквания за вземане на проби за 

качество на материалите, получени при третиране на биоотпадъците, както и 

минимални изисквания за етикетиране и областите на употреба на крайните 
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продукти от биологичното третиране на биоотпадъците. Предвидено е създаване 

на Национална организация за осигуряване качеството на компоста, която да 

организира и управлява системата за осигуряване на качество при експлоатацията 

на съоръженията за компостиране, да извършва периодични проверки на място за 

удостоверяване качеството на произвеждания компост и да обучава операторите 

на съоръженията за компостиране – изискванията на наредбата са от съществено 

значение за общините. 

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали (приета с ПМС № 277/05.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89/ 

13.11.2012 г.) - въвежда нов модел на управлението на строителните отпадъци на 

територията на България, чрез който се цели постигането на екологосъобразно 

управление и висока степен на рециклиране и оползотворяване на строителните 

отпадъци. Рециклирането на тези отпадъци ще позволи да се намалят 

количествата на влаганите в строителството първични (естествени) материали и 

ще допринесе за ефикасното управление на природните ресурси. Наредбата 

определя случаите, в които общините имат отговорности за отпадъци от 

строителство и от разрушаване на сгради, както и изискванията към 

възложителите на строителни дейности, в т.ч. когато общините се явяват 

възложители на строителни дейности. 

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

отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (приета с ПМС № 339/ 

14.12.2004 г. на основание чл. 24, ал. 2 от отменения Закон за управление на 

отпадъците от 2003 г., обн., ДВ, бр. 112/23.12.2004 г.) – регламентира реда и 

начина за оползотворяване на утайките от пречиствателни станции и 

пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, чрез употребата им в 

земеделието; изискванията, на които трябва да отговарят утайките, за да се 

гарантира, че няма да имат вредно въздействие върху човешкото здраве и 

околната среда, включително върху почвата; реда за отчитане на оползотворените 

утайки – при оползотворяване на утайките от пречиствателни станции за 

отпадъчни води от населените места, операторът, на който е възложена тази 

дейност, трябва да осигури спазването на изискванията на наредбата относно 

качеството на утайките, когато те се използват в земеделието, пробовземането и 

мониторинга, регламентирани с наредбата. 

 Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 111 

от 27.12.2013 г.) - регламентира два вида икономически инструменти при 

депониране на отпадъци: 

– обезпечение, което се предоставя от собствениците на депа и целта му е да 

покрива бъдещите разходи за закриване на депото след изчерпване на неговия 

капацитет и следексплоатационните грижи на площадката на депото; 
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– отчисления, които се дължат за всеки тон депониран отпадък на общинско 

или регионално депо за неопасни отпадъци и на депо за строителни отпадъци 

и целта им е намаляване на количеството на депонираните отпадъци и 

насърчаване на рециклирането и оползотворяването на отпадъците. 

Наредбата е от съществено значение за общините, тъй като урежда реда и начина 

за определяне размера на отчисленията, които заплащат общините за период до 

2020 г., реда за тяхното предоставяне и за разходването на натрупаните средства 

– възможности за използване на приходите от отчисленията от общините, както и 

случаите, в които общините се освобождават от заплащане на отчисления. 

 Наредби, регулиращи управлението на масово разпространени отпадъци, за 

които е въведен принципът „разширена отговорност на производителя“: 

– Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (приета с ПМС № 

271/30.10.2012г., обн., ДВ, бр.85/06.11.2012г.); 

– Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с 

ПМС № 352/27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2/08.01.2013 г.); 

– Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори (приета с ПМС № 351/27.12.2012 г., обн., ДВ,  бр.  2/08.01. 2013 

г.); 

– Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване 

(приета с ПМС № 256/13.11.2013 г., обн., ДВ, бр. 100/19.11.2013 г.); 

– Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (приета с 

ПМС № 11/15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7/25.01.2013 г.); 

– Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми 

(приета с ПМС № 221/14.09.2012 г., обн., ДВ, бр.73/25.09.2012 г.). 

Наредбите допълват и конкретизират разпоредбите на ЗУО по отношение 

управлението на посочените отпадъци, предвид спецификата на съответния 

отпадъчен поток. С оглед прилагането на принципа “разширена отговорност на 

производителя”, въведен със ЗУО, лицата, пускащи на пазара съответния продукт 

(производители и вносители) са отговорни за разделното събиране на отпадъците, 

които се образуват след употребата на продуктите и за изпълнението на 

определени количествени цели за всяка календарна година за оползотворяване, 

рециклиране и повторно използване. В наредбите са посочени и ангажиментите 

на кметовете на общини относно изграждането на системите за разделно събиране 

на посочените отпадъци, прилагането на които осигурява намаляване на 

количествата депонирани отпадъци. 
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 Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (издадена от 

министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, 

бр. 66 от 08.08.2014 г.) - определя условията и реда за класификация на отпадъците 

по видове и свойства и задълженията на причинителите на отпадъци и 

компетентните органи по прилагането й. Целта на наредбата е класифициране на 

отпадъците, осигуряващо екологосъобразното им управление в съответствие със 

ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Класификацията на 

отпадъците е ключов елемент при управлението на отпадъците, тъй като в 

зависимост от вида и свойствата на отпадъка се определят начините и методите 

за неговото третиране; вида на разрешителните или регистрационни документи, 

които трябва да притежават дружествата, извършващи дейности със съответния 

отпадък, както и начина за водене на отчетност и предоставяне на информация. В 

Приложение № 1 на наредбата е представен Списък на отпадъците, който е 

напълно идентичен с Европейския списък на отпадъците (ЕWC). Отпадъците в 

списъка са дефинирани еднозначно с шестцифрен код и наименование на 

отпадъка. Отпадъците са систематизирани в 20 основни групи. Всяка група се 

състои от няколко подгрупи. Различните видове отпадъци трябва да се разглеждат 

в контекста на групата, в която се намират – общините са задължени да използват 

списъка на отпадъците, представен в наредбата и да извършват класификация на 

образуваните отпадъци от експлоатация на съоръжения и инсталации за третиране 

на отпадъци. 

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 

на опасни отпадъци (приета с ПМС № 53/19.03.1999 г., обн., ДВ, бр. 29/30.03.1999 

г., издадена на основание чл. 23 от отменения Закон за ограничаване на вредното 

въздействие на отпадъците върху околната среда от 1997 г.) - урежда 

изискванията към дейностите по третиране и транспортиране на производствени 

и опасни отпадъци – отнася се за общините, когато осъществяват / възлагат 

дейности с тези видове отпадъци. 

 Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри (издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 51 от 

20.06.2014 г.) - регламентира реда и образците за водене на отчетност за 

дейностите по отпадъците и за предоставяне на информация за тези дейности. 

Определя форматите на отчетни книги и годишни отчети за всички дейности с 

отпадъци, в т.ч. и за отпадъците, които се образуват от пуснати на пазара 

продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 

отпадъци. Данните, набирани по наредбата, се използват за отчитане на 

постигнатите национални цели по оползотворяване/рециклиране на отпадъци, 

заложени в законодателството. Наредбата въвежда задължения за водене на 

отчетност и предоставяне на информация към всички лица, които извършват 

дейности с отпадъци, включително и към общините и регионалните сдружения за 

управление на отпадъците. 
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Основни ангажименти на общините, произтичащи от ЗУО и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му 

ЗУО и наредбите към него регламентират детайлно редица задължения на общините, 

свързани с управлението на отпадъците. За целта в Закона за управление на отпадъците 

и в голяма част от подзаконовите нормативни актове към него са обособени раздели, в 

които се регламентират задълженията на органите на местното самоуправление и 

местната администрация. 

Систематизирана информация за задълженията на кметовете на общини в областта на 

управление на отпадъците е представена по-долу: 

 В съответствие с разпоредбите на ЗУО (чл. 19), едно от основните задължения  на 

кмета на общината е свързано с организиране на управлението на битовите и 

строителните отпадъци, образувани на територията на общината, чрез изпълнение на 

следните дейности: 

– осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци -  контейнери, кофи 

и др.; 

– събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им; 

Кметът на общината е длъжен да осигури условия, при които всеки 

притежател на битови отпадъци се обслужва от дружества, на които 

общината е възложила извършването на дейности по тяхното събиране, 

транспортиране, оползотворяване или обезвреждане и които притежават 

необходимите разрешения или регистрационни документи, в зависимост от 

вида на дейностите, които извършват. 

– почистване 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 и съоръжения за 

оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци; 

Изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за третиране 

на битови отпадъци са посочени в Наредбата за изискванията, на които 

трябва да отговарят площадките за разполагани на съоръжения за 

третиране на отпадъци и Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения 

и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

– организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на 

територията на съответната община; 

С влизането в сила на новия Закон за управление на отпадъците от 2012 г. и 

приемането на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за 
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влагане на строителни рециклирани материали, отпадна задължението на 

общините за осигуряване на депа за строителни отпадъци и отпадъците от 

разрушаване на сгради за всички строителни отпадъци на територията на 

общината, като ангажиментите им са сведени до организиране на събирането, 

оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна 

дейност, образувани от домакинствата на територията на общината. 

Общините имат ангажимент по отношение на строителните отпадъци и в 

случаите, когато общината е възложител на строителни дейности или 

дейности по разрушаване на сгради, вкл. принудително премахване на 

строежи, както и в случаите, когато местната администрация е компетентна 

да одобрява и разрешава реализацията на инвестиционни проекти, и по- 

конкретно за одобрението на плановете за управление на строителните 

отпадъци, като част от инвестиционните проекти. 

Тези компетенции са свързани със следните текстове на ЗУО: 

 третирането и транспортирането на отпадъците от строителни 

площадки и от премахването на строежите се извършват от 

възложителя на строежа или от собственика на строителните 

отпадъци; 

 предаването и приемането на строителните отпадъци се извършват 

само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение 

или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО; 

 от 14.07.2014 г., възложителят на строителни работи (включително 

общините, когато са възложител на строителни дейности), с 

изключение на текущи ремонти, и възложителят на премахване на 

строежи, изготвят план за управление на строителни отпадъци в 

обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани 

материали. Изискването не се прилага за: 

- разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. 

м; 

- реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на 

строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м; 

- строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м; 

- разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността 

строежи, когато тяхното премахване е наредено по спешност от 

компетентен орган. 

Планът за управление на строителните отпадъци се включва в обхвата на 

инвестиционните проекти по глава осма от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), а за обектите, за които не се изисква одобрен 

инвестиционен проект, се изготвя като самостоятелен план. 
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Плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват: 

 за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект - като 

част от процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни 

проекти по реда на глава осма, раздел II от ЗУТ от органа, отговорен 

за тяхното одобряване; 

 за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект - от 

кмета на община или оправомощено от него длъжностно лице, на 

чиято територия се реализира проектът. 

Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието 

на обектите се установява: 

 за строежите, за които се упражнява строителен надзор - с 

окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на лицето, упражняващо 

строителен надзор, в който се описва изпълнението на целите за 

оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за 

влагане на рециклирани строителни материали при изпълнението на 

проекта; 

 за строежите, за които не се упражнява строителен надзор - с отчет до 

кмета на общината по образец съгласно Наредбата за управление на 

строителните отпадъци, в който се описва изпълнението на целите за 

оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за 

влагане на рециклирани строителни материали при реализацията на 

проекта. 

Докладите и отчетите за изпълнението на плана за управление на 

строителните отпадъци се представят на органа, одобрил инвестиционния 

проект или плана за управление на строителни отпадъци, както и на 

директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват строително- 

монтажните работи или разрушаването. 

При строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно 

премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или 

застрашаващи сигурността строежи, възложителят носи отговорност за 

изпълнението на целите, свързани с подготовка за повторна употреба, 

рециклиране и друго оползотворяване на материали от строителни отпадъци. 

От 14 юли 2014 г. принудителното премахване на незаконни строежи или на 

негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи се извършва от 

собственика или изпълнителя на разрушаването селективно по материали. 

Кметът на съответната община отговоря за предаването на отделените 

строителни отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за 

оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни 

материали, включително за покриването на разходите за извършване на 

дейностите по транспортиране и третиране. Тези разходите са за сметка на 

извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или 
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съоръжението. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа 

и протокол за извършените разходи за дейностите по транспортиране и 

оползотворяване на отпадъците, кметът на съответната община подава 

заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение за събиране на 

вземането от задължените лица по реда на Гражданския процесуален кодекс 

(ГПК). 

Считано от 14 юли 2014 г., възложителите на СМР на проекти, финансирани 

с публични средства, отговарят за влагането в строежите на рециклирани 

строителни материали или третирани строителни отпадъци за материално 

оползотворяване в обратни насипи съгласно Приложение № 10 от Наредбата 

за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали в количество, както следва: 

 при строителство на сгради – 2% от общото количество вложени 

строителни продукти; 

 при строителство на пътища - 10% от общото количество вложени 

строителни продукти; 

 при рехабилитация, основен ремонт и реконструкция  на пътища -  3% 

от общото количество вложени строителни продукти; 

 при строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи 

oт техническата инфраструктура - 8% от общото количество вложени 

строителни продукти; 

 за оползотворяване на предварително третирани строителни отпадъци 

в обратни насипи – 10% от общото количество вложени строителни 

продукти. 

Посочените цели се постигат поетапно за периода от 2014 до 2020 г., както 

следва: 
 

Вид строителна дейност 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Строителство на сгради, 

финансирани с публични 

средства 

 
1% 

 
1% 

 
1% 

 
1,5% 

 
1,5% 

 
1,5% 

 
2% 

Строителство на пътища с 

публични средства 

 

5% 
 

5% 
 

8% 
 

8% 
 

8% 
 

10% 
 

10% 

Рехабилитация, основен 

ремонт и реконструкция на 

пътища, финансирани с 

публични средства 

 

2% 

 

2% 

 

2% 

 

2% 

 

3% 

 

3% 

 

3% 

Строителство, реконструкция 

и основен ремонт на други 

строежи от техническата 

инфраструктура, 

 

3% 

 

3% 

 

5% 

 

5% 

 

6% 

 

7% 

 

8% 
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Вид строителна дейност 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

финансирани с публични 

средства 

       

Оползотворяване на 

строителни отпадъци в 

обратни насипи 

 
8% 

 
9% 

 
10% 

 
11% 

 
11% 

 
11% 

 
12% 

Възложителите на СМР на проекти, финансирани с публични средства, 

задължително включват в документацията за участие в процедурите за 

възлагане на обществени поръчки за изпълнение на СМР изисквания за 

влагане на продукти от оползотворяване на строителни отпадъци в 

посочените в таблицата количества, съобразно обекта на предвидените в 

проекта СМР. 

Считано от 14 юли 2014 г., за постигане на националната цел за повторна 

употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали по чл.32, ал.1 

от ЗУО съгласно сроковете по § 16 от преходните и заключителните 

разпоредби на ЗУО: 

 възложителите на СМР на пътища са отговорни за постигане на цел 80 

на сто материално оползотворяване от теглото на образуваните при 

тези дейности строителни отпадъци; 

 възложителите на СМР на други обекти и/или премахването на 

строежи осигуряват селективното разделяне и материално 

оползотворяване на определени строителни отпадъци в минимални 

количества, посочени в чл. 11, ал. 1, т. 3 от Наредбата. 

С общинската наредба за управление на отпадъците по чл. 22 от ЗУО, 

общините следва да регламентират реда и начина за организиране на 

събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителните отпадъци 

от ремонтна дейност, образувани от домакинствата, например: 

 забрана за изхвърляне на строителни отпадъци от ремонтна дейност 

на домакинствата в контейнерите за битови отпадъци; 

 възможността гражданите да предават безвъзмездно определени 

количества строителни отпадъци от ремонтна дейност на площадки, 

осигурени от общината; 

 задължението на гражданите и фирмите да предават отпадъците от 

ремонтни дейности, когато са над определените от общината 

количества на депа или други съоръжения за третиране на строителни 

отпадъци. 

– разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най- 

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

и стъкло и за поетапно постигане на целите на общината за повторна употреба 

и рециклиране на тези отпадъци. Задължението включва 
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и определяне на изискванията към площадките за предаване на отпадъци от 

хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на 

площадките; 

За битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло се 

отнася изискването за поетапно достигане на минимум 50% рециклиране за 

всеки от видовете отпадъци до 2020 г. Посочените отпадъци могат да се 

обособят в две основни подгрупи: 

 отпадъци от опаковки от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, 

за които е въведен принципа „разширена отговорност на 

производителя“ и отговорността за разделното им събиране и 

последващо рециклиране и оползотворяване е възложена на лицата, 

които пускат на пазара опаковани стоки. От 2004 г. за тази подгрупа 

отпадъци се създаде и се разширява система за разделно събиране, 

прилагана от Организации по оползотворяване на отпадъци от 

опаковки (ООп). ООп организират разделното събиране чрез цветни 

контейнери (два или три броя), в зависимост от избрания подход от 

съответната организация и от договора, които са сключили с кмета на 

съответната община. 

 други битови отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло, 

различни от опаковки. Многообразието на тази подгрупа битови 

отпадъци е голямо и те се образуват както от домакинствата, така и от 

други източници, които образуват отпадъци, подобни на тези от 

домакинствата, съгласно дефиницията за „битови отпадъци“ 

– административни и обществени сгради, търговски обекти и др., 

които използват общинските системи за събиране и транспортиране 

на битови отпадъци. 

Съгласно изискванията на ЗУО, системите за разделно събиране  на битовите 

отпадъци от хартия и картон, пластмаси, метал и стъкло, както и на 

отпадъците от опаковки от хартия и картон, пластмаси, метал и стъкло, трябва 

да обхващат задължително включват всички населени места с население, по-

голямо от 5000 жители, и курортните населени места. За тези населени места, 

ЗУО изисква, отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, 

образувани от търговски обекти, производствени, стопански и 

административни сгради да се събират разделно, като условията и реда се 

регламентират с общинската наредба за управление на отпадъците. 

ЗУО предоставя възможността кметът на общината да организира 

изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно 

събиране на хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, като сключва 

договори при условия и ред, определен с решение на общинския съвет, с: 

 организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено 

по ЗУО, и/или 
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 други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ 

за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране 

и/или оползотворяване на отпадъци на територията на съответната 

община. 

С договорите се урежда разделното събиране на посочените отпадъци от 

домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, 

заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, 

забавления и туризъм. 

С договорите трябва да се определят най-малко следните условия: 

 изискванията към системата за разделно събиране на отпадъците 

хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, в т.ч. 

обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и 

площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на 

обслужване; 

 количествени цели за разделно събиране, рециклиране и 

оползотворяване на отпадъците от домакинствата и подобни 

отпадъци, както и условията и редът за отчитане на тяхното 

изпълнение; 

 задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно 

събиране на територията на съответната община; 

 задълженията за предоставяне на информация на гражданите на 

съответната община по прилагане на системата за разделно събиране, 

провеждане на образователни и информационни кампании и работа с 

обществеността. 

Целесъобразно е двете подгрупи отпадъци – от хартия и картон, пластмаси, 

метал и стъкло и отпадъци от опаковки от тези материали да се съвместят, 

като по подходящ начин в системата за разделно събиране се включат и 

наличните на територията на общината площадки за събиране и  съхраняване 

на такива отпадъци, експлоатирани от търговски дружества на пазарен 

принцип, както и общински площадки. 

– организирането на дейностите по разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата 

за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране 

и местата за предаване на масово разпространени отпадъци (отпадъци от 

опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни 

превозни средства, отработени масла, излезли от употреба гуми); 

– изпълнението на решенията на общото събрание на регионалното сдружение 

за управление на отпадъците за конкретния регион, определен с Националния 

план за управление на отпадъците и съдейства за създаване на 
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центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба; 

– организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън 

обхвата на наредбите за масово разпространени отпадъци (за които е въведен 

принципа „разширена отговорност на производителя“) и предаването им за 

оползотворяване и/или обезвреждане; 

– разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в 

т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата 

за разделно събиране на тези отпадъци и предаването им за компостиране или 

анаеробно разграждане, както и за постигането на целите за намаляване на 

депонираните биоразградими отпадъци на общинските депа и постигане на 

целите за оползотворяване на биоотпадъците; 

Задълженията на кметовете на общини относно битовите биоразградими 

отпадъци и биоотпадъци, въведени със ЗУО, са детайлизирани с Наредбата 

за разделно събиране на биоотпадъците, която забранява: 

 депонирането, неконтролираното изгаряне и/или обезвреждането на 

биоотпадъците по какъвто и да е друг начин, в случай че могат да 

бъдат рециклирани или оползотворени; 

 смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове 

отпадъци; 

 изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени 

битови отпадъци и в контейнери за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки при наличие на изградени системи за разделно събиране на 

биоотпадъци. 

Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците изисква кметовете на 

общините във всеки от регионите, определени с Националния план за 

управление на отпадъците да осигурят съвместно постигането на регионални 

цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци, 

посочени в наредбата. Разпределението на задълженията за изпълнение на 

регионалните цели между отделните общини в съответния регион се 

определя с решение на общото събрание на регионалното сдружение на 

общините (РСО). Регионалното сдружение на общините координира 

правилното функциониране на общинските системи за разделно събиране и 

дейностите по оползотворяване на биоотпадъците с оглед постигане на 

регионалните цели. 

Също така Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците изисква 

кметът на общината да осигури разделно събиране и оползотворяване на 

цялото количество на образуваните биоотпадъци от поддържането на 

обществени площи, паркове и градини на територията на съответната 

община, както и да определи местата за разполагане на съдове за разделно 

събиране и съхраняване на биоотпадъци, в т.ч. и от тези площи. Задълженията 

на кметовете на общините включват и разработването на 
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подробен график за обслужване на съдовете за събиране на биоотпадъци и 

оповестяване на графика на интернет страницата на съответната община  или 

информиране на населението по друг подходящ начин. 

Кметовете на общини извършват на всеки 5 години морфологичен анализ на 

състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на 

съответната община, съгласно методика, утвърдена със заповед на министъра 

на околната среда и водите, като срокът за извършване на първия 

морфологичен анализ след влизането в сила на наредбата е 10 септември 2015 

г. 

– осигуряването до 13 юли 2014 г. на площадки за безвъзмездно предаване на 

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

опасни битови отпадъци и други във всички населени места на територията 

на общината, с население, по-голямо от 10 000 жители, и при необходимост 

в други населени места; 

– почистването от отпадъци на общинските пътища и техните сервитути - 

почистването от отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоръжения, 

обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните 

пунктове за поддържане, както и осигуряването на съдове за събиране на 

отпадъците и транспортирането им до съоръжение за тяхното третиране; 

– поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от 

пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на общината; 

– предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места 

и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им. 

– осигуряването на информация на обществеността по изпълнение на всички 

задължения, свързани с управлението на отпадъците, възложени му от 

законодателството, чрез интернет страницата на общината, както и по друг 

подходящ начин и провеждането на информационни кампании, свързани с 

разделното събиране на отпадъците; 

 Кметът на общината (самостоятелно, когато не участва в регионално сдружение, 

или съвместно с другите кметове на общините от регионалното сдружение) предприема 

действия по възлагане и извършване на предпроектни проучвания за изграждане на ново 

съоръжение/ съоръжения за третиране на битовите отпадъци най-малко три години преди 

изчерпване обема на депото за битови отпадъци или изтичането на експлоатационния 

срок на инсталацията. 

 Кметът на общината отговаря за разработването и прилагането на програма за 

управление на отпадъците за територията на съответната община. Изискванията към 

общинската програма за управление на отпадъците са следните: 

– разработва се в съответствие със структурата, целите и предвижданията на 

Националния план за управление на отпадъците и се приемат за периода на 

НПУО 2014-2020 г.; 
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– трябва да включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на 

кмета на общината, упоменати по-горе и регламентирани в глава втора, 

раздел III от ЗУО, както и изрично посочените изисквания в наредбите към 

ЗУО; 

– общинската програма за управление на отпадъците е неразделна част от 

общинската програма за околна среда (чл. 52, ал. 2 от ЗУО и чл. 79 от Закона 

за опазване на околната среда) и в тази връзка периодът на действие на ОПУО 

следва да бъде съобразен както с НПУО, така и с този на ОПОС. 

– ЗУО и ЗООС определят Общинския съвет на съответната община като орган 

по приемане на програмите и орган, осъществяващ контрол по изпълнението 

им; 

– с оглед осигуряване на обществен достъп до програмата за управление на 

отпадъците, тя следва да се публикува на интернет страницата на общината; 

– кметът на общината изготвя ежегоден отчет за изпълнение на програмата, 

който се представя през общинския съвет; 

– програмата се разработва съгласно Методическите указания за разработване 

на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед 

№ РД-211/31.03.2015 г.; 

– общинската програма за управление на отпадъците подлежи на актуализация 

при промяна във фактическите условия или нормативните изисквания. 

 Друго основно задължение на общините, регламентирано в чл. 22 от ЗУО, е 

разработването, приемането от Общинския съвет и прилагането на общинска наредба  за 

управление на отпадъците, с която се определят условията и реда за изхвърлянето, 

събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, 

оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително 

биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени отпадъци на 

територията на съответната община. С наредбата се урежда и заплащането на 

предоставяните от общината услуги, свързани с отпадъци, по реда на Закона за местните 

данъци и такси. Други разпоредби, които следва да се съдържат в общинската наредба, 

са изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси 

и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките и условия за предаване на 

отпадъци. Въведено е изискване за предоставяне на проекта на наредба на сайта на 

Общински съвет за обществено обсъждане, както и последващото публикуване на 

приетата наредба на сайта на ОбС. 

 Въведени са изисквания към общините, които изграждат или ползват общо 

регионално депо и/или друго съоръжение за третиране на отпадъци с регионален 

характер, да създават регионално сдружение по ред, установен със ЗУО: Регионалното 

сдружение е юридическо лице със седалище в общината, която е собственик на терена, 

върху който е изградено или се предвижда изграждането на регионалното съоръжение, 

или която има учредено право на строеж. Членове на регионалното сдружение могат да 

бъдат само общини. Регионалното сдружение не формира и не разпределя печалба, не 
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придобива собственост. Неговата дейност се подпомага и осигурява от съответните 

общински администрации. Органи на управление на регионалното сдружение са общото 

събрание и председателят на сдружението. Съгласно разпоредбите на ЗУО, 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. За участие в регионалното сдружение, 

общинският съвет на съответната община приема решение за участие, копие от което се 

изпраща на кмета на общината, на чиято територия се предвижда изграждането или са 

разположени съоръжения за третиране на отпадъци. Регионалното сдружение възниква 

от датата на неговото първо общо събрание, протоколът от което се изпраща на 

министъра на околната среда и водите и на съответния областен управител. Подробно е 

разписан реда за работата на общото събрание на регионалното сдружение, вземането на 

решения, избора на председател и неговите отговорности; 

 ЗУО регламентира и обхвата на контролните правомощия на общините. Кметът 

на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира: 

– дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, 

съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци; 

– дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на 

общински и/или регионални депа; 

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

Съгласно чл. 118 от ЗУО, кметът на общината по местонахождение на 

площадката упражнява контрол за спазване на условията и реда за 

извършване на дейности с ОЧЦМ, съобразно своите компетенции. За 

констатираните нарушения при проверките за спазване на условията и реда 

за извършване на дейности с ОЧЦМ, кметът на общината уведомява в 14- 

дневен срок директора на съответната РИОСВ, като му изпращат всички 

документи. 

– спазването на други изисквания, определени с общинската наредба по чл.22 

от ЗУО; 

– кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията 

на терените и последващия мониторинг на депата за битови и строителни 

отпадъци на територията на съответната община. 

 ЗУО определя и размера на глобите, които могат да се налагат от кмета на 

общината или оправомощено от него длъжностно лице. 
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Финансови последици и стимули за общините, произтичащи от ЗУО 

Съгласно Закона за управление на отпадъците: 

 При изпълнение на целите за повторна употреба и рециклиране на битови 

отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло, общините се 

освобождават от заплащане на 50% от размера на отчисленията за депониране на 

отпадъци, чрез което се цели увеличаване на количеството на рециклираните и 

оползотворени битови отпадъци от общините. 

 При изпълнение на целите за ограничаване на количествата депонирани битови 

биоразградими отпадъци, общините се освобождават от заплащане на 50% от 

размера на отчисленията за депониране на отпадъци, чрез което се цели 

увеличаване на оползотворените битови биоразградими отпадъци и намаляване 

на дела на депонирането им. 

При изпълнение и на двата вида цели, общините се освобождават изцяло от 

заплащане на отчисления за депониране на отпадъци. 

 При неизпълнение на изискването за осигуряване от общините на площадки за 

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

едрогабаритни отпадъци, опасни битови отпадъци и др. във всички населени 

места в общината с население по-голяма от 10 000 жители, в законоустановения 

срок 13 юли 2014 г., размерът на отчисленията за депониране се увеличава с 15%. 

Въвеждането на икономически инструменти, които да стимулират общините, е 

съществена предпоставка за постигане на заложените в законодателството цели за 

рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци. С оглед на това, общините следва 

ежегодно да планират изразходването на приходите от отчисленията за депониране. Тези 

приходи могат да се използват от общините за финансиране на проектирането и 

изграждането на нови съоръжения за рециклиране и оползотворяване на битови и 

строителни отпадъци, в т.ч. инсталации за сепариране, инсталации за компостиране, 

инсталации за анаеробно разграждане, площадки за безвъзмездно предаване на разделно 

събрани отпадъци от домакинствата; за закупуване на съдове за разделно събиране на 

отпадъците (извън задълженията на организациите по оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци), транспортни средства и транспортно-подемна техника, 

обезпечаващи функционирането на общинските системи за управление на отпадъците; 

за осигуряване на собствен принос при финансиране на проекти за управление на 

отпадъците със средства от Оперативна програма „Околна среда“, ПУДООС и други 

публични източници, както и за осигуряване на информация на обществеността за 

дейности по управление на отпадъците на територията на региона/общината, свързани с 

предотвратяване образуването на  отпадъците, подготовка за повторна употреба и 

постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци. 
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Други закони, съдържащи норми относно управлението на отпадъците 

Закон за опазване на околната среда 

Общите изисквания към опазването на всички компоненти на околната среда (въздух, 

води, почви, земни недра, биоразнообразие) и управлението на факторите, които оказват 

вредно въздействие върху нея (отпадъци, шум, химични вещества и антропогенна 

дейност) са въведени в Закона за опазване на околната среда. ЗООС очертава принципите 

за опазване на околната среда – като например „устойчиво развитие”, „предотвратяване 

и намаляване на риска за човешкото здраве”, „предимство на предотвратяването на 

замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него”, 

„замърсителят плаща за причинените вреди”, „информираност на гражданите за 

състоянието на околната среда” и „интегрирането на политиката на опазване на околната 

среда в секторните и регионалните политики за развитие на икономиката и обществените 

отношения”. Освен рамкови разпоредби относно принципите, които трябва да се спазват 

за опазване на околната среда (и в частност на управлението на отпадъците) и общите 

задължения на лицата и компетентните органи, в закона са регламентирани и 

процедурите по извършване на екологична оценка, оценка за въздействието върху 

околната среда (ОВОС) и издаване на комплексни разрешителни, в т.ч. за определени 

дейности с отпадъци. 

Закон за местните данъци и такси 

Механизмът за финансиране на изпълнението на задълженията на общините по 

управлението на битовите отпадъци, възложени със ЗУО е регламентиран със Закона за 

местните данъци и такси (ЗМДТ), който определя всички местни данъци и такси, 

приходите от които постъпват в общинския бюджет. Въведена е такса „битови 

отпадъци”, която се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в 

депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата 

на териториите за обществено ползване в населените места. 

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския 

съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност (чл. 66 от ЗМДТ), 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 чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците; 

 почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 
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Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци. 

Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата 

се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от 

общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, 

тяхната балансова стойност или пазарната им цена. 

При определяне размера на такса битови отпадъци в зависимост количеството на 

битовите отпадъци се включват разходите по първите три булета посочени по-горе. 

Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена 

от общинския съвет. 

Закон за устройство на територията 

Законът за устройство на територията (ЗУТ) урежда обществените отношения, свързани 

с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в 

Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени 

цели. 

В ЗУТ се съдържат редица изисквания, които имат отношение към управлението на 

отпадъците. Всички разпоредби на ЗУТ относно инвестиционното проучване и 

проектиране, изграждане и експлоатация на инвестиционни проекти, следва да бъдат 

спазвани при съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъците. 

Съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци са определени като елементи на 

техническата инфраструктура. От гледна точка на характеристиките, значимостта, 

сложността и рисковете при експлоатация, тези инсталации са определени като втора 

категория строеж от общо осем категории, като първа категория са най-сложните и 

рискови, а осма категория – с незначителен риск и сложност. 

Застрояването на даден имот (и в частност на площадките за изграждане на съоръжения 

и инсталации за третиране на отпадъци) се допуска само ако е предвидено с влязъл в сила 

подробен устройствен план (ПУП) и след промяна на предназначението на земята. 

Подробният устройствен план трябва да е съобразен с предвидените развития на 

устройствените схеми и планове от по-горна степен. 

Изграждането на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци се извършва 

след издаване на разрешение за строеж. Освен изискванията за устройствено планиране 

е необходимо да бъдат спазени и изискванията на ЗУТ, отнасящи се до извършване на 

строителството, съгласно одобрения инвестиционен проект, за който е издадено 

разрешението за строеж. 

В ЗУТ са регламентирани и условията за разполагане на съдовете за събиране на 

отпадъците в населените места. Те са определени като преместваеми обекти и за тези 

обекти се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на Общинския 

съвет, а за държавни и общински имоти – и въз основа на схема, одобрена от главния 

архитект на общината. 
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Законът за устройство на територията съдържа разпоредби във връзка с произтичащите 

от ЗУО изисквания относно строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на 

сгради: 

– оценката за съответствието на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите обхваща проверката на тези проекти за 

съответствие с редица изисквания, включително и с изискванията за 

селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително- 

монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на 

последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на 

съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране; 

– в разрешението за строеж се вписват мерките за селективно разделяне на 

отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и 

дейностите по разрушаване и осигуряване на последващото им 

оползотворяване, включително рециклиране; 

– премахването на строежи се извършва след одобряване на план за управление 

на строителните отпадъци; 

– на фаза одобрение на строеж за въвеждане в експлоатация не се допуска 

въвеждане в експлоатация когато липсва определен размер на отчисленията 

за единица депониран отпадък за последващо закриване и рекултивация 

съгласно чл. 60 от ЗУО и когато не е издадено разрешение или 

регистрационен документ за дейности с отпадъци, когато такива се изискват 

със ЗУО. 

Закон за здравето 

Законът за здравето регламентира изискванията към дейностите по разрушаване или 

отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, 

предприятия, инсталации или кораби, които могат да се извършват след получаване на 

разрешение от директора на регионалната здравна инспекция, на чиято територия се 

извършват. 

Закон за опазване на земеделските земи 

Една от основните цели на Закона за опазване на земеделските земи е опазването от 

увреждане, възстановяването и подобряването на плодородието на земеделските земи. 

Законът забранява използването на органични утайки от промишлени и други води и 

битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните 

органи на Министерството на земеделието и храните. Законът регламентира основните 

изисквания при рекултивация на нарушени терени, включително на депа за отпадъци. 

Редът за използване на хумуса, рекултивацията, подобряването на земите и приемането 

на рекултивираните площи се определят с наредба, издадена от министъра на околната 

среда, съгласувана с министъра на околната среда и министъра на регионалното развитие 

и благоустройството. 
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 2. Анализ на нормативната уредба, регулираща управлението на отпадъците на 

 общинско ниво 

Управлението на отпадъците в община Кубрат е регламентирано със следните наредби, 

приети от Общински съвет - Кубрат: 

 Наредба № 6 за управление на отпадъците на територията на община 

Кубрат 

Основният нормативен акт в областта на управлението на отпадъците на общинско ниво 

е Наредба № 6 за управление на отпадъците на територията на община Кубрат 

(приета от Общински съвет - Кубрат с Решение № 295 от Протокол № 27/10.02.2014 г.), 

с която са създадени необходимите условия за прилагане на националното 

законодателство в тази област на местно ниво. Наредбата е приета на основание чл. 22 

от ЗУО, а решението за приемането й на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК; чл. 21, 

ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 37, ал. 3 от ЗНА. Наредбата е публикувана на сайта на 

общината на 18.04.2014 г. 

С наредбата се уреждат условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително 

разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на 

отпадъците, за които със ЗУО са възложени задължения на кмета на общината; 

поддържането и опазването на чистотата на местата за обществено ползване; правата и 

задълженията на общинската администрация и на лицата, при чиято дейност се образуват 

и/или третират отпадъци, в т. ч. живущите и временно пребиваващите на територията на 

общината, дружествата, на които общината е възложила изпълнението на обществени 

услуги, свързани с отпадъци; юридическите лица, организациите и учрежденията, 

осъществяващи дейност на територията на общината; финансирането на дейностите по 

управление на отпадъците; както и контрола, вида на административните нарушения, 

размера на глобите и санкциите за нарушаване разпоредбите на наредбата. 

Наредбата е структурирана в осем глави, като детайлно са регламентирани задълженията 

на всички горепосочени субекти и изискванията при извършване на дейности с: 

– битови отпадъци; 

– строителни отпадъци 

– биоразградими, в т. ч. биоотпадъци; 

– масово разпространени отпадъци – отпадъци от опаковки, ИУМПС, 

ИУЕЕО, НУБА, ОМ, УИГ; 

– отпадъци от черни и цветни метали; 

– отпадъци от лечебните заведения. 

Наредбата е разработена в съответствие с изискванията на чл. 22 от ЗУО и съдържа 

необходимите разпоредби, които уреждат: 

–  условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на 

битови отпадъци, включително биоразградими (в т.ч. биоотпадъци) и 
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опасни битови отпадъци. За извършване на услугите по събиране, 

включително разделно, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на 

битови отпадъци, кметът на общината сключва договори с лица, 

притежаващи разрешение или регистрационен документ за съответната 

дейност. С договорите се уреждат графиците, организационните и 

технологични схеми за събиране на битовите отпадъци от домакинствата, 

административните, социалните и обществените сгради, заведенията за 

обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и 

туризъм, както и изготвената и съгласувана с общинската администрация, 

цялостна технологична и организационна схема на работа, в т.ч. 

местоположение на съдовете за битови отпадъци и маршрути за 

обслужването им, използвана техника за всеки конкретен район и дейност, 

графици за извършване на дейностите по почистване на обществените места, 

събиране и транспортиране на битовите отпадъци, измиване и дезинфекция 

на съдовете за битови отпадъци. Регламентирано е използването на 

регионалното депо за неопасни отпадъци, разположено на територията на 

община Разград; 

– условията и реда за създаване и функциониране на системите за разделно 

събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали от 

домакинствата и от търговски обекти, производствени, стопански и 

административни сгради в населените места в общината с население, по- 

голямо от 5000 жители; начина на изпълнение на задълженията на кмета на 

общината и лицата, с които могат да се сключват договори, като са 

регламентирани и минималните изисквания към съдържанието на 

договорите; регламентирано e задължението на кмета на общината за 

поддържане на регистър на площадките за предаване на отпадъци от 

пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на общината; 

– условията и реда за събирането, оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради – регламентирано 

е задължението на кмета на общината за организиране на тези дейности със 

строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на 

територията на общината, както и отговорността за предаването на 

отделените строителни отпадъци по време на принудителното премахване на 

строежи за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани 

строителни материали, включително за покриването на разходите за 

извършване на дейностите по транспортиране и третиране (тези разходите са 

за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на 

сградата или съоръжението и впоследствие се възстановяват по реда на ГПК); 

регламентирани са задълженията към възложителите на строежи на 

територията на общината и изисквания за разработване, представяне и 

изпълнение на план за управление на строителните отпадъци; 

– условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на масово 
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разпространени отпадъци - кметът на общината съгласува разделното 

събиране на МРО на територията на общината, което се организира от 

организации по оползотворяване или производители и вносители на 

продукти, изпълняващи индивидуално задълженията си, след сключване на 

договори с общината, като са регламентирани и минималните изисквания към 

съдържанието на договорите. В тези случаи, кметът на общината определя 

местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно 

събиране на съответния вид МРО и информира населението на общината чрез 

местните средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин 

относно разположението им. Лицата, които образуват МРО са длъжни да 

събират разделно съответните видове отпадъци в определените от общината 

съдове или да предават разделно събраните отпадъци на определените от 

общината организации по предварително обявена схема. Във връзка с 

разпоредбите на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни 

средства е регламентиран редът на задължително отстраняване с цел 

разкомплектоване на изоставените в имоти държавна и общинска 

собственост автомобили, които се считат за ИУМПС; 

– осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани 

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

и други във всички населени места с население, по-голямо от 10000 жители 

на територията на общината, и при необходимост в други населени места; 

– заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на ЗМДТ; 

– осъществяването на контрол относно дейностите с отпадъци на територията 

на общината, който се извършва от кмета на общината и упълномощени от 

него длъжностни лица от общинска администрация, кметовете и кметските 

наместници на населените места. 

 
 Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Кубрат 

С Наредбата се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на 

местните такси и цените на предоставяните услуги (в т.ч. и такса „битови отпадъци“) на 

физически и юридически лица, реда и срока на тяхното събиране на територията на 

община Кубрат. Наредбата е приета от Общински съвет – Кубрат на основание чл. 9 от 

Закона за местните данъци и такси с Решение № 43 по Протокол № 5/29.02.2008 г. и влиза 

в сила от 17.03.2008 г. Наредбата е изменяна и допълвана неколкократно, като 

последното й изменение и допълнение е с Решение № 462 по Протокол № 44/29.05.2015 

г. Наредбата е публикувана на сайта на общината. 

В съответствие със ЗМДТ с Наредбата е регламентиран и реда за определяне и събиране 

на такса „битови отпадъци”. 
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Такса „битови отпадъци“ се заплаща за услугите по събирането, извозването и 

обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за 

поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и 

сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; 

чистота на териториите за обществено ползване. За имоти, намиращи се извън районите, 

в които Общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира 

такса за поддържането на чистотата на териториите за общественото ползване. 

Границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, графиците и 

честотата на събиране и извозване на битовите отпадъци се определят ежегодно за 

съответната година със заповед на кмета на общината до 30 октомври на предходната 

година. Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на 

ползване – от ползвателя. При предоставяне на особено право на ползване – концесия, 

таксата се заплаща от концесионера. За общинските имоти, наети от други лица, таксата 

се събира от общинската администрация и се внася в приход на общинския бюджет, а за 

имот - държавна или общинска собственост, задължено е лицето, на което имотът е 

предоставен за управление. 

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския 

съвет въз основа на одобрена план - сметка, включваща необходимите разходи отделно 

за всяка дейност: 

– осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 

кофи и други; 

– събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

– проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на 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. 

Таксата се заплаща на две равни вноски от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на 

годината, за която е дължима. Предвидена е отстъпка от 5% от размера на таксата, която 

може да се ползва от лицата, които заплатя таксата за цялата година в срок до 30 април. 

Таксата за битови отпадъци за имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия се 

определя по един от следните два начина: 

– според количеството на отпадъците: 

 за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - според количеството на 

битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните 

през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци; 



ОБЩИНА КУБРАТ 

  Програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 г.  

112 

 

 

 за услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или 

други съоръжения - според количеството на битовите отпадъци, съобразно вида, 

броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за 

изхвърляне на битови отпадъци; 

 за услугата по поддържане на териториите за обществено ползване - 

пропорционално върху данъчната оценка на имота. 

– когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци – всички 

горепосочени компоненти на таксата се определят пропорционално върху 

данъчната оценка на имота. 

Таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия се определя по един от 

следните два начина: 

– според количеството на отпадъците: 

 за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - според количеството на 

битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните 

през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци; 

 за услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или 

други съоръжения - според количеството на битовите отпадъци, съобразно вида, 

броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за 

изхвърляне на битови отпадъци; 

 за услугата по поддържане на териториите за обществено ползване - 

пропорционално върху данъчната оценка на имота по чл. 21 от ЗМДТ. 

– когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци - всички 

горепосочени компоненти на таксата се определят пропорционално върху 

данъчната оценка на имота по чл. 21 от ЗМДТ. 

Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата подават 

декларация по образец, установен с наредбата, в отдел „Местни данъци и такси“ до 30 

ноември на предходната година. За новоизградените или придобитите през годината 

имоти, декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиване. В 

декларацията се посочват базовите данни за недвижимия имот. Видът и броят на 

необходимите съдове за битови отпадъци се определят от сектор „Екология”, съобразно 

декларираните базови данни по „Диференцирани норми на натрупване на ТБО за 

отделните сгради с обществено предназначение, търговски и културно-битови обекти, 

училища и други”, определени от МОСВ в Ръководство за определяне броя и вида на 

необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци и посочени в 

приложение към наредбата. 

С наредбата се регламентира и заплащането на следните такси за услуги, предоставяни 

от общинската администрация на физически и юридически лица, свързани с издаване на 

разрешения за строителни отпадъци: 

 такса за издаване на разрешения на физически и юридически лица за 

извозване на строителни отпадъци; 
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 такса за издаване на разрешение за депониране на строителни отпадъци и 

земни маси при строителство. 

Срокът за извършване на посочените услуги /издаване на разрешения/ и размерът на 

таксите са посочени в Приложение № 1 от Наредбата. 

Въпреки, че в ежегодните решения на Общински съвет -Кубрат за определяне на такса 

битови отпадъци за съответната година (вземани на основание чл. 17 от Наредбата), 

коректно са посочени дейностите и компонентите на таксата, съгласно действащия Закон 

за местните данъци и такси, се препоръчва изменение на Наредба № 11 за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Кубрат, с оглед пълното й съответствие със ЗМДТ, а именно посочване в  чл. 17 на 

следната формулировка на разходите: 

 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 управление на отпадъците; 

 почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

 
 Наредба № 5 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, 

заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на 

Община Кубрат 

С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди 

по чл. 195, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на 

строежи или части от тях и на заповеди за премахване на незаконни строежи територията 

на община Кубрат. Предвидена е процедура, включваща изпращане на покана за 

доброволно изпълнение в 14-дневен срок от получаването й от адресата на заповедта. 

При установено неизпълнение на заповедта в срока за доброволно изпълнение, кметът 

на общината пристъпва към действия пo принудителното й изпълнение. Извършените 

разходи за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях са за 

сметка на адресатите на съответната заповед. 

Въз основа на влязлата в сила заповед на кмета на общината по чл. 195, ал. 4, ал. 5 или 

ал. 6 на ЗУТ и протокол за извършените разходи, подписан от упълномощени 

представители на общината и изпълнителя, се издава изпълнителен лист в полза на 

общината за събиране на вземането по реда Гражданския процесуален кодекс. 

Въпреки, че общинската Наредба № 6 за управление на отпадъците на територията на 

община Кубрат въвежда ясни разпоредби строителството, разрушаването на 
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законни сгради и съоръжения и доброволното премахване на незаконни строежи или на 

негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи да се извършва по начин, 

осигуряващ последващото оползотворяване, в т.ч. рециклиране на образуваните 

строителни отпадъци в съответствие с изискванията на националната Наредба за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали, се препоръчва да се направи преглед на досегашната практика по  прилагане 

на Наредба № 5 и в случай на необходимост да се пристъпи към допълването й с текстове, 

кореспондиращи с новоприетото национално законодателство по управление на 

строителните отпадъците и отпадъците от разрушаване на сгради. 

 Наредба № 15 за управление на общинските пътища 

С Наредбата се определят условията и реда за придобиването в собственост, 

управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на 

пътища от общинската пътна мрежа на община Кубрат. Наредбата е приета от Общински 

съвет - Кубрат с Решение № 23 от Протокол № 13 / 25.03.2005 г. на основание чл. 18, ал. 

5 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА. Публикувана е на сайта на 

общината на 04.04.2005 г. 

Съгласно действащият Закон за пътищата и актуалните разпоредби на ЗУО от 2012 г., 

собствениците на пътища, в т.ч. и общините отговарят за почистването от отпадъци на 

пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните 

обслужващи комплекси и опорните пунктове за поддържане, както и за осигуряването на 

съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжение за тяхното 

третиране. Това задължение на собствениците на пътища е ясно и изчерпателно 

регламентирано в общинската Наредба № 6 за управление на отпадъците на 

територията на община Кубрат. В тази връзка препоръката към Наредба № 15 за 

управление на общинските пътища е аналогична на тази към Наредба № 5. 

 Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията 

на Община Кубрат 

С Наредбата се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, 

изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на 

община Кубрат. Наредбата е приета от Общински съвет – Кубрат с Решение № 44 от 

Протокол № 5 / 29.02.2008 г. на основание чл. 62, ал. 10 от ЗУТ; чл. 20 и чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА. Публикувана е на сайта на общината на 07.05.2008 г. 

Зелената система на община Кубрат е предназначена да подобрява жизнената среда и 

облика на населените места на територията на общината, чрез поддържане на 

екологична, рекреативна и естетическа функция. Общински съвет - Кубрат чрез бюджета 

на общината обезпечава необходимите средства за поддържане на оптимални жизнени 

условия на декоративната растителност в общинските зелени площи. 

Всички граждани на общината са длъжни да опазват зелените площи, независимо от 

тяхната собственост. Поддържането на зелените площи се извършва от специализирана 

фирма, с която Община Кубрат сключва договор. Превантивното опазване на 

озеленените площи и декоративната растителност се осигурява чрез решенията на 

устройствените планове и инвестиционните проекти. 
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Въведени са забрани за извършване на конкретни дейности в обществените зелени 

площи в т.ч. изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове, както и 

забрана за отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, част от зелената 

система. Премахване или преместване на дълготрайна дървесна или храстова 

растителност се допуска само по изключение и може да се извършва само след издаване 

на разрешение от кмета на общината или органите на МОСВ, като редът за това е 

регламентиран в наредбата. 

Предлагаме след въвеждане на разделно събиране на биоразградимите отпадъци на 

територията на община Кубрат да се обсъди възможността за допълнение на Наредба 

№ 18 за изграждане и опазване на зелената система съобразно конкретната организация 

за събиране и третиране на зелените отпадъци, която ще се прилага в общината. 

 Наредба № 2 за организацията и управлението на общинските пазари в 

община Кубрат 

С Наредбата се регламентират специфичните правила за организацията и дейността на 

общинските пазари на територията на община Кубрат за продажба на селскостопански 

стоки, семена и посадъчен материал, живи домашни животни, промишлени стоки и 

услуги за личното стопанство. Наредбата е приета от Общински съвет – Кубрат с 

Решение № 1 от Протокол № 26 / 03.07.2002 г. Наредбата е публикувана на сайта на 

общината. 

Предвид обстоятелството, че от дейността на пазарите се генерират значими  количества 

битови отпадъци, основно биоотпадъци, се препоръчва включване на текстове в 

наредбата, съдържащи изисквания за разделното им събиране и предаване за последващо 

третиране, съгласно йерархията в управлението на отпадъците и националната Наредба 

за разделно събиране на биоотпадъците. 

 Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Кубрат, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Мандат 2015 - 2019 г. 

Приет е с Решение № 7 по Протокол № 2 / 27.11.2015 г. на Общински съвет – Кубрат на 

основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА. Правилникът е публикуван на сайта на общината. 

Правилникът урежда организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация. Общинският съвет е колективен 

орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване 

принципите на законност, публичност, отговорност, гражданско участие. 

Общински съвет - Кубрат се състои от 21 съветници и заседава в  ритуалната зала на НЧ 

„Св.Св. Кирил и Методий-1891“ гр. Кубрат. Постоянните комисии на общинския съвет 

са: 

– Комисия по евроинтеграция, икономически развитие, бюджет и финанси - 5 

члена; 

– Комисия по координация и управление на стопанските дейности, общинска 

собственост и екология - 5 члена; 

– Комисия по социални дейности, образование и здравеопазване - 5 члена; 
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– Комисия по култура, спорт и вероизповедания - 5 члена; 

– Комисия по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление - 5 

члена; 

– Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към 

Общинския съвет – Кубрат – 5 члена. 

Към Общински съвет – Кубрат е сформирана постоянна комисия по координация и 

управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология, състояща се от 

5 члена. Една от задачите на комисията е да проучва потребностите на населението в 

областта на опазване на околната среда, в т.ч. и управлението на отпадъците и да прави 

предложения за решаването на проблемите; да подпомага общинския съвет при 

подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване; да осъществява 

контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет в съответната област. 

Въпросите, свързани с опазване на околната среда и в частност управлението на 

отпадъците, се разглеждат от посочената постоянна комисия, преди включването им за 

обсъждане в дневния ред на общинския съвет. 

В своята работа комисията разглежда разпределените й от председателя на Общинския 

съвет проекти на решения и други актове, прави свои предложения и препоръки и изготвя 

становища по всеки един от предоставените ѝ за разглеждане документи и ги предоставя 

на общинския съвет. Комисията се свиква на заседание от нейния председател, по искане 

най-малко на една трета от членовете й, или от председателя на общинския съвет. 

Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание 

не по-късно от три дни преди деня на провеждане на заседанието. Също така три дни 

преди заседанието, председателят на комисията информира обществеността за 

предстоящото заседание, като обявява предложението за дневен ред и мястото на 

провеждането му на официалната интернет страница на общината. Комисията заседава, 

ако присъстват повече от половината от нейните членове. Предложения и препоръки се 

приемат с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване. 

За изпълнение на своите задачи комисията може да привлича външни лица като експерти 

и консултанти. В заседанията на комисията с право на съвещателен глас могат да 

участват общински съветници, които не са нейни членове, както и кмета на общината, 

неговите заместници, кметове на кметства, експерти и специалисти от общинската 

администрация. Председателят на комисията осигурява условия за присъствие на 

граждани, представители на неправителствени организации и медии. При присъствие на 

заседания на комисията, те са длъжни да спазват установения ред и да заемат 

определените за тях места. 
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 Устройствен правилник на Общинска администрация - гр. Кубрат 

С правилника са определени структурата, функциите и числеността на общинската 

администарация и организацията на работата й. 

Общинската администрация в община Кубрат е организирана в дирекции и 

администрация в кметствата, които подпомагат кмета на общината и кметовете на 

населените места при осъществяване на правомощията им в различните области и 

извършват дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите 

лица. 

Общинската администрация е структурирана в 3 дирекции, двама заместник кметове, 

секретар на общината, 16 кметства, главен архитект, служител по сигурността на 

информацията, сектор „Вътрешен контрол“ и два отдела, обособени като самостоятелни 

структурни звена, без да се включват в състава на дирекции. 

Функциите на звената в общинската администрация по отношение на управлението на 

отпадъците са разгледани в анализа на институционалния капацитет. 

 3. Програмни документи на национално и общинско ниво 

От 1999 г. МОСВ разработва програмни документи, които определят политиката по 

управление на отпадъците на национално ниво и идентифицират конкретните 

инвестиционни проекти, гарантиращи приложението ѝ на местно ниво. До този момент 

са изпълнени три Национални програми за управление на дейностите по отпадъците, 

съответно с период на действие 1999 - 2002 г.; 2003 - 2007 г., с удължен период на 

действие и за 2008 г.; 2009 – 2013 г. 

Национален план за управление на отпадъците 2014 - 2020 г. 

Националният план за управление на отпадъците 2014-2020г. (НПУО) е разработен в 

съответствие с чл. 28 от Рамковата директива за отпадъците и чл. 49 от Закона за 

управление на отпадъците и е приет с Решение на Министерски съвет № 831 от 

22.12.2014 г. 

При разработването на НПУО 2014-2020 г. са взети предвид, освен законовите 

изисквания, и редица европейски и национални програмни и методически документи. 

НПУО 2014-2020 съответства на документа на Европейската комисия, Главна Дирекция 

„Регионална и градска политика“ ”Guidance on Ex Ante Conditionalities” (предварителни 

условия за финансиране от фондовете на европейския съюз за периода 2014-2020 г.). 

НПУО 2014-2020 г. включва и първата за България “Национална програма за 

предотвратяване образуването на отпадъци за периода 2014-2020 г.”. Тя е разработена в 

съответствие с изискванията на чл. 50 от ЗУО. Програмата съответства и на изискванията 

на „Ръководство за разработване на програми за предотвратяване на образуването на 

отпадъци” на Европейска комисия, ГД „Околна среда”. 

НПУО 2014-2020 г. съдържа следните части: 

 Основни изводи от анализа на състоянието на управлението на отпадъците; 

 SWOT анализ (анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите); 
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 Цели и подцели; 

 План за действие, съдържащ Програми с мерки за постигане на целите: 

– Национална Програма за предотвратяване на образуването на отпадъци; 

– Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло; 

– Програма за достигане на целите за биоразградимите отпадъци, в т.ч. за 

биоотпадъците; 

– Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване за 

строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; 

– Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

масово разпространените отпадъци; 

– Програма за подобряване на йерархията на управление на другите потоци 

отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депата за битови 

отпадъци; 

– Програма за подобряване капацитета на институциите за управление на 

отпадъците; 

– Програма за подобряване качеството на информацията, подпомагаща 

вземането на информирани управленски решения; 

– Програма за подобряване информираността и участието на населението и 

бизнеса относно дейностите по управление на отпадъците; 

 Координация с други планове и програми; 

 Система за контрол на изпълнението, оценка на резултатите, отчети и 

актуализация на НПУО; 

 Приложения, в които са представени подробни анализи за състоянието на 

управлението на отпадъците към момента на изготвянето на НПУО. 

Изготвеният SWOT анализ e основа за формулирането на стратегическите цели при 

управлението на отпадъците в Република България, в т.ч. генерална стратегическа цел на 

страната в сферата на управление на отпадъците, която е „Общество и бизнес, които не 

депонират отпадъци“ и четири стратегически цели, гарантиращи постигането на 

генералната стратегическа цел, както следва: 

 Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

 Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, 

чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото 

количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната 

среда. 

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

среда. 



ОБЩИНА КУБРАТ 

  Програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 г.  

119 

 

 

 Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 

йерархията по управление на отпадъците. 

НПУО 2014-2020 г. съдържа прогнозни финансови разчети за необходимите инвестиции 

за постигане целите му, като е взето предвид предварителното индикативно 

разпределение на средствата по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ в 

сектор „Отпадъци“. Общият размер на инвестициите в периода до 2020г. се оценява на 

стойност над 1,31 млрд. лв., като е предвидено: 

– Изграждане на съоръжения за компостиране и анаеробно разграждане на 

биоразградими отпадъци; 

– Изграждане на други съоръжения за оползотворяване на битовите отпадъци, 

с цел намаляване и предотвратяване на емисиите на парникови газове; 

– Изграждане на депа, претоварни станции и съпътстваща инфраструктура към 

тях, за депониране на остатъчните битови отпадъци в региони, които все още 

не са изградили или не са в процес на изграждане на такива съоръжения; 

– Рекултивация на депа за битови отпадъци с прекратена експлоатация, където 

е целесъобразно и с оползотворяване на натрупаните отпадъци в 

съответствие с националната и европейската политика за ефективно 

използване на ресурсите; 

– Закупуване на съдове за разделно събиране и за транспортиране на 

биоотпадъците. 

Изпълнението на програмите с мерки от НПУО 2014-2020г. цели осигуряване на 

достигането на националните цели за управление на отпадъците, произтичащи от 

европейското законодателство и ЗУО. 

НПУО 2014 – 2020 г. ще има ключова роля за постигане на ефективно използване на 

ресурсите и устойчиво управление на отпадъците. Анализите на съществуващата 

ситуация показват, че в Република 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. 

Разпоредбата на чл. 49, ал. 9 от ЗУО изисква с Националният план за управление на 

отпадъците да се определят регионите, включващи общините, които ползват общо 

регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци. 

Във връзка с регионализацията при управлението на отпадъците община Кубрат е 

включена в Регион Разград заедно с община Разград, община Завет, община Исперих, 

община Лозница, община Самуил и община Цар Калоян, като регионът е посочен в 

Списъка на регионите и регионалните сдружения за управление на отпадъците, 

представен в Приложение 2 от НПУО 2014-2020 г. Първоначалното групиране на тези 

общини в един регион за управление на отпадъците е направено с Националната 

програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2003 – 2007 г. 
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Обхватът на региона е запазен в Националната програма за управление на дейностите по 

отпадъците (2009 – 2013г.), както и в действащия Национален план за управление на 

отпадъците за периода 2014 – 2020 г. 

Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г. 

Националният стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010 – 2020 г. е разработен от 

Министерство на околната среда и водите през 2010 г. Основната цел на мерките в 

Националния стратегически план е намаляване на въздействието върху околната среда 

от депонирането на биоразградимите отпадъци и намаляване образуването и 

освобождаването на парникови газове от депата. 

В плана са заложени целите, които РБългария трябва да постигне при управлението на 

биоразградимите отпадъци с тяхното количествено изражение. Целите са поставени от 

Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците. За изпълнение на целите, в плана са 

предвидени административни, нормативни и финансови мерки, изпълнението на които 

да осигури до 2020 г. количеството на биоразградимите битови отпадъци, предназначени 

за депониране да бъде намалено до 35% от общото тегловно количество на 

биоразградимите битови отпадъци, образувани през 1995 г. Предложени са различни 

варианти и технически решения за третиране на биоразградимите отпадъци. 

Разпределението на мерките и дейностите във времето са отразени в разработения план 

за действие. 

Анализите в НПУО констатират, че част от мерките в Националния стратегически план 

за поетапно намаляване количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за 

депониране 2010-2020 г. вече са изпълнени, в т.ч. въведена е в експлоатация първата 

инсталация за третиране на зелени и на хранителни отпадъци в страната с производство 

на електроенергия и са изпълнени над 20 проекта за рекултивация на стари общински 

депа за отпадъци, в ход е изпълнението на 17 регионални инсталации за оползотворяване 

на биоразградимите битови отпадъци и над 30 проекта за рекултивация на стари депа за 

битови отпадъци; осъществена е мащабна обучителна програма на общините за новите 

нормативни изисквания за биоотпадъците; разработена и приета е нормативна уредба за 

биоотпадъците, в която се установяват цели за оползотворяване и изисквания към 

качеството на компоста и другите продукти, произведени от биоотпадъци, създадена е 

нормативна основа за осигуряване на качеството на компоста, в т.ч. за създаване на 

Национална организация за осигуряване на качеството на компоста; въведени са 

отчисления, които се заплащат при депониране на отпадъци, както и обезпечения за 

рекултивация на депата. 

Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 

разрушаване на територията на Р. България за периода 2011-2020 г. 

Националният стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 

разрушаване на територията на Р. България за периода 2011-2020 г. е първият в страната 

за разглежданата област. В резултат на детайлни анализи на съществуващата ситуация, 

планът определя мерки (административни, нормативни, финансови и др.) за увеличаване 

на рециклирането и оползотворяването на този поток отпадъци, който в 
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страната основно се депонира. Главната стратегическа цел на плана е до 2020 г. да се 

намали вредното въздействие на строителните отпадъци чрез достигане на 70% 

рециклиране на неопасни отпадъци от строителство и разрушаване. Стратегическият 

план е разработен в съответствие с изискванията на Рамковата директива 2008/98/ЕС за 

отпадъците и европейската Тематичната стратегия за предотвратяване образуването на 

отпадъци и рециклиране. 

В изпълнение на мерките от плана към момента са приети са законови разпоредби и 

специална наредба за третиране на отпадъците от строителството и от разрушаването на 

сгради, с които са определени: отговорностите на всички участници в процеса – 

общински и държавни органи, строители, проектанти и консултанти в строителството; 

поетапните цели за оползотворяване и рециклиране; изискванията за влагане на 

рециклирани строителни материали в различните типове строежи; контрола; 

изискванията към възложителите на обществени поръчки за строителство, за 

предоставяне на информация и контрол. В процес на изпълнение са и няколко 

регионални общински съоръжения за третиране на строителни отпадъци с финансиране 

по ОПОС 2007 – 2013г. 

Национален стратегически план за управление на утайките от градски 

пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на РБългария за 

периода 2014 - 2020 г. 

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

разработен от Министерства на околната среда и водите и е приет в края на 2014 г. 

Утайките от ПСОВ са отпадък, чието количество в България ще се увеличава поради 

изграждането на нови канализации и ПСОВ с цел подобряване на качеството на речните 

и морските води в страната. Планът предлага дългосрочен подход към управлението на 

този поток отпадъци в България. В частност Планът прогнозира количествата утайки, 

които се очаква да бъдат генерирани в резултат на пречистването на отпадъчни води до 

2020 г., определя възможностите за оползотворяването им и поставя цел до 2020 г. този 

поток отпадъци да бъде 100% оползотворен по екологосъобразен начин, вместо 

преобладаващо да се депонира. 

Планът идентифицира недостатъците и пречките, които трябва да бъдат премахнати и 

преодолени, за да се осъществи поставената цел. Разработен е план за действие и пакет 

от мерки в краткосрочен (до 2016 г.), средносрочен (до 2018 г.) и дългосрочен (до 2020г.) 

период. Основните мерки са насочени към оползотворяване на продуктите от 

третираните утайки от ПСОВ, в т.ч. обучение на оператори на ПСОВ, земеделски 

производители и други потребители, осигуряване на качеството на продуктите и на 

процесите, разпространение на информация с цел подпомагане на реализацията на 

продуктите от утайки. Изготвено е и ръководство в помощ на операторите на ПСОВ. 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. 

На 15 юни 2015 г. Европейската комисия (ЕК) одобри втората секторна оперативна 

програма за България за периода 2014 - 2020 г. 
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Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) е основният 

програмен документ за изпълнението на националната политика в областта на околната 

среда. 

Програмата определя приоритетите в областта на околната среда за съфинансиране от 

Кохезионния фонд (КФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) на 

Европейския съюз. 

Общият финансов ресурс на ОПОС 2014-2020 г. е 3 462 564 945 лева, от които 

подкрепа от ЕС 2 943 180 198 лева и национално участие: 519 384 747 лева. 

Предвижда се целите по програмата да бъдат постигнати чрез шест приоритетни оси: 

– Приоритетна ос 1: „Води“; 

– Приоритетна ос 2: „Отпадъци“; 

– Приоритетна ос 3: „Натура 2000 и биоразнообразие“; 

– Приоритетна ос 4: „Превенция и управление на риска от наводнения и 

свлачища“; 

– Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“; 

– Приоритетна ос 6: „Техническа помощ“. 

 
ПРИОРИТЕТНА ОС 2: „ОТПАДЪЦИ“ 

Специфичната цел на приоритетна ос 2 е „Намаляване на количеството депонирани 

битови отпадъци“. Финансовият ресурс на приоритетната ос е 562 млн. лв. 

Допустимите дейности по приоритетна ос 2 „Отпадъци“: 

– Проектиране и изграждане на: 

 центрове за повторна употреба, вкл. осигуряване на съоръжения и техника за 

целите на дейността; 

 площадки и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци; 

 анаеробни и/или компостиращи инсталации за разделно събрани 

биоразградими и/или зелени отпадъци; 

 трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите 

отпадъци на Столична община. 

– Осигуряване на необходимото оборудване и техника за разделно събиране на 

биоразградими и зелени отпадъци; 

– Демонстрационни и/или пилотни проекти. 

Допустими бенефициенти по приоритетна ос 2 „Отпадъци“: 

– Общини; 

– Юридически лица със стопанска цел – за дейности, свързани с проектиране и 

изграждане на центрове за повторна употреба, за поправка и подготовка за 
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повторна употреба, вкл. осигуряване на съоръжения и техника за целите на 

дейността; 

– Структури на МОСВ; 

– Юридически лица с нестопанска цел – за дейности, свързани с изпълнение на 

демонстрационни/пилотни проекти. 

Целта на приоритетната ос е постигане на съответствие с йерархията при управлението 

на отпадъците съгласно рамковата Директива относно отпадъците 2008/98/ЕО. 

В резултат от изпълняваните мерки ще се постигне намаляване количеството на 

депонираните битови отпадъци чрез повторна употреба, рециклиране и оползотворяване. 

С най-голям дял от депонираните битови отпадъци са биоразградимите отпадъци. 

Инвестиционните мерки ще доведат до постепенното намаляване на количествата на 

депонираните и увеличаване на количествата рециклирани/ оползотворени 

биоразградими отпадъци. Устойчивото управление на отпадъците ще бъде подкрепено 

чрез инвестиции в допълнителен капацитет за рециклиране и повторна употреба. Това 

ще допринесе за изпълнение на целите за рециклиране съгласно Закона за управление на 

отпадъците и Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г., както и ще 

се улесни достъпът на населението до центрове за рециклиране и повторна употреба. 

Инвестициите ще надградят направеното по ОПОС 2007-2013 г. Формирането на 

общество с нулеви отпадъци и повишаване на общественото съзнание за спазване на 

йерархията за управление на отпадъците е резултат, който ще бъде постигнат чрез 

информационни кампании и демонстрационни/ пилотни проекти. При изпълнението на 

демонстрационните/ пилотните проекти може да бъде използван натрупания опит по 

изпълнението на проекти по програма LIFE и е възможна допълняемост с инструмента. 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИ НА 

ОБЩИНА КУБРАТ 

От 2009 г. Община Кубрат изпълнява Общинска Програма за управление на дейностите 

по отпадъци за периода 2009-2015 г., приета от Общински съвет - Кубрат с Решение № 

285 по Протокол № 20 / 14.09.2009 г. на Общински съвет – Кубрат. 

Програмата за управление на дейностите по отпадъци на община Кубрат за периода 

2009-2015 г. е разработена съгласно изискванията на чл. 29, ал. 1, т.1 и ал. 3, т. 1 от 

действащия към периода на изготвянето й Закон за управление на отпадъците от 2003 г. 

и е неразделна част от Програмата за опазване на околната среда на община Кубрат, в 

съответствие с чл. 29, ал. 2 от ЗУО от 2003 г. и чл. 79 от Закона за опазване на околната 

среда. 

Програмата е разработена в съответствие с действащата към годината на изготвянето й 

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

Обхватът и съдържанието на Програмата са в съответствие с чл. 31 от ЗУО от 2003 г. и 

„Ръководството за разработване на общински програми за управление на дейностите по 

отпадъците”, утвърдено със Заповед № РД – 167 от 24.03.2006 г. на министъра на 

околната среда и водите. 
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През периода на действие на Програмата са изготвяни ежегодни отчети за изпълнението 

й, които са представяни пред Общински съвет – Кубрат и разглеждани и приемани на 

негови заседания. Прегледът и анализът на отчетите показва, че основната част от 

мерките, включени в Плана за действие на програмата са изпълнени, като по- долу е 

представено изпълнението на ключови мерки: 

 Във всички населени места на общината се извършва организирано събиране и 

транспортиране на смесени битови отпадъци; 

 Отпадъците са транспортират за обезвреждане чрез депониране на регионалното 

депо за отпадъци, разположено в община Разград; 

 Извършено е подновяване на контейнерите за събиране на смесени битови 

отпадъци, като понастоящем на територията на общината се използва само един 

вид контейнери с обем 1,1 м3; 

 Общината е предприела необходимите действия за организиране на системи за 

разделно събиране на масово разпространение отпадъци, като са сключени 

договори с Организации по оползотворяване и към момента се извършва разделно 

събиране на отпадъци от опаковки, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС и ИУГ; 

 Преустановена е експлоатацията и е закрито общинското депо за битови 

отпадъци, извършена е техническа рекултивация на депото и понастоящем се 

извършва последен етап на биологичната му рекултивация; 

 Закрити са всички депа на населените места в общината (селски сметища); 

 В рамките на проект за техническа помощ по Оперативна програма „Околна среда 

2007-2013 г.“ е извършено предпроектно проучване и са изготвени проекти за 

изграждане на регионални съоръжения за третиране на отпадъци; 

 Общината ежегодно участва в конкурса „За чиста околна среда“, обявяван от 

ПУДООС към МОСВ; 

 Провеждат се периодични информационни кампании за насърчаване и 

популяризиране на разделното събиране на масово разпространени отпадъци и 

тяхното последващо рециклиране и оползотворяване; 

 Извършва се постоянен контрол за чистотата на населените места, като при 

констатиране на нарушения се санкционират нарушителите. 

Неизпълнените мерки от Плана за действие към Програмата са свързани с организиране 

на дейности с биоразградими отпадъци – домашно компостиране; строителни отпадъци, 

опасни битови отпадъци. 

Във връзка с разпоредбата на чл. 52 от новия ЗУО от 2012 г. и публикуването на 

Методическите указания за разработване на общински програми за управление на 

отпадъците, утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на министъра на околната 

среда и водите, Община Кубрат е предприела действия за разработване на настоящата 

Програма за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г. в съответствие с тях. 
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 4. Основни изводи и препоръки 

На основата на направените анализи на националната и общинската нормативна рамки и 

програмни документи в областта на управление на отпадъците, могат да се направят 

следните основни изводи и препоръки: 

 Националната нормативна рамка в областта на управление на отпадъците е 

изградена в цялост и напълно транспонира изискванията на европейското 

законодателство в тази област. Съдържа конкретни разпоредби, регламентиращи 

обхвата, правата и задълженията на органите на местното самоуправление и 

местната администрация по отношение на управлението на отпадъците. 

 Действащата Наредба № 6 за управление на отпадъците на територията на 

община Кубрат е приета от Общински съвет - Кубрат с Решение № 295 от 

Протокол № 27/10.02.2014 г. на основание чл. 22 от действащия ЗУО. Наредбата 

съдържа детайлни разпоредби, регламентиращи управлението на отпадъците на 

територията на община Кубрат. Разработена в пълно съответствие с изискванията 

на националното законодателство по управление на отпадъците и отговаря на 

изискванията на ЗУО за съдържание на наредбата. 

 В останалите общински нормативни актове, обект на анализа, могат да бъдат 

направени допълнения с оглед уреждане на максимално широк кръг от въпроси, 

както е препоръчано в настоящия анализ. 

 Община Кубрат разработва и изпълнява общински програми за управление на 

отпадъците в съответствие с действащото към момента на изготвянето им 

национално законодателство и национални програмни документи в областта на 

управление на отпадъците. 

 Основната част от мерките, включени в Плана за действие на Общинската 

Програма за управление на дейностите по отпадъци за периода 2009-2015 г. са 

реализирани. 

 Общинската администрация осъществява текущ контрол по напредъка и изготвя 

периодични отчети за изпълнението на програмните документи, в 

законоустановените срокове, които представя пред Общински съвет – Кубрат. 

Отчетите са налични на сайта на общината. 

 Във връзка с разпоредбата на чл. 52 от новия Закон за управление на отпадъците 

от 2012 г. и публикуването на Методическите указания за разработване на 

общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД- 

211/31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите, Община Кубрат е 

предприела действия за разработване на настоящата Програма за управление на 

отпадъците за периода 2015-2020 г., която е изготвена в съответствие с 

изискванията на ЗУО; структурата, съдържанието и обхвата на Националния план 

за управление на отпадъците 2014-2020 г. 
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АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
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АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Анализът на отпадъците включва анализ на битовите отпадъци, анализ на отпадъци от 

строителство и разрушаване и анализ на утайките от ПСОВ. 

 1. Анализ на битовите отпадъци 

Определение за битови отпадъци 

Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са „отпадъците от 

домакинствата“ и „подобни на отпадъците от домакинствата“ - това са отпадъците, 

образувани от домакинствата и отпадъците, образувани от фирми и други организации, 

които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с 

изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското 

стопанство. 

„Биоразградими“ са всички битови отпадъци, които имат способността да се разграждат 

анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други. 

„Биоотпадъци“ са биоразградими битови отпадъци от парковете и градините, хранителни 

и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено 

хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на 

хранително-вкусовата промишленост. 

Състояние относно битовите отпадъци 

Количеството на събраните смесени битови отпадъци на територията на община Кубрат 

през периода 2011- 2014 г. е представено в следващата таблица. 

 

Таблица 1.2.1. Събрани смесени битови отпадъци в община Кубрат по години 
 

Година 2011 2012 2013 2014 

Смесени битови отпадъци (тона) 1610,62 3065,26 4771,76 3393,34 

Източник: Общинска администрация Кубрат 

Събраните отпадъци се транспортират до Регионалното депо за неопасни отпадъци в гр. 

Разград, където се измерват на везна и се води отчет за постъпилите количества за 

депониране в регионалното депо. 

Основен показател при дефиниране на битовите отпадъци е нормата на натрупване, 

показваща количеството на отпадъците, образувани от един жител за определен период 

от време, обикновено година. Нормата на натрупване може да се изрази в тегловни 

(кг/жител/год.) или в обемни единици (м3/жител/год.). 

Въз основа на отчетените количества на битовите отпадъци и броя на населението на 

общината са изчислени и нормите на натрупване, посочени в следващата таблица: 
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Таблица 1.2.2. Норма на натрупване по години 
 

Година 2012 2013 2014 

Норма на натрупване (кг/жител/год.) 172 273 197 

Средната норма на натрупване за община Кубрат за периода 2012-2014 г. е 214 

кг/жител/год. Приетата за страната норма на натрупване (посочена в Методиката за 

определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед № 

РД-744/29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите) за тип населени места, 

съответстващи на населените места в община Кубрат е между 241,7 и 295,5 кг/жител/год. 

Наличието на сходство с тенденциите в страната показва, че в общината действат 

обичайните фактори, свързани с генерирането на битови отпадъци. 

Морфологичен състав на отпадъците 

За определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, Община Кубрат е 

сключила договор от 09.06.2014 г. с „А.С.А. България“ ЕООД – филиал Разград. В 

изпълнение на договора е представен доклад за морфологичния състав на битовите 

отпадъци, като по-долу са представени съдържащите се в него резултати. 

За определяне на състава на отпадъците е извършен морфологичен анализ чрез вземане 

на четири броя проби – по една на сезон, чиито брой е определен съгласно Методиката 

за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед 

№ РД-744/29.09.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. 
 

Таблица 1.2.3. Резултати от морфологичния анализ 
 

Фракция % 

I тримесечие 

% 

II тримесечие 

% 

III тримесечие 

% 

IV тримесечие 

Хранителни 2,04 2,46 20,90 2,49 

Хартия и картон 10,06 0,95 8,78 11,35 

Пластмаса 8,60 12,13 8,44 9,55 

Текстил 2,77 11,50 2,56 2,21 

Гума 0,95 4,28 0,76 1,18 

Кожа 1,24 1,27 0,97 1,31 

Градински 10,35 1,82 19,92 16,68 

Дървесни 2,26 16,57 2,63 2,70 

Стъкло 1,97 5,95 1,45 1,31 

Метали 0,87 0,32 0,97 1,11 

Инертни 27,84 11,18 25,66 21,66 

Опасни 0 0 0 0 

Други 31,05 31,56 24,96 28,44 

Източник: „А.С.А. България“ ЕООД – филиал Разград, Доклад за морфологичния състав на битовите 

отпадъци в община Кубрат 
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В следващата таблица е представен морфологичния състав на битовите отпадъци, по 

направените изчисления в доклада, съгласно методиката. 

 

Таблица 1.2.4. Морфологичен състав на битовите отпадъци в община Кубрат 
 

Морфологичен състав на 

отпадъците 

(Фракция) 

град Кубрат 

% 

села в общината 

% 

Община Кубрат 

Хранителни 6,07 5,84 5,95 

Хартия и картон 7,70 10,52 9,14 

Пластмаса 11,35 9,08 10,2 

Текстил 6,84 2,94 4,85 

Гума 2,62 0,85 1,72 

Кожа 1,29 1,10 1,2 

Градински 12,15 17,49 14,9 

Дървесни 9,40 2,67 5,97 

Стъкло 5,33 3,44 4,36 

Метали 1,34 1,48 1,41 

Инертни 35,91 44,59 40,3 

Общо 100 100 100 

Източник: „А.С.А. България“ ЕООД – филиал Разград, Доклад за морфологичния състав на битовите 

отпадъци в община Кубрат 

2. Анализ на отпадъци от строителство и разрушаване 

„Отпадъци от строителство и разрушаване“ са отпадъци, получени вследствие на 

строително-монтажни работи и премахване, включващи минерални отпадъци, 

пластмаси, метал, хартия, изолационни материали, дърво, азбест, други опасни отпадъци 

и др., съответстващи на кодовете на отпадъци от група 17 от Приложение № 1 на 

Наредбата за класификация на отпадъците. 

Отпадъците от строителството и разрушаването във висока степен подлежат на 

рециклиране и повторна употреба и от проблем за околната среда те могат да се 

превърнат в ценен ресурс. Ето защо според европейското законодателство до 2020 г. 

подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали 

от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване следва да се увеличи най-малко до 

70% от общото им тегло. 

Тези задължения са въведени в българското законодателство със Закона за управление 

на отпадъците от 2012 г., който определя поетапно по години национални цели за 

повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване, за да се достигне крайната цел 

през 2020 г.: 

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

- до 1 януари 2018 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците; 
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- до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците. 

С приетия през 2012 г. Закон за управление на отпадъците също така отпадна 

задължението на общините да осигуряват депа за строителни отпадъци. Общините имат 

ангажименти само по отношение на управлението на строителни отпадъци от ремонтни 

дейности на домакинствата. 

Анализът на нормативната уредба показва, че община Кубрат, както и другите общини в 

страната, имат следните отговорности, произтичащи от националното законодателство: 

 организиране на събирането, включително разделното, оползотворяването и 

обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 

домакинствата; 

 когато общината е възложител на строителни дейности или на дейности по 

разрушаване на сгради, включително принудително премахване на строежи: 

- да разработва План за управление на строителните отпадъци като част от 

строителната документация за инвестиционния проект за издаване на 

разрешение за строеж; 

- да изпълни реално Плана за управление на отпадъците; 

- да влага в строежите определен процент материали от рециклирани строителни 

отпадъци или материално оползотворяване в обратни насипи; 

- да осигури селективното разделяне и материално оползотворяване на 

определени видове строителни отпадъци в минимални количества; 

 да одобрява плана за управление на строителните отпадъци на инвестиционни 

проекти на територията на общината, като част от документацията за разрешение 

за строеж - когато общината е компетентен орган по ЗУТ, както и да одобрява 

отчетите за изпълнение на плана за управление на отпадъците, в предвидените 

случаи от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали. 

В община Кубрат понастоящем не е застъпена практиката за повторна употреба и 

рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване. Също така на територията на 

общината не се експлоатира депо за строителни отпадъци. При образуване на строителни 

отпадъци, в т.ч. от ремонтна дейност, извършвана от домакинствата, те се насочват за 

депониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци в гр. Разград. На територията на 

общината няма въведена система за разделно събиране на строителните отпадъци от 

ремонтна дейност на домакинствата. Поради тази причина в събраните смесени битови 

отпадъци има и строителни отпадъци. 

 3. Анализ на утайките от ПСОВ 

Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Кубрат е изградена през 80-те години 

на миналия век. При първият етап е построено механично стъпало, биобасейн, два броя 

вторични вертикални утаители, четири двойки двуетажни утаители, където се 
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е стабилизирала утайката и обслужващи сгради: административна сграда, стопанска 

сграда, комбинирана помпена станция, хлораторно и ел. подстанция. 

През периода 2009-2011 г. е реализиран проект „Техническа помощ за подготовка на 

проект „Строителство и реконструкция на вътрешна В и К мрежа на Кубрат и 

разширение на ПСОВ“ по процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за 

подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма 

„Околна среда 2004-20013 г.“, в рамките на който е изготвен проект за разширението на 

ПСОВ. 

Изготвеното проектно предложение № DIR-51011116-129 „Строителство и 

реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и 

разширение на Пречиствателната станция за отпадъчни води“ е одобрено с Решение 

№290/15.08.2012 г. на ръководителя на управляващия орган на ОПОС 207-2013 г. и с 

Община Кубрат е сключен Договор № DIR-51011116-C042/30.08.2012 г. за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 

г.”, процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.” по 

приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 

води”. 

През периода 2013-2015г. са извършени строителните дейности по проекта, включващи 

полагането на нова канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа, 

изграждане и оборудване на канализационни помпени станции. 

Изпълнението на предвиденото по проекта разширение, реконструкция и модернизация 

на ПСОВ гр. Кубрат е финализирано през 2014 г. и през 2015 г. обектът е приет от 

държавна приемателна комисия. 

ПСОВ гр. Кубрат се експлоатира от ВиК “Меден кладенец” ЕООД гр. Кубрат, което е 

100% общинска собственост. 

След реализацията на проекта технологична схема на пречистване на отпадъчните води 

на ПСОВ гр. Кубрат включва три етапа. 

Първият етап е механичното пречистване на отпадъчните води. Той се осъществява в 

началото на технологичния процес и представлява отстраняването на грубите и фини 

отпадъци и минерални примеси от отпадъчните води. Изградена е нова сграда за 

механично пречистване на водата със задържателен резервоар. 

Вторият етап е биологичното пречистване на отпадъчните води. Процесите протичат в: 

- еднобасейнови биологични реактори, работещи на прекъснат режим – SBR; 

- обеззаразяване в контактен резервоар. 

Третият етап от пречистването на отпадъчните води е обработването на утайките. 

Процесите на третиране на утайката целят нейното стабилизиране, обезводняване и 

транспортирането извън площадката на ПСОВ. 
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Третиране на утайките 

Технологичната схема по пътя на утайката включва уплътняване, хомогенизиране и 

обезводняване на излишната утайка. Полученият краен продукт може да се използва за 

наторяване или рекултивация на терени след доказване на неговата годност и издаване 

на съответното разрешение от Министерството на здравеопазването и Министерството 

на земеделието и храните. 

– Силоз за утайки 

Посредством потопяеми помпи излишната активна утайка се извежда към силоз. Силозът 

за утайки служи за регулиране на неравномерното изпомпване на утайката. Това е 

следствие на цикличната работа на SBR. Оборудван е с миксер и потопяема помпа за 

утайки. Съоръжението работи с прекъснато действие според предварително определени 

по време на пуско-наладъчните работи и заложени в програмируемия контролер времена 

за работа и пауза на инсталираното оборудване. 

– Утайкоуплътнител за стабилизирана утайка 

След силоза, утайката се препомпва към утайкоуплътнител за стабилизирана утайка. 

Необходимият времепрестой на утайката за уплътняване е около 8 часа. След отделяне 

на получилия се филтрат се включва миксер за хомогенизиране на утайката. На дъното 

на утайкоуплътнителя са монтирани помпи за стабилизирана утайка, които изтласкват 

уплътнената стабилизирана утайка с влажност 95% до захранваща винтова помпа. От там 

утайката се подава за механично обезводняване посредством шнекова преса. 

– Инсталация за обезводняване на утайки 

Механичното обезводняване на стабилизираната уплътнена утайка се извършва чрез 

шнекова преса. Тя е с коничен шнеков вал и цилиндрични сита, от където се подразделя 

на зона на постъпване, трикомпонентна зона на сгъстяване и обезводняване, както и зона 

на пресоване с пневматичен конус с противоналягане. 

В първия пресяващ сектор бързо се филтрира надутаечната вода, чрез една голяма 

свободна повърхност при минимално предварително налягане чрез захранващата помпа. 

Датчик за налягане в зоната на постъпване измерва предварителното налягане и по този 

начин осигурява постоянно високо качество на филтрата. 

Във втория пресяващ сектор посредством коничен шнеков вал се редуцира обемът в 

шнековите спирали и утайката се притиска навън към ситото и така се обезводнява, при 

което дебелината на филтърния кек непрекъснато се редуцира. 

В третия пресяващ сектор при минимална дебелина на филтърния кек от утайката се 

пресова останалата вода. За целта се напасва силата на пресоване и по този начин 

налягането на обезводняване на пневматичния пресоващ конус. 

Обезводнената утайка се притиска, чрез транспортиращото въздействие на шнековия вал 

покрай пресоващия конус в разтоварващата камера. Чрез регулиране оборотите на 

шнековия вал може да бъде напаснато времето на престой в шнековата преса и по този 

начин времето на филтрация към индивидуалните изисквания спрямо подлежащата на 

обезводняване утайка. 



ОБЩИНА КУБРАТ 

  Програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 г.  

133 

 

 

– Аварийни изсушителни полета 

Аварийните изсушителни полета на площадката на ПСОВ гр. Кубрат са предвидени за 

аварийно складиране на утайката в случай на ремонт на филтърпресата или липса на 

транспорт за извозване на механично обезводнената утайка. 

Аварийните изсушителни полета са проектирани с възможност за 4 месечно складиране 

на утайката от цялата ПСОВ. Утайката в аварийните изсушителни полета се обезводнява 

до 30-35% суха маса или влажност 65-70%. 

 4. Основни изводи и препоръки 

На основата на направените анализи на отпадъците, могат да се направят следните 

основни изводи и препоръки: 

 Количеството на събраните и депонирани битови отпадъци през 2014 г. намалява 

спрямо количеството през 2013 г. 

 Нормата на натрупване на битовите отпадъци в община Кубрат е сходна с 

приетата за страната норма на натрупване за тип населени места, съответстващи 

на населените места в община Кубрат. Наличието на сходство с тенденциите в 

страната показва, че в общината действат обичайните фактори, свързани с 

генерирането на битови отпадъци. 

 Община Кубрат е възложила извършването на морфологичен анализ на битовите 

отпадъци в изпълнение на разпоредбите на Наредбата за разделно събиране на 

биоотпадъците и разполага с доклад за морфологичния състав на битовите 

отпадъци в законоустановения срок. 

 В община Кубрат понастоящем не е застъпена практиката за повторна употреба и 

рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване. На територията на 

общината не се експлоатира депо за строителни отпадъци. При образуване на 

строителни отпадъци, в т.ч. от ремонтна дейност, извършвана от домакинствата, 

те се насочват за депониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци в гр. 

Разград. 

 Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Кубрат е разширена, 

реконструирана и модернизирана при изпълнението на проект с финансиране по 

Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и понастоящем разполага с 

необходимите съоръжения за стабилизиране, уплътняване и обезводняване на 

утайките. Община Кубрат и операторът на ПСОВ - ВиК “Меден кладенец” ЕООД 

следва да предприемат действия за оползотворяване на образуваните утайки, след 

провеждане на установените процедури и получаване на разрешения от 

компетентните органи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 

 
АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 
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АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Настоящото приложение съдържа анализ на инфраструктурата за събиране, 

транспортиране и третиране на отпадъците, чието управление от компетенциите на 

местните власти, съгласно разпоредбите на националното законодателство в тази област 

– битови отпадъци; строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 

домакинствата на територията на общината; утайки от ПСОВ. 

Анализът има за цел да отговори на следните въпроси: 

 Какви са тенденциите и настоящата ситуация по отношение на осигуряване от 

Община Кубрат на инфраструктура за отпадъци, чието управление е от 

компетенциите на местните власти? 

 Осигурената, изградената и в процес на планиране и изграждане 

инфраструктура достатъчна ли е за третиране на отпадъците, които се 

генерират на територията на общината и за постигане на количествените цели 

за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, за които са отговорни 

местните власти? 

 Необходима ли е допълнителна инфраструктура за подобряване на услугите и 

постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците? 

Информационно осигуряване на анализа 

За осигуряване на необходимата информация за анализа са използвани действащи 

програмни документи на Община Кубрат (Програма за управление на дейностите по 

отпадъци за периода 2009-2015 г., Програма за опазване на околната среда за периода 

2009-2014 г., Общински план за развитие 2014-2020 г.) и периодичните отчети за тяхното 

изпълнение; данни от целево изготвен въпросник във връзка с разработване на 

настоящата общинска Програма за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.; 

сключени договори с дружества и Организации по оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци, на които Общината е възложила извършването на дейности с 

отпадъци; предпроектни проучвания за изграждане на регионална система за управление 

на отпадъците и регионални съоръжения за третиране на отпадъци в Регион Разград; 

информация от Регионалното сдружение за управление на отпадъците в Регион Разград; 

Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и други национални 

програмни документи в областта на отпадъците, посочени в предходните анализи; 

информация от интернет страниците на Община Кубрат, Министерство на околната 

среда и водите, Оперативна програма „Околна среда“ Изпълнителна агенция по околна 

среда, РИОСВ – Русе; годишни отчети по наредбата за предоставяне на информация за 

дейности с отпадъци; годишни отчети за изпълнение на условията в издадени 

комплексни разрешителни на действащи съоръжения и др. 
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 1. Инфраструктура за битови отпадъци 

Анализът на инфраструктурата за управление на битовите отпадъци е изготвен по 

отношение на двата компонента на инфраструктурата: 

 Съдове и техника за събиране и транспортиране на битови отпадъци; 

 Площадки, съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци. 

1.1. Развитие на инфраструктурата за събиране и третиране на битови отпадъци 

През 1988 г. е отредено първото регламентирано депо за отпадъци на територията на 

община Кубрат с Протокол от 23.03.1988 г. на комисия, съгласно Заповед № 

82/26.02.1988 г. на председателя на ОбНС гр. Кубрат, съобразно действащата практика 

по отреждане на терени за депониране на отпадъци в страната към този период. 

В резултат от приемането и развитието на законодателството в областта на управление 

на отпадъците в РБългария в периода от 1997 г. (обнародването на първия закон в 

областта – Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната 

среда и впоследствие – Закона за управление на отпадъците от 2003 г. и Закона за 

управление на отпадъците от 2012 г.) до настоящия момент Община Кубрат е 

предприемала поетапни действия за изпълнение на задълженията на местните власти по 

отношение на битовите отпадъци, както следва: 

 въвеждане на организирано събиране и транспортиране на смесени битови 

отпадъци във всички населени места в общината; 

 преустановяване на депонирането на битови отпадъци на нерегламентирани 

сметища в селата на територията на общината; 

 разработване на Планове за привеждане на съществуващите депа в съответствие 

с нормативните изисквания; 

 разработване и изпълнение на проект за Рекултивация на общинското депо за 

неопасни отпадъци; 

 преустановяване на експлоатацията на общинското депо за неопасни отпадъци на 

община Кубрат; 

 депониране на битовите отпадъци от всички населени места в общината на 

Регионалното депо за неопасни отпадъци, разположено на територията на община 

Разград; 

 въвеждане на разделно събиране на масово разпространени отпадъци (отпадъци 

от опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, ИУГ), чрез сключване на договори с 

Организации по оползотворяване на съответния вид отпадъци; 

 участие в учредяването на Регионално сдружение за управление на отпадъците на 

Регион Разград; 

 участие в разработването на проект по Оперативна програма „Околна среда 2007-

2013 г.“ за проектиране на регионални съоръжения за третиране на отпадъци. 
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Детайлна информация относно посочените действия е представена по-долу в настоящия 

анализ, както и в анализа на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на 

отпадъци и осъществени мерки за тяхното възстановяване. 

 
 

1.2. Инфраструктура за събиране и транспортиране на битовите отпадъци 

 Смесени битови отпадъци 

 Обхват на системата за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци 

в община Кубрат 

Община Кубрат включва 17 населени места (1 град и 16 села) с население 17243 жители 

към 31.12.2014 г. по данни на НСИ. 

Към 2015 г. организирано събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци е 

въведено във всички населени места на общината. В тази връзка организираната от 

общината система за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци обхваща 

100% от населението на община Кубрат. 

 Дружества, извършващи дейностите по събиране и транспортиране на смесени 

битови отпадъци на територията на община Кубрат 

Предоставянето на услугите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци е 

отговорност на кметовете на общини. За изпълнение на задълженията си кметовете на 

общини сключват договори със специализирани фирми, които извършват дейностите, 

след провеждането на тръжни процедури по Закона за обществените поръчки или Закона 

за концесиите. 

През периода 21.09.2005 – 30.08.2015 г. събирането и транспортирането на смесените 

битови отпадъци на територията на община Кубрат е извършвано от „Гранд Комерс- БГ“ 

ЕООД - гр. Варна, съгласно сключен договор след провеждане на процедура по Закона 

за обществените поръчки през 2005 г. 

Предвид предстоящото изтичане на срока на договора и получено уведомление от 

„Гранд Комерс-БГ“ ЕООД, през м. август 2015 г. Община Кубрат е предприела 

съответните действия за избор на нов изпълнител на реда на Закона за обществените 

поръчки. На 27.08.2015 г. е сключен договор за изпълнение на обществена поръчка с 

предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на 

община Кубрат до Регионално депо за неопасни отпадъци в гр. Разград“ с „Еко 2015“ 

ЕООД – гр. Варна. Съгласно сключеният договор дружеството ще извършва  дейностите 

за период от 10 години, считано от 01.09.2015 г. 
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Таблица 1.3.1. Дружества, извършващи събиране и транспортиране на смесени 

битови отпадъци в община Кубрат 
 

Наименование на 

дружеството 

Форма на 

възлагане на 

дейностите 

Период на 

извършване на 

дейностите 

Документ съгл. действащия 

Закон за управление на 

отпадъците 

„Гранд Комерс-БГ“ ЕООД Договор по ЗОП 21.09.2005 г. – 

30.08.2015 г. 

Регистрационен документ 

№ 10-РД-432-01/08.12.2009 г. 

„Еко 2015“ ЕООД Договор по ЗОП 01.09.2015 г. – 

01.09.2025 г. 

Регистрационен документ 

№ 03-РД-696-00/11.09.2015 г. 

Източник: Общинска администрация Кубрат 

Към момента на разработване на настоящата Програма, смесените битови отпадъци от 

всички населени места на територията на община Кубрат се транспортират до 

Регионалното депо за неопасни отпадъци в гр. Разград. 

 Използвани съдове за събиране на смесени битови отпадъци 

За събирането на смесените битови отпадъци в община Кубрат се използва стационарна 

контейнерна система. Контейнерите се поставят на определени места и се обслужват от 

наличната техника за транспортиране на отпадъците. 

Видът на съдовете и техният обем са от съществено значение за качеството на 

предоставяната услуга на населението, както и нейната себестойност и ефективност. 

До 2009 г. за събирането на смесени битови отпадъци в общината са използвани различни 

по вид и обем съдове – поцинковани кофи с обем 0,11 м3, метални контейнери с обем 1 

м3 и контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 м3. През периода 2009-2015 г. е извършена 

подмяна на използваните съдове и понастоящем на територията на цялата община се 

използват само един вид съдове. 

Към м. октомври 2015 г. на територията на община Кубрат се използват следните съдове 

за събиране на смесени битови отпадъци – 857 броя метални контейнери тип 

„Бобър“  с  обем  1,1  м3.  Съдовете  са  собственост  на  Община  Кубрат.  В следващата 

таблица е представен броят на съдовете в населените места на общината: 

 

Таблица 1.3.2. Налични съдове за събиране на смесени битови отпадъци в 

населените места на община Кубрат към м. октомври 2015 г. 
 

Населено място Брой налични съдове 

(контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 м3) 

гр. Кубрат 439 

с. Беловец 59 

с. Бисерци 37 
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Населено място Брой налични съдове 

(контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 м3) 

с. Божурово 20 

с. Горичево 18 

с. Задруга 22 

с. Звънарци 20 

с. Каменово 20 

с. Медовене 17 

с. Мъдрево 34 

с. Равно 20 

с. Савин 25 

с. Севар 44 

с. Сеслав 17 

с. Тертер 21 

с. Точилари 18 

с. Юпер 26 

Общо: 857 

Източник: Общинска администрация Кубрат 

 Използвана техника за транспортиране на смесени битови отпадъци 

Обслужването на съдовете за събиране на смесени битови отпадъци на територията на 

община Кубрат се извършва от 3 броя транспортни средства, осигурени от дружеството, 

на което е възложено изпълнението на дейността - „Еко 2015“ ЕООД, както следва: 

√ специализиран сметосъбиращ автомобил с марка „Мерцедес“ (производител 

Германия) – 1 брой; 

√ специализиран сметосъбиращ автомобил с марка „Исузу“ (производител 

Турция) – 2 броя. 

Информация за техническите характеристики на използваните транспортни средства в 

следващата таблица. 
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Таблица 1.3.3. Технически характеристики на използваните транспортни средства 

в община Кубрат 
 

Технически 

характеристики 

Транспортно средство № 

№ 1 № 2 № 3 

Марка и модел Мерцедес Еконик Исузу NPR66 Исузу NQB30 

Рег. № В9286РМ В0488РМ В9382РИ 

Година на производство 2001 2007 2005 

Тип на транспортното 

средство 

специализиран 

сметосъбиращ 

автомобил 

специализиран 

сметосъбиращ 

автомобил 

специализиран 

сметосъбиращ 

автомобил 

Производител (страна) Германия Турция Турция 

Обем на надстройката 10 тона 5 тона 3 тона 

Вид на използваното гориво дизелово гориво дизелово гориво дизелово гориво 

Персонал 1 шофьор и 2 
събирачи на 

отпадъци 

1 шофьор и 2 
събирачи на 

отпадъци 

1 шофьор и 2 
събирачи на 

отпадъци 

Източник: Общинска администрация Кубрат 

 

 Честота на събиране и извозване на смесените битови отпадъци в община 

Кубрат 

Битовите отпадъци се извозват въз основа на утвърдени със заповед на кмета на 

общината, за всяка календарна година, графици и маршрути за движение и 

последователност на обслужване на улиците, които при необходимост се актуализират с 

оглед ефективно управление на отпадъците. 

Честотата на събиране и извозване на смесените битови отпадъци от населените места в 

община Кубрат е както следва: 

√ за общинския център гр. Кубрат – един път седмично; 

√ за останалите 16 населени места в общината – три пъти месечно. 

Честотата е утвърдена със Заповед № 1246/29.10.2015 г. на кмета на община Кубрат. 

 Системи за разделно събиране на отпадъци 

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

стъкло, в т.ч. отпадъци от опаковки от тези материали 

С оглед ограничаване на количеството на рециклируемите отпадъци, постъпващи на депа 

и съобразно изискванията на ЗУО и Наредбата за опаковките и отпадъците от 

опаковки, община Кубрат е сключила договор за сътрудничество за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки с Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки 

„Булекопак” АД, притежаваща Разрешение № ООп-ОО-4-00/23.01.2013 г., издадено от 

министъра на околната среда и водите, посл. изм. с решение № ООп-ОО-4- 02/27.08.2015 

г. Договорът е сключен на 14.07.2014 г. със срок до 31.12.2017 г. 
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Съвместно с общината, Организацията по оползотворяване „Булекопак” АД е 

разработила Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на 

община Кубрат, приета с Решение № 377 по Протокол № 34/31.07.2014 г. на Общински 

съвет – Кубрат, която е неразделна част от договора. 

Основна цел на програмата е да осигури екологосъобразно и устойчиво управление на 

разделно събираните отпадъци от опаковки на територията на община Кубрат, съобразно 

действащото законодателство в Р. България и националните програмни документи 

съобразно стратегията за развитие на Община Кубрат, чрез което да се осигури: 

√ намаляване на количествата отпадъци, постъпващи на депа; 

√ увеличаване на количествата разделно събрани отпадъци на територията на 

община Кубрат; 

√ гарантирано екологосъобразно оползотворяване на разделно събраните 

отпадъци от опаковки; 

√ подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране 

и транспортиране на отпадъците от опаковки; 

√ подобряване на ефективността на използване на ресурсите; 

√ повишаване на общественото съзнание и промяна в поведението на 

населението. 

Съгласно сключения договор и разработената програма, Организацията по 

оползотворяване “Булекопак” АД има задължение да организира система за разделно 

събиране, транспортиране, сортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от 

опаковки на територията на общината и да осигури финансиране на цялостната 

реализация на програмата. Обслужването на системата се извършва от „А.С.А. България“ 

ЕООД, подизпълнител на “Булекопак” АД. 

Към м. октомври 2015 г. системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки 

обхваща общинския център – гр. Кубрат и следните населени места в общината: с.Севар, 

с.Беловец, с.Бисерци, с.Равно и с.Задруга. На територията на общината (в обхванатите 

населени места) са разположени и се обслужват 150 броя пластмасови контейнери тип 

„Бобър” с обем 1100 литра, собственост на “Булекопак” АД, разположени на 75 точки. 

Видът на контейнерите е следният: 

√ жълти контейнери – предназначени за събиране на отпадъци от хартиени, 

пластмасови и метални опаковки; 

√ зелени контейнери - предназначени за събиране на отпадъци от стъклени 

опаковки. 

Разположението на съдовете на определените от общината места е на групи (точки), 

всяка по два броя цветни контейнери - жълт и зелен с общ обем 2200 литра. 

Броят, видът и обемът на съдовете за разделно събиране на територията на община 

Кубрат е определен съгласно изискванията на чл. 24 от Наредбата за опаковките и 
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отпадъците от опаковки. За населените места в общината е приложен критерият за 

осигуряване на обем от 3300 литра на всеки 400 души. 

Местата за разполагане на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки 

са определени със Заповед № 909/02.09.2014 г. на кмета на община Кубрат, както следва: 

√ за гр. Кубрат – 41 точки, включващи 82 съда по 1100 литра; 

√ за с. Севар – 10 точки, включващи 20 съда по 1100 литра; 

√ за с. Беловец – 9 точки, включващи 18 съда по 1100 литра; 

√ за с. Бисерци – 8 точки, включващи 16 съда по 1100 литра; 

√ за с. Равно – 4 точки, включващи 8 съда по 1100 литра; 

√ за с. Задруга – 3 точки, включващи 6 съда по 1100 литра. 

С оглед изпълнението на задължението на кмета на общината по чл. 19, ал. 3, т. 6 от ЗУО 

за организирането на дейностите по разделното събиране на битови отпадъци от хартия 

и картон, метали, пластмаси и стъкло в договора за сътрудничество с “Булекопак” АД и 

програмата към него е включено и разделното събиране на битови отпадъци от хартия и 

картон, метали, пластмаси и стъкло, различни от опаковки. Отпадъците от тези 

материали се събират в посочените по-горе контейнери и се предават за рециклиране или 

оползотворяване. Чрез прилагането на програмата се цели постигането на 

количествените цели за рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и 

картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други 

източници, посочени в чл. 31 от ЗУО. 

Към м. октомври 2015 г. в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и 

битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло са обхванати 

административни, социални и обществени сгради, като от страна на “Булекопак” АД 

безвъзмездно са предоставени 70 броя съдове за разделно събиране (цветни картонени 

кошчета по 72 литра) в следните обекти: 

√ СОУ „Христо Ботев“ – гр. Кубрат – 22 броя съдове; 

√ ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Кубрат – 6 броя съдове; 

√ Професионална гимназия – гр. Кубрат – 4 броя съдове; 

√ ПУИ „Д-р Петър Берон“ - гр. Кубрат – 4 броя съдове; 

√ ЦДГ „Здравец“ – гр. Кубрат – 6 броя съдове; 

√ ЦДГ „Щастливо детство“ – гр. Кубрат – 4 броя съдове; 

√ ЦДГ „Славейче“ – гр. Кубрат – 2 броя съдове; 

√ Дневен център за хора с увреждания – гр. Кубрат – 2 броя съдове; 

√ ОПСУ – гр. Кубрат - 2 броя съдове; 

√ Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Кубрат – 2 броя съдове; 

√ Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кубрат - 2 броя съдове; 
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√ „Общинска служба по земеделие“ – гр. Кубрат - 2 броя съдове; 

√ „Бюро по труда“ – гр. Кубрат - 2 броя съдове; 

√ ПК „Наркооп“ – гр. Кубрат - 2 броя съдове; 

√ Общинска администрация – гр. Кубрат - 8 броя съдове. 

Условията и реда за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, метали, 

пластмаси и стъкло, в т.ч. отпадъци от опаковки от тези материали са регламентирани в 

Наредба № 6 за управление на отпадъците на територията на община Кубрат, приета 

от Общински съвет – Кубрат на основание чл. 22 от ЗУО. В наредбата са посочени и 

задълженията на ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 

административни сгради по отношение на тези отпадъци. 

 Разделно събиране на други масово разпространени отпадъци 

Във връзка с разширяване обхвата на системите за разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци и в съответствие с разпоредбите на съответните наредби, 

регламентиращи тяхното управление на 28.04.2014 г. Община Кубрат е сключила 

договори за сътрудничество за разделно събиране на излязло от употреба електрическо 

и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) 

и излезли от употреба гуми (ИУГ) с Организации по оползотворяване на тези видове 

масово разпространени отпадъци, притежаващи необходимите разрешения от министъра 

на околната среда и водите. Също така на 21.05.2014 г. е сключен договор за 

организиране на дейностите по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от 

употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на територията на община Кубрат с 

Организация по оползотворяване „Българска рециклираща компания“ АД-София. 

В следващата таблица е представена информация за Организациите по оползотворяване, 

които организират разделното събиране и последващото рециклиране и оползотворяване 

на съответния вид масово разпространени отпадъци на територията на община Кубрат. 

 

Таблица 1.3.4. Организации по оползотворяване, които организират разделното 

събиране и последващото рециклиране и оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци на територията на община Кубрат 
 

Вид масово 

разпространени 

отпадъци 

Организация по оползотворяване 

(ООп) на съответния вид МРО, с 

която Общината е сключила 

договор и № на разрешението на 

ООп по ЗУО 

Форма на 

възлагане 

Срок на 

договора 

Дружество, 

подизпълнител 

на ООп, 

извършващо 

дейностите 

Негодни за 

употреба батерии 

и акумулатори 

„Трансинс батери“ ООД-Варна 

№ООп-НУБА-05-00/28.02.2013г. 

Договор за 
сътрудничество 

28.04.2014 г.- 
28.04.2017 г. 

„Еко Варна“ ЕАД 

Излязло от „Трансинс технорециклираща 

компания“ ООД-Варна 

№ООп-ИУЕЕО-04-00/27.02.2013г., 

изм. №ООп-ИУЕЕО-04- 

01/22.04.2014г. 

Договор за 28.04.2014 г.- „Еко Варна“ ЕАД 

употреба сътрудничество 28.04.2017 г.  

електрическо и    

електронно    

оборудване    
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Вид масово 

разпространени 

отпадъци 

Организация по оползотворяване 

(ООп) на съответния вид МРО, с 

която Общината е сключила 

договор и № на разрешението на 

ООп по ЗУО 

Форма на 

възлагане 

Срок на 

договора 

Дружество, 

подизпълнител 

на ООп, 

извършващо 

дейностите 

Излезли от „Трансинс авторециклиращ Договор за 28.04.2014 г.- „Еко Варна“ ЕАД 

употреба гуми консорциум“ АД-Варна сътрудничество 28.04.2017 г.  

 №ООп-ИУГ-3-00/11.02.2013г.    

Излезли от „Българска рециклираща Договор за 21.05.2014 г.-  
употреба моторни компания“ АД-София сътрудничество 21.05.2019 г. 

превозни средства 
№ООп-ИУМПС-01-00/05.03.2013г.   

Източник: Общинска администрация Кубрат 

Съгласно сключения договор с Организация по оползотворяване „Трансинс батери“ 

ООД, системата за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори 

обхваща всички населени места в общината. Със Заповед №651/08.07.2014г. на кмета на 

Община Кубрат са определени местата за разполагане на съдове за разделно събиране на 

портативни батерии, които са негодни за употреба. 

Към м. октомври 2015 г. на определените места на територията на общината са 

разположени 26 броя съдове за събиране на негодни за употреба портативни батерии, 

предоставени от организацията по оползотворяване. Обслужването на съдовете се 

извършва от „Еко Варна“ ЕАД – подизпълнител на Организацията по оползотворяване 

„Трансинс батери“ ООД. 
 

Таблица 1.3.5. Места за разполагане и брой съдове за разделно събиране на 

портативни НУБА по населени места 
 

Населено 

място в 

общината 

Определено място за разполагане 

на контейнери за портативни 

батерии 

Адрес 

на определеното място 

Брой контейнери на 

ООп, разположени на 

определеното място 

гр. Кубрат Общинска администрация ул. „Княз Борис I“ №1 1 

гр. Кубрат Смесен магазин ул. „Генерал Гурко“ №1 1 

гр. Кубрат Магазин за промишлени стоки ул. „Цар Освободител“ №9 1 

гр. Кубрат Магазин за хранителни стоки ул. „Княз Борис I“ №5 1 

гр. Кубрат Магазин за промишлени стоки ул.“Цар Освободител“ №18 1 

гр. Кубрат Телевизионен сервиз – магазин 
ЕТ „Шиней“ 

ул. „Цар Симеон“ №6 1 

гр. Кубрат Търговски комплекс „Стиви“ ул. „Осми март“ №6 1 

гр. Кубрат СОУ „Христо Ботев“ ул. “Страцин“ №1 1 

гр. Кубрат ОУ „Христо Смирненски“ ул.“Лом“ №1 1 

гр. Кубрат Професионална гимназия ул.“Цар Иван Асен II“ №13 1 

гр. Кубрат ПУИ „Д-р Петър Берон“ ул. “Страцин“ №12 1 

с. Севар Смесен магазин-ЕТ „Фага плюс“ ул. „Цар Симеон“ №44 1 
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Населено 

място в 

общината 

Определено място за разполагане 

на контейнери за портативни 

батерии 

Адрес 

на определеното място 

Брой контейнери на 

ООп, разположени на 

определеното място 

с. Бисерци Смесен магазин- „Бисенер 
Кълъч“ 

ул. „Бисер“ №25а 1 

с. Горичево ЕТ „Хайрие Мустафа-Ралина“ ул. „Лудогорие“ №42 1 

с. Беловец Кметство с. Беловец ул. „Васил Левски“ №72 1 

с. Мъдрево Кметство с. Мъдрево ул.“Хан Кубрат“ №75 1 

с. Точилари Смесен магазин-ЕТ „Мутлу 1“ ул.“Цар Калоян“ №5 1 

с. Каменово Кметство с. Каменово ул. „Космос“ №5 1 

с. Савин Кметство с. Савин- ул. „Перущица“ №1 1 

с. Равно Магазин за хранителни стоки на 

ППК „Устрем“ 

ул. “Маршал Толбухин“ 

№20 

1 

с. Звънарци Смесен магазин-ЕТ „Делхи-82“ ул. „Кирил и Методий“ №26 1 

с. Божурово Смесен магазин-ЕТ „Джанико- 

Невин Юсеинова“ 

ул. “Адалберт Антонов“ №4 1 

с. Сеслав Кметство с. Сеслав ул.“Александър 
Стамболийски“ №38 

1 

с. Задруга Кметство с. Задруга ул. „Христо Ботев“ №22 1 

с. Юпер Кметство с. Юпер пл. „Оборище“№1 1 

с. Тертер Кметство с. Тертер ул. „Иван Вазов“ №1 1 

Източник: Общинска администрация Кубрат 

 

Системата за разделно събиране и последващо третиране на излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване на територията на общината се организира от 

Организация по оползотворяване „Трансинс технорециклираща компания“ ООД-Варна. 

Дейностите се извършват от дружество „Еко Варна“ ЕАД - подизпълнител на 

организацията. В съответствие със изискванията на Наредбата за излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване и сключения договор за сътрудничество между 

организацията по оползотворяване и общината е предвидено организиране на кампании 

за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване два 

пъти годишно. 

От подписването на договора до настоящия момент са проведени три кампании за 

разделно събиране на ИУЕЕО от населените места в общината, както следва: 

√ през периода 08.07 – 15.07.2014 г.; 

√ през периода 01.09 – 01.11.2014 г.; 

√ през периода 04.05 – 15.05.2015 г. 

Кампаниите за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване се оповестяват на сайта на Община Кубрат, като се предоставя информация 
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на населението за периода на провеждането им, видовете ИУЕЕО, които ще се събират 

и местоположението на пунктовете за разделно събиране. 

С оглед повишаване на ефикасността на системите за разделно събиране на МРО, през 

м. май 2015 г. в горепосочения период, е проведена съвместна кампания за събиране на 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба 

батерии и акумулатори. 

В допълнение към провежданите периодични кампании, в Общинска администрация – 

гр. Кубрат е разположен постоянно контейнер за разделно събиране на излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване. 

Съгласно сключения договор за сътрудничество, системата за разделно събиране на 

излезли от употреба гуми на територията на общината се организира и финансира от 

Организация по оползотворяване „Трансинс авторециклиращ консорциум“ АД-Варна. 

Дейностите се извършват от дружество „Еко Варна“ ЕАД - подизпълнител на 

организацията. 

Със Заповед №368/07.05.2014г. на кмета на Община Кубрат, съгласно Наредбата за 

изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, са определени местата за 

събиране на излезли от употреба гуми на територията на общината, както следва: 

√ Работилница за монтаж и баланс на гуми“ – с местоположение гр. Кубрат, ул. 

„Страцин“ № 6, ПИ с идентификатор 504.424 по КК на гр. Кубрат. 

Организирането на дейностите по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли 

от употреба моторни превозни средства на територията на община Кубрат е възложено 

на Организация по оползотворяване „Българска рециклираща компания“ АД-София, 

съгласно сключен договор на 21.05.2014 г. 

Паралелно с прилагането на системите за разделно събиране на горепосочените масово 

разпространени отпадъци от Организации по оползотворяване въз основа на сключени 

договори за сътрудничество с Община Кубрат, се извършва и събиране от частни фирми, 

притежаващи необходимите разрешения по чл. 35 от ЗУО. Дружествата експлоатират 

площадки, където могат да се предават определени видове масово разпространени 

отпадъци (МРО), както и други рециклируеми отпадъци. На площадките могат да бъдат 

предавани отпадъци както от населението, така и от индустриални и търговски обекти. 

В следващата таблица е представена информация за дружества, притежаващи 

разрешения и извършващи събиране на определени МРО на площадки на територията на 

общината: 
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Таблица 1.3.6. Дружества, извършващи събиране на масово разпространени отпадъци на територията на община Кубрат, 

местоположение на площадките и видове отпадъци, които се приемат 
 

Населено 

място 

Адрес/местоположение на 

площадката 

Юридическо лице, 

експлоатиращо площадката 

Номер на документа по 

чл. 35 от ЗУО 

Видове МРО, които се приемат на площадката 

Негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ 

гр. Кубрат ул. „Добруджа“ №56, 
ПИ с идентификатор 

40422.505.701 по КККР 

на гр. Кубрат 

ЕТ „Кристал-П-92-Пламен 
Добрев“- гр. Тутракан 

Разрешение 
№10-ДО-661-00/ 

13.06.2013 г. 

изм. №10-ДО-661-01/ 

03.11.2014 г. 

16 06 01* Оловни акумулаторни батерии 

гр. Кубрат ул. „Латинка“ 16 06 01* Оловни акумулаторни батерии 

гр. Кубрат кв. 117, имот с 

идентификатор 

№40422.505.2224 

„Бон Фер“ ЕООД – гр. Русе Разрешение 

посл. изм. 

№10-ДО-633-06/ 
21.01.2015 г. 

16 06 01* Оловни акумулаторни батерии 

16 06 02* Ni-Cd батерии 

16 06 04 - Алкални батерии (с изключение на 16 06 03) 

    16 06 05 - Други батерии и акумулатори 

    20 01 33* Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 
06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и 

акумулатори, съдържащи такива батерии 

    20 01 34 Батерии и акумулатори, различни от упоменатите 

в 20 01 33 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ 

гр. Кубрат кв. 117, имот с 

идентификатор 

№40422.505.2224 

„Бон Фер“ ЕООД – гр. Русе Разрешение 

посл. изм. 

№10-ДО-633-06/ 

21.01.2015 г. 

16 02 14 Излязло от употреба оборудване, различно от 

упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 

20 01 36 - Излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 

и 20 01 35 
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Населено 

място 

Адрес/местоположение на 

площадката 

Юридическо лице, 

експлоатиращо площадката 

Номер на документа по 

чл. 35 от ЗУО 

Видове МРО, които се приемат на площадката 

гр. Кубрат ул. „Добруджа“ №56, 

имот с идентификатор 

№40422.505.701 по 

КККР на гр. Кубрат 

ЕТ „Кристал-П-92-Пламен 

Добрев“ - гр. Тутракан 

Разрешение 
№10-ДО-661-00/ 

13.06.2013 г. 

изм. №10-ДО-661-01/ 

03.11.2014 г. 

16 02 13* Излязло от употреба оборудване, съдържащо 

опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове от 16 

02 09 до 16 02 12 

16 02 14 Излязло от употреба оборудване, различно от 

упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 

20 01 35* Излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21* и 20 01 23*, 

съдържащо опасни компоненти 

20 01 36* Излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21* ,20 01 23* 

и 20 01 35* 

гр. Кубрат ул. „Латинка“ 

Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ 

гр. Кубрат кв. 117, имот с 

идентификатор 

№40422.505.2224 

„Бон Фер“ ЕООД – гр. Русе Разрешение 

посл. изм. 

№10-ДО-633-06/ 
21.01.2015 г. 

16 01 04* Излезли от употреба превозни средства 

16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не 

съдържат течности или други опасни компоненти 

гр. Кубрат ул. „Добруджа“ №56, 

имот с идентификатор 

№40422.505.701 по 
КККР на гр. Кубрат 

ЕТ „Кристал-П-92-Пламен 

Добрев“ - гр. Тутракан 

Разрешение 
№10-ДО-661-00/ 
13.06.2013 г. 

изм. №10-ДО-661-01/ 

03.11.2014 г. 

16 01 04* Излезли от употреба превозни средства 

16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не 

съдържат течности или други опасни компоненти 

гр. Кубрат ул. „Латинка“ 16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не 

съдържат течности или други опасни компоненти 

Източник: ИАОС, Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци 
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1.3. Основни технически характеристики и капацитет на инфраструктурата за 

третиране на битови отпадъци – състояние към 2015 г. 

 Депо за депониране на битовите отпадъци 

Към момента на разработване на настоящата Програма битовите отпадъци от всички 

населени места в община Кубрат се депонират на регионалното депо на Регион за 

управление на отпадъците Разград – „Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“. 

Регионалното депо е въведено в експлоатация през 2009 г. с Решение за ползване 

№ СТ-05-851 от 27.07.2009 г., издадено от Дирекция за национален строителен контрол 

гр. София. Депото отговаря на действащите нормативни изисквания за изграждане и 

експлоатация на депа за отпадъци. Съгласно изискванията на Закона за опазване на 

околната среда и Закона за устройство на територията, преди въвеждането на депото в 

експлоатация е издадено комплексно разрешително (КР) №248-НО/2008. Комплексното 

разрешително е издадено на 11.08.2008 г. и влиза в сила на 20.09.2008 г. 

Местоположение на депото - община Разград, поземлен имот № 61710.19.277 в 

местността „Олян Бурлуг” в землището на гр. Разград. Площадката на депото е 

разположена на около 8 км североизточно от населеното място и заема площ от 109,5 

декара. Общият капацитетът на депото, което се състои от две клетки е 450240 т / 444900 

м3. 

Собственик и оператор на депото е Община Разград. „Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общините Разград, Лозница, Завет, Кубрат, Исперих, Самуил и Цар Калоян” 

се експлоатира от „А.С.А. България” ЕООД съгласно сключен договор по Закона за 

обществените поръчки № 238/20.07.2015 г. между Община Разград и дружеството. 

Срокът на договора е 60 месеца, считано от 20.07.2015 г. Регионалното депо работи на 7 

– дневна работна седмица. 

В следващата таблица са представени данни за депонираните отпадъци в регионалното 

депо през периода 2011 – 2014 г. – количество на депонираните битови отпадъци от 

община Кубрат, количество на депонираните битови отпадъци от останалите шест 

общини от Регион за управление на отпадъците Разград (Разград, Лозница, Завет, 

Исперих, Самуил и Цар Калоян), общото количество депонирани битови отпадъци от 

всички общини в региона, както и общото количество депонирани отпадъци, които са 

разрешени за приемане в регионалното депо, съгласно издаденото КР (битови, 

строителни и производствени неопасни отпадъци). 
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Таблица 1.3.7. Количество депонирани отпадъци в Регионалното депо 
 

Година 

Показател 
2011 2012 2013 2014 

Депонирани битови отпадъци 

от община Кубрат (тона), в т.ч.: 

- от населени места в общината, 

събрани от „Гранд Комерс-БГ“ 

ЕООД 

- от „Хидрострой“ АД 

1614,08 

 

 
1610,62 

 

3,46 

3065,78 

 

 
3065,26 

 

0,52 

4771,76 

 

 
4771,76 

3393,34 

 

 
3393,34 

Депонирани битови отпадъци 

от останалите общини в РСУО, 
използващи регионалното депо 

(тона) 

36427,06 43590,82 44090,44 39898,21 

Общо количество депонирани 

битови отпадъци на депото 
(тона) 

38041,14 46656,60 48862,20 43291,55 

Общо количество депонирани 

отпадъци на депото (тона), в т.ч. 

битови, строителни, 

производствени неопасни 

отпадъци 

45298,04 52475,22 53540,04 46708,85 

Източник: ИАОС, Годишни доклади за 2011, 2012, 2013 и 2014 г. за изпълнение на дейностите, за които 

е предоставено КР № 248-НО/2008 г. 

Анализът на данните, представени в таблицата показва, че средногодишното количество 

депонирани битови отпадъци от община Кубрат през периода 2012-2014г. възлиза на 8% 

от общото количество депонирани битови отпадъци от всички общини, които използват 

регионалното депо (2012 г. – 6,6%; 2013 г. – 9,8%; 2014 г. – 7,8%). 

Общият капацитетът на регионалното депо, което се състои от две клетки е 450240 т / 

444900 м3. Капацитетите на клетка 1 и клетка 2 са съответно 197847 т и 252393 т. 

Проектният капацитет на клетка 1 е достигнат. Понастоящем се извършва депониране и 

запълване на клетка 2. По данни от Годишния доклад за 2014 г. за изпълнение на 

дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 248-НО/2008 г., 

остатъчният капацитет на депото към 31.12.2014 г. възлиза на 193838 т. Отчитайки 

годишните количества на депонираните отпадъците, експлоатацията на депото може да 

продължи в рамките на следващите две-три години. 

Във връзка с регионализацията при управлението на отпадъците, община Кубрат е 

включена в Регион Разград заедно с община Разград, община Завет, община Исперих, 

община Лозница, община Самуил и община Цар Калоян, като регионът е посочен в 

Списъка на регионите и регионалните сдружения за управление на отпадъците, 

представен в Приложение 2 от НПУО 2014-2020 г. Първоначалното групиране на тези 

общини в един регион за управление на отпадъците е направено с Националната 

програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2003 – 2007 г. Обхватът 

на региона е запазен в Националната програма за управление на дейностите 
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по отпадъците (2009 – 2013г.), както и в действащия Национален план за управление на 

отпадъците за периода 2014 – 2020 г. 

С оглед осигуряване на необходимия капацитет за депониране на битовите отпадъци от 

регион Разград са извършени предпроектни проучвания и е изготвен проект за 

разширение на регионалното депо. Финансирането на предпроектните проучвания е 

получено след кандидатстването на Община Разград като водеща община и партньори 

общините Исперих, Завет, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар Калоян с проектно 

предложение за техническа помощ по  Оперативна  програма  „Околна  среда  2007-2013 

г.“ 

При изпълнението на Договор № 58231-С002/29.12.2008 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“за 

Проект № 58231-30-334 „Подготовка на проект за управление на отпадъците на 

територията на регион Разград“ с референтен номер на процедурата 

BG161РО005/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по 

приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ са изготвени 

проекти за реализацията на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на 

неопасни отпадъци от регион Разград“. 

Основните дейности, предвидени за реализация на интегрираната система са: 

– изграждане на инсталации за предварително третиране на отпадъците от регион 

Разград; 

– разширение на съществуващото Регионално депо – I етап с цел увеличаване срока 

му на експлоатация и осигуряване на екологосъобразно третиране на отпадъците 

от региона. 

Изготвено е инвестиционно предложение за изграждане на „Интегрирана система от 

съоръжения за третиране на неопасни отпадъци от регион Разград“, за реализацията на 

което е издадено положително решение по оценка на въздействието върху околната 

среда от директора на РИОСВ – Русе. 

Инвестиционното предложение се предвижда да се осъществи в три имота от землището 

на град Разград и един имот в землището на с. Ясеновец, които са собственост на Община 

Разград. 

В следващата таблица е представен капацитетът на съоръженията, включени в 

интегрираната система. 
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Таблица 1.3.8. Капацитетът на съоръженията, включени в интегрираната система 

за третиране на неопасни отпадъци от регион Разград 
 

Вид на съоръжението Капацитет / Продукт 

Инсталация за компостиране Капацитет на вход: 3000 т/год зелени отпадъци и 

биоотпадъци (разделно събрани) 

Продукт: 1200 т/год компост 

Инсталация за сепариране Капацитет: 40000 т/год (неопасни отпадъци) 

Продукт: 9208 – 9500 т/год рециклируеми отпадъци; 
3600 т/год RDF 

Депо за неопасни отпадъци 28000 т/год (остатък от сепариране) 

 
 

Проектът предвижда разширение на регионалното депо (етап II) - изграждане на две нови 

клетки за депониране с общ капацитет 850000 м3 на площ от 30 дка с период на 

експлоатация до 2041 г. и изграждане на допълнителна инфраструктура за обслужване 

на площите на разширението на депото и инсталациите за третиране на газове от депото 

и отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъци, трасетата на площадков 

електропровод, водопровод и канализация. Също така са осигурени терени за бъдещо 

разширение на депото (етап III) до 2066 г. 
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 Инсталации за биоразградими и биоотпадъци 

Към м. октомври 2015 г. на територията на община Кубрат, както и в Регион за 

управление на отпадъците Разград не функционират инсталации за биоразградими и 

биоотпадъци. 

За третирането на тези отпадъци са изготвени предпроектни проучвания и проекти, като 

част от Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци от 

регион Разград, описана по-горе. 

В инсталацията за компостиране се предвижда да се третират зелени отпадъци и 

отпадъци от пазари за плодове и зеленчуци, разделно събрани. 

В рамките на площадката се предвижда обособяването на няколко производствени и 

спомагателни участъка: 

– приемна зона; 

– складови помещения за съхранение на входящите отпадъци; 

– производствен участък – подготовка за компостиране – отделяне на примесни 

материали и шредиране; 

– производствен участък – компостиране; 

– складова зона – временно съхранение на компоста до доузряване; 

– площадка за временно съхранение на готовия компост; 

– навес за механизацията. 

Технологичният процес на компостиране се състои от следните операции: 

– входящ контрол: Контролът на постъпващите количества зелени отпадъци от 

паркове и градини и разделно събраните биоразградими отпадъци от пазарите ще 

се осъществява в рамките на приемната зона на инсталацията; 

– разтоварване и визуална проверка: Разтоварването ще се извършва на площадка, 

оразмерена за върхово натоварване (1500 т) с площ около 2000 кв.м. На 

площадката ще се извършва визуален контрол на доставените отпадъци за 

компостиране с цел грубо отстраняване на примеси – стъкло, найлонови торбички 

, пластмаса, метали, камъни и др.; 

– временно съхранение на входящите отпадъци (непреработената зелена маса): 

Временното съхранение на непреработената зелена маса се съкращава 

максимално с цел избягване възникването на анаеробни процеси; 

– шредиране, смесване и оформяне на редове: След отстраняване на примесите, 

подлежащите на компостиране материали се раздробяват и хомогенизират в 

дробилка за зелена маса. С помощта на челен товарач обработените материали ще 

се оформят в редове с разстояние между тях от 0.5÷4.5 м с цел осигуряване на 

възможност за преминаване на машината за обръщане на материала; 



ОБЩИНА КУБРАТ 

  Програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 г.  

155 

 

 

– компостиране: През началните фази на компостиране – мезофилна и термофилна 

фаза – се предвижда обръщането на куповете да се извършва от 3 до 5 пъти 

седмично. По този начин ще се гарантира равномерното  разпределение на 

образуваната топлина и влажност и равномерно аериране. Предвижда се 

използване на устройство за измерване на влагата и температурата в куповете с 

цел контрол на процеса и осигуряване на оптимални параметри на процеса. При 

необходимост от повишаване на влагата с цел достигане на оптимални параметри 

за процеса се предвижда оросяване на куповете от резервоар за повърхностни 

води от площадката за компостиране и инфилтрирани от компостните редове 

отпадъчни води; 

– пресяване на компостираните материали: След 12-та седмица компостираният 

материал ще се пресява за отделяне на едри недоразградени остатъци и примеси. 

Предвижда се пресяването да се извършва в барабанно сито, като 

недоразградените отпадъци ще се връщат в началото на процеса и ще се смесват 

с пресните материали, подлежащи на компостиране; 

– временно съхранение на готовия компост: Пресетият готов компост се предвижда 

да се складира в рамките на площадката до 6 месеца. С цел запазване качествата 

на готовия компост се предвижда покриването му с полупропускливи текстилни 

покрития. 
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Фигура 1.3.2. Технологична блок-схема на инсталацията за компостиране 

Предвиденият капацитет на инсталацията за компостиране е 3000 т/год. зелени отпадъци 

и биоотпадъци, а производителността на инсталацията – 1200 т/год. компост. 

 Инсталации за предварително третиране /сепариране, сортиране и др./ на битови 

отпадъци 

Към м. октомври 2015 г. на територията на община Кубрат, както и в Регион за 

управление на отпадъците Разград не функционират инсталации за предварително 

третиране /сортиране, сепариране/ на битови отпадъци. 

Изготвени са предпроектни проучвания и проекти за изграждане на инсталация за 

сепариране на битови отпадъци, като част от Интегрирана система от съоръжения за 

третиране на неопасни отпадъци от регион Разград, описана по-горе. 

В инсталацията ще постъпват смесените битови отпадъци от общините в регион Разград, 

като в резултат от експлоатацията й се предвижда количествата битови отпадъци, 

постъпващи в клетките за депониране да намалеят с около 32% годишно спрямо общото 

количество битови отпадъци, постъпващи на площадката. 
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Технологичният процес на сепариране се състои от следните операции: 

– входящ контрол на отпадъците – доставка и приемане, документация; 

насочване към халето за сепариране или клетките за депониране: Отпадъците ще 

се доставят на площадката със сметосъбиращите и сметоизвозващи машини, 

обслужващи регион Разград. След преминаване на контрола автомобилът се 

насочва към площадката за разтоварване на отпадъци – инсталация за сепариране, 

инсталация за компостиране или клетка за депониране – в зависимост от състава 

на превозваните отпадъци; 

– разтоварване на отпадъците и визуален контрол; 

– зареждане на сепариращата инсталация – транспортна лента 1: След 

разтоварване отпадъците се прехвърлят върху подземната част на зареждащата 

транспортна лента с помощта на челен товарач. Доставените едрогабаритни 

отпадъци, неподходящи за третиране в инсталацията, се отстраняват в зависимост 

от вида на отпадъка; 

– отделяне на фракциите до 80 мм чрез пресяване: Във фракциите до 80 мм се 

съдържат предимно инертни материали и биоразградими отпадъци. Отделянето 

на тези отпадъци се извършва в пресевната част на инсталацията, като на входа  й 

са предвидени ножове за разкъсване на торбичките. Материалите, преминали през 

ситото, се изнасят с помощта на транспортни ленти в контейнер, и в последствие 

към клетката за депониране; 

– ръчно сортиране: Фракциите с размери по-големи от 80 мм, задържани от ситото, 

преминават ръчно сортиране с цел отделяне на материалите, подлежащи на 

рециклиране. Сортирането се извършва в бавнодвижеща се транспортна лента, по 

протежение на която са разположени работните места на сортировачите. Сортират 

се фракции както следва: твърд картон и велпапе (PAP); хартия; полиетилен 

терафталат (РЕТ) – бял; полиетилен терафталат (РЕТ) 

– цветен; полипропилен и полиетилен, PVC и други; стъкло и немагнитни 

метали. 

След ръчното сортиране фракциите по-големи от 80 мм, както и фракциите по- 

малки от 80 мм преминават през магнитни сепаратори; 

– отделяне на металите чрез магнитни сепаратори: Предвижда се монтиране на 

два магнитни сепаратора, разположени над изнасящата преминалите през ситото 

отпадъци лента (фракции по-малки от 80 мм) и над лентата за ръчно сортиране 

след сортировъчната инсталация (за фракции по-големи от 80 мм). Магнитните 

сепаратори ще са с постоянни магнити. За събиране на отделените метали ще се 

използват контейнери, разположени под сепараторите; 

– отделяне на леки фракции чрез автоматизирано отвяване с цел 

оползотворяването им като гориво от отпадъци (RDF) извън площадката: 

Неотделените при ръчното сортиране материали (хартия, пластмаса, картон, 

дърво, кожи) могат да бъдат оползотворени като гориво от отпадъци (RDF). 

Отделените материали са основно найлонови торбички, хартия и други 

пластмаси. Отделените леки фракции се балират с цел намаляване обема им. 
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Предвижда се монтиране на съоръжение за отвяване, в което леките фракции ще 

се разделят от общия обем отпадъци на база плътност и въздушно съпротивление. 

Съоръжението ще е затворено, а отработеният въздух ще се изпуска в 

атмосферата след филтриране; 

– балиране на сепарираните отпадъци, подлежащи на рециклиране и RDF: 

Балирането е предвидено като дейност към инсталацията за сепариране с цел 

намаляване обема на отпадъците, подлежащи на рециклиране. По този начин 

значително ще се намалят транспортните разходи за транспортирането на 

отделените материали до мястото за рециклиране. Процесът на балиране ще бъде 

изцяло автоматизиран; 

– временно съхраняване на балираните материали до предаването им за 

последващо третиране: Временно съхраняване е предвидено за сортираните 

оползотворими материали, както и за отделените от потока битови отпадъци 

опасни такива. За съхраняване на опасните отпадъци е предвиден закрит склад, с 

плътна настилка; 

– извозване на отпадъците, подлежащи на депониране към клетките за 

депониране: Предвижда се отпадъците да се извозват до клетката за депониране 

ежедневно. Ще се използват контейнери – 20 куб.м. На депониране подлежи 

фракцията с размери по-малки 80 мм, както и остатъчната фракция след ръчно и 

механично сортиране. 

 

 

Фигура 1.3.3. Технологична блок-схема на Инсталацията за сепариране 
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Капацитет на инсталацията за сепариране – 40 000 т/год.; 

Среднодневно количество: 128 т/ден; 

Максимално дневно количество: 167 т/ден. 

Предвидено е площадката за сепариране на отпадъци да се разположи в южната част на 

Регионално депо – Разград, непосредствено до входа на депото. 

2. Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване 

С приетия през 2012 г. Закон за управление на отпадъците отпадна задължението на 

общините да осигуряват депа за строителни отпадъци. Общините имат ангажименти 

относно управлението на строителни отпадъци от ремонтни дейности на домакинствата. 

Към момента на разработване на настоящата Програма на територията на община Кубрат 

не се експлоатира депо за строителни отпадъци. При извършване на ремонтни дейности, 

домакинствата се насочват за предаване на образуваните строителни отпадъци за 

депониране на Регионално депо за неопасни отпадъци – Разград. 

По проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2014 г.“, описан в 

т. 1, са разработени инвестиционни проекти за разширение на Регионалното депо, в които 

е предвидена площадка за разполагане на съоръжение за предварително третиране на 

строителни отпадъци – мобилна инсталация за третиране на строителни отпадъци. 

В инсталацията ще постъпват строителните (инертни) отпадъци от общините в регион 

Разград с цел намаляване на обема им и осигуряване на възможност за повторното им 

използване. 

Към инсталацията за третиране на строителните отпадъци е предвидено обособяване на 

следните производствени и спомагателни участъци: входящ контрол на постъпващите 

отпадъци; производствен участък – инсталация за раздробяване на отпадъците; складова 

зона – временно съхраняване на постъпилите за обработка строителни отпадъци, 

временно съхраняване на рециклираните строителни отпадъци. 

Технологичният процес за третиране на строителните отпадъци се състои от следните 

операции: 

– входящ контрол на постъпващите строителни отпадъци – визуален и 

документален: При пристигане транспортните средства се претеглят, проверява 

се документация, съпровождаща транспортираните строителни отпадъци, 

извършва се оглед за вида на отпадъците; 

– раздробяване на строителните отпадъци: Отпадъците, предназначени за 

преработка, се вкарват в бункер и чрез вибрационна пречиствателна решетка 

(сито) постъпват в ударна дробилка. След натрошаването им се подават към 

лентов транспортьор, на който има електромагнит за отделяне на железните 

елементи. 

С цел възможност за последващо използване се предвижда натрошеният 

материал да се подава към сортировъчното устройство за отделните фракции. 
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Всички фракции, получени при преработката е необходимо да бъдат 

съпроводени със сертификат за качество на готовото изделие; 

– Временно съхраняване на получените фракции до последващо използване. 
 

 

Фигура 1.3.4. Технологична блок-схема на инсталацията за строителни 

отпадъци 

 
 

 3. Инсталации и съоръжения за третиране на утайките от ПСОВ 

Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Кубрат е изградена през 80-те години 

на миналия век. При първият етап е построено механично стъпало, биобасейн, два броя 

вторични вертикални утаители, четири двойки двуетажни утаители, където се е 

стабилизирала утайката и обслужващи сгради: административна сграда, стопанска 

сграда, комбинирана помпена станция, хлораторно и ел. подстанция. 

През периода 2009-2011 г. е реализиран проект „Техническа помощ за подготовка на 

проект „Строителство и реконструкция на вътрешна В и К мрежа на Кубрат и 

разширение на ПСОВ“ по процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за 

подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма 

„Околна среда 2004-20013 г.“, в рамките на който е изготвен проект за разширението на 

ПСОВ. 

Изготвеното проектно предложение № DIR-51011116-129 „Строителство и 

реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и 

разширение на Пречиствателната станция за отпадъчни води“ е одобрено с Решение 

№290/15.08.2012 г. на ръководителя на управляващия орган на ОПОС 207-2013 г. и с 

Община    Кубрат    е    сключен    Договор    №    DIR-51011116-C042/30.08.2012    г.  за 
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предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 

2007 – 2013 г.”, процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.” по 

приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 

води”. 

През периода 2013-2015г. са извършени строителните дейности по проекта, включващи 

полагането на 35,92 км нова канализационна мрежа, реконструкция на 35,50 км 

водопроводна мрежа, изграждане и оборудване на канализационни помпени станции. 

Изпълнението на предвиденото по проекта разширение, реконструкция и модернизация 

на ПСОВ гр. Кубрат е финализирано през 2014 г. и през 2015 г. обектът е приет от 

държавна приемателна комисия. 

След реализацията на проекта технологична схема на пречистване на отпадъчните води 

на ПСОВ гр. Кубрат включва три етапа. 

Първият етап е механичното пречистване на отпадъчните води. Той се осъществява в 

началото на технологичния процес и представлява отстраняването на грубите и фини 

отпадъци и минерални примеси от отпадъчните води. Изградена е нова сграда за 

механично пречистване на водата със задържателен резервоар. 

Вторият етап е биологичното пречистване на отпадъчните води. Процесите протичат в: 

- еднобасейнови биологични реактори, работещи на прекъснат режим – SBR; 

- обеззаразяване в контактен резервоар. 

Третият етап от пречистването на отпадъчните води е обработването на утайките. 

Процесите на третиране на утайката целят нейното стабилизиране, обезводняване и 

транспортирането извън площадката на ПСОВ. 

Третиране на утайките 

Технологичната схема по пътя на утайката включва уплътняване, хомогенизиране и 

обезводняване на излишната утайка. Полученият краен продукт може да се използва за 

наторяване или рекултивация на терени след доказване на неговата годност и издаване 

на съответното разрешение от Министерството на здравеопазването и Министерството 

на земеделието и храните. 

– Силоз за утайки 

Посредством потопяеми помпи излишната активна утайка се извежда към силоз. Силозът 

за утайки служи за регулиране на неравномерното изпомпване на утайката. Това е 

следствие на цикличната работа на SBR. Оборудван е с миксер и потопяема помпа за 

утайки. Съоръжението работи с прекъснато действие според предварително определени 

по време на пуско-наладъчните работи и заложени в програмируемия контролер времена 

за работа и пауза на инсталираното оборудване. 

– Утайкоуплътнител за стабилизирана утайка 

След силоза, утайката се препомпва към утайкоуплътнител за стабилизирана утайка. 

Необходимият времепрестой на утайката за уплътняване е около 8 часа. След отделяне 
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на получилия се филтрат се включва миксер за хомогенизиране на утайката. На дъното 

на утайкоуплътнителя са монтирани помпи за стабилизирана утайка, които изтласкват 

уплътнената стабилизирана утайка с влажност 95% до захранваща винтова помпа. От там 

утайката се подава за механично обезводняване посредством шнекова преса. 

– Инсталация за обезводняване на утайки 

Механичното обезводняване на стабилизираната уплътнена утайка се извършва чрез 

шнекова преса. Тя е с коничен шнеков вал и цилиндрични сита, от където се подразделя 

на зона на постъпване, трикомпонентна зона на сгъстяване и обезводняване, както и зона 

на пресоване с пневматичен конус с противоналягане. 

В първия пресяващ сектор бързо се филтрира надутаечната вода, чрез една голяма 

свободна повърхност при минимално предварително налягане чрез захранващата помпа. 

Датчик за налягане в зоната на постъпване измерва предварителното налягане и по този 

начин осигурява постоянно високо качество на филтрата. 

Във втория пресяващ сектор посредством коничен шнеков вал се редуцира обемът в 

шнековите спирали и утайката се притиска навън към ситото и така се обезводнява, при 

което дебелината на филтърния кек непрекъснато се редуцира. 

В третия пресяващ сектор при минимална дебелина на филтърния кек от утайката се 

пресова останалата вода. За целта се напасва силата на пресоване и по този начин 

налягането на обезводняване на пневматичния пресоващ конус. 

Обезводнената утайка се притиска, чрез транспортиращото въздействие на шнековия вал 

покрай пресоващия конус в разтоварващата камера. Чрез регулиране оборотите на 

шнековия вал може да бъде напаснато времето на престой в шнековата преса и по този 

начин времето на филтрация към индивидуалните изисквания спрямо подлежащата на 

обезводняване утайка. 

– Аварийни изсушителни полета 

Аварийните изсушителни полета на площадката на ПСОВ гр. Кубрат са предвидени за 

аварийно складиране на утайката в случай на ремонт на филтърпресата или липса на 

транспорт за извозване на механично обезводнената утайка. 

Аварийните изсушителни полета са проектирани с възможност за 4 месечно складиране 

на утайката от цялата ПСОВ. Утайката в аварийните изсушителни полета се обезводнява 

до 30-35% суха маса или влажност 65-70%. 

 4. Основни изводи и препоръки 

Анализите на развитието и състоянието на инфраструктурата за събиране, 

транспортиране и третиране на битовите отпадъци, строителните отпадъци и утайки от 

ПСОВ дават основание да се направят следните основни изводи и препоръки: 

 Във всички населени места на територията на община Кубрат се извършва 

организирано събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци, като 

системата обхваща 100% от населението на общината; 

 Общината е осигурила съдове и техника за събиране и извозване на смесените 

битови отпадъци; 
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 Смесените битови отпадъци от всички населени места на територията на община 

Кубрат се депонират на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините 

Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян, отговарящо на 

нормативните изисквания. Собственик и оператор на депото е Община Разград. 

Регионалното депо се експлоатира от „А.С.А. България” ЕООД; 

 Чрез сътрудничество с Организации по оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци, притежаващи разрешения от МОСВ, Община Кубрат е 

осигурила инфраструктура за събиране, транспортиране и последващо 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци, както следва: 

- за отпадъци от опаковки – договор за сътрудничество с ООп “Булекопак” АД; 

- за негодни за употреба батерии и акумулатори – договор за сътрудничество с 

ООп „Трансинс батери“ ООД; 

- за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване - договор за 

сътрудничество с ООп „Трансинс технорециклираща компания“ ООД; 

- за излезли от употреба моторни превозни средства - договор за сътрудничество 

с ООп „Българска рециклираща компания“ АД; 

- за излезли от употреба гуми - договор за сътрудничество с ООп „Трансинс 

авторециклиращ консорциум“ АД; 

 В изпълнение на законодателното изискване за регионално управление на 

битовите отпадъци, Община Кубрат членува в Регионално сдружение за 

управление на отпадъците на Регион Разград, заедно с общините Разград, 

Лозница, Исперих, Завет, Самуил и Цар Калоян; 

 Към момента на разработване на програмата, на територията на община Кубрат 

не функционират съоръжения и инсталации за сепариране и компостиране на 

битови отпадъци; 

 С оглед постигане на количествените цели за рециклиране и оползотворяване на 

отпадъците, за които са отговорни местните власти, общините от Регион Разград, 

с водеща община Разград, са предприели действия относно извършването на 

предпроектни проучвания и изготвянето на проекти за реализацията на 

„Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци от 

регион Разград“. Финансирането на дейностите е предоставено по проект за 

техническа помощ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013 г.“. В рамките на интегрираната система е предвидено 

изграждането на инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци 

от региона (инсталация за сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране 

на разделно събрани зелени отпадъци и биоотпадъци) и разширение на 

съществуващото Регионално депо – I етап, с цел увеличаване срока му на 

експлоатация и осигуряване на екологосъобразно третиране на отпадъците от 

региона. Също така в разработените инвестиционни проекти е предвидена 

площадка за разполагане на съоръжение за предварително третиране 
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на строителни отпадъци – мобилна инсталация за третиране на строителни 

отпадъци; 

 Планираният капацитет на посочените съоръжения е достатъчен за третиране на 

отпадъците, които се генерират на територията на регион Разград (в т.ч. на 

територията на община Кубрат) и за постигане на количествените цели за 

рециклиране и оползотворяване на отпадъците, за които са отговорни местните 

власти; 

 Препоръки: Предприемане на действия, съвместно с останалите общини от 

Регион Разград, за изграждане на предвидените регионални съоръжения за 

третиране на отпадъците чрез разработване и предоставяне на проектно 

предложение по Приоритетна ос 2: „Отпадъци“ на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“; осигуряване на необходимото оборудване и 

техника за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4 

 
АНАЛИЗ НА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ ЗА 

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ОСЪЩЕСТВЕНИ 

МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
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АНАЛИЗ НА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ 

НА ОТПАДЪЦИ И ОСЪЩЕСТВЕНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

Настоящото приложение съдържа анализ на общинските депа за битови и строителни 

отпадъци с прекратена експлоатация. 

Анализът има за цел да отговори на следните въпроси: 

 Какви е съществуващото състояние по отношение на закриването, 

рекултивацията и последващия мониторинг на общинските депа за отпадъци с 

преустановена експлоатация на територията на община Кубрат? 

 Необходими ли са допълнителни мерки за изпълнение на изискванията на 

националното законодателство относно депата за отпадъци с преустановена 

експлоатация на територията на общината? 

Информационно осигуряване на анализа 

За осигуряване на необходимата информация за анализа са използвани действащи 

програмни документи на Община Кубрат (Програма за управление на дейностите по 

отпадъци за периода 2009-2015 г., Програма за опазване на околната среда за периода 

2009-2014 г.) и периодичните отчети за тяхното изпълнение; данни от целево изготвен 

въпросник във връзка с разработване на настоящата общинска Програма за управление 

на отпадъците за периода 2015-2020 г.; планове за привеждане на съществуващи депа  за 

отпадъци в съответствие с нормативните изисквания; проекти за закриване и 

рекултивация на депа за отпадъци на територията на общината, решения и заповеди на 

Директора на РИОСВ - Русе относно утвърждаване на плановете за привеждане в 

съответствие и преустановяване експлоатацията на депата; сключени договори за 

рекултивация и др. 

Депа на територията на община Кубрат с преустановена експлоатация 

До влизането в сила на Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията 

за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, депонирането на битовите и 

строителните отпадъци, образувани на територията на община Кубрат се е извършвало 

на общинското депо за неопасни отпадъци в местност „Кошарите“, землище на гр. 

Кубрат и 27 сметища в землищата на останалите шестнадесет населени места. В 

съответствие с разпоредбите на § 5, ал. 2 от Наредба № 8 за депото и сметищата са 

изготвени Планове за привеждане на депата в съответствие с нормативните 

изисквания. Плановете са утвърдени от РИОСВ – Русе със съответни мерки и срокове за 

тяхното изпълнение. 

Съгласно изискванията на законодателството по управление на отпадъците, Община 

Кубрат е предприела действия за преустановяване експлоатацията и закриване на 

съществуващото общинско депо и селски сметища, които не отговарят на  нормативните 

изисквания за депониране на отпадъци. 
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1. Закриване и рекултивация на общинското депо за отпадъци 

Общинското депо за отпадъци е отредено през 1988 г. с Протокол от 23.03.1988 г. на 

комисия, съгласно Заповед № 82/26.02.1988 г. на председателя на ОбНС гр. Кубрат, 

съобразно действащата практика по отреждане на терени за депониране на отпадъци в 

страната към този период. 

Депото е разположено в местност „Кошарите“ в землището на гр. Кубрат – на югозапад 

от регулацията на града на около 1,1 км по въздушна линия. Отредената площ за 

депониране на отпадъци на общинското депо е 13,7 дка, а фактически заетата площ по 

геодезично заснемане от м. декември 2009 г. е 32,659 дка. На депото са депонирани 

битови, строителни и производствени неопасни отпадъци. Депото не отговаря на 

действащата нормативна база – няма изграден дънен изолиращ екран; не се извършва 

отвеждане на инфилтрата; няма изградена газоотвеждаща система и има пряк риск от 

замърсяване на въздуха, повърхностните и подземните води, почвите. 

С оглед на това и в съответствие с разпоредбите на § 5, ал. 2 от Наредба № 8 от 24 август 

2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Община 

Кубрат е изготвила План за привеждане на депото в съответствие с нормативните 

изисквания. Планът е утвърден с Решение № Р-ДО-11-01/09.05.2005 г. на Директора на 

РИОСВ – Русе. 

Експлоатацията на депото е преустановена през м. юли 2009 г. на основание Заповед 

№ 275/16.07.2009 г. на Директора на РИОСВ – Русе. 

В рамките на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект в 

сектор Управление на отпадъците на регион Разград”, финансиран по Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.“, през 2010 г. е изготвен технически проект за 

рекултивация на съществуващото общинско депо на община Кубрат. През 2012 г. 

проектът е одобрен за финансиране от ПУДООС към МОСВ съгласно Постановление 

№ 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на 

регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения 

за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа 

за битови отпадъци. 

През 2013 г. община Кубрат е провела процедура по Закона за обществените поръчки за 

избор на изпълнител и е сключен Договор № 69/12.07.2013 г. с „Експрес Гаранцион” 

ООД за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рекултивация на съществуващо 

общинско депо в Община Кубрат“. Изпълнението на дейностите, включващи техническа 

и биологична рекултивация на депото и финансирането на рекултивацията на обща 

стойност 599899,13 лв. се извършва на етапи в периода 2013-2015 г. Дейностите се 

финансират по договор №9257/2013 г. между Община Кубрат и ПУДООС, чрез 

безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ 

(договор № DIR-51222031-C001). 

Техническата рекултивация на депото е приключила през м. ноември 2013 г. С протокол 

от 27.11.2013 г. на комисия, назначена със заповед на кмета на община Кубрат е приет 

етап „Техническа рекултивация” на обект „Рекултивация на 
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съществуващо общинско депо в община Кубрат”. Изпълнени са всички, заложени в 

проекта дейности по техническата рекултивация, както следва: 

 Предотвратяване постъпването на повърхностни води – изградени са два броя 

необлицовани охранителни канавки и две облицовани отводнителни канавки; 

 Вертикално планиране в т.ч.: 

- изгребване на насипаните извън отредената площ отпадъци; 

- преоткосиране и вертикално планиране на съществуващото депо; 

- разстилане, подравняване и уплътняване на отпадъците; 

 Горен изолиращ екран в т.ч.: 

- изграждане на газоотвеждаща система, включваща три броя събирателни 

кладенци за образувалият се в тялото на депото биогаз, чрез три вертикални сондажни 

кладенци; 

- полагане на газоотвеждащи ленти от промита речна баластра; 

- полагане на геотексил над газоотвеждащите ленти; 

- полагане на изравнителен слой от земни маси; 

- полагане на минерален запечатващ пласт от глини; 

- полагане на рекултивиращ пласт от земни маси и хумусна почва; 

 За провеждане на мониторинг на депото: 

- изградени са предвидените по проекта 3 броя газоотвеждащи кладенци – за 

контрол на газовите емисии; 

- изградени са два мониторингови пункта за контрол на повърхностните води: 

един на дерето над депото и един на дерето под депото по координати на проекта. Поради 

разширение на тялото на депото са изградени три мониторингови пункта за контрол на 

подземни води – един над депото и два под депото; 

- изградени са три броя топографски репери. 

Биологичната рекултивация на депото се извършва през 2014 и 2015 г. и включва 

минерално торене, засяване на подходящи за условията тревни смески и отгледни 

мероприятия – подхранване с амониева селитра и косене. 

Следексплоатационни грижи и мониторинг на общинското депо за отпадъци - 

действащата Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за 

изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци изисква да се осъществява поддръжка и 

следексплоатационни грижи за площадката на депото след негово закриване, в т.ч. 

контрол и наблюдение на параметрите на околната среда за най-малко 30 години след 

закриване на депото или за друг срок, определен по преценка на компетентния орган, 

като се отчетат потенциалната опасност за човешкото здраве и околната среда. 

Поддръжката и следексплатационните грижи се осъществяват в съответствие с план за 

контрол и мониторинг съгласно Приложение 3 на цитираната наредба. 
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За общинското депо за отпадъци в местност „Кошарите“ в землището на гр. Кубрат е 

изготвен План за контрол и мониторинг като част от проекта за рекултивация. Източник 

на финансиране на дейностите по следексплоатационни грижи и мониторинг на депо са 

приходите от такса битови отпадъци, както е регламентирано в Закона за местните 

данъци и такси. Средствата за дейностите следва да се включват в ежегодните план-

сметки за необходимите разходи по ЗМДТ за битови отпадъци. 

2. Закрити селски сметища на територията на община Кубрат 

Сметищата на селата на територията на община Кубрат са отредени през 1994 г. с 

протоколно решение от 19.07.1994 г. в изпълнение на Заповед №192/30.06.1994 г. на 

кмета на община Кубрат. Към този период две от селата, които понастоящем са в 

административните граници на община Кубрат – с. Каменово и с. Равно са били към 

община Ветово и техните сметища са отредени с протоколно решение от 28.07.1995 г. в 

изпълнение на Заповед № 518/19.06.1995 г. на кмета на община Ветово. 

След влизането в сила на Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията 

за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, за сметищата са изготвени Планове за 

привеждане на депата в съответствие с нормативните изисквания по § 5, ал. 2 от 

наредбата, предвид факта, че те не отговарят на въведените изисквания за депониране на 

отпадъци. С плановете са предвидени мерки за преустановяване на експлоатацията и 

закриване на сметищата. Плановете са утвърдени с Решение на Директора на РИОСВ – 

Русе от 2005 г. 

Към момента на разработване на настоящата Програма всички селски сметища са с 

преустановена експлоатация и са закрити по метода „in sito” т.е. запръстяване на 

замърсените терени. 

В следващата таблица са представени данни за местоположението и площта на 

сметищата и статута им към момента на разработване на настоящата Програма. 

 

Таблица 1.4.1. Закрити селски сметища на територията на община Кубрат 
 

Населено 

място 

Наименова- 

ние на 

сметището 

Местоположение 

(местност, описание) 

Площ 

(дка) 

Година 

на 

отреж- 

дане 

Статут 

Година на 

преустановяване 

на експлоатацията 

Година на 

закриване 

с. Беловец Сметища 

с. Беловец 

Североизточно от селото 

под втория бент в дерето 

4 1994 2009 2010 

Северно от селото в дере 2 

Южно от селото по стар 

път в дере 

5 

с. Бисерци Сметища 
с. Бисерци 

Западно от селото в дере 4 1994 2009 2010 

Северно от селото в 

ската на дере 

4 

с. Божурово Сметище 
с. Божурово 

Западно от селото в 

общинска мера 

4 1994 2009 2010 
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Населено 

място 

Наименова- 

ние на 

сметището 

Местоположение 

(местност, описание) 

Площ 

(дка) 

Година 

на 

отреж- 

дане 

Статут 

Година на 

преустановяване 

на експлоатацията 

Година на 

закриване 

с. Гочево Сметище 
с. Горичево 

Западно от пътя за 

Кубрат 

2,5 1994 2009 2010 

с. Задруга Сметище 

с. Задруга 

Северно от селото на 

около 500м от стената на 
микроязовир 

2,5 1994 2009 2010 

с. Звънарци Сметище 
с. Звънарци 

Източно от селото в 

общинска мера 

4 1994 2009 2010 

с. Каменово Сметища 
с. Каменово 

м. „Над мелницата“ на 

300м в южна посока от 
селото 

2 1995 2009 2010 

м. „Киреч кулак“ на 300м 

в източна посока от 
селото 

3 

м. „Небойца“ на 300м в 

северна посока от селото 

1 

с. Медовене Сметище 

с. Медовене 

Югозападно от селото в 

ровина 
4 1994 2009 2010 

с. Мъдрево Сметища 
с. Мъдрево 

Източно от селото в 
ровина 

2,5 1994 2009 2010 

Западно от селото в 

суходолие 

1,5 

с. Равно Сметище 

с. Равно 

м. „Зад гробището“ на 

300м в западна посока от 

селото 

5 1995 2009 2010 

с. Савин Сметище 

с. Савин 

Западно от селото в 

ровина между стопански 
двор и обработваема земя 

5 1994 2009 2010 

с. Севар Сметища 

с. Севар 

Южно от селото в 

ровина 

5 1994 2009 2010 

Югозападно от селото в 

общинска мера 

2 

с. Сеслав Сметища 
с. Сеслав 

Западно от селото в 
общинска мера 

2,5 1994 2009 2010 

Източно от селото в 

общинска мера 

2,5 

с. Тертер Сметища 

с. Тертер 

Североизточно от селото 

в дере 

2 1994 2009 2010 

Югоизточно от селото в 
дере 

1,5 
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Населено 

място 

Наименова- 

ние на 

сметището 

Местоположение 

(местност, описание) 

Площ 

(дка) 

Година 

на 

отреж- 

дане 

Статут 

Година на 

преустановяване 

на експлоатацията 

Година на 

закриване 

с. Точилари Сметище 
с. Точилари 

Северозападно от селото 

в ровина 

2 1994 2009 2010 

с. Юпер Сметища 

с. Юпер 

Северно от селото в дере 

в общинска мера 

2 1994 2009 2010 

Североизточно от селото 
по пътя за Цар Самуил в 

дере 

2 

Югозападно от селото в 

местността „Дъбова 
гора“ в общинска мера 

2 

 
 

 3. Изводи и препоръки 

На основата на анализираната информация, могат да се направят следните изводи и 

препоръки: 

 До 2009 г. на територията на община Кубрат са експлоатирани: общинско депо за 

неопасни отпадъци, разположено в местност „Кошарите“ в землището на гр. 

Кубрат и 27 селски сметища в землищата на останалите населени места в 

общината. 

 Община Кубрат е предприела всички необходими действия за закриване и 

рекултивация общинското депо и селските сметища, съгласно изискванията на 

действащите нормативни документи, както следва: 

 общинското депо за неопасни отпадъци и селските сметища на територията на 

общината са с преустановена експлоатация и са закрити. 

 през периода 2013 – 2015 г. е осигурено финансиране и се изпълнява проект 

за „Рекултивация на съществуващо общинско депо в Община Кубрат“, включващ 

техническа и биологична рекултивация на депото. 

 Източник на финансиране на дейностите по следексплоатационни грижи и 

мониторинг на депо са приходите от такса битови отпадъци, както е 

регламентирано в Закона за местните данъци и такси. Средствата за дейностите 

следва да се включват в ежегодните план-сметки за необходимите разходи по 

ЗМДТ за битови отпадъци. 

 Община Кубрат следва да изготви регистър на закритите депа за отпадъци. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5 

 
АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В 

СФЕРАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ И 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА УПРАВЛЕНСКИТЕ И 

КОНТРОЛНИТЕ ФУНКЦИИ 
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АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В СФЕРАТА НА 

УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА 

УПРАВЛЕНСКИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ФУНКЦИИ 

Настоящото приложение съдържа анализ на институционалния капацитет на Община 

Кубрат в сферата на управлението на отпадъците и осъществяването на управленските и 

контролните функции по законодателството за отпадъците. 

Анализът има за цел да отговори на следните въпроси: 

 Изпълняват ли се в пълен обхват правомощията и отговорностите на общината 

в сферата на управление на отпадъците съгласно нормативните актове; кои 

звена от административната структура на общината имат функции в 

областта на отпадъците и съответстват ли техните функции на 

правомощията на кмета на общината? 

 Какво е състоянието на човешките ресурси, натоварени с функции за управление 

на отпадъците и на тяхната техническа и информационна обезпеченост? 

 Кои са основните предизвикателства пред общината при осъществяване на 

функциите за отпадъците? 

Информационно осигуряване на анализа 

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

 Проучване на национални нормативни документи, регламентиращи 

отговорностите на общините за управление на отпадъците; 

 Преглед и анализ на общински нормативни документи, устройствени правилници 

и др.; 

 Информация, набрана от административните структури на общината чрез целево 

изготвен въпросник във връзка с разработване на настоящата общинска Програма 

за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г. 

 
 

1. Анализ на функциите на общината за управление на отпадъците 

Правомощията на местните власти в областта на управление на отпадъците са 

представени детайлно в Приложение 1.1 от настоящата програма, при изготвяне на 

анализа на националната нормативна уредба. Също така, в посоченото приложение е 

извършен и анализ на общинската нормативна уредба. 

С оглед избягване на повторения, настоящият анализ на институционалния капацитет е 

фокусиран върху релевантността на възложените функции на общинската 

администрация относно управлението на отпадъците спрямо правомощията и 

отговорностите на местните власти, регламентирани в националното законодателство. 

В обобщен вид, функциите за управление на отпадъците, могат да се групират в следните 

направления по компетентност: 
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 функции по политиката за отпадъците – разработване на общински програмни 

и нормативни документи; 

 функции по предоставяне на услуги – дейности по събиране, транспортиране и 

третиране на отпадъци; 

 функции по финансово обезпечаване - изготвяне на годишни бюджети и 

определяне на годишните такси за предоставяне на услуги; 

 функции по наблюдение и контрол – извършване на контрол и инспекции, 

налагане на санкции; 

 функции за информиране и привличане на обществеността – информационно- 

разяснителни кампании, обществени консултации. 

За управлението на отпадъците в Община Кубрат отговарят длъжностни лица и 

административни звена, както следва: 

 кмет на община Кубрат; 

 заместник – кмет, в чийто ресор е включено управлението на отпадъците; 

 кметовете на шестнайсетте кметства в общината; 

 административни звена и служители от общинската администрация. 

Общинската администрация в община Кубрат е организирана в дирекции и 

администрация в кметствата, които подпомагат кмета на общината и кметовете на 

населените места при осъществяване на правомощията им в различните области, в т.ч. 

управлението на отпадъците. Директорите на дирекции и кметовете на кметства 

ръководят, контролират, планират, координират, отчетат и носят отговорност за 

дейността и изпълнението на задачите на съответните звена в съответствие с 

определените функции в Устройствения правилник на Общинска администрация – гр. 

Кубрат. Актуалният устройствен правилник е издаден във връзка с Решение № 14 на 

Общински съвет – Кубрат по Протокол № 2/27.11.2015 г. и е утвърден със Заповед № 1/ 

04.01.2016 г. на кмета на Община Кубрат. 

Общинската администрация е структурирана в 3 дирекции, двама заместник кметове, 

секретар на общината, 16 кметства, главен архитект, служител по сигурността на 

информацията, сектор „Вътрешен контрол“ и два отдела, обособени като самостоятелни 

структурни звена, без да се включват в състава на дирекции. 

Основните функции, свързани с управлението на отпадъците, са възложени на Отдел 

„Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и 

европейски проекти“ от Дирекция „ТСУ, земеделие, търговия, опазване на околната 

среда, инвестиционни дейности и европейски проекти“ в специализираната 

администрация. Във връзка с финансовото, правното, административното и друго 

обезпечаване на дейностите по управление на отпадъците, функции са възложени и на 

други структурни звена от общинската администрация, както следва: 
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 Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и 

европейски проекти“ от Дирекция „ТСУ, земеделие, търговия, опазване на околната 

среда, инвестиционни дейности и европейски проекти“ в специализираната 

администрация: 

- изготвя и/или участва в разработване на програми, стратегии и планове за 

устойчиво развитие по отношение на околната среда; организира, координира и 

контролира изпълнението на общинските програми по опазване на околната 

среда; 

- участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи 

опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на 

територията на общината; участва в комисии, разглеждащи екологичните 

проблеми в общината и региона; 

- координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с 

РИОСВ, РИОКОЗ, Басейнова дирекция и обществените природозащитни 

организации; 

- упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, 

стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица; 

- осъществява превантивен контрол чрез инструментите на процедурите по ОВОС 

и Екологична оценка по прилагане на екологичното законодателство на местно 

ниво; 

- осъществява методическа помощ на кметовете на населените места по 

прилагането на екологичното законодателство на местно ниво; изготвя отчети, 

справки и информации в съответствие с изискванията на нормативната уредба по 

управление на околната среда и по искане на компетентните институции; 

- самостоятелно или съвместно с други компетентни органи извършва проверки, 

изготвя констативни протоколи, предписания и предложения за решаване на 

екологични проблеми по сигнали и жалби на граждани; 

- координира контрола по прилагане екологичното законодателство на територията 

на община Кубрат със служителите в звено „Контрол по наредбите на ОБС 

Кубрат”; 

- участва в ОЕСУТ и комисии, свързани с дейностите по опазване на околната среда 

в общината; 

- организира проучването и изследването на възможностите за кандидатстване с 

проектни предложения по национални, регионални и международни програми и 

проекти за финансиране на инициативи; 

- организира разработването на проекти на Община Кубрат, подпомагащи 

устойчивото развитие на общината; 

- поддържа база данни относно проекти с външно финансиране, сключени договори 

за безвъзмездна финансова помощ, справки, отчети и др., свързани с дейността на 

отдела; 
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- поддържа Регистър „Проекти” за подадените проектни предложения на Община 

Кубрат и нейните второстепенни разпоредители; 

- изготвя периодична информация (на тримесечие и годишно) за статуса на 

проектната дейност в общинската администрация; 

- организира и осъществява информационен обмен с отраслови министерства, 

държавни и регионални институции и ведомства, неправителствени организации, 

научни и културни институти, учреждения, дружества и др.; 

- извършва планирането на обществените поръчки, финансирани със средства по 

оперативни програми по ред и срокове, регламентирани във Вътрешните правила 

за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в Община 

Кубрат; 

- извършва проверка по писма, молби и сигнали, свързани с дейността на отдела и 

подготвя доклади, становища и отговори. 

 Отдел „Териториално-селищно устройство“ /ТСУ/ от Дирекция „ТСУ, земеделие, 

търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски 

проекти“ в специализираната администрация: 

- изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани 

в Закона за устройство на територията (ЗУТ); 

- извършва административно-технически услуги по одобряване на устройствени 

планове и инвестиционни проекти, издаване на скици и визи за проектиране, 

издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване съгласно ЗУТ; 

- извършва контрол за недопускане на незаконно строителство и при наличие на 

такова – констатиране и премахване на същото в съответствие с правомощията по 

ЗУТ. 

Посочените функции на отдел „ТСУ“ имат отношение към управлението на отпадъците, 

в частност на строителните отпадъци, във връзка с нововъведените задължения на 

местните власти, свързани с разработване или одобряване на планове за управление на 

строителни отпадъци и последващ контрол по изпълнението им и одобряване на отчетите 

за изпълнение на плановете, както и за достигане на целите за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради. 

 Отдел „Управление на собствеността и финансово-счетоводна дейност“, 

самостоятелно структурно звено в обща администрация: 

- обработва всички преписки, свързани с провеждане на процедури по възлагане на 

обществени поръчки по ЗОП; 

- разработва, обосновава и провежда политиката на общината в областта на 

финансово – стопанската дейност; 

- пряко отговаря за текущия контрол по разходването на бюджетните средства в 

общинската администрация и кметствата; 
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- следи за пълния размер на постъпленията от местните данъци и такси и други 

местни налози, определени със закон; 

- анализира и периодически информира кмета и комисиите към общински съвет по 

разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове; 

- организира финансово счетоводната отчетност в общинската администрация, 

подведомствените звена и кметствата; 

Посочените функции на отдел „Управление на собствеността и финансово-счетоводна 

дейност“ имат отношение към управлението на отпадъците, във връзка с провеждане на 

процедури по възлагане на обществени поръчки за извършване на дейности с отпадъци; 

подготовка на документи във връзка с определяне на цени и такси за услуги, свързани с 

отпадъци – план-сметки за необходимите разходи по ЗМДТ за битови отпадъци и 

определяне размера на такса битови отпадъци, проследяване на постъпленията от 

таксата, текущ контрол по разходване на средствата за управление на отпадъците в 

общината и периодично информиране на кмета на общината и комисиите към общинския 

съвет. 

 Отдел „Местни данъци и такси“, самостоятелно структурно звено в специализирана 

администрация: 

- приема декларации за определяне на такса битови отпадъци на база количеството 

на отпадъците по Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Кубрат; 

- осъществява работата по приемане, проверка, обработване на данъчни 

декларации и документи по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, входира 

същите в електронните регистри и въвежда в база данни; 

- дава информация на данъчно задължените лица относно размера на техните 

задължения за местни данъци и такси, глоби и имуществени санкции по ЗМДТ; 

- установява административни нарушения по ЗМДТ, изготвя актове за 

установяване на административни нарушения; изготвя предложения пред кмета 

за издаване на наказателни постановления; 

- организира доброволно изпълнение на данъчните и неданъчни задължения по 

ЗМДТ, чрез изпращане на съобщения, и покани за доброволно изпълнение; 

- окомплектова преписки за данъчни задължения по ЗМДТ и други публични 

общински вземания и ги изпраща за принудително събиране в НАП. 

Посочените функции на отдел „Местни данъци и такси“ имат отношение към 

управлението на отпадъците, във връзка с такса битови отпадъци. 

 Отдел „Административно-правно и информационно обслужване“ от Дирекция 

„Административно-правно и информационно обслужване“ в обща администрация – 

основни функции, свързани с управлението на отпадъците се извършват от 

юристконсулта, който 
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- оказва правна помощ на кмета на общината за законосъобразното изпълнение на 

неговите функции като орган на изпълнителната власт; 

- осигурява правно – нормативно обслужване на общината, като следи за промените 

в законите и подзаконовите нормативни актове и ги довежда до знание на 

съответните звена и кметства; 

- подпомага с правни средства работата на специализираната администрация; 

- осъществява процесуално представителство пред съдилищата и други 

юрисдикции. 

Помощни функции, свързани с управлението на отпадъците, изпълняват и 

служители от отдел „АПИО“, които: 

- приемат и регистрират входящите документи за услуги и ги предават за 

изпълнение на звената в администрацията; 

- предават на физическите и юридическите лица изготвените по тяхно искане 

документи; 

- следят за спазването на сроковете за изпълнение на преписките и изготвят отчет 

за тях. 

 Сектор „Вътрешен контрол“, на пряко подчинение на кмета на общината, 

осъществява следните функции, които имат отношение и към управлението на 

отпадъците: 

- разработва, актуализира и усъвършенства методологията в областта на 

финансовото управление и контрол съгласно приетите стандарти за вътрешен 

контрол и добрите практики на Европейския съюз; 

- съставя, отчита и контролира общинския бюджет и извънбюджетните сметки и 

фондове; 

- осъществява предварителен контрол за спазването на принципите за добро 

финансово управление и прозрачност на публичните средства, както и за 

законосъобразното им управление и разходване; 

- извършва проверки в структурните звена на общинската администрация с цел 

идентифициране, анализ и оценка на рисковете в дейността им; 

- разработва коригиращи мерки, с цел намаляване на идентифицираните рискове, 

подобряване на дейността на структурните единици и постигане на 

стратегическите цели; 

- осъществява цялостен контрол (предварителен, текущ и последващ) по 

процедурите за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и работата на 

длъжностните лица; 

- анализира и оценява контролните дейности и процеси, въведени в структурните 

звена, с цел намаляване на идентифицираните рискове; 

- разработва годишен план за вътрешен контрол върху дейността на общинската 

администрация, второстепенните и от по-ниска степен разпоредители, 
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общинските предприятия и търговските дружества с общинско участие и 

осъществяване на проверки, възложени със заповед на кмета на общината; 

- разработва бюджета на общината на основата на определените със Закона за 

държавния бюджет на Република България за съответната година показатели за 

постъпленията от субсидии от централния бюджет, натуралните и стойностните 

показатели за делегираните от държавата дейности и при спазване на единната 

бюджетна класификация и на основата на предоставената прогноза за собствените 

приходи от отдел „Местни данъци и такси”, отдел „Управление на собствеността“ 

и други отдели и звена по приходите; 

- представя на кмета на общината окончателния проект на общински бюджет за 

внасяне в Общинския съвет в законно установените срокове; 

- разработва мотивирани предложения за актуализация на бюджета през годината; 

- изготвя анализ на изпълнението на бюджета. 

 Отдел „Просвета, култура, ОМП и връзки с обществеността“ от Дирекция 

„Просвета, култура и техническо обслужване“ в специализирана администрация: 

- осигурява провеждането на информационната и медийната политика на 

общината, в т.ч. по въпроси свързани с управлението на отпадъците; 

- организира публичните изяви на кмета на общината, на зам.-кметовете, на 

директорите на дирекции и други служители от общинската администрация пред 

обществеността и медиите; 

- осъществява комуникация между представителите на общинската администрация 

и обществеността; 

- осъществява контакти с представители на местната общност и други физически и 

юридически лица. 

 Отдел „Техническо обслужване“ от Дирекция „Просвета, култура и техническо 

обслужване“ в специализирана администрация: 

- координира и осигурява организационно-техническата подготовка на заседанията 

на общинския съвет; 

- организира, подсигурява следи и контролира техническото обслужване на 

заседанията, техническите процедури по предизвестяването за заседанията на 

общинския съвет и заседанията на комисиите; 

- свежда до знанието на населението от общината всички актове на общинския 

съвет чрез средствата за масово осведомяване и чрез Интернет; 

- осигурява достъп на желаещите граждани да четат на място копия от актовете на 

общинския съвет от последните 10 години; 

- осъществява деловодното обслужване на общинската администрация, 

машинопис, размножаване, архивно запазване на материали и документи; 

- регистрира молбите, сигналите и предложенията на гражданите, организира 

тяхното проучване и контролира изпълнението на решенията по тях; 
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- контролира дейността по приемането, обработването, съхранението и 

архивирането на информацията и документооборота. 

Посочените функции на отдел „Техническо обслужване“ имат отношение и към 

управлението на отпадъците. 

 2. Анализ на човешките ресурси за управление на отпадъците 

В общинска администрация Кубрат пряко отговорни по въпросите, свързани с 

управлението на отпадъците са служителите от Отдел „Земеделие, търговия, опазване на  

околната  среда,  инвестиционни  дейности  и  европейски  проекти“  към  Дирекция 

„ТСУ, земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и 

европейски проекти“ в специализираната администрация. Отделът се състои от осем 

служители, които се ръководят от директора на дирекцията. В рамките на структурното 

звено функциите по управление на отпадъците се изпълняват основно от директора на 

дирекцията, един експерт-еколог, един експерт „Инфраструктурно управление, 

планиране   и   контрол“,   един   експерт   „Инвестиционна   дейност“   и   един експерт 

„Земеделие”. 

Във връзка с финансовото обезпечаване (разработване на годишни план-сметки, 

определяне на годишните такси за услуги, свързани с отпадъци), правното, 

информационното, административното и друго обезпечаване на дейностите по 

управление на отпадъците, функции /посочени в предходната точка от анализа/ са 

възложени и на други структурни звена от общинската администрация - отдел 

„Управление на собствеността и финансово-счетоводна дейност“, сектор „Вътрешен 

контрол“, отдел „Местни данъци и такси“, отдел „Административно-правно и 

информационно обслужване“, отдел „Просвета, култура, ОМП и връзки с 

обществеността“, отдел „Техническо обслужване“. 

Контролната дейност, свързана с управление на отпадъците в общината обхваща 

контролът върху дейността на фирмите, с които са сключени договори за извършване на 

дейности с отпадъци /договор за събиране и транспортиране на битови отпадъци, 

договори за сътрудничество с организации по оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци/ и контролът по спазване на местната нормативна уредба, в т.ч. 

налагането на санкции, при констатирани нарушения и се извършва от служители от 

отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и 

европейски проекти“ и от звено “Контрол по Наредбите на ОбС Кубрат“. 

Професионално развитие на служителите от общинската администрация с възложени 

функции за отпадъците 

Квалификацията на горепосочените експерти от отдел „Земеделие, търговия, опазване на 

околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти“, на които са възложени 

функции по управление на отпадъците е добра. Всички експерти са с висше образование. 

Ръководството на община Кубрат е предприело необходимите мерки за поддържане и 

повишаване на професионалната квалификацията и административния капацитет на 

служителите от общинската администрация, в т.ч. на служителите с възложени функции 

по управление на отпадъците, които са преминали следните обучения: 
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 обучителен курс „Управление на отпадъците и опазване на околната среда“ – 20 

учебни часа по проект №К12-22-1/29.09.2012 г. на НСОРБ „Подобряване на 

общинския капацитет за подобряване на общинските услуги“, осъществяван с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“; 

 обучителен курс: „Въведение в интеграцията на проблемите на околната среда в 

регионалното развитие и устройството на територията“ в рамките на ПРООН/ГЕФ 

проект „Конвенциите от Рио“; 

 обучителен курс: „Цел 3 на кохезионната политика на ЕС – европейско 

териториално сътрудничество, включително европейските обединения за 

териториално сътрудничество“; 

 обучителен курс: Стратегическо планиране по Дейност 4 „Обучение по 

стратегическо планиране за служители от областната и общинските 

администрации“ от проект „Мисия Благоденствие“; 

 обучителен курс: „Финансово управление и контрол, одит, одитна пътека, 

проверка на разходите и други финансови въпроси, свързани с усвояването на 

средства от СКФ“; 

 обучителен курс: „Лидерски умения и екипна ефективност“; 

 обучение по „Умения за управление на стреса и времето“ по Проект 

„Разширяване на капацитета на служителите на община Кубрат за качествено 

предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“ по Оперативна програма 

„Административен капацитет”; 

 обучение на тема „Форми на сътрудничество между администрацията, 

граждански и бизнес организации“; 

 обучение на тема „Работа в интеркултурна среда“. 

На служителите са осигурени работни помещения, офис оборудване, използват правен 

и справочен софтуер „Сиела“. 

 3. Изводи и препоръки 

На основата на анализираната информация, могат да се направят следните изводи и 

препоръки: 

 Възложените с националната нормативна уредба правомощия на кмета на 

общината във връзка с управлението на отпадъците са обезпечени в голяма степен 

с функции на звената в общинската администрация. 

 Основните функции, свързани с управлението на отпадъците, са възложени на 

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни 

дейности и европейски проекти“ от Дирекция „ТСУ, земеделие, търговия, 

опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти“ в 

специализираната администрация. 

 Във връзка с финансовото, правното, информационното и административното 

обезпечаване на дейностите по управление на отпадъците, функции са 



ОБЩИНА КУБРАТ 

  Програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 г.  

182 

 

 

възложени и на други структурни звена от общинската администрация - отдел 

„Управление на собствеността и финансово-счетоводна дейност“, сектор 

„Вътрешен контрол“, отдел „Местни данъци и такси“, отдел „Административно- 

правно и информационно обслужване“, отдел „Просвета, култура, ОМП и връзки 

с обществеността“, отдел „Техническо обслужване“; 

 Контролната дейност, свързана с управление на отпадъците в общината обхваща 

контролът върху дейността на фирмите, с които са сключени договори за 

извършване на дейности с отпадъци /договор за събиране и транспортиране на 

битови отпадъци, договори за сътрудничество с организации по оползотворяване 

на масово разпространени отпадъци/ и контролът по спазване на местната 

нормативна уредба, в т.ч. налагането на санкции, при констатирани нарушения и 

се извършва от служители от отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната 

среда, инвестиционни дейности и европейски проекти“ и от звено “Контрол по 

Наредбите на ОбС Кубрат“. 

 На настоящия етап не са възложени функции относно биоразградимите и 

биоотпадъците, тъй като общината все още не е въвела система за разделно 

събиране и оползотворяване на този вид отпадъци. 

 Към момента отдел „Териториално-селищно устройство“ изпълнява функциите и 

задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство 

на територията; извършва административно-технически услуги по одобряване на 

устройствени планове и инвестиционни проекти, издаване на скици и визи за 

проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване съгласно 

ЗУТ; извършва контрол за недопускане на незаконно строителство и при наличие 

на такова – констатиране и премахване на същото в съответствие с правомощията 

по ЗУТ. Във връзка с нововъведените задължения на местните власти, свързани с 

разработване или одобряване на планове за управление на строителни отпадъци и 

последващ контрол по изпълнението им и одобряване на отчетите за изпълнение 

на плановете, както и за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване 

на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради, е необходимо в 

устройствения правилник на общинската администрация или в друг вътрешен 

документ да се възложат съответни отговорности за изпълнението на тези 

функции. 

 Като цяло, Община Кубрат разполага с достатъчно служители с подходяща 

квалификация за изпълнение на функциите по управление на отпадъците. 

Осъществяват се целенасочени действия за повишаване на професионалната 

квалификацията и административния капацитет на служителите, като се 

осигурява участието им в общи и специализирани обучения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 

 
АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СХЕМИ И ФОРМИ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПЛАНИРАНЕ, 

ФИНАНСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ И ТАКСИ ЗА 

УСЛУГИТЕ 
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АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СХЕМИ И ФОРМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ, ПЛАНИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ И 

ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ 

Настоящото приложение съдържа: 

 Анализ на съществуващите схеми за събиране на отпадъци и прилагане на 

принципите „Разширена отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща” 

 Анализ на икономическите инструменти, стимули и финансиране в сектор 

„Управление на отпадъците“ на територията на община Кубрат 

Анализът има за цел да отговори на следните въпроси: 

 Каква е същността на установените на територията на общината схеми за 

управление на отпадъците и прилагат ли тези схеми принципите „Разширена 

отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща”? 

 Осигурила ли е Община Кубрат всички услуги, свързани с битовите отпадъци, 

които са ангажименти на общините, произтичащи от националната и местна 

нормативна уредба; какви форми на управление и възлагане на отделните услуги 

прилага общината при събиране, извозване и третиране на различните потоци 

отпадъци? 

 Кои са основните постижения и предизвикателства на прилаганите схеми? 

 Кои са източниците на финансиране на управлението на битовите отпадъци и 

техния относителен дял; каква е структурата и събираемостта на приходите 

от такса битови отпадъци; какви са направленията на изразходваните 

финансови средства, в т.ч. отчисленията и обезпеченията при депониране на 

отпадъци? 

 Какъв подход се прилага от общината за определяне на размера на цените и на 

таксите за услуги в анализирания сектор? 

Информационно осигуряване на анализа 

За целите на настоящия анализ са използвани информационни източници на 

национално и на общинско ниво, както следва: 

 Анализът на съществуващите схеми за събиране на отпадъци и прилагане на 

принципите „Разширена отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща, 

икономически инструменти и стимули“, разработен като част от анализите на 

състоянието на управлението на отпадъците в страната, като основа за 

разработването на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г., 

публикуван на сайта на МОСВ; 

 Правилници, наредби и решения, приети от Общински съвет – Кубрат и заповеди 

на кмета на община Кубрат, свързани с управлението на отпадъците; 

 Програми и отчети на община Кубрат относно управление на отпадъците; 
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 План-сметки на разходите за дейностите по събиране, транспортиране и 

третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите на 

населените места в община Кубрат; 

 Годишни планове за бюджета на Община Кубрат и приложенията към тях; 

 Годишни отчети за изпълнение на бюджета на Община Кубрат и приложенията 

към тях; 

 Договори с дружества и Организации по оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци, на които Общината Кубрат е възложила извършването 

на дейности със съответните потоци битови отпадъци; 

 Информация, набрана от административните структури на общината чрез целево 

изготвен въпросник във връзка с разработване на настоящата общинска Програма 

за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г. 

 
 1. Същност на принципите „Замърсителят плаща“ и „Разширена отговорност на 

 производителя“ 

Анализът на прилаганите схеми за управление на отпадъците, в т.ч. формите на 

управление и възлагане на услугите в разглежданата област, е осъществен през призмата 

на два основополагащи принципа на европейските и националната екологични политики, 

в т.ч. и политиките по управление на отпадъците. 

Принципът „Замърсителят плаща“ е заложен в Договора за създаване на Европейската 

общност (чл.174). Във връзка с отпадъците този принцип изисква: 

 причинителят и притежателят на отпадъци да ги управляват по начин, който 

гарантира висока степен на защита за околната среда и човешкото здраве; 

 причинителите на отпадъци да поемат отговорност за отпадъците си; 

 разходите за опазване на околната среда и човешкото здраве, свързани с 

образуването и третирането на отпадъците, трябва да бъдат отчитани при 

определяне цената на продуктите и услугите; 

 разходите за третиране и транспортиране на отпадъците са за сметка на 

причинителите и притежателите на отпадъците. 

Принципът „Разширена отговорност на производителя“ е екологичен принцип, който се 

прилага като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото въздействие върху 

околната среда от даден продукт и въвежда задължения и отговорности за производителя 

на продукта по време на целия му жизнен цикъл за ограничаване на съдържанието на 

опасни вещества, предотвратяване на отпадъците, обратно приемане, повторна употреба, 

рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, получени в резултат на 

употребата на продукта. 

В съответствие с този принцип, производителите на продукти трябва да поемат 

отговорност, включително финансирането за: 

 предотвратяване и намаляване на отпадъците, образувани при производството на 

техните продукти; 
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 проектиране и разработване на продукти, които подлежат на многократна 

употреба, да са технически издръжливи, да не съдържат или да имат ограничено 

съдържание на материали и вещества, представляващи риск за околната среда; 

 развиване на пазари за повторна употреба и рециклиране на отпадъците, 

образувани след крайната употреба на пусканите на пазара продукти. 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) определя 

разширената отговорност на производителя като подход за екологична политика, при 

който отговорността на производителя за продукта обхваща и етапа след потреблението 

от целия жизнен цикъл на продукта. Политиката за разширената отговорност на 

производителя се характеризира с: 

 изместването на отговорността (физически и/или икономически, напълно или 

частично) във възходящ ред към производителя и извън общините; 

 осигуряването на стимули на производителите, за да вземат предвид 

екологичните съображения при създаването на своите продукти. Докато други 

инструменти на политиката обикновено имат за цел изолирана точка от веригата, 

разширената отговорност на производителя се стреми да интегрира сигналите, 

свързани с екологичните характеристики на продуктите и производствените 

процеси в цялата продуктова верига. 

 

2. Анализ на схемите за управление на отпадъците 

2.1. Схема за отговорност на домакинствата и другите лица, които генерират 

битови отпадъци 

Потоци отпадъци, за които се прилага схемата 

Схемата се прилага за битовите отпадъци от домакинствата (с изключение на 6 групи 

масово разпространени отпадъци, които са разгледани в следващата схема) и за 

отпадъци, подобни на битовите, които по своя характер и състав са сравними с 

отпадъците от домакинствата, но образувани от други източници. Подобни на битовите 

отпадъци се образуват най-вече от административни сгради, образователни институции, 

социални организации, пазари, търговски обекти, хотели и ресторанти, ателиета за 

услуги. Битови отпадъци се образуват и от производствени предприятия, но от жизнената 

дейност на служителите и работниците в тези предприятия. 

Домакинствата и другите генератори на битови отпадъци заплащат такса битови 

отпадъци в общината, като с приходите от таксата Община Кубрат финансира и 

осигурява услуги на домакинствата и другите генератори на битови отпадъци по 

събиране, извозване и третиране на битовите отпадъци. 
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Същност на схемата 

При тази схема задължени лица са домакинствата и лицата, които образуват битови 

отпадъци и подобни на битовите отпадъци. Тези лица са отговорни за изхвърлянето 

(включително разделното събиране и изхвърляне) на битовите отпадъци  в определените  

за  целта  съдове  и  места  и  за  заплащане   в  съответствие  с  принципа 

„Замърсителят плаща“ на пълните разходи за услугите по събиране, транспортиране и 

третиране на битовите отпадъци, закриване, рекултивация и последващ мониторинг на 

депата и другите съоръжения за третиране на битови отпадъци в съответствие със Закона 

за местните данъци и такси, ЗУО и общинските наредби, свързани с управлението на 

отпадъците. Задължените по схемата лица заплащат ежегодна такса за битови отпадъци, 

в размер определен от общинския съвет за всяко населено място поотделно. Целта на 

такса битови отпадъци е прилагане на принципа „Замърсителят плаща“. Тъй като 

Община Кубрат, както и другите общини в страната, има затруднения при определянето 

на размера на таксата за домакинствата и другите задължени лица да се     включва     

точното     количество     изхвърляни     битови     отпадъци,  принципът 

„Замърсителят плаща“ не се прилага напълно. Община Кубрат, както и останалите 

общини в страната, определя такса битови отпадъци като промил от данъчната оценка на 

имотите на гражданите, фирмите и институциите, при това обичайната практика е за 

домакинствата да се определя по-ниска такса като промил от данъчната оценка от тази, 

определяна за фирмите и другите юридически лица. Община Кубрат е една от общините 

в България, която предоставя възможност на задължените лица да заявяват необходимия 

брой контейнери и честота на извозване на отпадъците и на тази база да се определя 

годишната им такса битови отпадъци, т.е. на база изхвърляно количество битови 

отпадъци. Напр. през 2012, 2013 и 2014 г. декларация по образец за определяне на такса 

битови отпадъци според количеството на генерираните отпадъци са подали шест 

учреждения и предприятия и три училища. 

Приходите от такса битови отпадъци в общинския бюджет се изразходват целево за 

финансиране на дейности и проекти, свързани с битовите отпадъци. 

Форми на възлагане на дейностите 

Участници в анализираната процедура, освен общината, домакинствата и другите 

генератори на битови отпадъци, са и дружествата, на които Община Кубрат възлага 

услуги, свързани със събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци. 

Чрез процедури за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки, 

Община Кубрат възлага по тази схема следните услуги: 

 Услуги за събиране, извозване и обезвреждане на смесени битови отпадъци и 

поддържане на депата за отпадъци

Това е стандартна услуга, прилагана от местните власти. През годините Община  Кубрат 

е сключвала договори за изпълнение на обществени поръчки с дружества, на които е 

възлагала извършването на услугите. Информация за дружествата, извършващи услугите 

през периода 2005 – 2015 г. е представена в Приложение 1.3 от настоящата Програма - 

Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците. 
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До въвеждането в експлоатация на Регионалното депо на Регион за управление на 

отпадъците Разград – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, 

Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“, Община Кубрат е възлагала 

цялостната услуга за събиране, извозване и обезвреждане на смесени битови отпадъци и 

поддържане на депата за отпадъци на територията на общината. 

Към момента на разработване на настоящата Програма, Община Кубрат е възложила 

изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране, сметоизвозване на 

твърди битови отпадъци от територията на община Кубрат до Регионално депо за 

неопасни отпадъци в гр. Разград“. Заплащането на услугата се извършва от събраната 

такса битови отпадъци. 

Понастоящем депонирането на битовите отпадъците от всички населени места на 

територията на община Кубрат се извършва на Регионалното депо за неопасни отпадъци, 

съгласно сключено споразумение между общините в Регион Разград. Община Кубрат 

заплаща определената сума за депониране на тон отпадък на регионалното депо от 

събраната такса битови отпадъци в бюджета на общината, както  и обезпеченията и 

отчисленията за депониране на отпадъци по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, чрез които се 

осигурява финансов ресурс за осъществяване на мониторинг на депото, рекултивация и 

следексплоатационни грижи. 

Предвид факта, че на територията на община Кубрат, както и в Регион Разград няма 

изградени съоръжения и инсталации за сортиране/сепариране на смесени битови 

отпадъци и за компостиране или друго третиране на зелени, хранителни и кухненски 

биоотпадъци, понастоящем не се предоставят услуги по тяхното разделно събиране и 

транспортиране. 

2.2. Схема за Разширена отговорност на производителя 

Потоци отпадъци, за които се прилага схемата 

Съгласно националното законодателство по управление на отпадъците понастоящем в 

схемата поетапно са включени следните 6 групи масово разпространени отпадъци в 

изпълнение на принципа „Разширена отговорност на производителя“: 

 Отпадъци от опаковки - от 2004 г.

 Отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) - от 2005 г.

 Отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) - от 

2006 г.

 Отпадъчни масла и нефтопродукти - от 2006 г.

 Отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) - от 2006 г.

 Отпадъци от излезли от употреба гуми (ИУГ) - от 2011 г.

По дефинициите на ЗУО „масово разпространени отпадъци“ (МРО) са отпадъци, които 

се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на 

цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление. 
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Същност на схемата 

При схемата за „Разширена отговорност на производителя“ лицата (фирмите), пускащи 

на пазара продукти, които след тяхната употреба се превръщат в МРО, са задължените 

лица, които носят отговорност в съответствие с изискванията на ЗУО и специфичните 

наредби за всеки вид МРО за: 

 постигане на количествените цели за подготовка за повторна употреба, 

рециклиране и оползотворяване на МРО, определени в Наредбите за всеки вид 

МРО;

 съдържанието на опасни вещества в продуктите, които пускат на пазара;

 етикетиране и маркировка;

 поемане на разходите за управление на МРО, които се образуват след употребата 

на съответните продукти.

Домакинствата и различните организации, предприятия и институции, които в резултат 

на употребата на продукти образуват МРО, са длъжни да спазват правилата за разделно 

събиране и изхвърляне на МРО на определените за това места. 

Разширената отговорност на производителя може да се осъществи по следните начини 

от задължените по схемата лица (фирми): 

 чрез колективна система, представлявана от организация за оползотворяване на 

съответния вид МРО;

 чрез индивидуално изпълнение от задълженото лице (конкретна фирма), което 

пуска на пазара МРО;

 чрез заплащане на продуктова екотакса в държавен екологичен фонд в ПУДООС, 

ако не желаят да реализират отговорността си чрез колективна система или 

индивидуално изпълнение - продуктовата такса е нарастваща в годините от 

въвеждането на схемата и надвишава разходите за постигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на МРО и поради това тази възможност не е 

предпочитана от задължените по схемата лица.

Организациите по оползотворяване (ООп) и лицата, които изпълняват индивидуално 

задълженията си, са длъжни: 

 да получат разрешение по реда на ЗУО за осъществяване на дейността като ООп 

или за индивидуално изпълнение и организация на дейностите по разделно 

събиране, подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване, 

както и осъществяване на информационни кампании за обществеността;

 да организират и финансират системи за разделно събиране, повторна употреба, 

рециклиране и/или оползотворяване на съответния вид масово разпространени 

отпадъци;

 да разработят и изпълняват програма за управление на съответния вид МРО;
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 да достигнат целите за подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго 

оползотворяване на МРО, поставени в съответната наредба;

 да осъществяват информационни кампании за обществеността;

 да обхванат определен брой жители от населението чрез системите за разделно 

събиране на отпадъците, включително чрез поставяне на контейнери за разделно 

събиране в определени брой места на територията на населените места в страната 

– тези изисквания се отнасят за отпадъци от опаковки, НУБА и ИУЕЕО;

 да представят информация, доклади и отчети пред МОСВ и ИАОС.

Съгласно националната нормативна уредба, задълженията на общините в схемата за 

„Разширена отговорност на производителя“ са свързани с определяне на местата за 

разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за 

предаване на масово МРО и оказване на съдействие на Организациите по 

оползотворяване, с които имат сключени договори. 

Прилагане на схемата „Разширена отговорност на производителя“ в община Кубрат 

На територията на община Кубрат схемата за „Разширена отговорност на 

производителя“ се прилага от бизнеса за следните масово разпространени отпадъци: 

 Отпадъци от опаковки;

 Отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА);

 Отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО);

 Отпадъци от излезли от употреба гуми (ИУГ);

 Отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

През 2014 г. Община Кубрат е сключила договори за сътрудничество с Организации по 

оползотворяване на посочените видове МРО. Информация за ООп и сключените 

договори е представена в следващата таблица. 

 

Таблица 1.6.1. Организации по оползотворяване, които организират и финансират 

разделното събиране и последващото рециклиране и оползотворяване на МРО на 

територията на община Кубрат 
 

Вид масово 

разпространени 

отпадъци 

Организация по 

оползотворяване (ООп) на 

съответния вид МРО, с която 

Общината е сключила договор и 

№ на разрешението на ООп по 

ЗУО 

Форма на 

възлагане 

Срок на 

договора 

Дружество, 

подизпълнител 

на ООп, 

извършващо 

дейностите 

Отпадъци от 

опаковки 

„Булекопак” АД-София 

№ ООп-ОО-4-00/23.01.2013 г., 

посл. изм. № ООп-ОО-4-02/ 

27.08.2015 г. 

Договор за 
сътрудничество 

14.07.2014 г.- 
31.12.2017 г. 

„А.С.А. България“ 

ЕООДо 

Негодни за 

употреба батерии 

и акумулатори 

„Трансинс батери“ ООД-Варна 

№ООп-НУБА-05-00/28.02.2013г. 

Договор за 

сътрудничество 

28.04.2014 г.- 

28.04.2017 г. 

„Еко Варна“ ЕАД 
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Вид масово 

разпространени 

отпадъци 

Организация по 

оползотворяване (ООп) на 

съответния вид МРО, с която 

Общината е сключила договор и 

№ на разрешението на ООп по 

ЗУО 

Форма на 

възлагане 

Срок на 

договора 

Дружество, 

подизпълнител 

на ООп, 

извършващо 

дейностите 

Излязло от „Трансинс технорециклираща 

компания“ ООД-Варна 

№ООп-ИУЕЕО-04-00/27.02.2013г., 

изм. №ООп-ИУЕЕО-04- 

01/22.04.2014г. 

Договор за 28.04.2014 г.- „Еко Варна“ ЕАД 

употреба сътрудничество 28.04.2017 г.  

електрическо и    

електронно    

оборудване    

Излезли от „Трансинс авторециклиращ Договор за 28.04.2014 г.- „Еко Варна“ ЕАД 

употреба гуми консорциум“ АД-Варна сътрудничество 28.04.2017 г.  

 №ООп-ИУГ-3-00/11.02.2013г.    

Излезли от „Българска рециклираща Договор за 21.05.2014 г.-  
употреба моторни компания“ АД-София сътрудничество 21.05.2019 г. 

превозни средства 
№ООп-ИУМПС-01-00/05.03.2013г.   

Източник: Общинска администрация Кубрат 

Съгласно сключените договори, Организациите по оползотворяване осигуряват 

цялостното финансиране и организират функционирането на системите за разделно 

събиране и последващо рециклиране и оползотворяване на съответните видове МРО, в 

т.ч. закупуване и разполагане на съдове, транспортиране и третиране на отпадъците. В 

договорите са включени и задълженията на ООп за провеждане на информационни 

кампании и осигуряване на информационни материали за прилаганите системи. 

Единственият разход по отношение на системите за разделно събиране на МРО, който се 

поема от Община Кубрат е заплащането за обезвреждане на нерециклируемите отпадъци 

от опаковки на регионалното депо. 

Местата за разполагане на съдовете за разделно събиране и площадки за предаване на 

МРО са определени със Заповеди на кмета на община Кубрат. Подробна информация за 

броя на съдовете, обхванатите населени места от системите за разделно събиране на МРО 

на територията на общината и проведените компании за разделно събиране е представена 

в Приложение 1.3 - Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците, т. 1.2. 

Инфраструктура за събиране и транспортиране на битовите отпадъци. 

С оглед изпълнението на задължението на кмета на общината по чл. 19, ал. 3, т. 6 от ЗУО 

за организирането на дейностите по разделното събиране на битови отпадъци от хартия 

и картон, метали, пластмаси и стъкло в договора за сътрудничество с “Булекопак” АД и 

програмата към него е включено и разделното събиране на битови отпадъци от хартия и 

картон, метали, пластмаси и стъкло, различни от опаковки. Отпадъците от тези 

материали се събират в разположените контейнери за отпадъци от опаковки и се предават 

за рециклиране или оползотворяване, като се отчитат за изпълнение на количествените 

цели за рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, 

пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, посочени 

в чл. 31 от ЗУО. Условията и реда за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, 

метали, пластмаси и стъкло, в т.ч. отпадъци 
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от опаковки от тези материали са регламентирани в Наредба № 6 за управление на 

отпадъците на територията на община Кубрат, приета от Общински съвет – Кубрат 

на основание чл. 22 от ЗУО. В наредбата са посочени задълженията на домакинствата и 

задълженията на ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 

административни сгради по отношение на тези отпадъци. 

 3.   Икономически   инструменти и стимули в сектора на управлението на 

 отпадъците 

Икономическите инструменти в сектора на управлението на отпадъците са механизми, 

въведени от държавата, които правят по-изгодно за населението и бизнеса да рециклират 

и оползотворяват отпадъците, вместо да ги депонират. Изследванията показват, че 

въвеждането на такива механизми в различните европейски страни е довело до 

намаляване на депонираните количества отпадъци и до преминаване към по- високите 

нива в йерархията на управлението на отпадъците. 

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

 Такси за депониране и третиране. Тази група инструменти включва разнообразни 

такси за депониране на отпадъци на депа, такси за изгаряне на отпадъци в 

инсинератори, както и различни по вид забрани за депониране и изгаряне на 

отпадъци.

 Схеми „Плащане при изхвърляне”. Това са инструменти, при които населението и 

бизнеса заплащат за събирането, извозването и третирането на генерираните  от 

тях отпадъци. Тези схеми са пряко свързани с количеството на генерираните от 

съответните лица отпадъци, като те съответно заплащат на кг/чувал/контейнер и 

т.н.

 Схеми за разширена отговорност на производителя. Това са схеми, при които 

производителите и вносителите на дадени продукти, чиято употреба създава 

масово разпространени отпадъци, се задължават да финансират и организират 

дейностите по оползотворяване на тези отпадъци.

 Екологични данъци и такси върху продукти – въвеждат се с цел да се ограничи, 

намали или дори премахне употребата на определени продукти, които са вредни 

за околната среда.

 Банкови гаранции и застраховки за осъществяване на определени дейности – 

въвеждат се с цел покриване на риска от извършване на определени дейности, 

например за трансграничен превоз на отпадъци.

 Подпомагане на публични проекти в областта на управление на отпадъците с 

частично или напълно безвъзмездно финансиране.

На базата на разгледаните в т. 2 от настоящото приложение схеми и форми за управление 

на отпадъците в община Кубрат ще бъдат анализирани следните икономически 

инструменти, които са свързани с бюджета на общината: 

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

управление на отпадъците);
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 Обезпечения за покриване на последващи разходи за закриване на депата и 

отчисления за депониране на отпадъци (т.нар. отчисления по чл. 60 и чл.64 от 

ЗУО);

 Публични проекти в областта на управлението на отпадъците.

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

управление на отпадъците) 

Основният финансов механизъм за акумулиране на средства за финансиране на 

дейностите по управление на битовите отпадъци, следващ принципа „замърсителят 

плаща” е регламентиран със Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ (обн., ДВ, бр. 117 

от 10.12.1997 г., Глава трета “Местни такси”, Раздел I “Такса за битови отпадъци”. 

Съгласно ЗМДТ, такса „битови отпадъци” се заплаща за услугите по събирането, 

извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както 

и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места. Таксата се заплаща по ред, определен от съответния общински съвет. 

В община Кубрат редът за определяне и събиране на такса „битови отпадъци” е 

регламентиран с Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Кубрат, приета с Решение № 43 по 

Протокол № 5/29.02.2008 г. на Общински съвет – Кубрат. Наредбата е изменяна и 

допълвана неколкократно, като последното й изменение и допълнение е с Решение 

№462 по Протокол № 44/29.05.2015 г. 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и 

сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; 

чистота на териториите за обществено ползване. За имоти, намиращи се извън районите, 

в които Общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира 

такса за поддържането на чистотата на териториите за общественото ползване. 

Границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, графиците и 

честотата на събиране и извозване на битовите отпадъци се определят ежегодно за 

съответната година със заповед на кмета на общината до 30 октомври на предходната 

година. Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на 

ползване – от ползвателя. При предоставяне на особено право на ползване – концесия, 

таксата се заплаща от концесионера. За общинските имоти, наети от други лица, таксата 

се събира от общинската администрация и се внася в приход на общинския бюджет, а за 

имот - държавна или общинска собственост, задължено е лицето, на което имотът е 

предоставен за управление. 

Съгласно наредбата, таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с 

решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща 

необходимите разходи за всяка дейност: 

 осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 

други;
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 събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

 проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения 

за обезвреждане на битови отпадъци;

 почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Таксата се заплаща на две равни вноски от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на 

годината, за която е дължима. Предвидена е отстъпка от 5% от размера на таксата, която 

може да се ползва от лицата, които заплатя таксата за цялата година в срок до 30 април. 

Таксата за битови отпадъци за имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия се 

определя по един от следните два начина: 

– според количеството на отпадъците: 

 за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - според количеството на 

битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните 

през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци; 

 за услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или 

други съоръжения - според количеството на битовите отпадъци, съобразно вида, 

броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за 

изхвърляне на битови отпадъци; 

 за услугата по поддържане на териториите за обществено ползване - 

пропорционално върху данъчната оценка на имота. 

– когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци – всички 

горепосочени компоненти на таксата се определят пропорционално върху 

данъчната оценка на имота. 

Таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия се определя по един от 

следните два начина: 

– според количеството на отпадъците: 

 за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - според количеството на 

битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните 

през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци; 

 за услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или 

други съоръжения - според количеството на битовите отпадъци, съобразно вида, 

броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за 

изхвърляне на битови отпадъци; 

 за услугата по поддържане на териториите за обществено ползване - 

пропорционално върху данъчната оценка на имота по чл. 21 от ЗМДТ. 
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– когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци - всички 

горепосочени компоненти на таксата се определят пропорционално върху 

данъчната оценка на имота по чл. 21 от ЗМДТ. 

Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата подават 

декларация по образец, установен с наредбата, в отдел „Местни данъци и такси“ до 30 

ноември на предходната година. За новоизградените или придобитите през годината 

имоти, декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиване. В 

декларацията се посочват базовите данни за недвижимия имот. Видът и броят на 

необходимите съдове за битови отпадъци се определят от сектор „Екология”, съобразно 

декларираните базови данни по „Диференцирани норми на натрупване на ТБО за 

отделните сгради с обществено предназначение, търговски и културно-битови обекти, 

училища и други”, определени от МОСВ в Ръководство за определяне броя и вида на 

необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци и посочени в 

приложение към наредбата. 

         Всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на 

дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ се включват в план-сметка за 

годината за всяка от услугите по чл. 62 от ЗМДТ и по източници на финансиране. 

         План-сметката за годината: 

1. се изготвя по образец и ред, определени с наредба на Министерския съвет; 

2. се одобрява с решение на общинския съвет преди изтичането на срока по чл. 84, ал. 4 

от Закона за публичните финанси, като проектът на решение за одобряване на план-

сметката заедно с проектите на доклад на вносителя и на план-сметката се публикуват за 

обществено обсъждане на интернет страницата на общината в срока по чл. 69, ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс; в случай че законът за държавния бюджет за 

съответната година не бъде приет до 25 декември на предходната година от Народното 

събрание, план-сметката се приема в срок до 15-и януари; 

3. подлежи на проверка от Сметната палата. 

Разходите от план-сметката се финансират със средства от таксата за битови отпадъци и 

от други източници при спазване на изискванията, приложими за съответния източник 

на финансиране. Други източници на финансиране са средства от Оперативна програма 

"Околна среда", от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 

среда и от други публични източници, както и приходите на общината от 

оползотворяване на битови отпадъци и другите общински средства и приходи, различни 

от приходите от таксата за битови отпадъци. 

        С разходите за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62 от 

ЗМДТ, които са за сметка на други източници на финансиране, се намалява общата 

стойност на разходите по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ за определяне на 

таксата за битови отпадъци. 

         Обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците, когато се правят за битови отпадъци от общини, се включват в план-

сметката като разход за дейности по третиране на битови отпадъци, необхванати в 

управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, 

изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 
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отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или 

обезвреждане на битови отпадъци - за услугата по чл. 62, т. 2 от ЗМДТ за годината, в 

която подлежат на превеждане от общината по съответната сметка. Натрупаните 

средства от обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците, когато се правят за битови отпадъци от общини, са друг източник на 

финансиране на разходите от план-сметката в годината на извършване на съответния 

разход. 

          Средствата за придобиване на актив, чиято стойност надвишава стойностния праг 

на същественост, приет от общината, и който се очаква да бъде използван през повече от 

една календарна година, се разделят на срока на използване на актива и в план-сметката 

се включва съответстващата за календарната година част от тези средства. Не се 

включват в план-сметката за сметка на таксата за битови отпадъци средства за 

придобиване на актив, които се финансират с публични средства по проект, програма 

или процедура с изключение на съфинансирането от общината. 

          Неусвоените от предходната календарна година средства от таксата за битови 

отпадъци са друг източник за финансиране на разходите при изготвяне на план-сметката. 

Приходите от глоби и имуществени санкции по Закона за управление на отпадъците, 

наложени във връзка с нерегламентирано изхвърляне или третиране на битови отпадъци, 

са друг източник за финансиране на разходите от план-сметката. 

          В случай че общината използва други общински приходи за покриване на 

действително направени разходи, надхвърлящи предвидените в план-сметката за 

предходната година разходи за сметка на таксата за битови отпадъци, се допуска 

включване на тези разходи в план-сметката за сметка на таксата за битови отпадъци.                    

          Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице е сумата от 

размера на таксата за всяка услуга по чл. 62 от ЗМДТ, която се определя, като разходите 

за сметка на таксата за битови отпадъци за текущата година от план-сметката се 

разпределят, като се приложи съответният начин за изчисление в зависимост от приетите 

от общинския съвет основи за услугите по чл. 62 от закона. 

          Размерът на таксата за единица основа се определя в левове за всяка календарна 

година и се приема с решението на общинския съвет по чл. 66, ал. 3, т. 2 от ЗМДТ за 

одобряване на план-сметката. 

          Количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на 

таксата за битови отпадъци. Общинският съвет може да приеме основа или основи, 

различни от посочената в предходното изречение, при условие че съществуват обективни 

обстоятелства, възпрепятстващи прилагането й. 

          Общинският съвет приема основите за изчисляване размера на таксата за всяка от 

услугите по чл. 62 от ЗМДТ с наредбата по чл. 9 от ЗМДТ. Решението за приемане или 

изменение на наредбата съдържа и мотивите, придружени с анализ, за избор на 

определената основа, а в случаите, когато се налага да се избере друга основа - и мотиви 

за неприлагане на основата „на база количество битови отпадъци”, както и вида и 

източника на информация за изчисляване размера на таксата за битови отпадъци. 

Основите за определяне на размера на такса за битови отпадъци, различни от основата 

„на база количество битови отпадъци”,  които общинският съвет мое да приеме са 

определени в чл.67, ал.8 от ЗМДТ. 
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        Разходите за сметосъбиране и сметоизвозване се  калкулират, като се вземат 

предвид определеното количество образувани отпадъци по населени места на 

територията на община Кубрат, разходите по икономически елементи, включващи 

разходи за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, разходи за горива и и 

гориво-смазочни материали, разходи за данъци и такси, разходи за материали (резервни 

части и други материали), разходи за работно облекло и лични предпазни средства, 

разходи за текущи ремонти и външни услуги и други, разстоянието в км от мястото на 

извозване на твърдите битови отпадъци до Регионално депо – Разград и обратно, броят 

на курсовете за извозване.  

        За определяне на образуваните отпадъци в дадена административна единица през 

дадена година нормата на натрупване се умножава по броя на постоянните жители:  

КО = НН . БрЖ . 0,001  

където:  

КО - количество на образуваните отпадъци в съответната административна единица за 

съответната година, т/г;  

НН - норма на натрупване от таблицата по-долу, кг/ж/г;  

0.001 - фактор за превръщане на килограми в тонове;  

БрЖ - населението съгласно данните на НСИ от преброяванията и ежегодните 

допълнителни проучвания за съответната година на отчитането, както и данни от отдел 

„ГРАО“. 

Към разходите за сметосъбиране и сметоизвозване се добавят и разходите за третиране 

на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, 

както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за 

оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци и за поддържане на чистотата 

на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените 

места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване. По 

този начин се сформират общите разходи за управление на битовите отпадъци на 

територията на община Кубрат. 

Приходи от такса битови отпадъци 

Такса „битови отпадъци” е основен източник на приходи за осъществяване на услугите 

по събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци в община Кубрат, 

както и за почистване на териториите за обществено ползване. 

В следващата таблица е представена информация за постъпленията в бюджета на община 

Кубрат от такса „битови отпадъци” за периода 2010 – 2014 г. 

 

Таблица 1.6.2. Постъпления в бюджета на община Кубрат от такса битови 

отпадъци 
 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 

Приходи от такса 

битови отпадъци, 

(лева), в т.ч. 

392 543 494 135 401 624 432 298 481 065 
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- домакинства 266 000 285 000 178 000 120 000 138 000 

- юридически лица 126 543 209 135 223 624 312 298 343 065 

Източник: Общинска администрация Кубрат 

Разходи за управление на битовите отпадъци 

Изразходваните средства за управление на битовите отпадъци за периода 2010 - 2014 г. 

са както следва: 
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Таблица 1.6.3. Разходи за управление на битовите отпадъци 
 

Година 2011 2012 2013 2014 2015 

Разходи за 

управление на 

битови 

отпадъци (лева) 

 

571 411  

 

568 751  

 

 

670 904  

 

 

733 352  

 

 

779 401  

Източник: Общинска администрация Кубрат 

Посочените разходи за управление на отпадъците включват изразходваните средства за 

събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до регионалното депо; за 

депониране на отпадъците, в т.ч. отчисленията и обезпеченията при депониране на 

отпадъци по ЗУО и за почистване на териториите за обществено ползване. 

Баланс на приходите и разходите, свързани с управлението на битовите отпадъци 

В следващата таблица е представена информация за баланса на приходите и разходите, 

свързани с управлението на битовите отпадъци, както и относителният дял на приходите 

от такса „битови отпадъци“ и разходите за управлението на битовите отпадъци към 

общия бюджет на общината и към собствените приходи. 

 

Таблица 1.6.4. Баланс на приходите и разходите, свързани с управлението на 

битовите отпадъци 
 

                

 

Година  

 

Приходи 

от такса 

„битови 

отпадъци”, 

лв. 

Относителен дял на 

приходите от такса 

„битови отпадъци”, % 

Разходи за 

управление 

на 

битовите 

отпадъци, 

лв. 

Относителен дял на 

разходите за 

управление на 

битовите отпадъци, % 

към 

бюджета 

към 

собствени 

приходи 

към 

бюджета 

към 

собствени 

приходи 

2011 494 135 4,58 18,65 571 411      5,29     21,57 

2012 401 624 4,24 14,07 568 751 6,01 19,92 

2013 432 298 3,90 13,64 670 904 6,22 21,16 

2014 481 065 3,83 7,87 733 352 5,84 11,99 

2015 461 862 3,63 14,88 779 401 6,12 25,11 

  

Източник: Общинска администрация Кубрат 

Анализът на данните показва, че разходите за дейности по управление на битовите 

отпадъци, значително надвишават приходите от такса „битови отпадъци“ и в тази връзка 

се прибягва до разходването на допълнителни средства от собствените приходи на 

общината. 
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Обезпечения за покриване на последващи разходи за закриване на депата и 

отчисления за депониране на отпадъци (т.нар. отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО); 

Законът за управление на отпадъците въвежда икономически инструменти за покриване 

на бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото 

и за стимулиране на превенцията и оползотворяването на отпадъци преди депонирането: 

- за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране, всеки 

собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за 

закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото (чл. 60 от 

ЗУО); 

- за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни 

отпадъци се заплащат отчисления за всеки тон депониран отпадък. Отчисленията 

имат за цел да се намали количеството депонирани отпадъци и да се насърчи 

тяхното рециклиране и оползотворяване (чл. 64 от ЗУО). При изпълнение на 

целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, отчисленията се 

намаляват с 50% - когато се изпълняват изискванията за рециклиране на битови 

отпадъци от хартия, метал, пластмаса и стъкло и с 50% - когато се изпълняват 

изискванията за намаляване на количествата депонирани биоразградими 

отпадъци. 

Редът и начинът за определяне на размера на обезпечението по чл. 60 и отчисленията по 

чл. 64 от ЗУО са регламентирани с Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина 

за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци. 

В изпълнение на горепосочените нормативни документи, освен цената за депониране на 

битови отпадъци на регионалното депо (възлизаща на 11,52 лв./тон съгласно сключено 

споразумение между общините в Регион Разград), Община Кубрат заплаща отчисления 

по чл. 60 от ЗУО в размер 3,86 лв./тон, определен от собственика на депото, чрез които 

се осигурява финансов ресурс за бъдещите разходи за закриване на депото след 

изчерпване на неговия капацитет и след експлоатационните грижи на площадката на 

депото, както и отчисления по чл. 64 от ЗУО. Размерът на отчисленията е определен с 

Наредба № 7 и е както следва:  

- за 2013 г. - 15 лв./тон;  

- за 2014 г. - 22 лв./тон;  

- за 2015 г. - 28 лв./тон;  

- за 2016 г. - 36 лв./тон; 

- за 2017г. – 40 лв./тон; 

- за 2018г. – 45 лв./тон; 

- за 2019г. – 57 лв./тон; 

- за 2020г.  и всяка следваща година – 95 лв./тон. 

 

Публични проекти в областта на управлението на отпадъците в община Кубрат 

С финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ са реализирани 
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проекти,  свързани  с  рекултивация  на  общинското  депо  за  отпадъци  в  местност 

„Кошарите“  в  землището  на  гр.  Кубрат,  чиято  експлоатация  е  преустановена  през 
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м.юли 2009 г. на основание Заповед № 275/16.07.2009 г. на Директора на РИОСВ – 

Русе. 

 В рамките на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект 

в сектор Управление на отпадъците на регион Разград”, финансиран по 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, през 2010 г. е изготвен 

технически проект за рекултивация на съществуващото общинско депо на община 

Кубрат. През 2012 г. проектът е одобрен за финансиране от ПУДООС към МОСВ 

съгласно Постановление № 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване на 

финансиране за изграждането на регионални системи за управление на 

битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране 

на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци;

 През 2013 г. община Кубрат е провела процедура по Закона за обществените 

поръчки за избор на изпълнител и е сключен Договор № 69/12.07.2013 г. с

„Експрес Гаранцион” ООД за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Рекултивация на съществуващо общинско депо в Община Кубрат“. 

Изпълнението на дейностите, включващи техническа и биологична рекултивация 

на депото и финансирането на рекултивацията на обща стойност 599899,13 лв. се 

извършва на етапи в периода 2013-2015 г. Дейностите се финансират по договор 

№9257/2013 г. между Община Кубрат и ПУДООС, чрез безвъзмездна финансова 

помощ от Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г.“ (договор № DIR-

51222031-C001). 

 
 

4. Основни изводи и препоръки 

На основата на анализираната информация, могат да се направят следните изводи: 

 Въведените организационни схеми и форми за управление на отпадъците в 

община Кубрат са добра основа за прилагане на принципите „Разширена 

отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща”. 

 Принципът „разширена отговорност на производителя” се прилага напълно на 

територията на общината по отношение на пет групи масово разпространени 

отпадъци (отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори, 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба 

гуми и излезли от употреба моторни превозни средства), като дейностите се 

извършват от Организации по оползотворяване на съответния вид масово 

разпространени отпадъци, с които Община Кубрат е сключила договори за 

сътрудничество. 

 Община Кубрат осъществява последователна политика за по-пълно прилагане на 

принципа „замърсителят плаща“ при предоставянето на услугите за събиране, 

транспортиране и третиране на битовите отпадъци. Общината е осигурила 

възможност физическите и юридическите лица да заплащат такса „битови 

отпадъци“ според количеството на битовите отпадъци съобразно вида, броя и 
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честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за 

изхвърляне на битови отпадъци. 

 Понастоящем Община Кубрат предоставя услуги по събиране, транспортиране и 

депониране на смесени битови отпадъци: 

 Общината е възложила изпълнението на обществена поръчка с предмет: 

„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на 

община Кубрат до Регионално депо за неопасни отпадъци в гр. Разград“. 

Заплащането на услугата се извършва от събраната такса битови отпадъци; 

 депонирането на битовите отпадъците от всички населени места на 

територията на община Кубрат се извършва на Регионалното депо за неопасни 

отпадъци, съгласно сключено споразумение между общините в Регион Разград. 

Община Кубрат заплаща определената сума за депониране на тон отпадък на 

регионалното депо от събраната такса битови отпадъци в бюджета на общината, 

както и обезпеченията и отчисленията за депониране на отпадъци по чл. 60 и чл. 

64 от ЗУО, чрез които се осигурява финансов ресурс за осъществяване на 

мониторинг на депото, рекултивация и следексплоатационни грижи. 

 Предвид факта, че на територията на община Кубрат, както и в Регион за 

управление на отпадъци Разград няма изградени съоръжения и инсталации за 

сепариране на смесени битови отпадъци и за компостиране или друго 

оползотворяване на зелени, хранителни и кухненски биоотпадъци, понастоящем 

не се предоставят услуги по тяхното разделно събиране, транспортиране и 

оползотворяване. 

 Редът за определяне и събиране на такса „битови отпадъци” и услугите, за които 

се заплаща таксата са регламентирани с Наредба № 11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Кубрат. 

 Разходите за дейности по управление на битовите отпадъци надвишават 

приходите от такса „битови отпадъци“ и в тази връзка се прибягва до 

разходването на допълнителни средства от бюджета на общината. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7 

 
АНАЛИЗ НА ИНФОРМИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
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АНАЛИЗ НА ИНФОРМИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ 

НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Настоящият анализ разглежда практиката на Община Кубрат през последните години във 

връзка с информирането на обществеността по въпросите на управлението на 

отпадъците. 

Анализът е концентриран върху следните въпроси: 

 Наличие на стратегически подход в информационно-разяснителната политика 

на общината във връзка с дейностите по управление на отпадъците. 

 Информационни и разяснителни дейности и кампании; привличане на 

обществеността. 

 Използвани методи и форми за предоставяне на информация на гражданите и 

фирмите относно предоставяните от общината услуги в областта на 

управление на отпадъците. 

 
 

1. Планиране на действия за информиране на обществеността относно 

 управлението на отпадъците 

Участието на обществеността в цялостния процес на промени в сектора за управление на 

отпадъците има голямо значение. Населението е основен участник в процеса на 

управление на отпадъците, защото то е постоянен техен генератор и поради това трябва 

да бъде информирано за въздействието върху околната среда, причинено от 

депонирането на отпадъци, както и за възможностите и отговорностите си относно 

предотвратяването и оползотворяването на отпадъците. 

Община Кубрат провежда целенасочена политика по отношение предоставяне на 

информация, свързана с различните аспекти на управлението на отпадъците. С 

Устройствения правилник на общинска администрация – гр. Кубрат функциите за 

провеждането на информационната и медийна политика на общината и осъществяването 

на комуникация между представителите на общинската администрация и 

обществеността са възложени на отдел „Просвета, култура, ОМП и връзки с 

обществеността“. Предвид спецификата на тематиката, информирането на 

обществеността по въпросите, свързани с управлението на отпадъците се извършва 

съвместно с еколога на общината и други служителите от отдел „Земеделие, търговия, 

опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти“. 

Друг подход, които се използва при планирането на действия за информиране и 

привличане на обществеността, е включването на клаузи в договорите за сътрудничество 

с организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци за разработване 

на конкретни мерки за привличане на населението като активен участник в разделното 

събиране на съответните отпадъци и провеждането на информационни кампании. 



ОБЩИНА КУБРАТ 

  Програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 г.  

206 

 

 

2. Информационни и разяснителни дейности и кампании; привличане на 

 обществеността 

Общината е наложила през годините следните кампании сред населението, които целят 

привличането на интереса към дейностите по управлението на отпадъците: 

 Ежегодна кампания за почистване, организирана от общината, която традиционно 

се провежда през месец април или май, като всяка година е под различно мото: 

 Кампания 2015 г. – проведена през периода 20-30 април 2015 г. под мотото 

„Заедно за една по-чиста община“. Определени са места за почистване от 

доброволци, заявили предварително желание за участие. В кампанията се 

включиха всички кметства, 4 училища, учреждения и институции. В дните на 

кампанията за количеството депонирани отпадъци не се дължаха отчисления по 

Закона за управление на отпадъците. Във всички квартали на гр. Кубрат бяха 

почистени междублоковите пространства и съгласно предварително обявен 

график бяха събрани и извозени градински, едрогабаритни и др. отпадъци; 

 Кампания 2014 г. – проведена през периода 22-28 април 2014 г. под мотото 

„Да бъдем отговорни всеки ден“. Определени са места за почистване от 

доброволци, заявили предварително желание за участие. В кампанията се 

включиха всички кметства, 9 училища, учреждения и институции. В дните на 

кампанията за количеството депонирани отпадъци не се дължаха отчисления по 

Закона за управление на отпадъците. Във всички квартали на гр. Кубрат бяха 

почистени междублоковите пространства и съгласно предварително обявен 

график бяха събрани и извозени градински, едрогабаритни и др. отпадъци. На 25 

април ученици от ОУ „Христо Смирненски“ почистиха замърсените площи на 

изхода на гр. Кубрат по пътя за гр. Разград. Община Кубрат се включи и в 

обявената кампания на bTV „Да почистим България за един ден“ на 26 април. На 

доброволците, които се включиха в кампанията се предоставиха ръкавици и 

чували от община Кубрат. 

 Кампания 2013 г. – проведена през периода 15-21 април 2013 г. под мотото 

„Да почистим община Кубрат – нашия дом”. В кампанията се включиха 8 

кметства, 10 училища, учреждения и институции. В дните на кампанията за 

количеството депонирани отпадъци не се дължаха отчисления съгласно ЗУО. 

Съгласно предварително обявен график от всички квартали в града бяха 

почистени междублоковите пространства, събрани и извозени градински, 

едрогабаритни и др. отпадъци. На 19.04. ученици от ОУ „Христо Смирненски“ 

почистиха замърсените площи на изхода на гр. Кубрат по пътя за гр. Разград, а 

служители на общинска администрация извършиха цялостно почистване на 

отпадъците по „Пътеката на здравето”. Община Кубрат се включи и в обявената 

кампания на bTV „Да почистим България за един ден“ на 20 април. На 

доброволците, които се включиха в кампанията се предоставиха ръкавици и 

чували от община Кубрат. 

 Кампания 2012 г. – проведена през периода 7-13 май 2012 г. под мотото „Да 

изчистим община Кубрат”. Съгласно предварително обявен график от всички 
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квартали в града бяха почистени междублоковите пространства, събрани и 

извозени градински, едрогабаритни и др. отпадъци. На 10.05. ученици от ОУ 

„Христо Смирненски“ почистиха замърсените площи на изхода на гр. Кубрат по 

пътя за гр. Разград, а на 11.05. служители на общинска администрация извършиха 

цялостно почистване на отпадъците по „Пътеката на здравето”. Община Кубрат 

се включи и в обявената кампания на bTV „Да почистим България за един ден“ на 

12 май. На доброволците, които се включиха в кампанията се предоставиха 

ръкавици и чували от община Кубрат. В деня на националното почистване 

ученици от СОУ „Христо Ботев“ и доброволци граждани почистиха част от 

градски парк до стадион гр. Кубрат. 

 Участие в националната кампания „За чиста околна среда“ на Министерство на 

околната среда и водите и ПУДООС, насочена към общини и кметства; училища 

и детски градини на . През последните години на територията на община Кубрат 

са реализирани следните проекти, одобрени и финансирани в рамките на 

ежегодните конкурси на тема „Обичам природата – и аз участвам“: 

 „За чиста околна среда – 2015 г.“ – проект „Обичам природата – спортувам 

активно“ на ЦДГ „Първи юни“, с. Юпер; 

 „За чиста околна среда – 2014 г.“ – проект „Почистване и залесяване на зелени 

площи, създаване на фитнес площадка на открито в кв. 50 в гр. Кубрат“; проект 

„Учението забавно и здравословно“ на СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат; проект 

„Зелена класна стая“ на ПУИ „Д-р Петър Берон“; 

 „За чиста околна среда – 2013 г.“ – проект „Създаване на зона за отдих и детски 

кът с мини футболно игрище в с. Беловец“; проект „Възстановяване на парк за 

отдих, изграждане на спортни съоръжения и детски кът в с. Беловец“; проект 

„Обновяване на парк за отдих в с. Юпер“; 

 Кампании за разделно събиране на масово разпространени отпадъци и 

разпространение на информационни материали – в изпълнение на сключените 

договори за сътрудничество с Организации по оползотворяване са 

разпространени следните информационни материали и предметни награди с 

информационна насоченост: 

 по договора с “Булекопак” АД - 300 броя брошури за повишаване 

информираността на населението за принципите и ползите от разделното 

събиране на отпадъци от опаковки; 

 по договора с „Трансинс батери“ ООД – на следните учебни заведения СОУ 

„Христо Ботев“, ОУ „Христо Смирненски“, ПУИ „Д-р Петър Берон“ и 

Професионална гимназия гр. Кубрат са предоставени 3 бр. мрежи за волейбол, 8 

бр. топки, 11 бр. комплекти за бадмингтон; 

 по договорите с „Трансинс технорециклираща компания“ ООД и „Трансинс 

батери“ ООД - информационни материали за популяризирането на кампаниите за 

разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

и негодни за употреба батерии и акумулатори. 
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С оглед повишаване на обществената осведоменост и екологичното съзнание, както и 

провокиране на ангажираност сред гражданите, предприятията и администрациите за 

екологосъобразни и законосъобразни дейности с отпадъци, Община Кубрат издаде 

информационна брошура „Живея в чиста община“ със следните послания: Да променим 

съзнанието си! Да опазим природата! Да намалим отпадъците! В брошурата се 

предоставя информация за наличната организация на дейностите с отпадъци в общината 

и се дават съвети какво да се прави със смесените битови отпадъци, строителните 

отпадъци, отпадъците от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, гуми, отработени масла, 

отпадъци от моторни превозни средства. 

 3. Форми за предоставяне на информация относно общинските услуги в областта 

 на управление на отпадъците 

Основният начин на предоставяне на информация е интернет страницата на община 

Кубрат www.kubrat.bg и на Общински съвет - Кубрат www.obskubrat.bg 

На интернет страницата на Общински съвет – Кубрат са публикувани следните 

документи, имащи отношение към управлението на отпадъците: 

- Наредби на Общински съвет-Кубрат, регламентиращи управлението на 

отпадъците (посочени и анализирани в Приложение 1.1 от настоящата Програма); 

- Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Кубрат, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015 - 2019 

г.; 

- Решения на Общински съвет – Кубрат, имащи отношение към управлението на 

отпадъците (за одобряване на ежегодни план –сметки за необходимите разходи 

по ЗМДТ за битовите отпадъци и определяне на такса за битови отпадъци; за 

приемане на програми за опазване на околната среда и за управление на 

отпадъците; за приемане на ежегодни отчети за изпълнението на програмите и 

др.) 

На интернет страницата от Община Кубрат е налична следната информация относно 

управлението на отпадъците и предоставяните услуги от общината: 

- Програми и общински наредби; 

- Ежегодни отчети за изпълнение на програмите; 

- Устройствен правилник на Общинска администрация – гр. Кубрат; 

- Заповеди на кмета на общината за определяне на услугите, които общината 

извършва по отношение на битовите отпадъци, в т.ч. граници на обслужваните 

райони, честота на извозване; 

- Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и 

картон на територията на община Кубрат, съгласно чл. 19, ал. 3, т. 14 от Закона за 

управление на отпадъците; 

- Информационни брошури относно извършваните дейности с отпадъци на 

територията на общината; 

http://www.kubrat.bg/
http://www.obskubrat.bg/
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- Оповестяване на кампании за разделно събиране на масово разпространени 

отпадъци и информационни брошури за кампаниите; 

- Информация за дейността на ученически еко-клубове, свързана с инициативи 

относно отпадъците, участие на ученици в национални и международни 

екологични конференции и др. форуми; 

- Образци на декларации за определяне на такса битови отпадъци за услугите по 

сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци на база 

количество отпадъци; 

- Образци на декларации за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци, 

поради неползване на жилищен имот; 

- Постъпили уведомления за реализация на инвестиционни предложения; 

- Решения на директора на РИОСВ – Русе за преценка необходимостта от 

извършване на ОВОС и ЕО. 

Горепосочената информация се предоставя в следните раздели и рубрики от сайта на 

общината: 

- Общински дейности/ Екология; 

- Общински справочник; 

- Публични регистри; 

- Пресцентър. 

Други форми за информиране на населението, които общината използва са: 

- Предоставяне на заповеди на кмета на общината и на друга информация на 

определените в общината места за обявления; 

- Предоставяне на информация чрез местни печатни и електронни медии, кабелна 

телевизия и др. 

 4. Участие на обществеността в процеса на вземане на решения по въпроси, 

 свързани с управлението на отпадъците 

Община Кубрат изпълнява ангажиментите за информиране и консултации с 

обществеността, произтичащи от екологичното и друго законодателство. Проектите на 

общински нормативни и програмни документи се предоставят на интернет страницата 

на Общински съвет – Кубрат. Всички постъпили уведомления за реализация на 

инвестиционни предложения се оповестяват на интернет страницата на общината и чрез 

поставяне на достъпно за обществеността място. 

Общината е регламентирала процедура за достъп до обществена информация, вкл. по 

въпроси, свързани с управлението на отпадъците, съгласно Закона за достъп до 

обществена информация. Също така е създадена организация за приемане на сигнали и 

предложения от граждани, като функциите са възложени на отдел „Техническо 

обслужване“, който регистрира молбите, сигналите и предложенията на гражданите, 

организира тяхното проучване и контролира изпълнението на решенията по тях. 
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5. Основни изводи и препоръки 

 Община Кубрат провежда целенасочена политика по отношение предоставяне на 

информация, свързана с различните аспекти на управлението на отпадъците. С 

Устройствения правилник на общинска администрация – гр. Кубрат функциите за 

провеждането на информационната и медийна политика на общината и 

осъществяването на комуникация между представителите на общинската 

администрация и обществеността са възложени на отдел „Просвета, култура, 

ОМП и връзки с обществеността“. Предвид спецификата на тематиката, 

информирането на обществеността по въпросите, свързани с управлението на 

отпадъците се извършва съвместно с еколога на общината и други служители от 

отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности 

и европейски проекти“. 

 Общината е възложила чрез конкретни клаузи в договорите за сътрудничество с 

организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци 

провеждането на информационни кампании и разработването на мерки за 

привличането на населението като активен участник в разделното събиране на 

съответните отпадъци. 

 Община Кубрат използва различни форми за повишаване на общественото 

съзнание и привличане и насърчаване на обществеността за участие в дейностите 

с отпадъци – целеви кампании, разпространение на информационни материали и 

др. 

 Основен източник на информация относно управлението на отпадъците в 

общината са интернет страниците на Община Кубрат и Общински съвет – Кубрат, 

на които са публикувани общинските нормативни и програмни документи, 

решения на Общински съвет – Кубрат и заповеди на кмета на общината, свързани 

с управлението на отпадъците, информация относно провежданите кампании в 

общината и информационни материали. Също така информация се предоставя 

чрез местни печатни и електронни медии. 

 Отчитайки факта, че наличната информация относно управлението на отпадъците 

е публикувана в различни раздели и рубрики от интернет страницата на общината 

(Общински дейности/ Екология, Общински справочник, Публични регистри, 

Пресцентър) е препоръчително обособяването на самостоятелен раздел на 

интернет страницата на общината, в които да се систематизира и предоставя 

цялостна информация относно управлението на отпадъците. 

 Община Кубрат изпълнява ангажиментите за информиране и консултации с 

обществеността, произтичащи от екологичното и друго законодателство. 

Проектите на общински нормативни и програмни документи се предоставят на 

интернет страницата на Общински съвет – Кубрат. Всички постъпили 

уведомления за реализация на инвестиционни предложения се оповестяват на 

интернет страницата на общината. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.8 

 
АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ЗА 

ОТПАДЪЦИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИ 
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АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ И 

ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИ 

Настоящото приложение съдържа анализ на информационното обезпечаване за 

отпадъците и дейностите с отпадъци. 

Анализът има за цел да отговори на следните въпроси: 

 Какви са изискванията на нормативната уредба във връзка със събиране и 

предоставяне на информация за отпадъците от страна на общината? 

 Създадена ли е необходимата организация в общината за събиране, обработване 

и предоставяне на информация както във връзка с нормативните изисквания, 

така и за ефективни анализи и вземане на решения за управлението на 

отпадъците? 

 
 

 1. Нормативни изисквания за събиране и предоставяне на информация за 

 отпадъците 

Основните национални документи, регламентиращи изискванията за събирането и 

предоставянето на информация за отпадъците са Законът за управление на отпадъците и 

Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация 

за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

С чл. 44 от ЗУО е въведено изискване за водене на отчетни книги и предоставяне на 

годишни отчети по ред и образци, посочени в наредбата. 

С Наредба № 1 са определени: 

- реда и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците; 

- реда и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците; 

- реда за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара продукти, 

след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци; 

- реда за водене на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците; 

- изграждането и поддържането на национална информационна система за 

отпадъци. 

Задължени лица по наредбата са: 

- лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или опасни 

отпадъци, с изключение на отпадъците, образувани от домакинства, търговските 

и административните сгради; 

- лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране 

и съхраняване и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци; 
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- лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране 

и съхраняване и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци; 

- лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране 

и съхраняване и/или третиране на масово разпространени отпадъци; 

- лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват 

масово разпространени отпадъци; 

- организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си 

индивидуално по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО; 

- регионални сдружения за управление на отпадъци; 

- лицата, извършващи дейности като търговец и/или брокер на отпадъци. 

 
 

 2. Събиране, съхраняване и обработване на информация за отпадъците в Община 

 Кубрат 

В Община Кубрат е налична следната документация, свързана с управление на 

отпадъците: 

 Програмни документи, планове – програми за опазване на околната среда и 

програми за управление на отпадъците, планове за привеждане на депа в 

съответствие с нормативните изисквания, планове за мониторинг и др. 

 Нормативни документи на общинско ниво – наредби, правилници и др.; 

 Документи във връзка с определяне на цени и такси за услугите – план –сметки за 

необходимите разходи по ЗМДТ за битови отпадъци и определяне на такса за 

битови отпадъци; 

 Заповеди на кмета на общината, свързани с управление на отпадъците. 

 Решения на общинския съвет, свързани с управлението на отпадъците; 

 Документация от проведени обществени поръчки за възлагане на дейности по 

отпадъците; 

 Договори, сключени от общината с външни фирми за изпълнение на дейности по 

отпадъците – за събиране и транспортиране на битови отпадъци, за разделно 

събиране на МРО, за рекултивация на закритото общинско депо за отпадъци; 

 Отчети за изпълнение на сключените договори – вдигнати контейнери, 

количества събрани и транспортирани отпадъци, количества отпадъци, предадени 

за рециклиране/ обезвреждане, периодични справки, съгласно клаузите на 

договорите; 

 Справки за изплатени средства по договори за услуги за събиране, 

транспортиране и депониране на отпадъци; 

 Протоколи от заседания на Регионалното сдружение за управление на отпадъци, 

взети решения и друга документация; 
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 Документация по изпълнение на екологични проекти, свързани с управление на 

отпадъците; 

 Документи от контролната дейност, извършвана от общината; 

 Констативни протоколи от извършени проверки от контролни органи по 

изпълнение на задълженията на кмета на общината в областта на управление на 

отпадъците; 

 Информационни материали – брошури, листовки, прессъобщения във връзка с 

провеждане на акции и кампании в областта на управление на отпадъците. 

Посочената документация се събира, съхранява и обработва от различни структурни 

звена от общинската администрация, в съответствие с функционалните им 

характеристики съгласно Устройствения правилник на Общинска администрация – гр. 

Кубрат. 

Основната функция за събирането на информация, изготвянето на отчети и справки в 

съответствие с изискванията на нормативната уредба в областта на околната среда, в т.ч. 

управлението на отпадъците и по искане на компетентните институции, е възложена на 

Отдел „Земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и 

европейски проекти“ от Дирекция „ТСУ, земеделие, търговия, опазване на околната 

среда, инвестиционни дейности и европейски проекти“ в специализираната 

администрация. По отношение на вида и количеството на събраните, транспортирани и 

третирани отпадъци, източници на информация са дружествата, на които е възложено 

извършването на дейностите и организациите по оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци, с които са сключени договори за сътрудничество. В 

съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по 

които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене 

на публични регистри, тези юридически лица водят текуща отчетност и представят 

годишни отчети в Изпълнителната агенция по околна среда. Също така, съгласно 

клаузите на сключените договори с Община Кубрат, те предоставят информация и на 

общината. 

Във връзка с финансовото, правното, информационното и административното 

обезпечаване на дейностите по управление на отпадъците, информация и документация 

по отпадъците, посочена в т. 2, се събира и обработва и от други структурни звена от 

общинската администрация - отдел „Управление на собствеността и финансово- 

счетоводна дейност“, сектор „Вътрешен контрол“, отдел „Местни данъци и такси“, отдел 

„Административно-правно и информационно обслужване“, отдел „Просвета, култура, 

ОМП и връзки с обществеността“, отдел „Техническо обслужване“. 

3. Основни изводи и препоръки 

Във всяко структурно звено от общинската администрация се поддържа информация 

относно управлението на отпадъците, необходима за изпълнение на конкретните 

функции, които са му възложени. Взаимодействието между отделните звена се 

осъществява основно на базата на документооборот на хартиен носител. Наличната 

информация в отделните структурни звена е организирана по начин, които не винаги 

позволява сравнителен анализ на данните – налична е в различни разбивки. 
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Необходимо е въвеждане на единна информационна система в общината, която да 

обхваща целия процес по управление на отпадъците и на база на първичната информация 

да осигурява контрол и отчетност на всички етапи от процесите, да служи за изготвяне 

на анализи за планиране и вземане на управленски решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ПРОГНОЗИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ 
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ПРОГНОЗИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ 

В съответствие с насоките и препоръките от „Методическите указания за разработване 

на общински програми за управление на отпадъците”, утвърдени със Заповед № РД – 

211 от 31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите, в настоящото приложение 

са представени прогнозите за образуване на битови отпадъци на територията на община 

Кубрат, изготвени в рамките на проект „Интегрирана система от съоръжения за 

третиране на неопасни отпадъци от регион Разград“, разработен при изпълнението на 

Договор №58231-С002/29.12.2008 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ за Проект № 58231-30-334 

„Подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на регион    Разград“    

с    референтен    номер    на    процедурата BG161РО005/2.30/01/03 

„Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ 

Прогнозата за образуване на битови отпадъци в община Кубрат е изготвена въз основата 

на два компонента: 

- демографска прогноза за броя на населението; 

- прогноза за нормата на натрупване на отпадъци. 
 

Таблица 2.1. Демографска прогноза за броя на населението в община Кубрат 
 

Година 2016 2017 2018 2019 2020 

Население (брой жители) 18443 18210 17981 17756 17536 

Източник: Проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци от 

регион Разград“ 

Нормата на натрупване представлява средното годишно количество образувани битови 

отпадъци, които се падат на един жител. 

Битови отпадъци са отпадъци от домакинствата и „подобни на отпадъците от 

домакинствата“. 

Подобни са отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от 

домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и 

горското стопанство. 
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Прогнозиране на нормите на натрупване 

 

Таблица 2.2. Прогноза на нормата на натрупване за различните 

селища от община Кубрат 
 

Селища от община Кубрат Норма на натрупване 

за гр. Кубрат 340 кг/ж/г 

за селата от общината 270 кг/ж/г 

* Нормите включват и количествата от бизнес източници (подобни 

на отпадъците от домакинствата 

 

 
Таблица 2.3. Оценка на разпределението на образуваните битови 

отпадъци между бизнес източници и домакинства 
 

 

Селища от община Кубрат 

Съотношение на образувани 

битови отпадъци от бизнеса 

спрямо общото количество 

за гр. Кубрат 0,090 

за селата от общината 0,055 

 

Определяне на количествата и състава на образуваните битови отпадъци 

Прогнозата за количествата образувани битови отпадъци е определена на базата на 

прогнозата за броя на населението и прогнозната норма на натрупване. 

 

Таблица 2.4. Прогноза за образуване на битови отпадъци в 

община Кубрат 
 

Година 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо образувани битови 

отпадъци (тона/год.) 

 

5785 
 

5754 
 

5717 
 

5677 
 

5637 

Източник: Проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци от 

регион Разград“ 
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В следващата таблица е представена прогнозата за състава на битовите отпадъци: 
 

Таблица 2.5. Прогноза за състава на образуваните битови 

отпадъци в община Кубрат 
 

Фракция град Кубрат 

% 

села в общината 

% 

бизнес източници 

% 

Хранителни 21,00 15,00 21,00 

Хартия 7,00 5,00 13,00 

Картон 4,00 3,00 14,00 

Пластмаса 12,00 10,00 14,00 

Текстил 3,00 2,00 4,00 

Гума 1,00 1,00 1,00 

Кожа 1,00 1,00 1,00 

Градински 19,00 32,00 5,00 

Дървесни 2,00 3,00 3,00 

Стъкло 5,00 2,00 8,00 

Метали 2,00 2,00 13,00 

Инертни 22,00 23,00 2,00 

Опасни 1,00 1,00 1,00 

Източник: Проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци от 

регион Разград“ 

Съгласно законодателните изисквания, целите за рециклиране и оползотворяването на 

битовите отпадъци (в т.ч. рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, 

пластмаса и стъкло; разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци; 

ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци, детайлно 

посочени в анализа на законодателните изисквания, представен в Приложение 1.1 от 

Програмата) се изпълняват на регионално ниво, т. е. от всички общини, включени в 

Регион за управление на отпадъците Разград и членуващи в РСУО-Разград. 

С оглед на това по-долу са представени прогнозите за образуване на битови отпадъци в 

Регион Разград, изготвени в рамките на проект „Интегрирана система от съоръжения за 

третиране на неопасни отпадъци от регион Разград“. 
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Таблица 2.6. Прогноза за образуване на битови отпадъци в 

Регион Разград 
 

Регион Разград  2016 2017 2018 2019 2020 

Население, в т.ч.: брой жители 123007 121397 120406 199140 117900 

градове брой жители 55534 54826 54326 53835 53354 

населени места < 3000 жит. брой жители 67673 66871 66080 65305 64546 

       

Фракция       

Хранителни тона/год. 8358 8367 8362 8349 8328 

Хартия тона/год. 2841 2888 2928 2969 3003 

Картон тона/год. 1717 1744 1767 1794 1813 

Пластмаса тона/год. 4642 4614 4585 4554 4520 

Текстил тона/год. 968 959 950 945 934 

Гума тона/год. 382 381 377 373 369 

Кожа тона/год. 382 381 377 373 369 

Градински тона/год. 8622 8580 8526 8464 8395 

Дървесни тона/год. 829 821 811 803 797 

Стъкло тона/год. 1617 1603 1588 1577 1564 

Метали тона/год. 767 762 752 745 740 

Инертни тона/год. 8588 8504 8420 8335 8255 

Опасни тона/год. 317 304 291 277 268 

Общо количество 

образувани БО, в т.ч.: 
тона/год. 40030 39908 39734 39558 39355 

БО от домакинства тона/год. 36360 36174 35942 35708 35452 

БО от търговски , админи- 

стративни и пром. обекти 
тона/год. 3670 3734 3792 3850 3903 

Източник: Проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци от 

регион Разград“ 

В Анализа на инфраструктурата за управление на отпадъците, представен в Приложение 

1.3 от Програмата, са представени предвидените за изграждане съоръжения за третиране на 

битови отпадъци в Регион Разград - инсталации за предварително третиране на битовите 

отпадъци от региона (инсталация за сепариране на битови отпадъци и инсталация за 

компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и биоотпадъци) и разширение на 

съществуващото Регионално депо, с цел увеличаване срока му на експлоатация и 

осигуряване на екологосъобразно третиране на отпадъците от региона. 

Извод: Капацитетът на предвидените за изграждане регионални съоръжения е достатъчен за 

третиране на образуваните битови отпадъци от Регион Разград, съгласно изготвените 

прогнози, и постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

заложени в националното законодателство, за които са отговорни местните власти. 


