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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

 

АОП Агенция за обществени поръчки 

ЕГО Едрогабаритни отпадъци 

ЕК Европейска комисия 

ЕС Европейски съюз 

ЗМДТ Закон за местните данъци и такси 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ЗУТ Закон за устройството на територията 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

ИУГ Излезли от употреба гуми 

ИУЕЕО Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства 

МБТ Механично биологично третиране 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МРО Масово разпространени отпадъци 

МС Министерски съвет 

НПУО Национален план за управление на отпадъците 

НСИ Национален статистически институт 

НСОРБ Национално сдружение на общините в Република България 

НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори 

ОПОС Оперативна програма "Околна среда" 

ОПР Общински план за развитие 

ППОО Програма за предотвратяване образуването на отпадъци 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда 

РДНО Регионално депо за неопасни отпадъци 

РИОСВ Регионални инспекции по опазване на околната среда и водите 

ТБО Такса битови отпадъци 
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ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ 

 

Битови отпадъци са „отпадъците от домакинствата” и „подобни на отпадъците от 

домакинствата” (това са отпадъците, образувани от домакинствата, и отпадъците, 

образувани от фирми и други организации, които по своя характер и състав са 

сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на производствените отпадъци 

и отпадъците от селското и горското стопанство). 

Строителни отпадъци са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи 

на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на 

Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на 

отпадъците в съответствие с член 1, буква "а)" от Директива 75/442/ЕИО на Съвета 

относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на 

опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на 

Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения 

Опасни отпадъци са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, 

посочени в Приложение № 3 към ЗУО. 

Опасни отпадъци от домакинствата. Опасните отпадъци от домакинствата обхващат 

широка гама от материали, които могат да включват: газови бутилки; аерозоли, 

батерии, масла, бои, лакове и лепила, запалими течности (разредители, разтворители и 

др.), пестициди, почистващи вещества и препарати, флуоресцентни тръби, лекарства и 

други.  

Биоразградими отпадъци са всички отпадъци, които имат способността да се 

разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, 

картон и други. 

Аеробно разграждане е разграждане с наличие на кислород 

Анаеробно разграждане е разграждане без наличие на кислород 

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.  

Масово разпространени отпадъци са отпадъци, които се образуват след употреба на 

продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите 

характеристики изискват специално управление. Масово разпространени отпадъци са: 

- отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали 

- негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) 

- излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) 

- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) 

- излезли от употреба гуми (ИУГ) 

- отработени масла 
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Йерархия при управление на отпадъците – приоритетният ред, който компетентните 

органи по ЗУО и лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, 

прилагат при управлението на отпадъците. Приоритетният ред  при управление на 

отпадъците е предотвратяване, подготовка за повторна употреба, рециклиране, друго 

оползотворяване и обезвреждане. 

Предотвратяване са „мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да 

стане отпадък, с което се намалява:  

- количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите 

или удължаването на жизнения им цикъл;  

- вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и 

човешкото здраве; или  

- съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите”. 

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

материали – добив, производство, разпространение и потребление.  

Повторна употреба е „всяка дейност, посредством която продуктите или 

компонентите, които все още не са се превърнали в отпадъци, се използват отново за 

целта, за която са били предназначени”.  

Оползотворяване е „всяка дейност, която има като основен резултат използването на 

отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били 

използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да 

изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло“. 

Определението на термина „оползотворяване” е една от ключовите концепции 

на Закона за управление на отпадъците. „Оползотворяване” и 

противоположният термин „обезвреждане” заедно съставляват „третиране на 

отпадъците”. Всяко третиране на отпадъците може да е или дейност по 

оползотворяване, или дейност по обезвреждане. Нито една дейност не може да 

се определи едновременно като дейност по оползотворяване и обезвреждане. 

Накратко казано, действията по обезвреждане са предимно действия по 

управление на отпадъците, които целят освобождаване от отпадъците чрез 

депониране, докато основният резултат на дейности по оползотворяване е 

"отпадъкът да се използва за полезна цел“. Оползотворяването е разделено на 

три под-категории: подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго 

материално оползотворяване. 

Подготовка за повторна употреба са „дейностите по оползотворяване, 

представляващи проверка, почистване или ремонт, чрез които продуктите или 

компонентите на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, така че да могат да 

бъдат използвани повторно без каквато и да е предварителна обработка".  

Основната разлика между "повторна употреба" и "подготовка за повторна употреба" е, 

че в първия случай материалът или предметът не е станал отпадък, докато в случаите 

на "подготовка за повторна употреба" въпросният материал е станал отпадък по 

смисъла на определението за отпадъци и след това чрез поправка се превръща отново в 

продукт, който се използва по предназначение. Примери за подготовка за повторна 

употреба са ремонт на велосипеди, мебели, перални машини, хладилници и други, от 

които притежателите им са се освободили като отпадък и впоследствие след ремонта 

са повторно използвани.   
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Рециклиране е „всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали 

се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за 

други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва 

оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се 

използват като горива или за насипни дейности.”   

Друго оползотворяване - другите форми на оползотворяване не са споменати сред 

определенията, но са очертани в чл. 4 (1) от РДО, където след рециклиране се 

нареждат други форми на оползотворяване. „Друго оползотворяване” е всяка дейност, 

която отговаря на определението за „оползотворяване” съгласно РДО, но която не 

отговаря на специфичните изисквания за подготовка за повторна употреба или за 

рециклиране. 

Примери за друго оползотворяване са: изгарянето или съвместното изгаряне, когато 

основното използване на отпадъците е като гориво или друг начин за получаване на 

енергия. Това е операция по управление на отпадъците с оползотворяване на 

енергията, класифицирана като R1 в приложение II към РДО респективно R1 в 

приложение 2 към § 1, т. 13 на ЗУО. Това контрастира с изгарянето на отпадъци, без 

оползотворяване на енергия, класифицирано като операция по обезвреждане D10 в 

приложение I към РДО, респективно D10 в приложение 1 към § 1, т. 11 на ЗУО. За 

определяне дали изгарянето в инсинератори, предназначени за изгаряне на твърди 

битови отпадъци трябва да бъде класифицирано като R1 или D10, в съответствие с 

критериите за енергийна ефективност, трябва да се използва като ориентир 

Ръководството на Комисията; насипни дейности, отговарящи на дефиницията за 

оползотворяване вж. § 1, т. 10 от ДР на ЗУО. 

Обезвреждане е „всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността 

има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия”. 

Депониране на отпадъци е метод, при който не се предвижда последващо третиране 

на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години 

- за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, 

предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за 

човешкото здраве и околната среда. 

 



 
1 

1. Въведение  

Основание за изработване на Програмата 

Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. на община Враца (ПУО) е 

разработена на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците. Член 52 от 

ЗУО изисква общините да разработват и изпълняват програми за управление на 

отпадъците за територията на съответната община за период, който следва да съвпада с 

периода на действие на Националния план за управление на отпадъците и 

Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъци като негова 

съставна част и да ги разработят в съответствие със структурата, целите и 

предвижданията на НПУО. В допълнение ЗУО изисква общинските програми за 

управление на отпадъците да включват необходимите мерки за изпълнение на 

задълженията на общините, произтичащи от същия закон. Именно на това основание и 

при спазване на нормативните изисквания е разработена Програмата за управление на 

отпадъците до 2020 г. на община Враца. Програмата обхваща всички дейности, които 

са отговорност на кмета на общината съгласно ЗУО и подзаконовите нормативни 

актове в сектор отпадъци. 

Отпадъци в обхвата на Програмата 

ПУО включва в обхвата си отпадъците, които са в приложното поле на ЗУО и в същото 

време управлението им е от компетенциите на общинските власти: 

 битови отпадъци 

 производствени отпадъци – утайки от ПСОВ 

 строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 

 опасни отпадъци – битови и строителни 

Географско покритие  

Програмата за управление на отпадъците се отнася за цялата територия на община 

Враца.  

Регион за управление на отпадъците 

Община Враца участва в регион за управление на отпадъците Враца съгласно 

определените в НПУО региони за управление на отпадъците в България. 

Общински съвет Враца даде съгласие за участие на община Враца в Регионално 

сдружение за управление на отпадъците по смисъла на ЗУО с Решение № 276 от 

17.10.2012 г. На 05.05.2013 г. общините Враца и Мездра учредиха РСУО Враца. 

Сътрудничеството между двете общини в областта на управление на отпадъците датира 

още от 2004 година, когато те обединяват усилията си за решаване на въпросите с 

отпадъците на регионален принцип и изготвят една от първите в страната регионална 

програма за управление на отпадъците на общините Враца и Мездра. В резултат на 

изпълнението на Регионалната програма е постигнато значително подобряване на 

управление на отпадъците в региона.    
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Подход при разработване на Програмата 

При разработването на ПУО, община Враца взе предвид основните изисквания на 

Закона за управление на отпадъците и подзаконовата уредба по прилагането му и 

насоките в публикуваните от МОСВ през март 2015 г. Методически указания за 

разработване на общински програми за управление на отпадъците. В допълнение, при 

разработването на Програмата са взети предвид и редица европейски и национални 

програмни и методически документи и изследвания, в т.ч: 

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

програма за предотвратяване на образуването на отпадъци, като част от него; 

-  Изготвяне на план за управление на отпадъците, методологична обяснителна 

бележка, 2012 г., ЕК, Генерална дирекция „Околна среда”; 

- Ръководство за разработване на програми за предотвратяване на образуването на 

отпадъци, ЕК, Генерална дирекция „Околна среда”; 

- Насоки за изготвяне на програми за предотвратяване на образуването на 

хранителни отпадъци, ЕК, Генерална дирекция „Околна среда”; 

- Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите 

отпадъци, предназначени за депониране 2010–2020 г.; 

- Национален стратегически план за управление на строителните отпадъци и 

отпадъци от разрушаване на сгради за периода 2011-2020 г.; 

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

административна реформа. 

- Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци 

- Заповед за определяне на метода за изчисляване на изпълнението на целите по 

чл.31, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците за 2013 г. 

При изготвяне на ПУО са взети предвид общите принципи за опазване на околната 

среда, като предпазни мерки и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа 

приложимост, опазване на ресурсите, както и въздействието върху околната среда, 

човешкото здраве, икономиката и обществото, както и следните специфични принципи 

по отношение на отпадъците: 

- Предотвратяване - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и 

избегнато, където това е възможно. 

- Разширена отговорност на производителя и замърсителят плаща – лицата, 

които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват 

околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият 

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

гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве. 

- Превантивност – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат 

предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап. 

- Близост и самодостатъчност – отпадъците трябва да бъдат третирани 

възможно най-близко до мястото на тяхното образуване.  
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- Участие на обществеността – съответните заинтересовани страни и органи, 

както и широката общественост имат възможност да участват в обсъждането на 

плановете за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на 

отпадъците, да правят предложения и да имат достъп до тях след разработването 

им.  

ЗУО въведе т.нар. йерархия на управление на отпадъците, която определя 

приоритетния ред при управление на отпадъците от гледна точка на най-добрата 

възможност за опазване на околната среда, предотвратяване на вредните въздействия 

върху нея и ефективно използване на ресурсите. ЗУО определя  пет възможни начина за 

третиране на отпадъците и дава приоритет на мерките в следната последователност: 

 

 

Основните приоритети на община Враца за управление на отпадъците до 2020 г. и 

мерките за тяхното постигане бяха определени след изготвяне на задълбочени анализи 

на текущото състояние по управление на отпадъците на територията на общината и 

произтичащите от тях основни изводи и препоръки за подобряване на системите за 

управление на отпадъците. Анализите са представени в Приложение към Програмата. 

Съдържание и структура на Програмата 

Съобразно изискванията на чл. 52 от ЗУО и насоките на МОСВ, посочени в 

Методическите указания за разработване на общински програми за управление на 

отпадъците от март 2015 г., Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. на 

община Враца съдържа анализ на текущото състояние на управлението на отпадъците; 

цели, които общината си поставя за подобряване на съобразената с околната среда 

подготовка за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъците; мерките, които трябва да се предприемат за постигане на целите и за 

изпълнение на нормативно определените в ЗУО задължения на кмета, както и система 

за проследяване на напредъка за изпълнение на целите и прилагането на разпоредбите 

на закона. Съобразно с това, структурата на ПУО обединява съдържанието в следните 

основни части: 

 Основни изводи от анализа на текущото състояние в управлението на 

отпадъците 

 SWOT анализ 

Предотвратяване 

Подготовка за повторна употреба 

Рециклиране 

Друго оползотворяване 

Обезвреждане 

оползотворяване 
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 Цели и подпрограми с мерки за решаване на идентифицираните проблеми и 

постигане на целите 

 Синхронизация с национални и общински програмни документи   

 Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението   

 Приложение, в което са представени подробните анализи на текущото състояние 

на управлението на отпадъците и прогнози за отпадъците за територията на 

община Враца. 

Органи за разработване и приемане на ПУО  

Програмата за управление на отпадъците е разработена под ръководството на кмета на 

община Враца. Програмата е приета с Решение № .... на Общински съвет Враца от 

.......2016 г. (ще се добави след приемането) 

2. Обща характеристика на община Враца 

Община Враца се намира в административна област Враца в Северозападен район за 

планиране.  

Фигура 1. Карта на община Враца 

 

 

Общинският център гр. Враца е център и на едноименната област. Общината се състои 

от 23 населени места – гр. Враца и 22 села. От селата най-големи са селата Баница, 

Девене и Згориград с население над 1000 души, останалите са по-малки.   
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Таблица 1. Населени места в община Враца 

Населено място Категория 
Население 

(31.12.2014) 

гр. Враца 1 56 517 

с. Баница 5 1069 

с. Бели извор 6 608 

с. Веслец 7 163 

с. Вировско 7 289 

с. Власатица 6 361 

с. Върбица 7 428 

с. Голямо Пещене 7 532 

с. Горно Пещене 7 314 

с. Девене 6 1022 

с. Згориград 5 1536 

с. Костелево 6 759 

с. Лиляче 6 780 

с. Лютаджик 7 122 

с. Мало Пещене 8 46 

с. Мраморен 6 597 

с. Нефела 6 552 

с. Оходен 7 221 

с. Паволче 6 668 

с. Тишевица 7 463 

с. Три кладенци 6 764 

с. Челопек 6 499 

с. Чирен 6 790 

Източник: НСИ 

Община Враца заема площ от 697 кв.км, от които: 

- За нуждите на селското стопанство - 65,46% 

- За нуждите на горското стопанство - 22,63%  

- Населени места - 8,42%  

- Водни течения и водни площи - 1,18%  

- Добив на полезни изкопаеми - 1,66%  

- За нуждите на транспорта - 0,65%  

Релефът на общината е разнообразен - равнинно-хълмист, хълмисто-ридов, ниско- и 

среднопланински, с нарастване на надморската височина от север на юг.  

Климатът е умерено-континентален, със средни годишни температура от 10,3-10,7 °C.  
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В границите на територията на община Враца се намират следните защитени зони по 

НАТУРА 2000. 

Таблица 2. Защитени зони по НАТУРА 2000 

Koд  
Име на защитена 

зона 
Тип на защитена зона 

BG0000487  Божите мостове 
Защитена зона по директивата за 

местообитанията 

BG0000594  Божия мост - Понора 
Защитена зона по директивата за 

местообитанията 

BG0002053  Врачански Балкан Защитена зона по директивата за птиците 

BG0000166  Врачански Балкан 
Защитена зона по директивата за 

местообитанията 

BG0000601  Каленска пещера 
Защитена зона по директивата за 

местообитанията 

  

Населението на община Враца е 69 100 жители (НСИ, 31.12.2014 г.). От това население 

82% живее в общинския център гр. Враца и 18% - в селата на общината. Процентът на 

селското население е доста по-ниско от средния за страната – 27,2%. 

Демографските характеристики в общината показват трайна тенденция към намаляване 

на населението и засилена миграция към гр. София. През последните 10 години 

населението на община Враца е намаляло с 13% - почти двойно повече от средното за 

страната от 7%, като населението в селата е намаляло почти двойно в сравнение с това 

в гр. Враца. 

На фона на бързото намаляване на общия брой на населението в общината е налице и 

сериозно застаряване на населението, което се явява и следствие от повишаване 

равнището на миграция на младото поколение и желанието им за реализация с по-

добро заплащане. Възрастовата структура също е по-неблагоприятна от средната за 

страната и продължава да се влошава, като се увеличава населението в 

надтрудоспособна възраст за сметка на останалите две групи. Към края на 2014 г. 

населението в подтрудоспособна възраст е 14%. За последните десет години 

населението в надтрудоспособна възраст се е  увеличило от 19% през 2005 г. до 24% 

през 2014 г. Застаряването на населението и емиграционните потоци се отразяват 

неблагоприятно най-вече върху работната сила и възпроизводствения потенциал на 

общината.  

Икономиката на общината има предимно индустриален облик, специализирана главно в 

машиностроене, химическа промишленост, дърводобивна и дървопреработвателна 

промишленост, строителна промишленост. Както в страната като цяло, и в община 

Враца малките и средните предприятия доминират в структурата на икономическите 

субекти. 

 

  

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000487&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000594&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002053&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000166&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000601&siteType=HabitatDirective
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3. Основни изводи от анализите на състоянието на 
управлението на отпадъците 

Анализите на състоянието на управлението на отпадъците в община Враца са 

направени в контекста на правата и задълженията на местните власти, произтичащи от 

националната нормативна уредба и националните програмни документи. Анализите се 

фокусираха върху това да установят количествата и тенденциите на генерираните 

отпадъци на територията на общината през последните 5 години, наличната или в 

процес на изграждане инфраструктура за събиране, транспортиране и третиране на 

отпадъците и прилаганите от общината схеми за управление на отпадъците. Въз основа 

на констатациите от анализите бяха идентифицирани изводи и препоръки за развитие и 

подобряване на системите за управление на отпадъците в общината, които послужиха 

като изходна база за разработване на целите и мерките в Програмата за управление на 

отпадъците до 2020 г. на община Враца. Основните изводи и препоръки са представени 

тук, а подробните анализи са включени в Приложение към Програмата.   

3.1. Нормативни и програмни документи за управление на 
отпадъците на община Враца 

Важна предпоставка за ефективно и ефикасно управлението на отпадъците е 

създаването на законосъобразна и целесъобразна нормативна уредба в общината, 

регулираща правата и задълженията на всички субекти във връзка с управление на 

генерираните отпадъци.  

Основният нормативен акт на общината, регламентиращ управлението на отпадъците, е 

Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на 

територията на община Враца. Общински съвет Враца е приел изменения и 

допълнения в Наредбата с цел отразяване на изискванията на приетия през 2012 г. нов 

ЗУО. Наредбата регулира управлението на отпадъците на територията на община Враца 

в съответствие с изискванията на чл. 22 от ЗУО. За да отговаря напълно на 

изискванията на ЗУО, Наредбата следва да бъде допълнена в следните направления, 

чиято регламентация липсва в сега действащата Наредба: 

- Да се регламентират редът и условията за функционирането на площадки за 

безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата на 

територията на гр. Враца съгласно изискването на чл.19, ал.3, т. 11 от ЗУО.   

- Ще е целесъобразно изискванията към дейностите по събиране, в т.ч. разделно 

събиране, и третиране на биоотпадъците да бъдат регламентирани в отделен 

раздел. Препоръчително е да бъдат включени норми както относно реда и 

условията за третиране на биоотпадъците, образувани от домакинствата и от 

обекти на юридическите лица, така и за тези, образувани от поддръжката на 

зелените площи, които са общинска собственост. 

- Въведеното с новия ЗУО от 2012 г. задължение за кметовете на общини да 

отговарят за почистването на общинската пътна мрежа също следва да се 

включи в наредбата. Друг вариант е това задължение да се включи в Наредбата 

за управление на общинските пътища на град Враца. 

Управлението на отпадъците на община Враца традиционно се извършва въз основа на 

приети стратегически и програмни документи. Както в специфичните програми в 

областта на околната среда и управление на отпадъците, така и в Общинския план за 

развитие на общината, управлението на отпадъците е важен приоритет и община Враца 
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планира и изпълнява редица мерки в тази област. Община Враца е една от първите 

общини в България, която е приела дългосрочна Програма за управление на отпадъците 

за периода 2004-2015 г. Изпълнените мерки от Програмата доведоха до значително 

подобряване на системите за събиране, вкл. разделно, и транспортиране на отпадъците 

и до съществен напредък в изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъците, 

отговаряща на европейските стандарти и нормативните изисквания.    

Във връзка с изискванията на ЗУО и в съответствие с Методическите указания на 

МОСВ за разработване на общински програми за управление на отпадъците, община 

Враца предприе своевременно действия за разработване на нова Програма за 

управление на отпадъците до 2020 г. 

3.2. Количество и състав на образуваните отпадъци 

 През целия период 2010-2014 г. нормата на натрупване за община Враца се запазва 

стабилна, на нива значително по-благоприятни и по-ниски едновременно от 

средните за страната и за населените места с население от 50 хил. до 150 хил. 

жители. 

 Извършеното проучване за определяне на морфологичния състав на битовите 

отпадъци в рамките на общината има важно значение за прецизиране на 

количествата и отчитане на изпълнението на целите за рециклиране и 

оползотворяване на битовите отпадъци и за отклоняване на биоразградимите битови 

отпадъци от депата. 

 Общината следва да планира и изпълни мерки за намаляване на депонираните и 

увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, за да изпълни 

националните цели за битовите отпадъци в съответствие със ЗУО и Наредбата за 

разделно събиране на биоотпадъците. 

 Общината следва да изпълни мерки за разделно събиране и оползотворяване на 

зелените биоотпадъци на територията на общината. 

 Община Враца трябва да предприеме допълнителни мерки за увеличаване на 

разделно събираните и рециклираните количества отпадъци от хартия, картон, 

пластмаса, метали и стъкло, за да може да изпълни целите за тези отпадъци към 

2018 г. и 2020 г. 

 За да може да обхване и отчете всички количества рециклирани и оползотворени 

битови отпадъци, общината трябва да въведе задължения за всички лица да 

предоставят съответната информация на общината и да изгради интегрирана 

информационна система за управление на отпадъците. 

 Препоръчително е община Враца да предприеме действия за разделно събиране от 

домакинствата на строителните отпадъци от малки ремонтни дейности, както и да 

се консултира с други съседни общини и бизнеса за рециклиране на отпадъците от 

строителния бранш. 

 Община Враца следва да участва в консултации с ВиК оператора при предлагане и 

обсъждане на варианти за оползотворяване на утайките от ПСОВ. 

3.3. Инфраструктура за управление на отпадъците  

Анализът обхвана инфраструктурата за управление на битовите отпадъци, на отпадъци 

от строителство и разрушаване и на утайките от ГПСОВ в община Враца, тъй като 

общината има компетенции за тези видове отпадъци.  
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Анализът на инфраструктурата проследява настоящата ситуация и тенденциите по 

отношение на осигуряване от общината на инфраструктура за отпадъци и оценява 

достатъчен ли е капацитетът на наличната и в процес на изграждане инфраструктура за 

изпълнение на нормативните изисквания за третиране на отпадъците и за постигане на 

целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците и каква допълнителна 

инфраструктура е необходима за подобряване на услугите и прилагане на йерархията 

на управление на отпадъците в община Враца. 

Инфраструктура за битови отпадъци 

 Община Враца е добре обезпечена със съдове и транспортни средства за събиране и 

транспортиране на смесените битови отпадъци, които са достатъчни за осигуряване 

на качествени услуги. През следващите пет години ще е необходима само текуща 

подмяна на амортизирани и повредени съдове в малък обем и закупуване на 

специализирани автомобили за подмяна на двата крайно амортизирани такива, 

както и съдове и техника за събиране и извозване на разделно събраните зелени 

биоотпадъци. 

 Община Враца прилага последователни и целенасочени мерки за спазване на 

йерархията за управление на отпадъците и увеличаване на дела на разделно 

събраните рециклирани и оползотворени отпадъци. Общината е изпълнила 

задължението си по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО, като е осигурила инфраструктура за 

безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата. Общината 

е сред малкото общини в страната, които са осигурили контейнери за разделно 

събиране на текстилни отпадъци. Осигурена е и инфраструктура за разделно 

събиране и временно съхранение на шестте вида масово разпространени отпадъци 

чрез сключени договори с организации за оползотворяване и с лица, притежаващи 

разрешителни по ЗУО за дейности с отпадъци.   

 От 2012 г. на регионален принцип общината разполага със съоръжение за 

предварително третиране на смесените битови отпадъци преди депониране чрез 

сепариране на полезните компоненти. Инсталацията е разположена на регионалното 

депо за неопасни отпадъци. 

 Община Враца е една от първите общини в страната, осигурила депо за депониране 

на смесени битови отпадъци, отговарящо на европейските и националните 

екологични норми и стандарти и съвместно със съседната община Мездра 

управлява отпадъците си на регионален принцип. Капацитетът на действащата 

клетка е достатъчен за осигуряване на нуждите на общината в средносрочен период 

(до 2022 г.), а теренът на депото предвижда изграждане на още една клетка, която 

може да обезпечи нуждите на двете общини за депониране на остатъчните битови 

отпадъци в дългосрочен период – най-малко до 2030 г. В периода на програмата 

община Враца ще предприеме мерки за проектиране и финансиране  на четвъртата 

клетка на депото.  

 На територията на община Враца, както и на територията на община Мездра, не е 

изградена инсталация за оползотворяване и рециклиране на биоразградими битови 

отпадъци, в т.ч. и на биоотпадъци. Поради липса на необходимата инфраструктура 

все още не е въведена система за тяхното разделно събиране. 

Инфраструктура за строителни отпадъци 

 Община Враца разполага с депо за строителни отпадъци, чийто капацитет е 

изчерпан. Своевременно общината е предприела мерки за оползотворяване на 

строителните отпадъци чрез запълване и техническа рекултивация на стара кариера, 

на която ще се разположи и съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци. 
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Необходимите процедури са извършени и предстои отдаване от общината на обекта 

на концесия. 

Третиране на утайките от ПСОВ 

 Събирането, третирането и обезвреждането на утайките от ГПСОВ представлява 

неразделна част от системата за интегрирано управление на отпадъците, като 

съответства на основните приоритети, а именно: създаване на адекватна система от 

съоръжения и практики за предварително третиране на утайки от ГПСОВ; 

разширяване на обхвата на прилаганите практики за оползотворяване и 

обезвреждане и изграждане на необходимата инфраструктура; намаляване на 

съдържанието на тежки метали в утайките. Утайките от ПСОВ гр. Враца се 

депонират на Регионалното депо Враца – Мездра. Планира се утайките да се 

оползотворяват в земеделието, за рекултивация на нарушени терени и други. 

3.4. Замърсени в миналото площадки за обезвреждане на 
отпадъци и осъществени мерки за тяхното възстановяване 

След присъединяване на селата към организираната система за събиране и 

транспортиране на отпадъци всички съществуващи нерегламентирани сметища са 

закрити. Общината почиства и закрива ежегодно новообразувани такива. 

Клетка 1.1. и клетка 1.2. на регионалното депо за неопасни отпадъци са с изчерпан 

капацитет и са закрити. През 2014 г. е извършена актуализация на проект за 

„Рекултивация на клетка 1.1. и клетка 1.2. на РДНО Враца“ и е подадено искане за 

средства в ПУДООС. Съгласно план сметка за 2015 г. на оператора на депото 

необходимите средства за рекултивация на двете клетки са в размер на 2 192 796,42 лв. 

с ДДС. В периода на Програмата общината следва да осигури финансиране и да 

осъществи рекултивация на двете закрити клетки. 

3.5. Схеми за събиране, транспортиране и третиране на 
отпадъците и финансиране на управление на отпадъците 

Анализът на съществуващите схеми за управление на отпадъците в община Враца е 

извършен през призмата на принципите при управление на отпадъците „замърсителят 

плаща“ и „разширена отговорност на производителя“. Анализът разглежда какви  схеми 

е въвела община Враца за предоставяне за услугите за събиране, транспортиране, 

предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците; осигурила 

ли е общината всички услуги, свързани с отпадъците, нормативно определи като 

ангажимент на кмета на общината; какви източници използва общината за финансиране 

на дейностите с отпадъци и достатъчни ли са приходите за покриване на всички 

разходи за управление на отпадъците.  

Прилагани схеми за събиране, транспортиране и третиране на отпадъци 

 Община Враца изпълнява ангажиментите си, произтичащи от националната и 

местната нормативна уредба за отпадъците, като прилага разнообразни и 

подходящи форми за предоставяне на услугите и извършване на дейностите – чрез 

структурни звена в общинската администрация, чрез възлагане по реда на ЗОП, вкл. 

на общински дружества, и чрез сключване на договори с колективни организации за 

оползотворяване и с лица, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци по 

ЗУО. 
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 Община Враца работи целенасочено за ефективно управление на отпадъците, 

генерирани на територията й, съобразно с йерархията за управление на отпадъците. 

Общината предприе начални действия за осъществяване на мерки за 

предотвратяване образуването на отпадъци и е в процес на организиране на 

информационен център и пункт за предаване от гражданите на непотребни стоки и 

предмети с цел повторната им употреба.   

 Организираното сметосъбиране и транспортиране на смесените битови отпадъци 

обхваща всичките 23 населени места в община Враца и 100% от населението на 

общината. Дейностите са възложени по реда на ЗОП на фирма „БКС-Враца“ ЕООД, 

собственост на общината. 

 Община Враца е организирала разделно събиране на битови отпадъци, обхващащо 

почти всички отпадъчни потоци.   

 Община Враца е сред малкото общини в страната, които са осигурили съдове за 

разделно събиране на отпадъци от текстил. 

 Общината е осигурила действащи площадки на територията на гр. Враца за 

безвъзмездно предаване на разделно събрани битови отпадъци от домакинствата и 

е изпълнила задълженията си по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО. На площадките 

гражданите могат да предават едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита, 

отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от кожа и текстил, 

както и някои видове масово разпространени отпадъци (ИУЕЕО, НУБА, ИУГ).  

 Общината е сключила договори с колективни организации за оползотворяване и 

фирми с разрешителни за дейности с отпадъци по ЗУО за организиране и 

прилагане на системи за разделно събиране, временно съхранение и 

транспортиране на шестте вида масово разпространени отпадъци - отпадъци от 

опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, ИУГ, отработени масла.  

 Все още не се предоставят услуги за разделно събиране и транспортиране на 

биоотпадъци (зелени, хранителни и др.), тъй като не е изградена необходимата 

инфраструктура за въвеждане на система за разделно събиране и оползотворяване 

на биоразградими отпадъци и биоотпадъци. Действия в тази посока вече се 

предприемат, като осигуряването на необходимата инфраструктура ще се 

осъществява на регионален принцип. С Решение от 20.05.2015 г. Общото събрание 

на РСУО е възложило на кмета на община Враца да предприеме мерки за възлагане 

на прединвестиционни проучвания за „Внедряване на система за разделно събиране 

и изграждане на площадка за третиране на биоразградими отпадъци на територията 

на РСУО Враца“.   

 Предварително третиране на смесените битови отпадъци преди депониране се 

извършва чрез сепариране и предаване на отсортираните материали за рециклиране 

или оползотворяване. За целта община Враца е сключила договори с външни 

изпълнители. 

 Услугите по обезвреждане на смесените битови отпадъци, генерирани на 

територията на общината, са осигурени чрез възлагане на външен изпълнител, 

който действа като оператор на регионалното депо въз основа на договор, сключен 

след избор на изпълнител по реда на ЗОП. 

 Анализът на прилаганите схеми за управление на отпадъците дава основание да се 

препоръча, с оглед разширяване на предоставяните услуги и постигане на 

нормативно определените цели за отпадъците, общината да предприеме мерки в 

следните направления: 
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 Повишаване на ефективността на системата за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки, вкл. разяснителни дейности сред населението и бизнеса и засилен 

контрол с налагане на санкции. Препоръчително е също в договора с 

организацията по оползотворяване да се поставят и количествени цели за 

разделно събрани и предадени за рециклиране отпадъци от опаковки и за 

отчитане на провеждането на разяснителни кампании. Това ще подпомогне 

усилията на общината да изпълни целите за рециклиране на битовите отпадъци 

от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло. 

 Въвеждане на система за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци. 

Финансиране на управлението на отпадъците 

Принципите „замърсителят плаща” и „разширена отговорност на производителя“ се 

реализират чрез административни разпоредби и икономически инструменти -  такси за 

услугите, продуктови и други екотакси, такси за депониране,  плащане при изхвърляне 

и други.  

 Основните приходоизточници за финансиране на управлението на битовите 

отпадъци както за всички общини, така и за община Враца, са такса битови 

отпадъци и безвъзмездни финансови средства от държавния бюджет и европейски 

фондове. Община Враца е предоставила възможност на лицата да заплащат ТБО на 

основа на количеството генерирани отпадъци, а в случаите, когато това е 

невъзможно -  на основа на данъчна оценка и отчетна стойност на имота. 

Събираемостта на приходите от такса битови отпадъци през анализирания период е 

относително постоянна в порядъка на 65 процента.  

 Събраните от общината приходи от такса битови отпадъци не покриват разходите за 

управление на отпадъците. Тенденцията е трайна през анализирания период и се 

задълбочава, което показва отклонение от принципа „замърсителят плаща“. 

Коефициентът на ефективност на приходите показва неблагоприятен тренд на 

нарастване. В следващите години ще е необходимо да нарастват приходите от такса 

битови отпадъци, за да се покрият разходите за инвестиции и оперативните разходи 

за експлоатация на новоизградените съоръжения. Общината трябва да преразгледа 

начина на определяне и размера на ТБО, така че да осигури пълно покритие на 

разходите за дейностите по отпадъци.    

 Към момента определеният размер на такса битови отпадъци е над два пъти по-

нисък от средногодишния праг на поносимост на домакинствата в област Враца.   

 Анализът на състоянието на финансовите потоци за управление на отпадъците в 

община Враца показва, че е необходимо общината да предприеме действия в 

следната насока: 

 Изготвяне на анализ на разходите и оценка на размера на такса битови отпадъци, 

съобразно възприетата на национално ниво методика. В изчислителния модел и 

особеностите при формирането на такса „битови отпадъци“ и проверката на 

нейната поносимост следва да се вземат предвид и разходите, които ще 

възникнат във връзка с планираното въвеждане на нови услуги за разделно 

събиране на биоотпадъците и свързаната с това инфраструктура, които ще 

породят нови категории разходи. При определянето на подхода за изчисляване 

на такса битови отпадъци следва да се инициира кампания за информиране на 

жителите на общината относно предприетите действия, очаквани резултати и 

ефекта от тях върху домакинствата.  
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3.6. Административен капацитет за управление на отпадъците    

Община Враца е развила добър капацитет в областта на управление на отпадъците.  

 Възложените с нормативната уредба правомощия и задължения на кмета на 

общината са напълно обезпечени чрез функциите на административните звена в 

общинската администрация. Разпределението на функциите в общинската 

администрация е ясно и няма припокриване на функции както в хоризонтален, така 

и във вертикален аспект.   

 Община Враца прилага много добра практика на комбинация от няколко подхода за 

организация и изпълнение на дейностите - чрез общинска администрация, чрез 

договори с изпълнители по реда на ЗОП и чрез договори и доброволни 

споразумения с колективни организации за оползотворяване и с лица с 

разрешителни по ЗУО за дейности с отпадъци. 

 Квалификацията на служителите с функции за отпадъци е много добра и подходяща 

за изпълнение на възложените дейности, което е видно и от добрите постижения на 

община Враца в областта на управление на отпадъците. Ежегодно общината 

прилага мерки за повишаване на квалификацията чрез участие в специализирани 

обучения. Не се наблюдават проблеми, свързани с текучество или затруднения при 

набиране на персонал.  В количествено отношение, броят на служителите в звената 

за управление на отпадъците е недостатъчен, особено за обезпечаване на 

контролната дейност. 

 Целесъобразно е община Враца да създаде специализирано звено инспекторат, 

който да осъществява единствено контролни функции – както във връзка със 

спазване на националната и общинската нормативна уредба за отпадъците, така и по 

изпълнение на други общински наредби. Инспекторатът следва да бъде обезпечен с 

необходимия персонал и материално-технически ресурси - техника за мобилно 

видеонаблюдение, автомобил за контролната дейност на терен и други. 

 Община Враца следва да изгради единна информационна система за управление на 

отпадъците, която да обхваща всички процеси и да позволява автоматизирано 

въвеждане и управление на данните, улеснявайки изготвянето на отчети, справки и 

др. Необходимо е също общината да планира периодично набиране на качествена 

информация чрез провеждане на анкети сред населението или друга форма относно 

равнището на удовлетвореност от предоставяните услуги по управление на 

отпадъците. 

3.7. Информиране на обществеността    

В резултат на анализа на текущото състояние относно информационната политика на 

община Враца в сектор отпадъци са изведени следните основни изводи и препоръки: 

 Община Враца има дългогодишен опит и устойчива практика за информиране на 

обществеността и провеждане на публични обсъждания и консултации във връзка с 

планиране и изпълнение на общинските политики, включително в областта на 

опазване на околната среда и управление на отпадъците. Общината провежда 

обществени обсъждания с различни групи заинтересовани страни във връзка с 

приемане на стратегически и програмни документи, както и местни наредби. 

 Общината е сред малкото общини, които поддържат на интернет страницата си 

секция „Екология“ с разнообразна и актуална информация относно различни 

аспекти от управление на отпадъците. Този систематизиран подход улеснява 
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достъпа до информация и повишава осведомеността на жителите на общината 

относно необходимостта от екологосъобразно управление на отпадъците.   

 В община Враца съществува устойчива практика за подпомагане на жителите в 

изпълнение на малки инвестиционни проекти, осъществявани на територията на 

общината. От девет години ежегодно Общински съвет Враца отделя финансови 

средства в общинския бюджет за осъществяване на Програма „Малки граждански 

инициативи“. Целта на Програмата е да се утвърдят социални практики в грижата за 

опазване, възстановяване и обогатяване на околната среда, като Програмата 

допринася и за създаване на екологично съзнание сред населението. 

 Все още липсват целенасочени кампании за повишаване на общественото разбиране 

за необходимостта от предотвратяване образуването на отпадъци. Не се провеждат 

допитвания сред населението относно тяхното мнение за предоставяните услуги и 

дейности във връзка с отпадъците. Необходимо е общината да планира и провежда 

целенасочени кампании за предотвратяване образуването на отпадъци и за разделно 

събиране на специфични видове отпадъци, включително във връзка с планираното 

въвеждане на система за разделно събиране на биоразградими и биоотпадъци, като 

прилага подходящи стимули за специфични целеви групи.  За целта общината може 

да използва и натрупаните средства от отчисления по чл.64 от ЗУО. 

3.8. Прогнози за отпадъците 

Въз основа на анализа на текущото състояние за генерираните отпадъци на територията 

на община Враца бяха изготвени подробни прогнози за образуваните отпадъци. 

Прогнозите са представени в Приложение към ПУО. По-долу са представени основните 

изводи от извършените изчисления и анализи. 

 Прогнози за образуваните количества битови отпадъци и за постигане на 

целите за битовите отпадъци 

Прогнозата за образуваните битови отпадъци в община Враца за периода 2015-2020 г. е 

изготвена въз основа на два компонента - демографска прогноза за периода 2015-2020 

г. и прогноза за нарастване на нормата на натрупване на отпадъци на 1 жител. В 

следващите фигури са представени обобщените резултати, а изготвените прогнози са 

представени в Приложение към Програмата.  

Фигура 3. Демографска прогноза за община Враца (бр. жители) 
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Фигура 4. Прогнозна норма на натрупване за периода 2015-2020 г. (кг/ж./г.) 

 

 

Прогнози относно постигане на целите за рециклиране на отпадъци от хартия, 

пластмаса, метал и стъкло, съгласно чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО 

Изготвените прогнози показват, че с прилагане на предвидените в ПУО мерки 

община Враца ще е в състояние да изпълни целите за рециклиране на отпадъците от 

хартия, пластмаса, метал и стъкло към 2016 г., 2018 г. и 2020 г., като очакваните 

количества, които ще се рециклират, са както следва: 

 2016 г. – 4585 т 

 2018 г. – 4721 т 

 2020 г. – 4851 т 

Прогнози относно постигане на целите за разделно събиране и оползотворяване на 

битови биоотпадъци, с цели за 2016 г. и 2020 г.  

Направената прогноза показва, че за да изпълни целите, общината ще трябва да 

предприеме допълнителни мерки за разделно събиране и оползотворяване на 

зелените отпадъци от обществените зелени площи и градинските и дървесни 

отпадъци част от смесените битови отпадъци. В резултат от предприемането на 

мерките, община Враца ще постигне нормативно заложените цели за разделно 

събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци към края на периода 2016-

2020 г. През 2020 г. се очаква да се съберат разделно и оползотворят над 2300 т 

битови биоотпадъци, с което общината ще успее да преизпълни заложената цел от 

50% от общо генерираните битови биоотпадъци през 2014 г.  

Прогнози относно постигане на целите за отклоняване на битови биоразградими 

отпадъци от депата 

Изготвената прогноза показва, че община Враца може да постигне годишните цели 

за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата през целия период 

2016-2020 г. Очаква се депонираните количества на биоразградимите отпадъци да 

намалеят с над 45% от 2015 г. до 2020 г., достигайки около 3100 т/г. Намалението се 

дължи основно на двойното увеличаване на количеството биоразградими отпадъци, 

което ще се рециклира, в резултат от изграждането на инсталация за компостиране, 

която се очаква да влезе в експлоатация от 2019 г. 
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 Прогнози за строителните отпадъци 

В Националния стратегически план за управление на строителни отпадъци 2011- 2020 

г., одобрен от Министерския съвет, са определени петте области (София, Варна, Бургас, 

Благоевград и Пловдив), в които се очаква количествата отпадъци от строителство и 

разрушаване на сгради да са най-големи. Община Враца не попада сред тези пет 

области, поради което се очаква запазване на количествата на строителните отпадъци. 

 Прогнози за утайки от ПСОВ  

Съгласно Регионалния генерален план на обособена територия на „ВиК“ ООД, гр. 

Враца максималното прогнозно количество на утайките от ПСОВ-Враца е 1681 т/год. 

Предвид на това, че не се планира изграждане на други пречиствателни станции за 

отпадъчни води на територията на общината и прогнозите за населението са негативни, 

не се очаква увеличаване на генерираните утайки от ПСОВ. 

 

4. SWOT анализ 

SWOT анализът е инструмент в планирането, който 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”. 

 Силните страни (Strengths) са достижения, ресурс, умение или друго 

преимущество, което притежава секторът. Силната страна е отличителна 

компетенция, която дава сравнително предимство. 

 Слабите страни (Weaknesses) представляват ограниченията или недостигът на 

ресурси, умения и способности, които възпрепятстват развитието на сектора. 

 Възможностите (Opportunities) представляват най-благоприятните елементи на 

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

възползва или би могъл да се възползва. 

 Заплахите (Threats) са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те 

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

Въз основа на направените констатации и изводи от анализите на състоянието при 

управлението на отпадъците в община Враца беше направен SWOT анализ с цел да се 

идентифицират силните страни, свързани с управлението на отпадъците в общината, и 

да се планират цели и мерки за преодоляване на слабите страни и превръщане на 

заплахите във възможности. Направеният SWOT анализ на управлението на отпадъците 

в община Враца показва посочените по-долу резултати. 
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Силни страни 

 Община Враца е обезпечила управлението 

на отпадъците със стратегически и 

нормативни документи, които съответстват 

на целите и нормативните изисквания на 

националната политика в сектор отпадъци.    

 Община Враца е със значително  по-

благоприятни и по-ниски стойности на 

показателя „норма на натрупване на битови 

отпадъци на жител”  едновременно от 

средните за страната и за населените места с 

население от 50 хил. до 150 хил. жители. 

 Общината е осигурила модерна 

инфраструктура за предварително 

сепариране и обезвреждане на смесените 

битови отпадъци на регионален принцип. 

 Общината е организирала разделно 

събиране на шестте вида МРО, като е 

сключила споразумения  с организации за 

оползотворяване чрез прилагане на схемата 

за разширена отговорност на 

производителя. 

 Изградени са предпоставки за повишаване 

на участието на жителите на общината в 

мерките за предотвратяване и разделно 

събиране на отпадъците. 

Слаби страни 

 Липсва инфраструктура за разделно 

събиране и оползотворяване на битовите 

биоотпадъци. 

 Ефективността на приходите за управление 

на отпадъците е ниска. 

 Съществуват пропуски в капацитета на 

общината за управление на отпадъците, 

свързани с информационното осигуряване и 

контролната дейност.  

 Не се прилагат целенасочени стимули, 

които да допринесат за  предотвратяване 

образуването на отпадъци. 

Възможности 

 Осигуряване на извънбюджетно 

финансиране чрез европейските и 

национални източници 

 Използване на финансовите инструменти на 

ЕС за решаване на проблемите, свързани с 

управлението на отпадъците 

 Наличие на нормативна уредба за участие 

на бизнеса в управление на отпадъците и 

формиране на публично-частни 

партньорства 

 Въвеждане на нови, ефективни и 

екологосъобразни технологии, позволяващи 

достигане на високи нива на рециклиране и 

оползотворяване на отпадъците 

Заплахи 

 Подготвян от ЕК нов пакет за промени в 

европейското законодателство в сектор 

отпадъци с разширени по обхват и 

количествени изисквания цели за 

предотвратяване, рециклиране и 

оползотворяване на отпадъците и 

фактическа забрана на депонирането.  

 Значителни по обем необходими 

инвестиции и оперативни разходи за 

управление на отпадъците съобразно 

нормативните изисквания и достигане на 

набелязаните цели са значителни.  
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5. Цели на Програмата  

Отправна точка за определяне на стратегическите цели на Програмата за управление на 

отпадъците за периода до 2020 г. на община Враца са: 

- целите на националната политика за управление на отпадъците и ефективно 

използване на ресурсите, респ. предвижданията на Националния план за управление 

на отпадъците 2014-2020 г.,  

- направените изводи и препоръки от извършените анализи на текущото състояние на 

управлението на отпадъците на територията на община Враца, представени по-горе 

в т.3, 

- SWOT анализът на управление на отпадъците, представен по-горе в т.4. 

Целите на националната политика за управление на отпадъците и ефективното 

използване на ресурсите са посочени в националните нормативни и програмни 

документи за отпадъците. ЗУО и наредбите по прилагането му поставят конкретни 

количествени цели, които общините следва да изпълнят до 2020 г. 

 Рециклиране на битови отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло 

 

 Рециклиране и оползотворяване на битови биоотпадъци 

  

 Отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата 

 

 Повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на отпадъци от 

строителството и от разрушаване на сгради, включително при насипни дейности 

чрез заместване на други материали с отпадъци, като отговорност на 

Възложителите на строителни дейности, както следва: 

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

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

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

В съответствие с европейските практики и политика, с оглед стимулиране и ускоряване 

на процесите на рециклиране и оползотворяване на отпадъците държавата въведе 

икономически инструменти. Такъв инструмент са паричните отчисления за депониране 

на отпадъците, въведени чрез ЗУО, които стимулират общините да прилагат по-

високите нива в йерархията за управление на отпадъците.  

Размерът на отчисленията е нормативно определен и нараства в годините както следва: 

 за депата, които отговарят на нормативните изисквания 

25 % 
1 януари 2016 г.  

40 % 
1 януари 2018 г.  

50 % 
1 януари 2020 г.  

2016 г. 
рециклирани и оползотворени 25% 

 от образуваните през 2014 г.  

2020 г. 
рециклирани и оползотворени 50% от 

образуваните през 2014 г.  

31.12.2013 г. 
депонирани 50% 

 от образуваните през 1995 г.  

31.12.2020 г. 
депонирани 35%  

от образуваните през 1995 г.  
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 за депата, които не отговарят на нормативните изисквания, отчисленията се 

заплащат в двоен размер, освен ако не отговарят на едно от двете условия, посочени 

в § 4 от допълнителните разпоредби на Наредбата за разделно събиране на 

биоотпадъците.  

Освобождаването от отчисленията за депониране представлява много съществен 

стимул за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци 

от общините и по-конкретно: 

- При изпълнение на целите за отпадъците от хартия, метал, пластмаса и стъкло, 

общините се освобождават от заплащане на 50% от финансовите отчисления за 

депониране на отпадъци.  

- При изпълнение на целите за биоразградимите и за биоотпадъците, общините се 

освобождават от заплащане на 50% от отчисленията за депониране на отпадъци.  

- Ако общините изпълнят двата вида цели, те се освобождават на 100% от 

заплащане на отчисленията за депониране.  

- При неизпълнение на изискванията за осигуряване от общините на площадки за 

предаване на разделно събрани отпадъци за населени места над 10 000 ж. до 

средата на 2014 г. отчисленията за депониране се увеличават с 15%. 

За депониране на строителни отпадъци се заплащат отчисления в същите размери 

както, посочените по-горе за битови отпадъци.  

 

Общата цел на Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. на община Враца е: 

 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и 

човешкото здраве и подобряване ефективността на използване на отпадъците 

като ресурс. 

Стратегическите и оперативните цели са:  

 Стратегическа цел 1: Предотвратяване образуването на отпадъци   

 Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и  

оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от 

депониране на 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 йерархията на управление на отпадъците. 

 

Целите на Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. на община Враца са в 

синхрон с целите на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. 

2014 г. 
22 лв./т 

2015 г. 
28 лв./т 

2016 г. 
36 лв./т 

2017 г. 
47 лв./т 

2018 г. 
61 лв./т 

2019 г. 
78 лв./т 

2020 г. 
95 лв./т 
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6. Подпрограми с мерки  

За постигане на стратегическите цели на ПУО община Враца идентифицира редица 

мерки, групирани в седем подпрограми. 

Всяка от седемте подпрограми съдържа кратка въвеждаща текстова част, в която са 

представени ключови изисквания и основни съображения, свързани с постигане на 

целите. Мерките за постигане на оперативните и стратегическите цели са изготвени в 

табличен вид съгласно Методологичните указания за разработване на план за действие 

на Методологията за стратегическо планиране в Република България, разработена от 

Съвета за административна реформа към Министерски съвет (2010 г.).  

Мерките могат да се групират и като инвестиционни мерки и неинвестиционни мерки, 

или т.нар. "меки" мерки. Някои от мерките имат т.нар. хоризонтален характер, т.е. 

допринасят за постигането не само на оперативната цел на конкретна подпрограма, към 

която те са най-пряко свързани, а и за постигането на целите на други подпрограми. 

Примери за такива мерки са голяма част от мерките, включени в Подпрограмата за 

укрепване на административния капацитет и в Подпрограмата за информиране на 

обществеността.  

Инвестиционните мерки са ограничени на брой, тъй като част от инвестиционните 

дейности в общината са в напреднала фаза или приключени до приемане на 

Програмата, което е видно в анализите на текущото състояние на управлението на 

отпадъците. В рамките на времевия период на Програмата трябва да се осигури 

необходимата инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на битовите 

биоразградими и биоотпадъци и да се извърши рекултивация на изчерпаните клетки на 

регионалното депо и закриване и рекултивация на разтоварището. Ще са необходими 

неголеми инвестиции за оперативна подмяна на амортизирани и повредени съдове и 

техника за събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци.  

Неинвестиционните мерки включват разнообразни дейности, основно свързани с 

укрепване на административния капацитет, внедряване на интегрирана информационна 

система за управление на отпадъците, подготовка на проекти, провеждане на 

информационни кампании и др.  

Индикативният бюджет на Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. на 

община Враца е 7 508 086 лева. Мерките в подпрограмите са остойностени на базата на 

информация за изпълнението на сходни дейности и експертни допускания. За част от 

мерките не е предвиден бюджет, тъй като те ще включват дейности на общинска 

администрация в рамките на обичайния бюджет на общината за съответната бюджетна 

година – основно това са мерки с организационен, процедурен и нормативен характер.  

Индикативният бюджет на отделните подпрограми за управление на отпадъците е 

посочен в следващата таблица.  
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Таблица 5. Индикативен бюджет на ПУО до 2020 г. на община Враца (в лв.) 

Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци 248 300 

Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за подготовка 

за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-малко 

от  хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло  

20 000 

Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите и 

изискванията за битовите биоразградими и биоотпадъци   
3 300 000 

Подпрограма за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и 

отпадъци от разрушаване на сгради 
3 442 786 

Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депониране 

на отпадъците 
28 000 

Подпрограма за информационно осигуряване на общинската 

администрация и подобряване на административния капацитет   
346 000 

Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите на управление на отпадъците 
123 000 

Общо: 7 508 086 
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6.1. Подпрограма на предотвратяване образуването на отпадъци 

Националната генерална стратегическа цел на страната в сферата на управление на 

отпадъците е поставена в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.   

„Общество и бизнес, които не генерират отпадъци“ 

 

Предотвратяването на образуването на отпадъци има ключова роля за постигане на 

националната генерална цел. 

В европейското и съответстващото българско законодателство дефиницията за 

предотвратяване образуването на отпадъци е: 

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

което се намалява: 

- количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на 

продуктите или удължаването на жизнения им цикъл;  

- вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и 

човешкото здраве; или  

- съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите”. 

Предотвратяването на образуването на отпадъци стои най-високо в йерархията за 

управление на отпадъците и е първи приоритет в политиката на Европейския съюз в 

областта на отпадъците.  

Както показва дефиницията, предотвратяването може да бъде количествено и 

качествено.  

чрез количественото предотвратяване се намалява количеството образувани 

отпадъци,  

при качественото предотвратяване се намалява съдържанието на вредни 

вещества в материалите и продуктите.  

Двата вида предотвратяване са тясно свързани и не трябва да се разглеждат като 

независими, а по-скоро като взаимно допълващи се. Дори ако отпадъкът или неговото 

третиране само по себе си няма вредно въздействие, то този отпадък също трябва да се 

предотвратява, тъй като по време на самото третиране на отпадъците се изразходват 

енергия, вода и други ресурси. Само в случай, че даден продукт не бъде произведен, то 

той не би се превърнал в отпадък, т.е. в случая на 100 % количествено предотвратяване 

няма да има нужда и от качествено предотвратяване. Тъй като обаче това е 

нереалистично, е ясно, че за всеки продукт трябва да се прилагат и двата аспекта. 

Когато няма количествено предотвратяване, това не означава, че не трябва да има 

качествено и обратно. 

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

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

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

изхвърлят възможно най-малко отпадъци вследствие на потреблението. Защото всяко 

третиране на вече възникнали отпадъци е свързано с известни натоварвания за околната 

среда, тъй като отпадъкът не изчезва, а само се променя като вещество. Дори и в най-

добрия случай, когато отпадъците се оползотворяват, възникват натоварвания поради 

употребата на енергия и вода за производствения процес. Поради това най-адекватното 

противодействие на проблемите с отпадъците са действията преди образуването на 

отпадъци, а именно предотвратяването на образуването на отпадъци.  
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Предотвратяването е хоризонтална мярка, която обхваща всички фази на жизнения 

цикъл на материала или продукта – добив, производство, разпространение и 

потребление. Колкото по-рано се реализират мерките по предотвратяване, толкова по-

ефективни ще бъдат. В този смисъл мерки, предприети във фазата на дизайна и пред-

дизайна, биха имали по-голям положителен ефект. Предотвратяване по време на 

дизайна означава да се предприемат мерки още във фазата на вземане на техническите 

решения при проектиране. Това включва не само еко-дизайн на продуктите, но и 

стратегическо развитие от гледна точка на икономически показатели, позиция на 

пазара, планиране на разходи и пр., както и използване на технологии, изискващи по-

малко материал, влагане на по-малко опасни субстанции, по-малко опаковки, по-рядко 

преместване и по-малко складиране. Предотвратяването на отпадъците може да 

включва и действия след като даден продукт е достигнал края на жизнения си цикъл – 

вместо да го изхвърля, потребителят може да помисли за варианти за неговата повторна 

употреба.    

Едновременно с това, предотвратяването на отпадъците е и съществен принос към 

преход към ефективно използване на ресурсите. По-продължителното ползване на 

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

след еднократна употреба, водят не само до намаляване на количеството отпадъци, но и 

до намалено използване на природните ресурси. Следователно изпълнението на 

мерките за предотвратяване на отпадъците допринася за постигане на европейските и 

националните цели за ефективно използване на ресурсите. Този преход обаче трябва да 

бъде направен така, че да не води до намаляване на благосъстоянието и на 

икономическия растеж – не да има конкуренция между екологичните и икономическите 

политики, а да се използва икономиката за постигане на екологичните изисквания. В 

този контекст мерките за предотвратяване или минимизиране образуването на 

отпадъците са от съществено значение за ограничаване изчерпването на първичните 

ресурси и климатичните промени. 

Екологичните ползи от предотвратяването на отпадъците включват спестяване на 

ценни природни ресурси и свързаното с това въздействие върху околната среда от 

извличането и преработката на тези ресурси, намаляване на количеството консумирана 

енергия и емисиите парникови газове, образувани вследствие събирането, 

транспортирането и третирането на отпадъците.   

Икономическите ползи от намаляването на отпадъците са значими. За общините то 

води до намаляване на разходите в общинския бюджет. Предвид все по-високите 

изисквания на европейското и националното законодателство в сектор отпадъци и 

задълженията на общините да постигнат определени количествени цели, разходите за 

управление на отпадъците отнемат значителен ресурс от бюджета на общината.   

На индивидуално ниво, намаляването на отпадъците също носи икономически ползи, 

макар че в България все още те не могат да се оценят като съществени предвид факта, 

че сега прилаганият начин за определяне и заплащане на такса битови отпадъци не 

осигурява финансови стимули за населението да предотвратява и намалява 

количеството генерирани отпадъци. Заплащането на ТБО по схемата „Плащаш колкото 

изхвърляш” е икономически инструмент, който стимулира населението и бизнеса да 

намаляват генерираните от тях отпадъци, като изследванията показват, че най-

ефективни са резултатите по отношение на биоотпадъците и отпадъците от опаковки. В 

комбинация с други мерки и информационни кампании относно техники за 

предотвратяване на отпадъците, въвеждането на заплащане на ТБО според 

количеството допринася за намаляване на образуваните отпадъци. От своя страна 

генерирането на по-малко отпадъци освобождава финансов ресурс на домакинствата за 

потенциално по-икономически продуктивни начинания – по-ниската и 
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екологосъобразна консумация води до използване на по-малко финансови средства за 

закупуване на продукти, които се превръщат в отпадък. 

Цел на Подпрограмата за предотвратяване образуването на отпадъци 

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. Неразделна част от 

НПУО 2014-2020 г. е първата Национална програма за предотвратяване образуването 

на отпадъци, разработена съгласно изискванията на ЗУО. Съгласно изискването за 

съответствие на структура и съдържание, общинските програми за управление на 

отпадъците също трябва да съдържат програма за предотвратяване образуването на 

отпадъци.  

Именно в изпълнение на това изискване на ЗУО община Враца разработи настоящата 

Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци (ППОО) като неразделна 

част от Програмата за управление на отпадъците до 2020 г.  Целите на подпрограмата 

съответстват на генералната стратегическа цел на страната към изграждане на 

общество и бизнес, които не генерират отпадъци, и на националните цели за 

предотвратяване на отпадъците.      

Стратегическата  цел е прекъсване на връзката между икономическия растеж и 

свързаното с това вредно влияние върху човека и околната среда в резултат на 

образуването на отпадъци. 

Специфичните цели  са 

 Намаляване на количеството на отпадъци 

 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците 

 Намаляване на съдържанието на вредни вещества в материалите и 

продуктите 

Мерки за предотвратяване образуването на отпадъци 

В общините в България предотвратяването на отпадъци е сравнително нова политика и 

досега мнозинството общини не са планирали и осъществявали целенасочени мерки и 

действия за предотвратяване образуването на отпадъци. Някои общини са прилагали 

най-вече компостиране като мярка за предотвратяване, и то основно в рамките на 

пилотни проекти, финансирани чрез грантови схеми.  С приемането на новия ЗУО през 

2012 г. на общините е възложена отговорност да планират и изпълняват мерки за 

предотвратяване на отпадъците в съответствие с основополагащия принцип за 

приоритетния ред при управление на отпадъците.  

Община Враца е сред общините, които вече са предприели целенасочени мерки за 

предотвратяване на образуването на отпадъци. Общината интегрира целите на 

предотвратяване на отпадъците в цялостната политика за развитие на общината, 

доказателство за което е фактът, че мерки за предотвратяване на отпадъците са 

включени в Общинския план за развитие 2014-2020. Общината приложи мерки за 

подпомагане на повторната употреба на продуктите и изгради информационен център и 

оборудван пункт за предаване от гражданите на непотребни стоки и предмети с цел 

повторната им употреба.   

В периода на ПУО до 2020 г. община Враца ще прилага следните мерки за регулиране, 

информиране и насърчаване предотвратяването на отпадъци.  
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 Провеждане на зелени обществени поръчки 

Зелените обществени поръчки са регулаторен инструмент за предотвратяване на 

отпадъците. Те се дефинират 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”
1
. Европейската Комисия препоръчва определяне на общи критерии за 

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

подход от страните членки, за да не се нарушава конкуренцията на пазара на 

Общността. Европейската комисия 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 обществени поръчки при 

възлагането им офертите може да се или на база най-ниска цена, или на база 

„икономически най-изгодна“ оферта, като при втория начин се вземат предвид и други 

критерии за възлагане, в допълнение на цената. Тъй като критерият „икономически 

най-изгодна оферта“ винаги се състои от два или повече подкритерия, те могат да 

включват екологични критерии. 

Поетапно при подготовка и провеждане на обществени поръчки, община Враца ще 

включва критерии за защита на околната среда и предотвратяване образуването на 

отпадъци. На етап подготовка на обществена поръчка общината ще изготвя ясни и 

точни технически спецификации, ще определя критерии за подбор съобразно насоките, 

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

околната среда“, публикуван от АОП, и в критериите, разработени от ЕК за различни 

стоки и услуги, и ще определя подходящи критерии за екологосъобразно управление 

като база за сравнение на кандидатите.   

Целта е в края на 2020 г. 10% от проведените обществени поръчки от община Враца да 

са "зелени“. Тъй като това изисква специфичен капацитет, в Подпрограма за 

информационно осигуряване на общинската администрация и подобряване на 

административния капацитет се предвижда участие на служители от общинската 

администрация в специализирано обучение по темата за „зелени“ обществени поръчки. 

 Данъчни облекчения за дейности, които пряко водят до повторна употреба  

Общината ще използва икономически инструменти за стимулиране на дребния бизнес 

за по-активно включване в политиките за предотвратяване на отпадъците, като въведе 

промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги в посока намаляване на данъчната ставка на патентния данък за лица, чиято 

дейност пряко води до повторна употреба и до предотвратяване на отпадъците (напр. 

ателиета за поправки).     

 Провеждане на обучение за малкия и средния бизнес относно начини и техники за 

предотвратяване на отпадъци 

Не всички предприятия имат потенциал да идентифицират адекватни мерки за 

предотвратяване на отпадъци. Това важи особено силно за малките и средните 

предприятия. Повишаването на информираността и на съзнанието за екологосъобразно 

поведение и производство сред тези представители на бизнеса повишава възможността 

за прилагане на мерки по предотвратяване на отпадъци от по-широк кръг лица. 

                                                 
1
 Съобщение „Обществени поръчки за по-добра околна среда” (COM (2008) 400) на Европейската 

комисия 
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Преобладаващата част от фирмите, които функционират на територията на община 

Враца, се класифицират като микро- и малки фирми. В общината функционират редица 

търговски фирми, осъществяващи търговия на едро и дребно, предприятия на 

хранително-вкусовата промишленост, административни офиси на фирми, заведения за 

обществено хранене и други. С цел повишаване на познанията сред фирмите относно 

ефективно използване на ресурсите и намаляване на генерираните отпадъци от тяхната 

дейност, община Враца ще работи в сътрудничество с местния бизнес и в партньорство 

с бизнес-организациите ще разработи и проведе обучение на фирмите относно 

предотвратяване и намаляване на количествата на отпадъците.   

 Домашно компостиране 

Домашното компостиране е една от предпочитаните и най-полезни от екологична 

гледна точка мерки за намаляване на биоразградимите отпадъци. Чрез него 

домакинствата могат да оползотворят голяма част от хранителните и градинските си 

отпадъци. По този начин се спестяват ресурси за събиране, транспортиране и 

оползотворяване на тези отпадъци и се намаляват вредните емисии парникови газове. 

Община Враца ще насърчи извършването на домашно компостиране, като проведе 

разяснителни мероприятия за ползите и техниките за компостиране на градинските и 

хранителните отпадъци от дома и проучване сред населението за нагласите относно 

прилагането му. Общината ще осигури безплатно съдове за домашно компостиране и 

ежегодно ще осъществява мониторинг на резултатите от прилагането на домашното 

компостиране. 

 Провеждане на разяснителни кампании и предоставяне на информация, насочена 

към широката общественост като цяло или към специфични групи потребители 

Предотвратяването на образуване на отпадъци и свързаното с това намаляване на 

количеството генерирани отпадъци може да е успешно само при участие на широката 

общественост. За целта е необходимо повишаване на обществената информираност и 

съзнание за екологосъобразно отношение към ресурсите и необходимостта от 

предотвратяване на отпадъците. Най-често пречка за по-активно участие на 

населението в дейности, свързани с генериране и разделно събиране на отпадъците, се 

явяват липсата на ясна представа у жителите колко струва на общината управление на 

отпадъците и за какво и защо се изразходват средствата и на познания относно ползите 

от предотвратяването на отпадъци и техниките за прилагането му.  

Община Враца ще провежда периодични кампании сред населението и бизнеса за 

предотвратяване на битови отпадъци. Кампаниите ще са насочени към повишаване на 

информираността за ползите от предотвратяването и техники за предотвратяване и 

стимулиране на пряко участие чрез организиране на специални мероприятия.  Предвид 

данните за морфологичния състав на смесените битови отпадъци на територията на 

община Враца, приоритет на кампаниите ще бъде предотвратяване на биоотпадъците и 

отпадъци от опаковки, вкл.: 

- намаляване образуване на хранителни отпадъци  

- намаляване на използването на пластмасови и метални опаковки 

- намаляване на опаковките на течности 

- намаляване употребата на хартия и картон 

- насърчаване използването на съдове и прибори за многократна употреба от 

хотели, ресторанти, заведения за обществено хранене и кетъринг компании 

- насърчаване на повторната употреба/поправка 

Провежданите кампании ще бъдат насочени както към обществеността като цяло, така 

и към специфични целеви групи. Приоритет ще бъде включване на темата в класните и 
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извънкласните дейности на училищата на територията на общината. информационни 

материали и мероприятия Ежегодно  организиране на общински базари за размяна на 

различни стоки с цел насърчаване повторната употреба. 

Ежегодно през Европейската седмица на предотвратяване на отпадъци общината ще 

провежда специални инициативи в училищата и сред други целеви групи.  
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План за действие 
Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци 

Мерки/Дейности 
Бюджет 

(лв.) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност за 

изпълнение Текущи Целеви 

Мониторинг на изпълнение на 

включените в програмата мерки за 

предотвратяване образуването на 

отпадъци  

 общински 

бюджет 

2016-2020  Ежегодно - % 

изпълнени/в процес 

на изпълнение мерки  

Всички мерки за 

ПОО, включени в 

Програмата, са 

изпълнени до края 

на 2020 г. 

Н-к Отдел ПИОС 

Подготовка и провеждане на  "зелени" 

обществени поръчки  

  общински 

бюджет 

 

2017-2020  Ежегодно - брой 

проведени „зелени“ 

обществени поръчки 

Към края на 2020 г. 

10% от 

обществените 

поръчки в 

общината са 

„зелени“ 

Кмет 

Промени в Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и 

цени на услуги относно определяне на 

допустимия минимум на патентния 

данък за данъчно задължени лица, чиято 

дейност води до повторна употреба   

 общински 

бюджет 

2017 въведен 

икономически 

стимул за 

намаляване 

образуването на 

отпадъци 

Подготвени проекто-

текстове в Наредбата 

Приети промени в 

Наредбата за 

определяне и 

администриране на 

местните такси и 

цени на услуги на 

база количество 

изхвърлени 

отпадъци  

Отдел  

ПИОС в 

партньорство с 

финансов отдел 

Общински съвет 

Провеждане на допитване и 

разяснителни мероприятия за прилагане 

на домашно компостиране 

4500 общински 

бюджет 

2017-2019 Населението е 

информирано за 

ползите от 

домашното 

компостиране и 

техника за 

прилагането му 

Брой проведени 

мероприятия 

Брой обхванати 

домакинства 

Проведено 

допитване 

Проведени 

разяснителни 

мероприятия сред 

целевите групи 

Отдел ПИОС 

 



 
29 

Мерки/Дейности 
Бюджет 

(лв.) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност за 

изпълнение Текущи Целеви 

Поетапно въвеждане на домашно 

компостиране в населените места на 

общината с обезпечаване на 

необходимите компостери 

200 000 общински 

бюджет, 

отчисления по 

чл. 64 от ЗУО 

ОПОС 

2017-2020 

 

Предотвратени 

отпадъци чрез 

прилагане на 

домашно 

компостиране от 

домакинства 

Брой домакинства, 

прилагащи домашно 

компостиране - 

ежегодно 

1000 домакинства 

прилагат домашно 

компостиране 

Зам.кмет 

„Устройство на 

територията“ 

Провеждане на обучение за малкия 

бизнес относно предотвратяване на 

отпадъци 

7800 отчисления по 

чл. 64 от ЗУО 

спонсорство 

2017 Фирмите и 

предприятията на 

територията на 

община Враца са 

запознати с 

техники за 

предотвратяване на 

отпадъци  

Брой проведени 

мероприятия 

Брой обучени фирми 

и предприятия 

Минимум 60% от 

целевата група   

Отдел ПИОС 

Провеждане на периодични 

информационни  кампании за 

предотвратяване образуването на 

отпадъци 

36 000 средства от 

отчисления по 

чл. 64 от ЗУО 

спонсорство от 

партньори 

2015-2020  брой проведени 

мероприятия 

брой участници 

проведени най-

малко 6 

информационни 

кампании 

 

Отдел ПИОС 
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6.2. Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за 
подготовка за повторна употреба и за рециклиране на 
битовите отпадъци най-малко от  хартия и картон, метали, 
пластмаса и стъкло 

Рециклирането на битовите отпадъци е също ключова мярка в изпълнение на 

европейските и национални политики за т.нар. кръгова икономика и за ефективно 

използване на отпадъците като ресурси. В тази връзка националните законодателство и 

финансиращи програми поставиха както изисквания към общините, така и 

възможности за разширяване и подобряване на системите за рециклиране на 

отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло. Съгласно ЗУО системите за 

разделно събиране на тези потоци отпадъци, включително отпадъците от опаковки от 

хартия, метал, пластмаса и стъкло, трябва да обхванат задължително всички населени 

места с население, по-голямо от 5000 жители, и курортните населени места. За тези 

населени места законът изисква отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и 

метал, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни 

сгради да се събират разделно в съответствие с реда и условията, регламентирани с 

наредбите на общините за управление на отпадъците.  

През последните години община Враца предприе последователни действия за 

въвеждане, разширяване и подобряване на системите за разделно събиране, сепариране 

и предаване за рециклиране на рециклируеми битови отпадъци. 

Мерките, предвидени в настоящата подпрограма, отчитат вече предприетите от 

общината редица успешни и резултатни действия, и по-конкретно: 

 Нормативно обезпечаване на системите за разделно събиране на битовите 

отпадъци чрез приетата общинска Наредба за поддържане и опазване на 

чистотата и управление на отпадъците на територията на община Враца, 

включваща детайлни разпоредби относно задълженията на физическите, 

юридическите лица и на общинската администрация, както и контрола за 

изпълнението, в т.ч. относно изискванията за разделно събиране от всички 

административни, промишлени и търговски сгради, големи търговски обекти и 

вериги, от чиято дейност се генерират големи количества отпадъци от опаковки. 

Регламентирани са също изискванията към площадките за предаване на 

отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, задължение на всички 

юридически лица, които извършват дейности с отпадъци да предоставят 

информация в общината.  

 Общината отдавна прилага разделно събиране на отпадъците от опаковки от 

хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали чрез системата на цветните 

контейнери, разположени на територията на град Враца и селата Згориград, 

Паволче, Челопек и Косталево, които се сортират допълнително преди извозване 

в рециклиращи предприятия, на инсталация в близост до град Враца, осигурена 

от организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки. 

 Общината изпълни задължението си по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО, като осигури 

инфраструктура за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, 

като една от трите площадки е общинска – разположена на територията на 

регионалното депо, с което разшири възможностите за разделно събиране и 

предаване на рециклируемите отпадъци.   
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 От 2012 г. на регионален принцип общината разполага със съоръжение за 

предварително третиране на смесените битови отпадъци преди депониране чрез 

сепариране на полезните компоненти. Инсталацията е финансирана от ПУДООС 

с безвъзмездни за общината средства и е разположена на регионалното депо за 

неопасни отпадъци, като част от сепарираните битови отпадъци се предават за 

рециклиране. 

 Общината сключи договори за разделно събиране на територията на общината 

на масово разпространени отпадъци, вкл. НУБА и ИУЕЕО, които също могат да 

се отчитат за изпълнението на целите за рециклиране на битовите отпадъци.  

 Извършваният актуален анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци 

в община Враца също има важно значение за прецизиране на количествата по 

потоци битови отпадъци, вземане на важни управленски решения и отчитане на 

изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите 

отпадъци.  

 На територията на община Враца има и няколко пункта за приемане на вторични 

суровини, но за миналите години информацията от тях не е отчитана от 

общината. Общината въведе нормативно изискване за такава отчетност. 

 Общината е сред малкото общини в страната, които организираха система за 

разделно събиране на текстилните отпадъци. 

Прегледът на данните на морфологичния състав на отпадъците за община Враца 

показва, че хартията, стъклото, пластмасата и металите представляват около 1/3 от 

състава на смесените битови отпадъци. Анализите на битовите отпадъци показват, че 

количествата на разделно събраните отпадъци, за които има отчетност в общината, все 

още не са достатъчни, за да постигне общината годишните цели за 2016 г. за 

рециклиране на битовите отпадъци, т.е. рециклиране на най-малко 25% от общите 

количества отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло. В тази връзка 

общината ще трябва да положи допълнителни усилия за достигане на заложените цели 

и за 2017 г. и 2018 г. (40%) и 2019 г. и 2020 г. (50%). При изготвянето на прогнозата е 

отчетено очакваното намаление на количествата отпадъци от хартия, картон, 

пластмаса, стъкло и метали, което се постига в резултат на предприети мерки от страна 

на община Враца и организацията по оползотворяване на отпадъци. 

Община Враца ще постигне посочените цели за рециклиране на отпадъците, като 

осъществи допълнителни мерки, с които ще надгради вече реализираните дейности. 

По-конкретно общината ще предприеме следните допълнителни мерки: 

 изграждане и поддържане на регистър на лицата, задължени да предоставят 

информация за отпадъците в общинска администрация  ;  

 събиране, обработване и систематизиране на информация от всички организации 

за оползотворяване на МРО и от фирмите, извършващи дейности по събиране на 

рециклируеми отпадъци, което ще осигури пълнота на информацията за 

предадените за рециклиране битови отпадъци от пунктове за вторични 

суровини, организации за оползотворяване на ИУЕЕО, НУБА и т.н. 

 издаване на заповед от кмета на общината, с която да се регламентира детайлно 

обхватът на системата за разделното събиране, графикът и изискванията за 

пакетиране и предаване на отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаса и 

стъкло от търговски обекти, стопански и административни сгради и други 

подобни обекти и институции; 
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 регулярен контрол от общинската администрация за спазване на изискванията за 

разделно събиране на рециклируемите отпадъци от търговските обекти, 

ресторанти, хотели, стопанските и административни сгради, образователни 

институции и др.подобни, както и от домакинствата; 

 контрол за предоставяне на информация от задължените лица за събраните и 

предадени за рециклиране отпадъци; 

 подготовка и сключване на договор с оператор на сепариращата инсталация за 

смесени битови отпадъци достатъчно време преди изтичане на настоящия 

договор в началото на 2019 г.;   

 поставяне на количествени цели към организацията за оползотворяване на 

отпадъци от опаковки с цел увеличаване на количествата разделно събрани 

отпадъци от системата за разделно събиране на отпадъците чрез системата на 

цветните контейнери, тъй като количествата предавани чрез системата към 

момента са много малко; 

 своевременна подготовка, преговори  и сключване на договори с организации за 

оползотворяване на отпадъци от опаковки, ИУЕЕО И НУБА преди изтичане 

срока на текущите договори 

 регламентиране на редът и условията за функционирането на общинската 

площадка по чл.19, ал.3, т. 11 от ЗУО за предаване на разделно събрани 

отпадъци от домакинствата на територията на гр. Враца в общинската наредба 

или със заповед на кмета на общината 

 организиране от общината на най-малко четири пъти годишно на целеви 

доброволни кампании за събиране на рециклируеми отпадъци от домакинствата, 

фирмите и институциите, възможно като част от информационните кампании. 

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

постигане на специфичните й цели, но са тематично отнесени в други хоризонтални 

подпрограми, тъй като имат принос за постигането едновременно на няколко 

стратегически и оперативни цели. Пряко отношение към постигане на специфичната 

цел на настоящата подпрограмата са мерките от другите подпрограми, свързани с: 

- осъществяване на постоянни и широкообхватни информационните кампании 

сред населението и бизнеса на общината за ползите от разделното събиране на 

отпадъците и насърчаване на населението и юридическите лица да събират 

разделно отпадъците; 

- определяне на ТБО, по-пряко свързано с количествата изхвърлени отпадъци, 

след въвеждане на нова методика и приемане на  националните нормативни 

изисквания за определяне на ТБО по нов подход, както и след обсъждане със 

заинтересованите страни на възможности за облекчения за ТБО при включване в 

системите за разделно събиране; 

- внедряване в общината на интегрирана електронна информационна система за 

отпадъците, чрез която ще се събират данни за отпадъците и за проследяване и 

доказване на степента на постигане на целите за битовите отпадъци и вземане на 

съответните управленски решения; 

- осигуряване на инспектори за контрол и обучителни мерки за поддържане и 

подобряване на капацитета на администрацията и контролиращите инспектори 

на общината; 
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- извършване на нов морфологичен анализ на отпадъците след 5 години, съгласно 

изискванията на ЗУО.  

Реализацията на мерките от настоящата подпрограма и релевантните мерки от други 

подпрограми на ПУО до 2020 г. на община Враца ще доведат до подобряване на 

услугите на населението по управление на битовите отпадъци, ефективно използване на 

отпадъците като ресурс и намаляване на финансовата тежест за общината от 

заплащането на нарастващите в годините отчисления за депониране. 
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План за действие 
Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-малко от  хартия и картон, 

метали, пластмаса и стъкло 

Мерки/Дейности 
Бюджет 

(лв.) 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение 
Отговорност за 

изпълнение Текущи Целеви 

Съставяне и постоянна актуализация 

на регистър на лицата, задължени да 

предават информация на общината за 

разделно събраните и предадени за 

рециклиране отпадъци   

 Общински 

бюджет 

2016-2020 Общината 

разполага с 

информация за 

задължените за 

предаване 

информация лица 

Етапи на съставяне 

на списъци и 

събиране на 

информация и  

Създаден списък 

със задължените 

да предават 

информация лица 

Н-к Отдел 

ПИОС 

Събиране, обработване и 

систематизиране на информация за 

събраните и предадените за 

рециклиране битови отпадъци  

 Общински 

бюджет 

постоянен 

2016-2020 

Общината 

разполага с 

информация за 

доказване 

изпълнение на 

целите за 

рециклиране 

Дял на ОО/фирми и 

юридически лица, 

които  са 

представили 

навременна и пълна 

информация 

Всички задължени 

ОО/фирми и 

юридически лица 

са представили 

навременна и 

пълна информация 

Н-к Отдел 

ПИОС 

 

Регулярен планов контрол за 

предоставяне на информация от 

задължените лица за събраните и 

предадени за рециклиране отпадъци 

 Общински 

бюджет 

2016-2020 Всички 

задължени лица 

предоставят 

информация на 

общината 

Разработени и 

одобрени годишни 

планове за контрол 

Одобрени отчети 

за осъществения 

контрол 

Н-к Отдел 

ПИОС 

Подготовка и сключване на нов 

договор за сепариращата инсталация 

на регионалното депо преди изтичане 

на текущия договор 

 Общински 

бюджет 

 

2018 Общината е 

осигурила 

експлоатация на 

инсталация за 

сепариране на 

смесените битови 

отпадъци  

Етапи на подготовка 

и възлагане на 

договора 

Сключен договор 

за оператор на 

сепариращата 

инсталация на 

регионалното депо  

Зам.кмет 

„Устройство на 

територията“ 
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Мерки/Дейности 
Бюджет 

(лв.) 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение 
Отговорност за 

изпълнение Текущи Целеви 

Подготовка, преговори  и сключване 

на договори с организации за 

оползотворяване на отпадъци от 

опаковки, ИУЕЕО И НУБА преди 

изтичане срока на текущите договори 

 Общински 

бюджет 

Шест 

месеца  

преди 

изтичане 

на 

съответния 

договор 

Общината е 

осигурила 

допълнителни 

количества 

предадени за 

рециклиране 

отпадъци чрез 

схемата за РОП 

Етапи на подготовка 

и възлагане на 

договорите 

Сключени 

договори   

Зам.кмет 

„Устройство на 

територията“ 

Ежегодно организиране и провеждане 

от общината на най-малко 4 кампании 

за събиране и предаване от граждани и 

юридически лица на разделно събрани 

отпадъци  

20 000 Общински 

бюджет, 

отчисления 

по чл.64 от 

ЗУО  

2016-2020 Допълнителни 

количества 

разделно събрани 

отпадъци 

Брой организирани 

кампании от 

общината 

Количество разделно 

събрани отпадъци по 

време на кампаниите 

Най-малко 4 пъти 

в годината са 

организирани 

кампании 

 

Н-к Отдел 

ПИОС 

Поставяне на нови по-високи 

количествени цели в договора с 

организацията за оползотворяване на 

отпадъци от опаковки  

 Общински 

бюджет 

2020 Общината 

разполага с 

допълнителни 

количества 

разделно 

събирани и 

рециклирани 

битови отпадъци 

Етапи на проучване и 

допълване на 

договора 

Допълнен договор 

с организация  по 

оползотворяване 

на отпадъци от 

опаковки 

Зам.кмет 

„Устройство на 

територията“ 

Ежегодно планиране и осъществяване 

на тематични проверки за изпълнение 

на изискванията за разделно събиране 

и предаване на отпадъците от 

търговски обекти, административни, 

стопански, образователни и 

др.подобни обекти, както и за 

изпълнение на сключени договори с 

фирми  

 

 Общински 

бюджет 

2016-2020 Изпълнение на 

задълженията от 

всички лица 

съгласно 

изискванията на 

общинската 

наредба за 

управление на 

отпадъците 

Брой осъществени 

тематични проверки  

 

Всички обекти и 

договори са 

обхванати от 

системата за 

контрол 

Н-к Отдел 

ПИОС 
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6.3. Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите и 
изискванията за битовите биоразградими и биоотпадъци 

Използването на отпадъците като ресурси, заместващи първичните природни ресурси, 

вместо депонирането им, е в основата на европейските и националните политики за 

ефективно използване на ресурсите. Допълнителен ефект от оползотворяване на 

биоразградимите битови отпадъци  вместо депонирането им е предотвратяването на 

емисии на парникови газове, особено метанът, който се отделя от депата. Ето защо 

европейското и националното законодателство поставиха изисквания за постепенно 

намаляване на депонираните биоразградими отпадъци. Като се основава на добрите 

европейски практики, националното законодателство въведе и изисквания за 

оползотворяване на битовите биоотпадъци. Целите за оползотворяване на 

биоотпадъците се считат за изпълнени от общините при условие, че биоотпадъците се 

събират разделно при източника на образуване и се транспортират и предават за 

оползотворяване. В допълнение, Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците 

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 отпадъци, а не за оползотворени. Това подпомага 

изпълнението на целите за намаляване на количествата депонирани биоразградими 

отпадъци, но тези биоотпадъци не се отчитат за изпълнение на целите за 

биоотпадъците. 

За да подобри управлението на битовите биоразградими и биоотпадъци  до 2020 г., 

община Враца си поставя амбициозната цел да  изпълни настоящата подпрограма като 

много важна част от Програмата за управление на отпадъците на общината до 2020 г.   

Община Враца предприе стъпки за подобряване на управлението на биоотпадъците: 

 Осъществен е задълбочен анализ и прогнози за отпадъците и анализ на 

инфраструктурата за отпадъците, извършен за целите на разработване на 

настоящата програма за управление на отпадъците, в т.ч. по отношение на 

биоразградимите отпадъци и за биоотпадъците. 

 Извърши се анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци, в 

съответствие с Методиката на МОСВ, който дава актуална информация за 

генерираните биоразградими битови отпадъци и биоотпадъци по отделни 

отпадъчни потоци. 

 Общината започна подготовката на инвестиционен проект за осигуряване на 

инфраструктура за компостиране на зелените отпадъци. Проучени са варианти и 

е предложена подходяща площадка на територията на общината. 

Ключова предпоставка община Враца да изпълни целите за рециклиране на 

биоотпадъците и за намаляване към 2020 г. на количествата депонирани биоразградими 

отпадъци е изпълнението на няколко групи важни мерки: 

 Регламентиране на разделното събиране на битовите биоразградими и 

биоотпадъци в местната нормативна уредба; 
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 Организиране на разделно събиране на зелените отпадъци от обществените 

паркове, градини, гробищни паркове, улични дървета и други обществени 

пространства; 

 Организиране на разделно събиране на зелените отпадъци от зелени 

пространства, собственост на юридически лица – фирми, институции, 

организации; 

 Организиране и широко популяризиране на разделно събиране на зелени 

отпадъци от домакинствата в квартали с ниско застрояване и дворове в гр. 

Враца, както и в близки населени места; 

 Организиране на разделно събиране на биоотпадъците от пазарите; 

 Осигуряване на контейнери/съдове за разделно събиране на зелените отпадъци и 

техника за извозването им; 

 Изграждане на компостираща инсталация за зелените отпадъци от община 

Враца; 

 Изпълнение на план за осигуряване на качеството на компоста, разработен при 

подготовка на проекта за компостираща инсталация. 

В настоящата подпрограмата не са включени мерките, които имат принос за постигане 

на оперативните цели на подпрограмата, но са включени в други подпрограми, тъй като 

имат хоризонтален характер и допринасят за постигането на повече от една 

стратегическа цел. Пряко отношение към постигане на набелязаните цели на 

настоящата подпрограмата са мерките от други подпрограми, свързани с: 

 осъществяване на периодични информационните кампании за предотвратяване 

на отпадъците и за насърчаване на населението и бизнеса да събира разделно 

отпадъците и за активно предоставяне на информация за битовите отпадъци; 

 извършване на ново проучване за морфологичния състав на битовите отпадъци 

през 2020 г. в съответствие с изискванията на нормативната уредба (на всеки 5 

години); 

 определяне на такса битови отпадъци, по-пряко свързано с количествата 

изхвърлени отпадъци, след приемане на национална методика и влизане в сила 

на нормативни разпоредби за промени в начина на определяне на ТБО; 

 внедряване в общината на интегрирана електронна информационна система за 

отпадъците, в т.ч. и модул за биоразградимите и за биоотпадъците; 

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

битовите отпадъци и представянето им пред компетентните органи; 

 обучителни програми за поддържане и подобряване на капацитета на 

администрацията и контролиращите инспектори на общината; 

 мерките, свързани с подобряване и увеличаване на оползотворяването на 

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

материал, тъй като те са едновременно и биоразградими отпадъци и спомагат за 

изпълнението на целите за намаляване на количествата депонирани 

биоразградими отпадъци. 
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План за действие 
Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите и изискванията за битовите биоразградими и биоотпадъци 

Мерки/Дейности 
Бюджет 

(лв.) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност за 

изпълнение Текущи Целеви 

Подготовка и изпълнение на проект 

за изграждане на съоръжение за 

компостиране на зелените отпадъци 

и за въвеждане на система за 

разделното им събиране, вкл. 

доставяне на необходимите съдове за 

разделно събиране и техника 

3 300 000
2
 ОПОС 2014-

2020; 

Общински 

бюджет 

Отчисления по 

чл.64 от ЗУО 

2018 Осигурена 

инсталация за 

компостиране на 

зелените отпадъци 

и съдове и техника 

за разделното им 

събиране 

Етапи на подготовка 

и изпълнение на 

проекта в 

съответствие с 

одобрения за 

финансиране проект 

Инсталацията е 

въведена в 

експлоатация и 

съдовете и 

необходимата 

техника са 

доставени 

Кмет 

Издаване и публикуване на заповед 

на кмета на общината за 

детайлизиране на условията и реда за 

разделното събиране на зелените 

биоотпадъци една година преди 

въвеждането в експлоатация на 

инсталацията 

 Общински 

бюджет 

2017 Определени  са 

подробни 

изисквания към 

задължените лица 

за разделно 

събиране на 

зелените отпадъци 

Етапи на подготовка 

на заповедта 

Издадена и 

публикувана 

заповед от кмета 

на общината 

Зам.кмет 

„Устройство на 

територията“ 

Създаване и актуализиране на 

публичен регистър за зелените 

площи в общината 

 Общински 

бюджет 

2016 осигурени данни з създадени правила за 

събиране на данни за 

регистъра 

 

наличен и редовно 

актуализиран 

регистър на 

зелените площи 

Зам.кмет 

„Устройство на 

територията“ 

Създаване, поддържане и 

актуализиране  на общински 

регистър на обхванатите лица от 

системата за разделно събиране на 

зелените биоотпадъци: общински 

площи; юридически лица, 

пазари;населени места,  улици и 

квартали на обхванати домакинства 

 Общински 

бюджет 

2017 Идентифицирани 

са обектите, 

включени в 

системата за 

разделно събиране 

на зелените 

отпадъци 

Етапи на 

подготовката на 

регистъра 

Регистърът е 

функциониращ с 

определен 

отговорник за 

актуализацията и 

поддръжката 

Н-к отдел 

ПИОС 

                                                 
2
 Тази стойност е индикативна и ще се конкретизира в рамките на прединвестиционно проучване и след изготвянето на бюджет на проекта за кандидатстване по 

ОПОС 2014-2020 г. Стойността е общо за проекта. В зависимост от решението на община Враца дали ще съ-финансира сама или съвместно с община Мездра 

инвестицията, разходите може да са по-ниски. 
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Мерки/Дейности 
Бюджет 

(лв.) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност за 

изпълнение Текущи Целеви 

Провеждане на активна разяснителна 

информационна кампания сред 

населението и юридическите лица, 

обхванати от системата за разделно 

събиране на биоотпадъците 

достатъчно време преди въвеждането 

й   

в рамките на 

проекта за на 

компостираща 

инсталация и 

система за 

разделно 

събиране 

ОПОС 2014-

2020; 

Общински 

бюджет 

Отчисления по 

чл.64 от ЗУО  

2017 Населението и 

юридическите лица 

са запознати със 

схемата за разделно 

събиране на 

биоотпадъците и 

ползите от нея 

Етапи на подготовка 

на информационната 

кампания 

Дейностите по 

информационната 

кампания са 

изпълнени 

Н-к отдел 

ПИОС 

специалист за  

връзки с 

обществеността 

Контрол върху изпълнение на плана 

за осигуряване на качеството на 

компоста, след въвеждане в 

експлоатация на компостиращата 

инсталация 

 Общински 

бюджет 

2019-2020 Произведеният 

компост отговаря 

на изискванията  

Приложени 

процедури от плана 

за осигуряване на 

качеството на 

компоста 

Всички процедури 

и мерки за 

осигуряване на 

качеството на 

компоста се 

прилагат 

Н-к отдел 

ПИОС 
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6.4. Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от 
депониране на отпадъците 

Предмет на настоящата подпрограма са депонираните отпадъци на регионалното депо, 

депонираните утайки от ПСОВ и периодично възникващи нерегламентирани сметища. 

Регионално депо за битови отпадъци - Враца 

Община Враца е от първите общини в страната, осигурила депо за депониране на 

битови отпадъци, отговарящо на европейските и националните екологични норми и 

стандарти още от 2000 г. Общината ползва и управлява депото съвместно със съседната 

община Мездра на регионален принцип. Изграждането на клетките на депото беше 

осигурено със средства от Датската програма за околна среда и от ПУДООС. 

Капацитетът на действащата клетка е достатъчен за осигуряване на нуждите на 

общината в средносрочен период (до 2022 г.), а теренът на депото предвижда 

изграждане на още една клетка, която може да обезпечи нуждите на двете общини за 

депониране на остатъчните битови отпадъци в дългосрочен период – най-малко до 2030 

г.  

Общината осигури и предварително третиране на битовите отпадъци преди 

депонирането им на депото чрез сепарираща инсталация, финансирана с безвъзмездни 

средства от ПУДООС. С това общината отговаря и на високите европейски и 

национални стандарти за предварително третиране на отпадъците преди депониране. 

Полезните сепарирани материали се предават на крайни рециклиращи и/или 

оползотворяващи предприятия. В резултат на експлоатация на инсталацията са 

постигнати много високи резултати – около 30% отсортирани битови отпадъци от 

смесените битови отпадъци. Предварителното третиране на битовите отпадъци 

допринася за изпълнение на екологичните цели за намаляване на депонираните 

отпадъци и увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени битови 

отпадъци. С това се удължава и експлоатационният период на действащата клетка и на 

регионалното депо като цяло. 

В периода на програмата, по отношение на бъдещи дейности по депониране на 

остатъчни битови отпадъци на регионалното депо, община Враца ще предприеме мерки 

за подготовка и проектиране на четвъртата клетка на депото.  

Клетка 1.1. и клетка 1.2. на регионалното депо за неопасни отпадъци са с изчерпан 

капацитет и не се експлоатират. През 2014 г. общината извърши актуализация на 

проект за рекултивация на двете клетки и е подадено искане за финансиране от 

ПУДООС. Общата стойност на техническата и биологичната рекултивация на двете 

клетки е 2 192 хил.лв. Все още обаче финансирането не е осигурено и общината залага 

мерки в настоящата програма за реализация на проекта с финансиране от 

централизирана национална финансова схема или програма за подобни проекти, тъй 

като ОПОС 2014-2020 г. не финансира такъв тип проекти.  

Определена е и отговорността за осъществяване на последващия контрол и наблюдение 

на параметрите на околната среда на закритите и на действащата клетка на депото - 

операторът на регионалното депо. 

Нереграментирани сметища 

След като организираното сметосъбиране обхвана 100% от населението в общината, 

драстично намаля изхвърлянето на битови отпадъци на нерегламентирани места. 

Всички нерегламентирани сметища са закрити. В подпрограмата се предвижда мярка за 
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своевременно почистване и саниране в случай на новопоявили се нерегламентирани 

сметища в периода до 2020 г. 

ГПСОВ - Враца 

На територията на община Враца функционира ПСОВ Враца с оператор - ВиК ООД гр. 

Враца. Технологичната схема за пречистване на отпадъчните води включва механично 

и биологично стъпало. В технологичния процес анаеробно изгнилата утайка в 

откритите изгниватели се уплътнява гравитационно и се обезводнява на изсушителни 

полета. Утайките се депонират в клетка 2.1. на Регионалното депо за битови отпадъци - 

Враца, като към момента количествата са сравнително малки. 

Реконструкция на ПСОВ гр. Враца ще се изпълнява в рамките на ОПОС 2014-2020 г. В 

рамките на подготовката на проекта е изготвена Стратегия за управление на утайките 

от ПСОВ Враца. Стратегията предвижда подобряване на йерархията на управление на 

утайките чрез оползотворяване за  рекултивация на нарушени терени, в земеделието и  

горското стопанство. Възможно е инцидентно образуване на утайки с опасни свойства, 

за третирането на които е предвиден Авариен план. Докато проектът за реконструкция 

на ПСОВ бъде изпълнен, община Враца ще конкретизира заедно с ВиК оператора 

прилагането на разработената Стратегия. 
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План за действие 
Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депониране на отпадъците 

Мерки/Дейности 
Бюджет 

(лв.) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност за 

изпълнение Текущи Целеви 

Изпълнение на първи етап на 

техническа и биологична рекултивация 

на двете клетки на депото с прекратена 

експлоатация 

2 192 786
3
 ПУДООС/ 

отчисления по 

чл.60 от ЗУО 

2019 Изпълнени 

екологични 

изисквания за 

рекултивация на 

сметището 

Етапи на 

осъществяване на 

проекта 

Акт за 

приключване на 

обекта 

Зам.кмет 

„Устройство на 

територията“ 

Своевременно почистване и саниране 

на новообразувани нерегламентирани 

сметища 

1 180 000 Общински 

бюджет, 

МОСВ, 

други 

грантови 

схеми 

2016- 2020 Предотвратен е 

риска за околната 

среда от сметища  

Етапи на възлагане и 

изпълнение на 

почистващите 

дейности 

Акт за 

приключени 

дейности за 

закриване и 

саниране на 

нерегламентирани 

сметища  

Зам.кмет 

„Устройство на 

територията“ 

Проучване и проектиране на четвъртата 

клетка на регионалното депо 

70 000 Общински 

бюджет 

2018 Проектът е готов 

за финансиране 

Етапи на възлагане и 

изпълнение на 

проектирането 

Документ за 

одобрен проект по 

реда на 

нормативната 

уредба 

Зам.кмет 

„Устройство на 

територията“ 

Съгласуване от общината на 

проучването и идентифицирането от 

ВиК оператора на конкретни 

направления за оползотворяване на 

утайките от ГПСОВ 

В рамките на 

бюджета на 

проекта за 

реконструкция 

на ПСОВ 

ОПОС 2014-

2020 

2017 Предназначението 

на утайките за 

оползотворяване е 

определено 

Етапи на 

проучването 

Одобрени от 

компетентните 

органи 

направления за 

оползотворяване 

на утайките 

Зам.кмет 

„Устройство на 

територията“ 

 

 

                                                 
3
 Разходите са общо за дейността. В зависимост от решението на община Враца дали ще финансира сама или съвместно с община Мездра инвестицията, разходите 

може да са по-ниски. 
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6.5. Подпрограма за прилагане на изискванията за строителни 
отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради  

Преди пет години беше приет първият Национален стратегически план за управление 

на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р.България, със срок 

на действие до 2020 г. В изпълнение на плана беше разработено и прието съответното 

законодателство, което се основава на няколко ключови разпоредби, по-конкретно: 

Възложителите на строителни работи (включително общините, когато са 

възложители на строителни дейности), с изключение на текущи ремонти, и 

възложителите 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 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 8 от ЗУТ, а за обектите, за които не се изисква 

одобрен инвестиционен проект по ЗУТ, се изготвя като самостоятелен план. 

Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци се установява: 

- за строежите, за които се упражнява строителен надзор - с окончателния 

доклад по чл. 168 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, в който 

се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на 

строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни 

материали при изпълнението на проекта; 

- за строежите, за които не се упражнява строителен надзор - с отчет до кмета на 

общината по образец съгласно изискванията на Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали. 

Докладите и отчетите се представят за одобрение от органа, одобрил 

инвестиционния проект. 

Съгласно националната нормативна уредба възложителите на СМР на проекти, 

финансирани с публични средства, имат задължението за влагането в строежите на 

рециклирани строителни материали или на третирани строителни отпадъци за 

материално оползотворяване в обратни насипи съгласно Приложение № 10 към 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали в количества 

Както в преобладаващия брой общини в страната, така и в община Враца управлението 

на строителните отпадъци изисква допълнителни усилия, за да се подобри йерархията 

на управление и на този поток отпадъци.  
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Отпадъците, образувани в резултат от строително-ремонтни дейности в жилища, 

офиси, търговски обекти, административни сгради и други от община Враца, се 

изхвърлят на разтоварището за строителни отпадъци и земни маси в близост до град 

Враца. Разтоварището е с изчерпан капацитет. Все още не е наложена постоянна 

практика и за селективно разрушаване на сгради с цел повторно използване на 

материали. Във връзка с новите нормативни разпоредби относно строителните 

отпадъци община Враца идентифицира ново място – бивша кариера в землището на с. 

Косталево, община Враца, за изграждане на площадка за рециклиране на строителните 

отпадъци и за оползотворяване на строителните отпадъци за запълване и техническа 

рекултивация на кариерата. С тези планирани действия община Враца е от малкото 

общини в страната, която разработи политика за рециклиране и оползотворяване на 

строителните отпадъци, която ще реализира възможно най-скоро. Издаден е Акт за 

публична общинска собственост на терена и е изготвен ПУП за възстановяване и 

рекултивация на кариерата, което означава оползотворяване на строителните отпадъци 

и от разрушаване на сгради. Предстои отдаването на терена и дейността на концесия с 

оглед осигуряване на необходимото съоръжение и оборудване и извършване на 

дейностите за рециклиране и оползотворяване на този поток отпадъци чрез 

рекултивация на кариерата, рециклиране на специализирана инсталация на 

подходящите за целта отпадъци, както и осъществяване на дейности, подпомагащи 

повторната употреба на приети на площадката селективно разрушени строителни 

материали.  

Тъй като отчисленията за депониране на строителни отпадъци нарастват прогресивно в 

годините (с идентични стойности, както за битовите отпадъци), за общината като 

Възложител на строителни дейности, за населението и бизнеса на община Враца е най-

перспективно част от строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради да 

се рециклират или да се използват за рекултивационни дейности, а при събаряне на 

сгради отпадъците да се разделят селективно с оглед повторната им употреба.  

Също така е целесъобразно отпадъците от ремонтни дейности на домакинствата, 

генерирани на територията на общината, да се събират разделно, а не да се изхвърлят в 

и до контейнерите за смесени битови отпадъци. Събраните отпадъци могат да се 

използват за обратни насипи или рекултивационни дейности, както и за запръстяване 

на регионалното депо за битови отпадъци, т.е. за тези количества няма да се заплащат 

отчисления за депониране за битови отпадъци. Прилагането на такъв подход ще спести 

разходи на общината за транспортиране и депониране на строителни отпадъци на 

регионалното депо. В тази връзка е препоръчително в заповед на кмета да се предвиди 

строителни отпадъци от малки ремонтни дейности до определени количества да се 

събират безплатно от общината, по ред и условия регламентирани със същата заповед, 

каквато добра практика се прилага вече в някои общини в страната. 

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

- Издаване на заповед на кмета на общината, с която да се определят реда и условията 

за разделно събиране и извозване от общината на строителни отпадъци в по-малки 

количества от текущи ремонтни дейности. 

- Изготвяне на анализи и подготовка на документация за отдаване на концесия на 

бившата кариера до Враца за осъществяване на дейности и услуги по рециклиране, 

друго оползотворяване и повторна употреба на строителни отпадъци и отпадъци от 

разрушаване на сгради. 

- Провеждане на процедурата за концесия и сключване на договор с избрания 

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

постигане на нейните цели, тъй като са включени в други подпрограми, например: 

 програми за обучение и повишаване капацитета на служителите  за целите на 

изпълнение на изискванията за строителните отпадъци; 

 осъществяване на информационни кампании за насърчаване на населението и 

бизнеса да събира разделно отпадъците, в т.ч. строителните отпадъци; 

 внедряване на интегрирана информационна система за управление на 

отпадъците, вкл. модул за строителните отпадъци и от разрушаване на сгради; 

 подобряване на контролната дейност, в т.ч. относно спазване на изискванията за 

строителните отпадъци. 
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План за действие 
Подпрограма за прилагане на изискванията за строителните отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 

Мерки/Дейности 
Бюджет 

(лв.) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност за 

изпълнение Текущи Целеви 

Издаване на заповед на кмета за реда и 

условията за събиране и извозване от 

общината на строителни отпадъци от 

текущи ремонтни дейности на 

домакинствата 

 Общински 

бюджет 

2016 Определени ред и 

условия за 

събирането и 

извозването от 

общината на ОРД 

от домакинства 

 Изготвени проекто- 

текстове на заповедта 

Издадена заповед 

на кмета на 

общината 

Зам.кмет 

„Устройство на 

територията 

Прилагане на заповедта за условията и 

реда за събиране на разделно събрани 

строителни отпадъци от текущи 

ремонтни дейности от домакинствата и 

подобни източници 

20 000 Общински 

бюджет 

2017-2020 Отпадъците от 

малки ремонтни 

дейности се 

събират разделно и 

не се изхвърлят в 

контейнерите за 

битови отпадъци 

или на други места 

брой удовлетворени 

заявки/реализирани 

предварително 

обявени графици от 

общината за събиране 

на разделно събрани 

строителни отпадъци 

от текущи ремонти 

Всички 

заявки/всички 

предварително 

обявени графици са 

изпълнени 

Н-к отдел ПИОС 

Изготвяне на анализи и подготовка на 

документацията за отдаване на концесия 

на площадка в с. Косталево за 

рециклиране на строителни материали 

8000 Общински 

бюджет 

2016 Общината е 

осигурила 

документация за 

концесионната 

процедура, 

обоснована чрез 

проучване и 

анализи 

Етапи на възлагане и 

провеждане на 

анализите и 

подготовка на 

документацията 

Одобрена 

документация за 

концесионната 

процедура с акт, 

съгласно правилата 

на общината  

Зам.кмет 

„Устройство на 

територията“ 

Провеждане на процедурата за отдаване 

на концесия и сключване на договор 

 Общински 

бюджет 

2016 Общината е осигу-

рила в дългосрочен 

план рециклиране и 

оползотворяване на 

строителните 

отпадъци 

Етапи на провеждане 

на процедурата и 

сключване на договор 

Сключен договор 
Зам.кмет 

„Устройство на 

територията и 

строителство“ 

Контрол за изпълнение на сключения 

договор 

 Общински 

бюджет 

2017-2020 Концесионерът 

изпълнява 

ангажиментите по 

договора 

План за ежегодни 

текущи проверки по 

техническите и други 

параметри на 

договора 

Отчети за 

резултатите от 

проверките 

Н-к отдел ПИОС 
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6.6. Подпрограма за информационно осигуряване на общинската 
администрация и подобряване на административния 
капацитет  

Тази подпрограмата има хоризонтален характер, тъй като капацитетът на общината е 

ключов фактор за цялостно ефективно и ефикасно управление  на отпадъците  в 

съответствие с действащата нормативна уредба в сектор отпадъци. Предвидените в 

подпрограмата мерки ще допринесе за постигане на всички стратегически и оперативни 

мерки на Програмата за управление на отпадъците на община Враца. 

Анализът на административния капацитет на община Враца установи, че общинската 

администрация има добър капацитет да управлява генерираните на територията на 

общината отпадъци, доказателство за което са постигнатите резултати на община Враца 

в управлението на отпадъците, включително на регионален принцип. Приетите от 

общината програмни и нормативни документи съответстват на нормативните 

изисквания и очертават приоритетите на общината в областта на управление на 

отпадъците. Общината е обезпечила функциите за отпадъците и разполага със 

специализиран отдел с квалифициран персонал, който поддържа и повишава 

квалификацията си чрез различни обучителни програми.  

Мерките в настоящата подпрограма целят да надградят този капацитет и да подобрят 

капацитета в някои области, в които изготвеният анализ открои пропуски. 

Необходимостта от мерките произтича също и от динамично развиващото се 

национално законодателство в сектора на управление на отпадъците и поставяните 

високи изисквания към общините. 

Мерките в подпрограмата  за информационно обезпечаване и подобряване на 

административния капацитет са в следните направления: 

 Мерки, насочени към осигуряване на общински нормативни и вътрешно-

ведомствени документи и процедури, които да гарантират законосъобразно и 

ефикасно изпълнение на дейностите с отпадъци.  

Управлението на отпадъците на община Враца се извършва въз основа на приети 

стратегически и нормативни документи. Общината има дългогодишен опит в 

разработване и изпълнение на програмни документи за управление на отпадъците, 

вкл. на регионален принцип. Своевременно се актуализират и приемат местни 

нормативни актове съобразно развитието и изискванията на националното 

законодателство. Общината ще продължи да прилага мерки за осигуряване на 

законосъобразно и ефикасно изпълнение на дейностите с отпадъци 

 Анализът на текущото състояние открои недостатъчен брой на персонала, 

необходим за изпълнение в пълен обхват на функциите, произтичащи от 

националната нормативна уредба в сектор отпадъци. Поради прекомерната 

натовареност на отговорните служители и липсата на интегрирана информационна 

система, контролните функции не могат да се изпълняват пълноценно, което 

понижава ефективността на контролната дейност. Този пропуск в капацитета ще се 

преодолее чрез създаване на специализирано звено инспекторат, който ще 

осъществява контролни функции във връзка със спазване на националната и 

общинската нормативна уредба за отпадъците, както и по изпълнение на други 

общински наредби. Мярката за създаването на инспекторат ще включва избор на 

вариант за организационна форма на инспектората, изработване на правилник за 
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дейността на инспектората и обезпечаване на дейността с необходимия персонал, 

техника за мобилно видеонаблюдение, автомобил за контролната дейност на терен и 

други необходими материално-технически ресурси.  

 Мерки за подобряване на информационното обезпечаване на управлението на 

отпадъците.  

Наличието на качествени и надеждни данни за отпадъците е ключово за 

проследяване на напредъка по изпълнение на програмните приоритети на общината 

и нормативно поставените цели за отпадъците. Община Враца ще изгради 

електронна информационна система за отпадъците, която ще интегрира всички 

процеси и ще осигурява възможности за автоматизирано събиране, съхранение, 

обработка и отчитане на данните, за изготвяне на анализи и прогнози и за 

мониторинг на изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци и 

целите за събиране и оползотворяване на биоотпадъци, количествата отклонени от 

депа биоразградими отпадъци. Мярката за въвеждане на електронна 

информационна система включва разработване/закупуване на специализиран 

софтуер и обучение на персонала за работа с него, дефиниране на отговорностите на 

различните звена за събиране, обработка и анализ на данните и обезпечаване на 

информационната система с човешки ресурси.  

Общината ще приеме вътрешни правила за извършване на мониторинг на 

изпълнението на настоящата ПУО, вкл. отговорни лица за координацията, 

изготвянето на отчети и анализи за изпълнението.    

Във връзка с информационното обезпечаване на дейностите с отпадъци община 

Враца ще извърши следващо проучване на морфологичния състав на отпадъците, 

тъй като нормативната уредба изисква тази дейност да се извършва от общините на 

всеки пет години, което пък от своя страна ще осигури надеждни данни, 

необходими при изготвяне на програмата за управление на отпадъците на общината 

за следващия програмен период. 

 В подпрограмата са включени и мерки за повишаване на квалификацията на всички 

служителите с функции за отпадъците по теми, идентифицирани като необходими 

във връзка с мерките, включени в другите подпрограми, както и по теми, за които 

ще възниква потребност в процеса на изпълнение на ПУО. 
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План за действие 
Подпрограма за информационно осигуряване на общинската администрация и подобряване на административния капацитет 

Мерки/Дейности 
Бюджет 

(лв.) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност за 

изпълнение Текущи Целеви 

Приемане на промени в общинската 

нормативна уредба съобразно 

развитието и изискванията на 

националното законодателство и 

местните политики за отпадъци 

 общински 

бюджет 

постоянен нормативна 

осигуреност  

брой 

приети/допълнени 

документи 

 
Зам.кмет 

„Устройство на 

територията“ 

Приемане на вътрешни правила за 

проследяване на напредъка по 

изпълнението на настоящата ПУО  

 общински 

бюджет 

2016 Идентифицирани 

показатели и 

вътрешни правила 

за наблюдение и 

отчитане 

изготвени вътрешни 

правила 

издадена заповед 

на кмета за 

приемане на 

вътрешни правила 

Кмет 

Създаване на инспекторат в община 

Враца с функции за контрол върху 

спазване на нормативните изисквания за 

отпадъците 

285 000 Общински 

бюджет 

2017-2020 Повишена 

ефективност на 

контролната 

дейност 

 Приет правилник 

за дейността на 

инспектората 

Назначени 

инспектори 

Закупен автомобил 

Кмет  

Общински съвет 

Проектиране и въвеждане на 

информационна система за управление 

на отпадъците  

40 000 общински 

бюджет 

2016 Изградена 

информационна 

система за 

управление на 

отпадъците 

Етапи на 

разработване и 

въвеждане на  

информационната 

система 

Функционираща 

информационна 

система за 

управление на 

отпадъците 

Кмет 

Провеждане на обучение за 

ползвателите за работа с  

информационната система 

 общински 

бюджет 

2016 - 2017 Служителите в 

администрацията и 

другите ползватели 

имат умения да 

работят със 

системата 

Брой обучени 

ползватели 

всички, които 

ползват/ работят с 

информационната 

система, са 

обучени съобразно 

ниво на достъп 

Секретар на 

община 
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Мерки/Дейности 
Бюджет 

(лв.) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност за 

изпълнение Текущи Целеви 

Изготвяне на морфологичен анализ на 

състава и количеството на битовите 

отпадъци, образувани на територията на 

община Враца 

12 000 общински 

бюджет 

2019-2020 получени данни за 

морфологичния 

състав на 

отпадъците 

събрани данни за 

морфологичния 

състав съобразно  

действащата към 

момента методика 

Проведено 1 бр. 

изследване на 

морфологичния 

състав на битовите 

отпадъци 

Кмет 

Провеждане на периодични обучения за 

повишаване на квалификацията по 

изискванията за контрол и съставяне на 

констативни протоколи и наказателни 

постановления 

 общински 

бюджет 

постоянен подобрен капацитет 

за извършване на 

контролната 

дейност 

персоналът на 

инспектората 

ежегодно преминава 

обучение 

брой обучени 

служители 

Зам.кмет 

„Устройство на 

територията“ 

Провеждане на обучение относно 

изискванията за управление на 

биоотпадъците 

 общински 

бюджет -  

в рамките на 

проекта за 

изграждане на 

съоръжение за 

компостиране  

2017-2018 повишена 

квалификация и 

умения на 

служителите 

брой проведени 

обучения 

брой обучени 

служители 

Зам.кмет 

„Устройство на 

територията и 

строителство“ 

Участие на служител/и от общинска 

администрация с функции за подготовка 

и провеждане на обществени поръчки в 

обучение относно "зелени“ обществени 

поръчки.   

 общински 

бюджет 

 подобрен капацитет 

за провеждане на 

зелени обществени 

поръчки 

 брой обучени 

служители 

Секретар на 

общината 

Провеждане на  обучения за поддържане 

и повишаване на квалификацията на 

служителите в общинската 

администрация с функции за отпадъците 

и инспектората  относно различни 

аспекти от управление на отпадъците, 

съобразно възникващи потребности. 

9000 общински 

бюджет, 

ОП “Добро 

управление“  

2014-2020 

постоянен повишена 

квалификация на 

персонала 

брой проведени 

обучения 

брой обучени 

служители 

Секретар на 

общината 
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6.7. Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и 
информиране на обществеността по въпросите на управление 
на отпадъците 

Независимо какви цели поставят и какви мерки включват националните и общинските 

стратегически документи в сектор отпадъци,  без активното участие на широката 

общественост и всички заинтересовани страни успехът на политиката за ефективно 

управление на отпадъците и превръщането им в ресурс не би била успешна. 

Отпадъците са резултат от човешката дейност и гражданите и бизнеса като основни 

генератори на отпадъци имат ключова роля за поетапното постигане на генералната цел 

на националната политика – общество и бизнес, които не генерират отпадъци. 

България изостава в сравнение със страните от ЕС както по отношение на начините за 

третиране на отпадъци (значително по-висок дял на депонирани отпадъци в сравнение 

със средното за ЕС), така и по отношение на участието на населението в дейностите 

относно битовите отпадъци. С цел да подпомогне страни членки, които изостават в 

областта на управление на отпадъците, през 2013 г. Европейската комисия публикува 

пътни карти за управление на отпадъците за 10 страни членки. Една от препоръките в 

пътната карта за България е страната да отдаде голямо значение на информационните 

кампании сред населението. 

Община Враца  поставя работата с обществеността сред основните приоритети в 

Програмата за управление на отпадъците. Настоящата подпрограма е насочена към 

изграждане на информирано поведение и повишаване на участието на населението и 

бизнеса в управлението на отпадъците на територията на община Враца.   

За стимулиране на по-активно гражданско участие в управлението на отпадъците 

общината си поставя стратегическа цел превръщане на обществеността в ключов 

фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците. Община Враца 

планира в периода на Програмата да провежда целенасочени действия и кампании за 

повишаване на разбирането сред населението и бизнеса по въпросите за управление на 

отпадъците и за изграждане на нагласи и поведение за активно участие в намаляване на 

количеството отпадъци и разделно събиране на генерираните отпадъци.   

Действията на общината ще са ориентирани в следните насоки: 

 Повишаване на ролята на населението в процеса на вземане на решения 

относно политиката за управление на отпадъците на община Враца; 

 Изграждане на информирано поведение и 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. 

За целта община Враца ще работи в постоянен диалог със заинтересованите страни и 

широката общественост при осъществяване на политиката за управление на отпадъците 

и ще отчита мнението на обществеността по различни въпроси, свързани с отпадъците, 

чрез допитвания, консултации, публични обсъждания и др. Общината ще публикува и 

разпространява информация за повишаване на разбирането сред населението и бизнеса 

за същността, принципите и йерархията за управление на отпадъците и за 

отговорностите на гражданите и бизнеса и за действията, които трябва да предприемат 

при управление на генерираните от тях отпадъци. Ще бъдат планирани и провеждани 

специални кампании и мероприятия, които чрез подходящи техники и стимули за 
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специфични целеви групи ще включват пряко гражданите в дейности за разделно 

събиране на различни потоци битови отпадъци.  Общината ще включи в ежегодната 

програма на Общинския съвет „Малки граждански инициативи“ тематична област 

„предотвратяване и разделно събиране на отпадъци“, по която ще се финансират част 

от проектите на гражданските организации и сдружения.    

Мерките в подпрограмата 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 Враца. 

Основни източници на финансиране на включените мерки ще са общинският бюджет и 

отчисленията за депониране на отпадъците по чл. 64 от ЗУО. 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, общината има право да 

изразходва до 7% от годишно натрупаните отчисления за осигуряване на информация 

на обществеността за дейности по управление на отпадъците, свързани с 

предотвратяване образуването на отпадъците, подготовка за повторна употреба и 

постигане на целите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, за финансиране на мерките, включени в 

общинската програма за управление на отпадъците. Използването на приходите от 

отчисленията за мащабни информационни кампании се препоръчва от Европейската 

комисия в Пътната карта за управление на отпадъците за България. Община Враца ще 

търси и други източници за провеждане на кампании, вкл. Оперативни програми 

„Околна среда“ и „Добро управление“ съобразно приоритетите и допустимите за 

финансиране дейности. 
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План за действие 

Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на 

отпадъците 

Мерки/Дейности 
Бюджет 

(лв.) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност за 

изпълнение Текущи Целеви 

Провеждане на срещи, обществени 

обсъждания и други в процеса на 

вземане на решения по общински 

нормативни актове, ОВОС и други в 

областта на отпадъците 

 Общински 

бюджет 
постоянен Осигурени 

предпоставки за 

участие на 

обществеността в 

процеса на вземане 

на решения 

относно 

управление на 

отпадъците 

брой проведени 

обществени 

консултации 

 

брой проведен 

обществени 

обсъждания 

 Зам.кмет 

„Устройство на 

територията“ 

Провеждане на допитвания за мнението 

на жителите на общината относно 

различни аспекти на политиката и 

услугите за отпадъците, вкл.относно 

определяне ТБО 

15 000 Общински 

бюджет 

ежегодно  Получена 

информация 

относно 

обществените 

нагласи  

Проведени 

социологически 

проучвания (брой) 

Проведени 

минимум 5 

социологически 

проучвания 

 Отдел ПИОС  

и служител за 

връзки с 

обществеността 

Публикуване на актуална информация 

за отпадъците и управлението им на 

интернет страницата на общината 

 Общински 

бюджет 

постоянен Осигурен достъп 

на населението до 

информация за 

управление на 

отпадъците в 

общината 

 Публикувана 

актуална 

информация 

относно услугите, 

предоставяни от 

общината относно 

отпадъците, както 

и за всички права, 

задължения и 

възможности за 

участие и др. 

Отдел ПИОС     
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Мерки/Дейности 
Бюджет 

(лв.) 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорност за 

изпълнение Текущи Целеви 

Ежегодно планиране и провеждане на 

информационни и разяснителни 

кампании за различни възрастови и 

социални групи за намаляване на дела 

на рециклируемите материали в 

битовия отпадъчен поток 

 отчисления по 

чл.64 ЗУО, 

общински 

бюджет 

2016-2020 повишена 

информираност на 

населението и 

бизнеса 

брой кампании по 

видове 

брой кампании 

годишно 

в края на 2020  г. 

изпълнени всички 

планирани 

кампании 

Отдел ПИОС  

и служител за 

връзки с 

обществеността 

Провеждане на кампании за пролетно и 

есенно почистване в община Враца 

 общински 

бюджет 

ежегодно  

2016-2020 

 

Повишено участие 

на населението и 

бизнеса в 

предотвратяване на 

риска от стари 

замърсявания с 

отпадъци; 

Почистени 

нерегламентирани 

сметища 

 - брой участници 

 - количество 

транспортирани 

отпадъци 

 - брой почистени 

нерегламентирани 

сметища 

 - почистени 

нерегламентирани 

сметища - % от 

регистрираните 

 - в края на 2020 г.  

 10 % увеличен 

брой участници 

спрямо 2015 г. 

Отдел ПИОС    

съвместно с  

фирмата за 

сметосъбиране 

Финансиране на граждански 

инициативи за разделно събиране на 

отпадъците чрез Програма „Малки 

граждански инициативи“ на Общ.съвет 

Враца 

60 000 общински 

бюджет 

Ежегодно 

2015-2020 

повишаване на 

участието в 

разделно събиране 

на отпадъците 

Изготвени критерии 

за кандидатстване 

 

брой изпълнени 

граждански 

инициативи 

 

 

Отдел ПИОС 

 

Общински съвет 

Въвеждане на наградни схеми за 

училищата и детските градини за 

инициативи за разделно събрани 

отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло 

и биоотпадъци  

48 000 отчисления по 

чл.64 ЗУО, 

общинския 

бюджет 

ОП „Добро 

управление“ 

2014-2020 

2017-2020 повишаване на 

участието на 

младите хора в 

разделно събиране 

на отпадъците 

брой участващи 

училища/детски 

градини 

количество разделно 

събрани отпадъци 

в края на 2020 г. 

всички общинските 

училища и детски 

градини участват в 

разделно събиране 

на отпадъците 

Кмет 
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7. Синхронизация с национални и общински програмни 
документи 

Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. на община Враца е  в пълен 

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

отпадъците.  При разработване на Програмата са взети предвид основните постановки 

на националните програмни документи, които трасират националната политика в 

сектор отпадъци, в т.ч.: 

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

програма за предотвратяване на отпадъците като част от него,  

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите 

отпадъци, предназначени за депониране до 2020 г.,  

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството 

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

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

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

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

Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. на община Враца осигурява 

приемственост на действията и целите във времето на политиката на общината в 

областта на управление на отпадъците и опазване на околната среда, отразена в 

предходните общински програмни документи, в които на практика се постави началото 

на целенасочено и последователно планиране на дейностите по отпадъците. Като 

елемент от цялостната система за планиране в община Враца, Програмата  е 

синхронизирана с ключови общински програмни документи с период на действие, 

съвпадащ с този на ПУО, по-специално със: 

Общински план за развитие 2014-2020 г. и годишни планове за изпълнение на ОПР 

Общинският план за развитие 2014-2020 г. очертава няколко основни приоритета за 

развитие на общината. Един от тези приоритети е насочен изцяло към подобряване и 

опазване на околната среда и на природните ресурси. В резултат на това няколко 

конкретни мерки, свързани с управление на отпадъците, са набелязани в плановете 

за 2014 г. и 2015 г. за реализация на Общинския план за развитие до 2020 г. 

Програма за управление на утайките от  ПСОВ гр. Враца 

В рамките на изпълнявания Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца се 

осъществява реконструкция на ПСОВ гр. Враца. Като част от този инвестиционен 

компонент на проекта е изготвена програма за управление на утайките от ПСОВ. 

Основната цел на програмата е набелязване на стратегия в краткосрочен, 

средносрочен и дългосрочен аспект за оползотворяване на формираните в ПСОВ 

утайки. В Програмата са разработени различни сценарии за управление на утайките, 

като са взети под внимание изискванията на българското и европейското 

законодателство в тази област, за насърчаване на оползотворяването на утайките 

като биологичен продукт в селското стопанство или за рекултивация на терени, 

вместо депонирането на депото за твърди битови отпадъци или на специално 

изградено депо за депониране на биологични утайки.  
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Очаква се изпълнението на настоящата Програма да допринесе за изпълнението на 

целите на националните програмни документи и за ефективно използване на 

отпадъците като ресурси в общината и намаляване на генерирането и на депонирането 

им. 

8. Система за наблюдение, оценка и контрол на 
изпълнението 

Наблюдението и оценката на изпълнението на Програмата за управление на отпадъците 

на община Враца са важни 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.  

Системата за наблюдение на прилагането на ПУО ще бъде регламентирана със заповед 

на кмета на общината и ще обхваща следните дейности и аспекти: 

 Определяне на показатели за наблюдение, източниците на информация и 

периодичността на събиране на информацията; 

 Създаване на система за събиране и обработване на достоверна информация 

(финансова, статистическа, техническа и т.н.) за напредъка по изпълнение на 

показателите за наблюдение; 

 Създаване и функциониране на система от специализирани звена, които 

извършват мониторинга, в т.ч. определяне на отговорностите и правилата за 

осъществяване на дейностите по мониторинга; 

 Дефиниране на начина на докладване на резултатите от наблюдението на 

изпълнението чрез изготвяне на доклади; 

 Дейности за осигуряване на публичност и прозрачност на действията на 

общината, свързани с изпълнението на ПУО. 

 

В Плана за действие на всяка подпрограма в ПУО са посочени специфични показатели, 

проследяващи изпълнението на конкретните мерки, включени в подпрограмата, на 

базата на които ще бъде изготвена системата от показатели. 

 

Ключовите показатели за изпълнение на целите на Програмата за управление на 

отпадъците на община Враца са следните:  

Оперативна цел: Намаляване количеството генерирани битови отпадъци 

Показатели:  

- Норма на натрупване на жител  

- БВП на жител 

Целева стойност 2020 г. 

- През 2020 г. спрямо 2014 г. ръстът на нормата на натрупване на битовите отпадъци на 

жител е по-нисък от ръста на БВП за област Враца 

Базова стойност 2014 г. 
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Оперативна цел: Достигане на целите за рециклиране на битовите отпадъци от хартия 

и картон, метали, пластмаса и стъкло 

Показатели:  

- Общо количество битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло (т) 

- Количество рециклирани битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и 

стъкло (т) 

Целева стойност 2020 г. 

- Минимум 50% от общото тегло на отпадъците от хартия, картон, пластмаси, метали и 

стъкло са подготвени за повторна употреба и рециклиране 

Оперативна цел: Достигане на целите за битовите биоразградими отпадъци 

Показатели:  

- Количество образувани биоразградими битови отпадъци (т) 

- Количество депонирани биоразградими битови отпадъци (т) 

Целева стойност 2020 г. 

- Количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци е не повече от 35% от 

образуваните през 1995 г. 

Базова стойност 1995 г. 

Оперативна цел: Достигане на целите за битовите биоотпадъци 

Показатели:  

- Количество образувани битови биоотпадъци (т) 

- Количество оползотворени биоотпадъци (т) 

Междинна стойност 2016-2019 г. 

- Минимум 25% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в общината  през 

2014 г. са разделно събрани и оползотворени    

Целева стойност 2020 г. 

- Минимум 50% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в общината през 

2020 г. са разделно събрани и оползотворени 

Базова стойност 2014 г. 

Оперативна цел: Остатъчните битови отпадъци се обезвреждат съобразно 

нормативните изисквания през целия период на Програмата 

Показател: 

- Площ нерегламентирани сметища (дка) 

Целева стойност 2020 г.  

- Всички нерегламентирани сметища са закрити и рекултивирани 

Базова стойност 2014 г. 

 

Текущото наблюдение ще се извършва 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. За целта кметът на общината 

ще определи отговорностите на съответно звено от общинска администрация Враца, 

което ще изготви процедурни правила за наблюдение и оценка, утвърдени със заповед 

на кмета, и ще събира и систематизира информация от всички общински звена и 

външни лица, които имат задължение да докладват на общината данни за отпадъците. 

Звеното, което ще осъществява текущото наблюдение по изпълнение на ПУО, ще 
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анализира и оценява напредъка в изпълнение на мерките, причините за неизпълнение 

или за изоставане в изпълнението и всяка година до края на месец февруари 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 Общинския съвет. За целта всяка година в срок до 31 март кметът на 

общината ще представя Годишен доклад за изпълнение на Програмата за управление на 

отпадъците на община Враца за предходната календарна година пред Общинския съвет. 

Годишните доклади за изпълнение на ПУО ще се публикуват на интернет страницата 

на общината с цел информиране на обществеността. 

Община Враца ще пристъпи към актуализация  на Програмата за управление на 

отпадъците в случай на: 

 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; 

 други непредвидени промени в обстоятелствата, които налагат промени в 

Програмата. 

Процедурата в случай на актуализацията ще включва изготвяне на актуализиран 

вариант на Програмата, провеждане на обществени консултации, прилагане на 

законодателството за екологична оценка на планове и програми, внасяне на 

актуализираната програма за одобрение и приемане от Общински съвет Враца. 
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9. Приложение: Анализи на текущото състояние при 
управление на отпадъците в община Враца 

9.1. Нормативни и програмни документи в контекста на правата и 
задълженията на община Враца по управление на отпадъците  

Анализът и оценката на нормативните и програмните документи на община Враца в 

областта на управление на отпадъците е направен в контекста на правата и 

задълженията на местните власти, произтичащи от националната нормативна уредба и 

националните програмни документи. За да е фокусиран, анализът се концентрира върху 

три основни въпроса: 

Първо, Кои са основните ангажименти на община Враца, произтичащи от нормативната 

уредба за отпадъци? 

Второ, Приета ли е нормативна уредба на местно ниво, която да съответства на 

изискванията на Закона за управление на отпадъците и да регламентира правата и 

задълженията на общинската администрация, на гражданите и юридическите лица по 

отношение на управление на отпадъците? 

Трето, Разработена ли е общинска програма за управление на отпадъците в 

съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците, Националния план 

за управление на отпадъците 2014-2020 г. и Методическите указания на МОСВ от 2015 

г. за разработване на общински програми за управление на отпадъците, както и други 

национални програмни документи в разглежданата област? 

В резултат на проучването, настоящият раздел от анализите завършва с основни изводи 

и препоръки за мерки, които общината трябва да предприеме, за да е в пълно 

съответствие с националните изисквания. 

В Приложение към анализа са представени ключови разпоредби на националната 

нормативна уредба и ключови въпроси от националните програмни документи в 

областта на управление на отпадъците, които имат пряко отношение към 

компетенциите на местните власти. 

За извършване на настоящия анализ и осигуряване на необходимата информация са 

събрани, проучени и анализирани следните информационни източници:  

1. Национални нормативни, стратегически и програмни документи, свързани с 

управлението на отпадъците; 

2. Нормативни и програмни документи на община Враца относно управление на 

отпадъците.   

9.1.1 Основни ангажименти по управление на отпадъците на община Враца 

ЗУО и наредбите към него регламентират детайлно редица ангажименти на общините, 

свързани с управлението на отпадъците. Националната нормативна рамка и програмни 

документи в сектор отпадъци следват европейската йерархия на управление на 

отпадъците и са разработени на основата на общовалидни на международно и 

европейско ниво принципи. Йерархията на отпадъците определя приоритетния ред на 

това какво представлява най-добрата възможност за околната среда в 

законодателството и в политиката относно отпадъците. Спазването на йерархията за 

управление на отпадъците осигурява ефективно използване на ресурсите, поради което 
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следва да се насърчава по всякакъв начин. Йерархията задава пет възможни начина за 

правителствените институциите, местните власти и бизнеса за справяне с отпадъците и 

дава приоритет на мерките в следната последователност: 

 

Принципи 

Националното  законодателство и политика в областта на управление на отпадъците се 

основават на следните основни  принципи:  

Устойчиво развитие – Основната цел на устойчивото развитие е да се достигне разумно 

и справедливо разпределение на нивото на икономическо благосъстояние, което да 

бъде продължено за много поколения. Устойчиво развитие в областта на управление на 

отпадъците означава използване на природните ресурси по начин, който не ги 

унищожава или уврежда и не ограничава възможността да бъдат използвани от 

бъдещите поколения. Това налага максимално използване на възможностите за 

предотвратяване на образуването на отпадъци и за оползотворяване и рециклирането 

им. 

Най-добрите налични техники, 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 e полезна като обща цел на 

политиката по управление на отпадъците, нейното прилагане трябва да бъде 

съпоставяно с принципа на НДНТНПР, в зависимост от съществуващите обстоятелства 

и икономически условия. 

Интегрирано управление на отпадъците - изисква вземане на решения и прилагане на 

ясно определени количествени цели в рамките на една система, състояща се от 

законови, технически, организационни и икономически мерки, идентифицирани 

източници на ресурси и определени отговорности за всички участници, изпълняващи 

тези цели. Интегрираното управление съчетава всички останали принципи на 

политиката по управление на отпадъци. То гарантира взаимодействие и оптимално 

съчетаване на различните методи и подходи, целящи достигане на икономически и 

екологически ефективно управление на отпадъците 

предотвратяване 

подготовка за повторна 
употреба 

рециклиране 

друго 
оползотворя-

ване 

обезвреж-
дане 
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Участие на обществеността – съответните заинтересовани страни и органи, както и 

широката общественост имат възможност да участват в разработването на плановете за 

управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат 

достъп до тях след разработването им.  

Предотвратяване - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, 

където това е възможно.  

Отговорност на производителя и замърсителят плаща – тези, които образуват или 

допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда, трябва да 

покрият пълните разходи за своите действия.   

Превантивност – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани 

и избягвани на възможно най-ранен етап.  

Близост – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до мястото 

на тяхното образуване.  

 

Основните ангажименти на общините, произтичащи от нормативната уредба за 

отпадъци, също са подчинени на тази йерархия и принципи. 

Съгласно нормативната уредба, кметът на общината отговаря за:  

1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 

други; 

2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им. Следва 

да се подчертае, че кметът на общината е длъжен да осигури условия, при които 

всеки притежател на битови отпадъци да се обслужва от лицата/фирмите, на 

които общината е възложила тези дейности, като тези лица трябва да притежават 

съответните разрешителни или регистрационни документи, изисквани от ЗУО; 

3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии в населените места, предназначени за обществено ползване; 

4. избора на площадки, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за 

оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци. Изискванията към 

площадките, съоръженията и инсталациите за битови отпадъци са регламентирани 

в Наредбата за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и Наредбата  за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и 

инсталации за третиране на отпадъци; 

5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на 

територията на съответната община. Следва да се подчертае, че за разлика от 

отменения ЗУО в новия закон отпада задължението на общините за осигуряване 

на депа за депониране на строителни отпадъци и от разрушаване на сгради, извън 

отпадъците от ремонтна дейност на жилищата на домакинствата.  

6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко 

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

за поетапното постигане на целите на общината за повторна употреба и 

рециклиране на тези отпадъци; 



 

  62 

7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 

отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци, в т.ч. определянето на местата за разполагане на 

необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за 

предаване на масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, излезли от 

употреба моторни превозни средства и електронно и електрическо оборудване, 

негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, излезли от 

употреба гуми); 

8. изпълнението на решенията на Общото събрание на Регионалното сдружение, в 

което участва дадена община, в т.ч. относно инвестиционната програма на 

сдружението, провеждане на обществените поръчки и др.; 

9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци от бита и 

предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане, като напр. опаковки от 

негодни препарати за растителна защита, използвани за градините на 

домакинствата, опаковки от химикали и препарати и стари такива и др.; 

10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци и 

биоотпадъци, (в т.ч. за определянето на местата за разполагане на необходимите 

елементи на системата за разделно събиране на тези отпадъци и предаването им за 

компостиране или анаеробно разграждане), както и за постигане за целите за 

намаляване на депонираните биоразградими отпадъци на общинските депа и 

постигане на целите за оползотворяване на биоотпадъците; 

11. осигуряването до средата на 2014 г. на площадки за предаване на разделно 

събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни 

отпадъци от бита и от ремонтна дейност на домакинствата, зелени отпадъци и 

други във всички населени места над 10 000 жители на територията на общината, 

и при необходимост в други населени места. Това изискване е задължително за 

община Враца. 

12. почистването от отпадъци на общинските пътища, вкл. техните сервитути, което е 

също нов ангажимент за всички собственици на пътища; 

13. поддържането на регистър на пунктовете за предаване на отпадъци от пластмаси, 

стъкло, хартия и картон на територията на съответната община и на площадките, 

осигурени от общините за безвъзмездно предаване на битови отпадъци,  което е 

също нов ангажимент за кметовете на общини; 

14. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места 

и/или създаването на незаконни сметища, организиране на почистването им; 

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

за повторна употреба; 

16. осигуряване на информация на обществеността по всички ангажименти на 

общината  чрез интернет-страницата на общината, както и по друг подходящ 

начин и провеждане на информационни кампании за населението и бизнеса, 

свързани с разделното събиране на отпадъците; 

17. организира събирането на данни и предоставя информация на НСИ, ИАОС, 

съгласно изискванията на Наредбата за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри; 



 

  63 

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

програма за управление на отпадъците; 

19. организиране и внасянето на отчисленията за следексплоатационни грижи за 

депата за битови отпадъци и за депониране на отпадъци в необходимия размер и 

срок; 

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

21. предлагане за одобряване от Общинския съвет на такси за заплащане на услугите, 

предоставяни от общината, свързани с отпадъци; 

22. определя  изискванията към площадките за пунктовете за предаване на отпадъци 

от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на 

площадките (отнася се до пунктовете за предаване на посочените отпадъци в 

рамките на населените места, известни сред населението и като пунктове за 

вторични суровини). 

Кметът на общината съвместно с другите кметове на общините от Регионалното 

сдружението за управление на отпадъците, предприема действия по възлагане и 

извършване на прединвестиционни проучвания за осигуряване на ново съоръжение за 

третиране на битовите отпадъци най-малко три години преди изчерпване обема на 

депото за битови отпадъци или изтичането на експлоатационния срок на инсталацията, 

за което уведомява съответната РИОСВ. 

ЗУО регламентира и обхвата на контролните правомощия на общините: Кметът на 

общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира: 

 дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, 

съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци; 

 дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на 

общински и/или регионални депа; 

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

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

Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терените 

и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на територията 

на съответната община. 

Съгласно чл.118 от ЗУО кметът на общината по местонахождение на площадката за 

дейности с отпадъци от черни и цветни метали упражнява контрол за спазване на 

условията и реда за извършване на тези дейности,  съобразно своите компетенции. За 

констатираните нарушения при проверките за спазване на условията и реда за 

извършване на тези дейности кметът на общината уведомява в 14-дневен срок 

директора на съответната РИОСВ, като му изпраща всички документи. 

ЗУО определя и размера на глобите, които кметовете или оправомощени от тях лица 

могат да налагат на основание на ЗУО. 

ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни 

рециклирани материали въведе и специални изисквания към оползотворяване на 

строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради. 

Съгласно ЗУО общините са отговорни и за организиране на събирането, включително 

разделното, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна 

дейност, образувани от домакинствата. В новия ЗУО отпада ангажиментът на общините 
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да осигуряват депа и други съоръжения за всички строителни отпадъци на територията 

на общината. Общините имат ангажименти по отношение на строителните отпадъци и 

в случаите, когато общината е възложител на строителни дейности или на дейности по 

разрушаване на сгради, включително принудително премахване на строежи, както и в 

случаите, когато местната администрация е компетентна да одобрява и разрешава 

инвестиционните проекти, и по-конкретно – одобрението на плановете за управление 

на отпадъците като неразделна част от инвестиционните проекти. 

 Разделно събиране на битови отпадъци  

- Битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло 

За тази група битови отпадъци ЗУО определя изискване поетапно до 2020 г. във всеки 

регион за управление на отпадъците да се достигне подготовка за повторна употреба и 

рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и 

стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 

на сто от общото тегло на тези отпадъци. Целите се постигат поетапно съгласно 

сроковете, определени в § 15 от преходните и заключителните разпоредби на закона.  

 

Общините могат да изпълняват задълженията си за участие в системите за разделно 

събиране на битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, като 

сключват договори при условия и ред, определен с решение на общинския съвет, с: 

 организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци и/или  

 други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по 

реда ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране 

и/или оползотворяване на отпадъци на територията на съответната община, 

и/или комплексно разрешително, издадено по реда на ЗООС. 

С договорите трябва да се определят най-малко следните условия: 

 изискванията към системата за разделно събиране на отпадъците от хартия, 

метал, пластмаса и стъкло от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, 

брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на 

отпадъците, честота на обслужване; 

 количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на 

отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът за 

отчитане на тяхното изпълнение;  

 задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на 

територията на съответната община; 

 задълженията за предоставяне на информация на гражданите на съответната 

община по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на 

образователни и информационни кампании и работа с обществеността. 

Съгласно ЗУО системите за разделно събиране на отпадъците от хартия, метал, 

пластмаса и стъкло, включително отпадъците от опаковки от хартия, метал, пластмаса 

и стъкло, трябва да обхванат  задължително всички населени места с население, по-

голямо от 5000 жители, и курортните населени места. За тези населени места законът 

изисква отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метал, образувани от 

търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради да се събират 

25 % 
1 януари 2016 г.  

40 % 
1 януари 2018 г.  

50 % 
1 януари 2020 г.  
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разделно по реда и условията, регламентирани в общинска наредба за управление на 

отпадъците. 

Целесъобразно е системата за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, 

пластмаса, метал и стъкло да бъде съвместена със системата за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки от същите материали, организирана съобразно принципа за 

разширена отговорност на производителя, като по подходящ начин се включат и 

пунктовете за изкупуване на отпадъци от хартия, метал, пластмаса и стъкло и 

общинските площадки. 

- Битови биоразградими и биоотпадъци 

ЗУО изисква кметът на общината да организира разделното събиране и съхраняването 

на битови биоразградими отпадъци и биоотпадъци, (в т.ч. определянето на местата за 

разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на тези 

отпадъци и предаването им за компостиране или друг вид третиране), както и за 

постигане за целите за намаляване на депонираните биоразградими отпадъци и 

постигане на целите за оползотворяване на биоотпадъците. 

С Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците се забранява: 

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

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

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

Наредбата изисква кметът на общината да осигурява разделно събиране и 

оползотворяване на цялото количество на образуваните биоотпадъци от поддържането 

на обществени площи, паркове и градини на територията на съответната община, както 

и да разработи подробен график за обслужване на съдовете за събиране на биоотпадъци 

и да го оповестява на населението чрез интернет страницата на общината и/или по друг 

подходящ начин. 

Наредбата изисква във всеки регион за управление на отпадъците най-късно до 31 

декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови 

отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в 

Република България през 1995 г. 

 

- Опасни отпадъци от бита 

Голямо е разнообразието на опасни отпадъци от бита – кутии от бои и лакове от 

ремонтната дейност и остатъци в тях, препарати за растителна защита, използвани в 

къщите и т.н. Те могат да се събират както чрез мобилни пунктове (специално 

оборудвани автомобили)  и предварително оповестяване на графиците за населението, 

така и да се предават на площадките за предаване на разделно събрани отпадъци, които 

общините трябва да осигурят до средата на 2014 г. 

- Масово разпространени отпадъци 

Общината трябва да организира дейностите за разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци (МРО) в съответствие с принципа „разширена отговорност на 

производителя“ като сключи договори с организации по оползотворяване на отпадъци 

31.12.2013 г. 
депонирани 50% 

 от образуваните през 1995 г.  

31.12.2020 г. 
депонирани 35%  

от образуваните през 1995 г.  
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от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), 

негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни 

превозни средства (ИУМПС), излезли от употреба гуми (ИУГ), отработени масла. За 

целта кметът на общината определя местата за разполагане на необходимите елементи 

на системата за разделно събиране на МРО и местата за предаване на такива отпадъци.  

- Осигуряване на площадки за предаване на разделно събрани битови отпадъци от 

домакинствата 

До 13 юли на 2014 г. общините следваше да определят площадки в населените места 

над 10 000 ж. на територията на общината, на които жителите да предават разделно 

събрани отпадъци от домакинствата. На тези площадки могат да се приемат широк 

диапазон разделно събрани отпадъци, като напр. обемисти домакински отпадъци (шкафове, 

гардероби, легла, дивани, фотьойли, матраци и други), строителни отпадъци от ремонтна 

дейност, образувани от домакинствата в малки количества, биоразградими, вкл. зелени 

отпадъци, батерии, електрически уреди, опасни отпадъци от домакинствата в малки 

количества и др. 

 Общинска наредба за управление на отпадъците 

Член 22 от ЗУО изисква всяка община да приеме Наредба за управление на отпадъците 

на нейна територия. От съществено значение за постигане на целите на 

екологосъобразното управление на битовите отпадъци е в наредбата детайлно да бъдат 

регламентирани задълженията на физическите и юридическите лица за разделно 

събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци, както и ангажимента на 

общинските структури и звена в разглежданата област. 

ЗУО определя минималните изисквания за съдържание на общинските наредби за 

управление на отпадъците, които трябва като минимум да уреждат: 

1. условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, 

включително биоразградими (в т.ч. и биоотпадъци) и опасни битови отпадъци; 

2. условията и реда за създаването и функционирането на системите за разделно 

събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, 

включително образувани такива отпадъци от търговски обекти, производствени, 

стопански и административни сгради и населените места, за които се въвеждат тези 

системи; 

3. условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци и от разрушаване на сгради, в т.ч от ремонтната дейност на 

домакинствата; 

4. условията и реда за изхвърлянето, събирането, транспортирането, претоварването, 

оползотворяването и обезвреждането на масово разпространени отпадъци 

(отпадъци от опаковки; излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от 

употреба електронно и електрическо оборудване; негодни за употреба батерии и 

акумулатори; отработени масла; излезли от употреба гуми); 

5. изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, 

пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките /отнася се до 

пунктовете за предаване на посочените отпадъци в рамките на населените места, 

известни сред населението и като пунктове за вторични суровини/, изискването за 

поддържане на публичен регистър от общината с точното местоположение и какви 
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отпадъци приемат, работно време и т.н. Това са изисквания, например, свързани с 

местоположението на тези пунктове – в определени зони, обозначенията на тези 

пунктове и други технически изисквания, работно време, какви отпадъци се 

приемат и др.; 

6. условията за предаване на отпадъци на площадките за безвъзмездно предаване на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, 

опасни отпадъци и други в населените места над 10 000 жители, както и населените 

места, за които общините доброволно осигуряват такива площадки, ако са под 

10 000 жители; 

7. заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на ЗМДТ; 

8. реда и начина за организиране на събирането, включително разделното, 

оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, 

образувани от домакинствата  

Освен посочените по-горе минимални изисквания за съдържание на общинските 

наредби по чл.22 от ЗУО, общините могат да включат детайлизирането и уреждането 

на широк кръг въпроси от компетенции на общините, свързани с отпадъците  и 

чистотата, произтичащи от ЗУО и други закони. 

 Общинска програма за управление на отпадъците 

Във връзка с процеса на програмиране от общините на процесите на управление на 

отпадъците, ЗУО съдържа няколко ключови изисквания: 

Първо: Общинската програма да се разработи в съответствие със структурата, целите и 

предвижданията на НПУО 2014-2020 г., приет с решение на Министерски съвет през 

декември 2014.  

Второ: Общинската програма се разработва и приема за период, който следва да 

съвпада с периода на действие на НПУО. Периодът, за който МОСВ разработва 

Националния план, е 2014-2020 г. Тъй като НПУО 2014-2020 г. беше одобрен от 

Министерски съвет в края на декември 2014 г. общините разработват своите програми 

за периода 2015-2020 г. 

Трето: Общинската програма трябва да включва необходимите мерки за изпълнение на 

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

Четвърто: Общинската програма за управление на отпадъците се разработва като се 

вземат предвид и Методическите указания на МОСВ за разработване на общински 

програми за управление на отпадъците, одобрени със Заповед на министъра на 

околната среда и водите в края на март 2015 г. 

Пето: Да се осигури обществен достъп до програмата на общината за управление на 

отпадъците.  

Общинската програма за управление на отпадъците трябва да съответства на  

структурата, целите и предвижданията на НПУО. 

НПУО трябва да съдържа анализ на текущото състояние на управлението на 

отпадъците, мерките, които трябва да се предприемат за подобряване на съобразената с 

околната среда подготовка за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци, както и оценка на начина, по който планът ще подпомогне 

изпълнението на целите и прилагането на разпоредбите на закона. НПУО трябва да 

включва и мерки за създаване на интегрирана и адекватна мрежа от съоръжения и 
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инсталации за обезвреждане на отпадъците, както и на инсталации за оползотворяване 

на битови отпадъци (1) чрез прилагане на най-добрите налични техники; (2) в най-

близките съоръжения/инсталации, намиращи се до източника на образуване на 

отпадъците, като се използват най-подходящите методи и технологии, осигуряващи 

висока степен на защита на човешкото здраве и околната среда. Планът трябва да 

предвижда и мерки за прилагане на системи за разделно събиране най-малко на 

следните отпадъци: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, и мерки за 

изпълнение на целите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на 

отпадъчни материали по чл. 31 и 32 от ЗУО.  

При разработването на общинските програми за управление на отпадъците специално 

внимание трябва да се отдели на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за разделно събиране на 

биоотпадъците, и по-конкретно, че кметът на общината като неразделна част от 

програмата за управление на отпадъците включва мерки за предотвратяване 

образуването на биоотпадъци, разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците 

на територията на общината, отчитайки специфичните условия на отделните видове 

населени места (големина, тип, брой жители и др.). Разделното събиране на 

биоотпадъците на територията на общината е една от предпоставките за постигане на 

количествените цели за оползотворяване на биоотпадъците. 

Одобрение и отчитане на общинската програма 

Съгласно ЗУО ангажиментът за разработване на програмата е на кмета на общината, а 

за нейното одобрение – на Общинския съвет. Кметът на общината е длъжен ежегодно 

до края на месец март да информира Общинския съвет за изпълнението на мерките от 

програмата през предходната година. Целесъобразно е ежегодният отчет за изпълнение 

на общинската програма да се публикува на интернет страницата на общината с цел 

информиране на гражданите и бизнеса. 

Процедура на екологична оценка на общинската програма за управление на 

отпадъците 

Общинската програма за управление на отпадъците преди внасянето й за разглеждане 

от Общинския съвет подлежи на процедура „Преценка на необходимостта от 

извършване на екологична оценка“, в изпълнение на чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, издадена 

на основание на ЗООС. Тази процедура включва подготовка от страна на общината на 

„Искане за издаване на решение по преценка необходимостта от извършване на 

екологична оценка“, което се внася за разглеждане в РИОСВ. В общия случай, без 

утежняващи обстоятелства, процедурата отнема 1 месец, което следва да се има 

предвид в процеса на разработка и одобрение на общинската програма. 

 Финансови инструменти с цел изпълнение на задълженията 

В съответствие с европейските практики и политика, ЗУО въведе финансови 

инструменти за общините в областта на управление на отпадъците. 

 При изпълнение на целите за отпадъците от хартия, метал, пластмаса и стъкло, 

общините се освобождават от заплащане на 50% от финансовите отчисления за 

депониране на отпадъци, което цели общините да увеличават рециклираните и 

оползотворени битови отпадъци.  

 При изпълнение на целите за биоразградими отпадъци, общините се освобождават 

от заплащане на 50% от финансовите отчисления за депониране на отпадъци, 
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целящи увеличаване на оползотворени битови биоразградими отпадъци и 

намаляване на дела на депонираните такива.   

Освобождаването от заплащане на отчисления по горните две точки е независимо 

едно от друго. Ако общините изпълнят двата вида цели, те се освобождават на 100% 

от заплащане на отчисленията за депониране.  

 При неизпълнение на изискванията за осигуряване на площадки за предаване на 

разделно събрани отпадъци за населени места с над 10 000 ж. до средата на 2014 г., 

общината заплаща такси за депониране увеличени с 15%.   

Освобождаването от отчисленията за депониране представлява много съществен 

стимул за достигане на целите от общините, като се има предвид нормативно 

регламентирания от МС нарастващ в годините размер на отчисленията, както следва: 

 за депата, които отговарят на нормативните изисквания: 

 

 за депата, които не отговарят на нормативните изисквания, които общините 

следваше да достигнат до средата на 2009 г., отчисленията се заплащат в двоен 

размер, освен ако не отговарят на едно от двете условия, посочени в § 4 от 

допълнителните разпоредби на Наредбата за разделно събиране на 

биоотпадъците. Целта е тези общини и РСУО, които изхвърлят отпадъците си на 

депа, които не отговарят на изискванията, да ускорят процеса на изграждане на 

новите депа и други съоръжения, тъй като Република България е в наказателна 

процедура и може да понесе солидни глоби.  

9.1.2 Нормативни и програмни документи по управление на отпадъците на 

община Враца   

Важна предпоставка за решаване на въпросите от местно значение, в това число и 

управлението на отпадъците, е създаването на законосъобразна и целесъобразна 

нормативна уредба от органите на местното самоуправление.  

Наредби 

Община Враца е приела следните наредби, които имат отношение към управление на 

отпадъците на територията на общината. 

 Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на 

територията на община Враца 

Основният действащ нормативен акт, регламентиращ обществените отношения 

свързани с управлението на отпадъците на територията на община Враца, е Наредбата 

за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на 

Община Враца. Наредбата е приета с Решение № 813/16.11.2010 г. на Общинския съвет 

в изпълнение на разпоредбите на отменения ЗУО от 2003 г., и изменена и допълнена с 

Решение № 771/24.06.2014 г. с цел отразяване на изискванията на приетия през 2012 г. 

нов ЗУО.  

В наредбата детайлно са регламентирани както правата и задълженията на физическите 

и юридическите лица свързани с екологосъобразното управление на отпадъците на 

територията на общината, така и тези на местната администрация.  

2014 г. 
22 лв./т 

2015 г. 
28 лв./т 

2016 г. 
36 лв./т 

2017 г. 
47 лв./т 

2018 г. 
61 лв./т 

2019 г. 
78 лв./т 

2020 г. 
95 лв./т 



 

  70 

В самостоятелни глави са разписани правата и задълженията на физическите и 

юридическите лица и на общинската администрация относно управлението на шест 

вида масово разпространени отпадъци. 

Относно разделното събиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаса и 

метали и опаковки от тях, детайлно са регламентирани условията и редът за създаване 

на системите за разделно събиране на тези отпадъчни видове; задълженията на 

физическите и юридическите лица, вкл. задълженията за разделно събиране от всички 

административни, промишлени и търговски сгради, големи търговски обекти и вериги, 

от чиято дейност се генерират големи количества отпадъци от опаковки. 

Регламентирани са също изискванията към площадките за предаване на отпадъци от 

хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, 

водене на отчетни книги, задължение да предоставят информация в Дирекция 

„Публична инфраструктура и околна среда“ по тримесечия за събраните и за 

предадените за рециклиране отпадъци.   

В самостоятелна глава е регламентирано управлението на строителните отпадъци, вкл. 

забрана за изхвърляне на строителни отпадъци от ремонтната дейност на 

домакинствата в контейнерите за битови отпадъци; условията и редът за изхвърлянето, 

събирането (вкл. разделно), транспортирането, претоварването, оползотворяването и 

обезвреждането на отпадъци от строителство и ремонтна дейност и задълженията на 

общинска администрация Враца в случаите, когато общината е възложител на СМР. 

Наредбата съдържа отделна глава, която описва обхвата на правомощията на 

контролните звена на общината, като включва контрол за спазване на включените в 

наредбата изисквания и забрани; административните нарушения и административно-

наказателни разпоредби. 

За да отговаря напълно на изискванията на ЗУО, Наредбата трябва да бъде допълнена в 

няколко направления, чиято регламентация липсва в сега действащата Наредба: 

1. Да се регламентират редът и условията за функционирането на площадка за 

предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата на територията на гр. 

Враца съгласно изискването на чл.19, ал.3, т. 11 от ЗУО.    

2. Необходимо е изискванията към дейностите по събиране, в т.ч. разделно 

събиране и третиране на биоотпадъците да бъдат регламентирани в отделен 

раздел. Препоръчително е да бъдат включени норми както относно реда и 

условията за третиране на биоотпадъците, образувани от домакинствата и от 

обекти на юридическите лица, така и за тези образувани от поддръжката на 

зелените площи, които са общинска собственост. 

3. Въведеното с новия ЗУО от 2012 г. задължение за кметовете на общини да 

отговарят за почистването на общинската пътна мрежа също следва да се 

включи в наредбата. Друг вариант е това задължение да се включи в Наредбата 

за управление на общинските пътища на община Враца. 

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги и права на територията на община Враца 

Наредбата е приета на основание на Закона за местните данъци и такси с Решение № 

226/06.03.2003 г., посл. изм. и доп. с Решение №1094/25.08.2015 г. на ОбС Враца. 

Наредбата урежда реда и начина за определяне и  администриране на местните такси и 

цени на услуги, в т.ч. такса битови отпадъци, предоставяни на физически и 

юридически лица на територията на община Враца, както и реда и сроковете за 

тяхното събиране.  
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Таксата 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 

на основание на Закона за местните данъци и такси. 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.  

Основа за определяне на таксата за битови отпадъци в частта за услугите по 

събирането, извозването и обезвреждането им в депа или в други съоръжения е 

количеството на битовите отпадъци. В Наредбата е предвидено, че когато не може да 

се определи количеството на битовите отпадъци за всеки отделен имот, основа за 

определяне на таксата е данъчната оценка или отчетната стойност на недвижимия 

имот. Основа за определяне на таксата за битови отпадъци за поддържане на чистотата 

на териториите за обществено ползване е данъчната оценка или отчетната стойност на 

недвижимите имоти. 

Когато задължените лица решат таксата да се определя на основата на количеството 

събрани битови отпадъци, те са длъжни до 30 ноември на предходната година да 

подадат в общината декларация, в която се посочва вида и броя на съдовете за битови 

отпадъци, които ще се използват през годината от съответното лице. Когато лицето не 

е подало декларация в срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой от 

съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в 

определените за целта съдове, то заплаща годишната такса върху данъчната оценка  

или върху отчетната  стойност на имота в определения от Общинския съвет размер.  

Приемането на новата национална методика за определяне на такса битови отпадъци 

по начин, по-пълно отразяващ принципа „замърсителят плаща“, е отложено. С 

промените в Закона за местните данъци и такси от края на 2015 г. се отлага за 2017 г. 

влизането в сила на забраната да се прилагат основите данъчна оценка на недвижимите 

имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена на облекчения при 

определяне на размера на такса битови отпадъци в частта за събиране, извозване и 

третиране на битовите отпадъци. Ако бъдат приети промени на национално ниво, 

задължителни за общините, община Враца ще направи съответните нормативни 

промени в общинската наредба, с която се регламентира подходът за определяне на 

размера на такса битови отпадъци. 

 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на 

община Враца 

Наредбата е приета с решение № 701 от 29.06.2010 г. на Общински съвет Враца и 

урежда обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото 

поддържане, опазване и развитие на зелената система на община Враца. В раздела за 

поддържане на зелените площи не е въведено изискване за разделно събиране на 

зелените биоотпадъци от площите общинска собственост. Такава регламентация липсва 

и в Наредбата за управление на отпадъците на общината. Подходящо е след 

регламентиране на управление на биоотпадъците в Наредбата за  поддържане и 

опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Враца, 

текстовете на двете наредби да се синхронизират.   

 

Програмни документи   

Управлението на отпадъците на община Враца традиционно се извършва въз основа на 

приети стратегически и програмни документи. Както в специфичните програми за 
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опазване на околната среда и за управление на отпадъците, така и в общите 

стратегически документи на общината, управлението на отпадъците е важен приоритет 

и общината планира и изпълнява редица мерки в тази област. 

Община Враца е една от първите общини в България, която е приела дългосрочна 

Програма за управление на отпадъците за периода 2004-2015 г. Програмата е 

резултат от регионално сътрудничество между община Враца и община Мездра и 

подкрепата на МОСВ и Датската агенция за околна среда и първа програма на община, 

въвеждаща регионален принцип и интегрирано управление на отпадъците, в 

съответствие с европейските добри практики. Изпълнените мерки от Програмата 

доведоха до значително подобряване на системите за събиране, вкл. разделно, и 

транспортиране на отпадъците и до съществен напредък в изграждане на 

инфраструктура за третиране на отпадъците, отговаряща на европейските стандарти и 

нормативните изисквания.    

Програмата е разработена при действието на отменения Закон за управление на 

отпадъците от 2003 г. и Национална програма за управление на отпадъците с изтекъл 

срок. Това налага да бъде разработена и съответно приета нова общинска програма за 

управление на отпадъците, която да бъде разработена и приета за период, който следва 

да съвпада с периода на действие на НПУО 2014-2020 г. Програмата трябва да се 

разработи в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния 

план за управление на отпадъците, и да  включва необходимите мерки за изпълнение на 

задълженията на кмета на община и изискванията по глава втора, раздел III от новия 

ЗУО.  

Във връзка със законовите изисквания и след издаване на Методическите указания за 

разработване на общински програми за управление на отпадъците от МОСВ през март 

2015 г. община Враца предприе  действия за разработване на нова общинска 

Програма за управление на отпадъците до 2020 г., съответно и подпрограма към нея 

за предотвратяване образуването на отпадъци. 

Общинската програма за опазване на околната среда 2010-2014 г. е разработена в 

съответствие с изискванията на ЗООС. Основен приоритет в програмата са дейностите 

по подобряване на управлението на отпадъците.  В програмата са предвидени редица 

мерки, по-голяма част от които са изпълнени. Основната приоритетна мярка, която не е 

изпълнена в периода на програмата поради липса на финансов ресурс, е рекултивацията 

на закритите клетки 1.1. и 1.2. на регионалното депо за неопасни отпадъци.  

Мерки за подобряване управлението на отпадъците са включени и в Общинските 

планове за развитие за периода 2006-2013 г. и за периода 2014-2020 г.  

В Общинския план за развитие 2014-2020 г. (ОПР) в рамките на Приоритет 2.4. 

общината е планирала мярка 2.4.3. Управление на отпадъците. Предвидени са редица 

дейности, свързани с подобряване управлението на отпадъците, вкл. закриване и 

рекултивация на стари депа и нерегламентирани сметища, разширяване на системата за 

разделно събиране на различни потоци битови отпадъци, изграждане на 

инфраструктура за третиране на биоразградими отпадъци и за депониране на 

строителни отпадъци, поетапно въвеждане на домашно компостиране, информационно-

образователни кампании за населението. ОПР предвижда наблюдение и годишно 

отчитане на изпълнението на Плана, което общината изпълнява. Изготвен е Годишен 

отчет за 2014 г. за изпълнение на ОПР 2014-2020 г., който е направен обществено 

достояние чрез публикуване на интернет страницата на общината.  
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9.1.3 Основни изводи и препоръки 

 Нормативната уредба на община Враца отговаря на минималните изисквания на чл. 

22 от ЗУО. Общински съвет Враца е приел изменения и допълнения в Наредба за 

поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на 

територията на община Враца за отразяване на изискванията на приетия през 

2012 г. нов ЗУО. За да отговаря напълно на изискванията на ЗУО, Наредбата следва 

да бъде допълнена в следните направления, чиято регламентация липсва в сега 

действащата Наредба: 

- Да се регламентират редът и условията за функционирането на площадки за 

безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата на 

територията на гр. Враца съгласно изискването на чл.19, ал.3, т. 11 от ЗУО.   

- Ще е целесъобразно изискванията към дейностите по събиране, в т.ч. разделно 

събиране, и третиране на биоотпадъците да бъдат регламентирани в отделен 

раздел. Препоръчително е да бъдат включени норми както относно реда и 

условията за третиране на биоотпадъците, образувани от домакинствата и от 

обекти на юридическите лица, така и за тези, образувани от поддръжката на 

зелените площи, които са общинска собственост. 

- Въведеното с новия ЗУО от 2012 г. задължение за кметовете на общини да 

отговарят за почистването на общинската пътна мрежа също следва да се 

включи в наредбата. Друг вариант е това задължение да се включи в Наредбата 

за управление на общинските пътища на град Враца. 

 Управлението на отпадъците на община Враца се извършва въз основа на приети 

стратегически и програмни документи. Общината е приела дългосрочна Програма 

за управление на отпадъците за периода 2004-2015 г., в резултат на чието 

изпълнение е постигнато значително подобряване на управление на отпадъците.    

 Във връзка с изискванията на ЗУО и в съответствие с Методическите указания на 

МОСВ за разработване на общински програми за управление на отпадъците, 

община Враца предприе своевременно действия за разработване на нова Програма 

за управление на отпадъците до 2020 г. 

9.2. Анализ на отпадъците  

Съгласно Методическите указания на МОСВ за разработване на общински програми за 

управление на отпадъците, анализът на отпадъците трябва да включва анализ на 

битовите отпадъци, анализ на утайките от ПСОВ и анализ на строителните отпадъци.  

9.2.1 Анализ на битовите отпадъци 

Анализът на битовите отпадъци е ключов анализ, който предшества разработването на 

общинската програма. Освен смесените битови отпадъци, в него трябва да се обърне 

внимание и на битовите отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло, на 

биоразградимите отпадъци и биоотпадъците, тъй като за тях в българското 

законодателство са въведени конкретни количествени цели, които страната ни трябва 

да постигне. 

По смисъла на ЗУО битовите отпадъци са „отпадъци от домакинствата и подобни на 

отпадъците от домакинствата“. Определението включва всички отпадъци образувани от 

домакинствата и от фирми и други организации, които по характер и състав са 
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сравними с тези от домакинствата. Изключват се производствените отпадъци и тези, 

образувани от селското и горското стопанство.  

Биоразградимите отпадъци са всички отпадъци, които имат способността да се 

разграждат анаеробно или аеробно, като например хранителни и растителни отпадъци, 

хартия, картон и други. 

Биоотпадъците от своя страна са биоразградимите отпадъци от парковете и градините, 

хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за 

обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията 

на хранително-вкусовата промишленост. 

Анализът на битовите отпадъци трябва да даде отговор на различни въпроси: 1) какви 

са количествата и тенденциите на битовите отпадъци в общината; 2) каква е нормата на 

натрупване; 3) какъв е морфологичният състав на образуваните битови отпадъци; 4) 

какви са количествата на повторно използваните, рециклираните, оползотворените и 

обезвредените битови отпадъци; 5) доколко се изпълняват целите за рециклиране и 

оползотворяване на битовите отпадъци съгласно националното законодателство в 

областта на отпадъците. 

За изготвянето на настоящия анализ е използвана информация от различни източници, 

сред които община Враца, НСИ, ИАОС, РИОСВ Враца и др. 

Състояние и тенденции относно битовите отпадъци 

В следващата таблица е представена информация за количествата на генерираните 

смесени битови отпадъци в община Враца и общо за страната. 

Таблица 6. Събрани смесени битови отпадъци и брой население за страната и  община 

Враца 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Количество на събраните 

смесени битови отпадъци 

(тона)         

Община Враца 17 882 17 415 16 767 16 337 16 410 

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

Количество на събраните 

битови отпадъци - динамика 

(%, предх.год.=100)           

Община Враца 100.0% 97.4% 96.3% 97.4% 100.4% 

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

Население - брой           

Община Враца 74 648 73 894 71 708 70 395 69 100 

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

Население - динамика (%, 

предх.год.=100)           

Община Враца 100.0% 99.0% 97.0% 98.2% 98.2% 

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

Източник: РИОСВ Враца, НСИ и експертни изчисления 
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Фигура  1. Събрани смесени битови отпадъци (кг/ж./г.) 

 

Източник: РИОСВ Враца, НСИ и експертни изчисления 

През разглеждания период годишните количества на смесените битови отпадъци в 

община Враца бележат слаб спад, като през 2014 г. те са с около 8% по-ниски спрямо 

2010 г. Общината се характеризира с по-ниски количества на събраните смесени битови 

отпадъци на жител спрямо средните за страната, като и през целия разглеждан период 

се запазват стабилни, без резки промени. Това показва, че основната причина за 

наблюдавания спад на общите количества на смесените битови отпадъци е намалението 

на броя на населението в общината.  

Таблица 7. Разделно събрани отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаса и 

стъкло (тона) 

 2011 2012 2013 2014 

Хартия и картон 50.78 69.66 71.68 59.55 

Пластмаса 40.24 27.42 32.84 65.44 

Стъкло 44.29 56.83 46.89 148.52 

Общо 135.31 153.91 151.41 273.51 

Източник: Община Враца 

Разделно събраните отпадъци в общината чрез системата за разделно събиране на 

отпадъци на организацията по оползотворяване са в малки количества, както в повечето 

общини в страната. Основната причина е, че в поставените цветни контейнери попада 

голямо количество смесен битов отпадък, което води до много нисък процент на 

събраните рециклируеми отпадъци от тях. Положителна тенденция е, че делът им в 

общото количество на генерираните битови отпадъци от хартия, метали, пластмаси и 

стъкло в община Враца се увеличава като през 2014 г. е над 5% в сравнение с 2,4% през 

2011 г. 

Трябва да се отбележи, че от началото на 2014 г. на регионалното депо функционира 

сепарираща инсталация за предварително третиране на смесените битови отпадъци преди 

депониране. За периода март – декември 2014 г. са отчетени близо 900 т отделени отпадъци от 
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хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло от състава на смесените битови отпадъци, 

предадени за рециклиране.  

Друг важен аспект на анализа на отпадъците е свързан с определянето на общо 

генерираните битови отпадъци и нормата на натрупване на отпадъци. За целта към 

количеството на събраните смесени битови отпадъци е необходимо да бъдат добавени 

количествата на разделно събраните отпадъци. 

Нормата на натрупване на отпадъци за община Враца е представена в следващата 

таблица: 

Таблица 8. Норма на натрупване на отпадъците  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество на събрани смесени битови 

отпадъци - т 17 882 17 415 16 767 16 337 16 410 

Количество на разделно събрани 

отпадъци – т* n/a 135 154 151 274 

Общо количество генерирани отпадъци - 

т 17 882 17 551 16 921 16 488 16 684 

Население - бр. 74 648 73 894 71 708 70 395 69 100 

Норма на натрупване - кг/ж./г.** 240 238 236 234 241 

Източник: Община Враца, НСИ 

Забележка: *Количествата разделно събрани отпадъци от фирмите, притежаващи разрешение за 

събиране на отпадъци от домакинствата (т.нар. пунктове за вторични суровини) и директно събирани 

от търговските вериги не са отчетени поради липса на достоверна информация. 

**Нормата на натрупване за периода 2010-2014 г. не отчита количеството на зелените отпадъци от 

паркове и други обществени места, които общината извозва отделно от битовите отпадъци. 

По данни на НСИ за 2013 г. средната норма на натрупване на отпадъци за страната е 

434 кг/ж./г., т.е. при община Враца се наблюдават положителни тенденции за 

значително по-ниски стойности на показателя спрямо средните за страната. В 

сравнение със средната норма на натрупване за населените места с население между 50 

хил. и 150 хил. ж. община Враца също отчита значително по-благоприятни стойности 

на показателя. Съгласно Методиката за определяне на морфологичния състав на 

битовите отпадъци, одобрена от МОСВ, нормата на натрупване за този тип населени 

места е 350 кг/ж./г. 

Друга важна част на анализа на отпадъците е свързана с морфологичния им състав. В 

следващата таблица са показани данни за морфологичния състав на смесените битови 

отпадъци на базата на проучване за община Враца. 
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Фигура 2. Морфологичен състав на отпадъците 

 

Източник: Община Враца 

Прегледът на данните на морфологичния състав на отпадъците за община Враца 

показва, че с най-голям относителен дял са хранителните отпадъци, следвани от 

пластмасата и стъклото. Биоразградимите отпадъци са 29% от общо образуваните 

битови отпадъци, а биоотпадъците – 19%. 

Към момента биоразградимите отпадъци от състава на смесените битови отпадъци се 

депонират на регионалното депо. Количествата им не надхвърлят пределно 

допустимите количества биоразградими отпадъци за депониране съгласно 

изискванията на европейското и националното законодателство до 2019 г.. Съгласно 

Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, приета през 2013 г., община Враца е 

задължена да предприеме мерки за разделното събиране и оползотворяване на цялото 

количество генерирани зелени отпадъци от паркове и градини. По този начин общината 

ще допринесе за постигането на целите за намаляване на количествата на депонираните 

биоразградими отпадъци до 2020 г., които съгласно законодателството следва да са до 

35% от общото количество на същите отпадъци, образувани през 1995 г. или не повече 

от 11 247 т за цялата община.  

Тъй като община Враца подобно на повечето общини в страната, все още не изпълнява 

мерки за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъци, може да се заключи, че не 

изпълнява целите относно рециклирането на битовите биоотпадъци. 

Общината следва да изпълнява цели и за рециклиране на битови отпадъци от хартия, 

картон, пластмаси, метали и стъкло. Анализът показва, че количествата на разделно 

събраните отпадъци от тези фракции чрез организацията по оползотворяване и 

количествата отделени отпадъци чрез инсталацията за сепариране на регионалното 

депо за неопасни отпадъци все още не са достатъчни, за да се постигнат от общината 

годишните цели за 2016 г. за рециклиране на битовите отпадъци, т.е. рециклиране на 

най-малко 25% от общите количества отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и 

стъкло. В тази връзка общината ще трябва да положи допълнителни усилия за 

достигане на заложените цели за 2017 г. и 2018 г. (40%) и 2019 г. и 2020 г. (50%), 
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включително като предприеме мерки за предоставяне на информация от страна на 

пунктовете за изкупуване на битови отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло. 

За да се отчитат прецизно всички количества предадени за рециклиране и 

оползотворяване битови отпадъци, в т.ч. отклонени от депониране биоразградими 

отпадъци, общината трябва да въведе задължение за предоставяне на информация от 

всички лица, които осъществяват такава дейност по видове (кодове) отпадъци и видове 

третиране за всеки вид отпадък (кодове за третиране съгласно приложението на ЗУО). 

9.2.2 Анализ на строителните отпадъци 

Към настоящия момент образуваните строителни отпадъци на територията на община 

Враца се депонират на специализирано депо в землището на кв. Бистрец. Според 

информация от общината предадените на площадки строителни отпадъци са в следните 

обеми: 

Фигура  3. Строителни отпадъци предадени на площадки (куб. м) 

 

Източник: Община Враца 

В рамките на общината не се извършва разделно събиране по видове строителни 

отпадъци, както от фирмите, така и от населението. Общината, обаче, е предприела 

действия и е осъществила важни стъпки за осигуряване на възможност на територията 

на общината да се рециклират и оползотворяват строителните отпадъци.
4
  

 

За да отговаря на законодателните изисквания, община Враца е препоръчително да 

предприеме следните действия: 

- Да предприеме действия за разделно събиране от домакинствата на строителните 

отпадъци от малки ремонтни дейности. Гражданите биха могли да се задължат да 

оставят тези отпадъци в добре завързани чували до контейнерите, които да се 

извозват от общината до депо или да се въведе възможност при предварителна 

заявка и до определени количества общината да извозва от домакинствата такива 

отпадъци без те да заплащат за това. Също така общината може да определи 

площадка, на която гражданите сами да предават безплатно строителни отпадъци от 

ремонтни дейности до определени количества; 

                                                 
4
 В анализа на инфраструктурата този въпрос е разгледан по-подробно. 
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- Да предостави възможност за безплатно приемане на определена площадка на 

разделно селектирани отпадъци при разрушаване на сгради, които биха могли да се 

използват ползотворно (напр. тухли, керемиди и др.) и които да се предоставят 

безвъзмездно на нуждаещи се граждани; 
- Да реализира намеренията за рециклиране и оползотворяване на строителните 

отпадъци на старата кариера за инертни материали. 

9.2.3 Анализ на отпадъците от утайки от ПСОВ 

На територията на община Враца функционира един единствен ПСОВ Враца, който се 

оперира от „ВиК“ ООД, гр. Враца. Генерираните количества на утайките съгласно 

годишните доклади на ИАОС по чл.16, ал.2 от Наредбата за реда и начина за 

оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в 

земеделието са следните:  

Фигура 4. Количества на генерирани неопасни утайки сухо вещество от ПСОВ Враца 

(тона) 

 

Източник: ИАОС 

В сравнение със средното годишно количество утайки на жител в България от 15,6 кг
5
, 

в община Враца са генерирани от 1,7 кг/ж./г. до 8 кг/ж./г. в периода 2010-2013 г. Към 

този момент обезводнените и стабилизирани утайки от ПСОВ – Враца се съхраняват 

временно на територията на станцията, след което се депонират на регионалното депо 

за битови отпадъци. 

ВиК операторът заедно с община Враца трябва да обсъди практическите стъпки, които 

да реализира, за да може утайките от ПСОВ да се оползотворяват, съгласно 

разработената Стратегия за управление на утайките от ПСОВ Враца. По този начин ще 

се отклонят от депониране и запълване на депото част или цялото количество утайки от 

ПСОВ Враца. 

                                                 
5
 Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за 

отпадъчни води на територията на Р България за периода 2014-2020 г. 
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9.2.4 Основни изводи и препоръки 

 През целия период 2010-2014 г. нормата на натрупване за община Враца се запазва 

стабилна, на нива значително по-благоприятни и по-ниски едновременно от 

средните за страната и за населените места с население от 50 хил. до 150 хил. 

жители. 

 Проучването за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в 

рамките на общината има важно значение за прецизиране на количествата и 

отчитане на изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите 

отпадъци и за отклоняване на биоразградимите битови отпадъци от депата. 

 Общината следва да планира и изпълни мерки за намаляване на депонираните и 

увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, за да 

изпълни националните цели за битовите отпадъци в съответствие със ЗУО и 

Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците. 

 Общината следва да изпълни мерки за разделно събиране и оползотворяване на 

зелените биоотпадъци на територията на общината 

 Община Враца трябва да предприеме допълнителни мерки за увеличаване на 

разделно събираните и рециклираните количества отпадъци от хартия, картон, 

пластмаса, метали и стъкло, за да може да изпълни заложените цели към 2018 г. и 

2020 г. 

 За да може да отчете всички количества рециклирани и оползотворени битови 

отпадъци, общината трябва да въведе задължения за всички лица да предоставят 

съответната информация на общината и да изгради интегрирана информационна 

система за отпадъците. 

 Препоръчително е община Враца да предприеме действия за разделно събиране от 

домакинствата на строителните отпадъци от малки ремонтни дейности, както и да 

се консултира с други съседни общини и бизнеса за рециклиране на отпадъците от 

строителния бранш. 

 Община Враца следва да участва в консултации с ВиК оператора при предлагане и 

обсъждане на варианти за оползотворяване на утайките от ПСОВ. 

9.3. Прогнози за отпадъците  

9.3.1 Прогнози за образуваните битови отпадъци 

Прогнозата за образуваните битови отпадъци в община Враца за периода 2015-2020 г. е 

изготвена въз основа на следните два компонента: 

 Демографска прогноза за периода 2015-2020 г. 

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

Демографска прогноза за периода 2015-2020 г. 

Прогнозата за броя на населението на община Враца е изготвена на базата на следните 

източници на информация: 

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

- Официална демографска прогноза на НСИ за периода до 2070 г. - I вариант при 

хипотеза за конвергентност. Този вариант е определен от НСИ като най-
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реалистичен. Прогнозата на НСИ по този вариант включва както прогноза за 

населението общо за страната, така и за всяка една от 28-те области. 

Демографската прогноза е изготвена по следния алгоритъм: 

- Прогнозата е изготвена за периода 2015-2020 г.  

- Въз основа на исторически данни за динамиката на населението на община Враца в 

периода 2003-2014 г. е изчислен коефициент, посредством който се прогнозира 

броят на населението на общината въз основа на прогнозата на НСИ за населението 

на област Враца. 

Таблица 9. Демографска прогноза за община Враца (бр. жители) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Население 67 945 66 810 65 694 64 596 63 517 62 456 

 

Норма на натрупване и прогнозна промяна 

Нормата на натрупване представлява средното годишно количество образувани 

битови отпадъци, които се падат на един жител. 

В рамките на анализа на количествата на битовите отпадъци в община Враца бяха 

изчислени нормите на натрупване за периода 2010 – 2014 г. (виж Таблица 8). 

През разглежданите години нормата на натрупване на смесените битови отпадъци и 

разделно събраните отпадъци се променя с не повече от 1% годишно. При изготвянето на 

прогнозата се прави допускането, че стойностите ѝ ще останат стабилни със слаб ръст 

до 1% годишно, в резултат от мерките за предотвратяване образуването на отпадъци, 

които община Враца трябва да изпълни във връзка с реализирането на новата общинска 

програма за управление на отпадъците. 

Таблица 10. Прогнозна норма на натрупване за община Враца 

за периода 2015-2020 г. (кг/ж./г.) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Норма на натрупване за смесените битови 

отпадъци 240 234 235 236 236 237 

Норма на натрупване за битовите отпадъци, 

вкл. разделно събраните отпадъци от 

хартия, пластмаса, стъкло и метали 283 286 290 293 296 299 

 

Прогнозните количества на битовите отпадъци са изчислени като произведение на 

прогнозния брой население и прогнозната норма на натрупване за съответната година. 

Те са представени в следващата таблица. 

Таблица 11. Прогнозни количества на образуваните битови отпадъци за община Враца за 

периода 2015-2020 г. (тона) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Смесени битови отпадъци 16 297 15 652 15 439 15 227 15 018 14 811 

Смесени битови отпадъци и разделно 

събрани отпадъци от хартия, картон, 

пластмаса, стъкло и метали - общо 19 237 19 128 19 020 18 911 18 803 18 696 
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Очакваното намаление на общите количества на смесените битови отпадъци за община 

Враца се дължи основно на: 

 негативната прогноза за броя на населението; 

 нарастващите количества отпадъци, които ще се събират чрез системата за 

разделно събиране на отпадъците от хартия, картон, пластмаса, метали и стъкло, 

както и разделното събиране на други битови отпадъци, събирани до момента 

чрез смесените битови отпадъци. 

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

 общото прогнозно количество на битовите отпадъци; 

 направени проби на морфологичния състав на отпадъците в общината.  

Прогнозата е представена в следващата таблица. 

 

Таблица 12. Прогноза за образуваните смесени битови отпадъци по морфологичен състав 

(тона) 

Вид отпадъци 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Хранителни отпадъци 1 971 1 958 1 944 1 931 1 918 1 904 

Хартия и картон 1 434 1 281 1 244 1 208 1 172 1 136 

Пластмаса 1 834 1 639 1 592 1 545 1 499 1 453 

Стъкло 1 824 1 630 1 583 1 536 1 490 1 445 

Метал 277 247 240 233 226 219 

Дърво 232 230 229 227 226 224 

Гума 190 188 187 186 185 183 

Текстил 590 586 582 578 574 570 

Кожа 155 154 153 152 151 150 

Градински отпадъци 854 848 842 836 831 825 

Инертни отпадъци 1 529 1 518 1 508 1 497 1 487 1 477 

Други 5 408 5 371 5 334 5 297 5 261 5 225 

ОБЩО 16 297 15 652 15 439 15 227 15 018 14 811 

 

При изготвянето на прогнозата за морфологичния състав е отчетено очакваното 

намаление на количествата отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и метали, 

които се изхвърлят в контейнерите за смесени отпадъци в резултат на предприети 

мерки от страна на община Враца и организацията по оползотворяване на отпадъци, 

насочени към популяризиране и стимулиране на разделното събиране на този вид 

отпадъци. Тези количества трябва да бъдат взети предвид при избора на мерки във 

връзка с изпълнението на: 

 

 Цели за рециклиране на отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло, съгласно 

чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО 
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Таблица 13. Прогноза за възможните количества за постигане на целите за рециклиране 

на отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло 

 

Мерна 

единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Прогнозирани общо генерирани 

отпадъци от хартия, картон, пластмаса, 

стъкло и метали тона 8 308 8 274 8 240 8 206 8 172 8 137 

Цели за рециклиране, съгласно чл.31, 

ал.1, т.1 от ЗУО % 25 25 40 40 50 50 

Минимални целеви количества за 

постигане на целите тона 2 077 2 069 3 296 3 282 4 086 4 069 

Прогноза за възможните  количества,  

рециклирани отпадъци от хартия, 

картон, пластмаса, стъкло и метали тона  4 585 4 654 4 721 4 787 4 851 

Изпълнение на целите за рециклиране 

съгласно чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО при 

реализация на прогнозата за 

възможните количества рециклирани 

отпадъци %  55 56 58 59 60 

Прогнозните количества на рециклираните отпадъци от хартия, картон, пластмаса, 

стъкло и метали включват: 

 Разделно събраните отпадъци от търговски обекти, административни, 

образователни и др. подобни обекти, предадени на организациите по 

оползотворяване на отпадъци; 

 Отделените количества отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и метали от 

състава на смесените битови отпадъци чрез предварително третиране преди 

депониране в инсталацията за сепариране на регионалното депо за неопасни 

отпадъци; 

 Разделно събраните отпадъци чрез система за разделно събиране от 

домакинствата чрез цветните контейнери; 

 Предадените отпадъци на пунктове за вторични суровини от домакинствата 

и от фирми и организации; 

 Разделно събраните и предадени безвъзмездно отпадъци на общинска 

площадка от граждани и фирми, в т.ч. чрез периодични кампании, 

организирани от общината. 

 Цели за разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци, с цели за 

2016 г. и 2020 г.  

Таблица 14. Постигане на целите за разделно събиране и оползотворяване на битови 

биоотпадъци 

 

Мерна 

единица 2014 2015 2016 2017 2018 2019** 2020 

Генерирани биоотпадъци (в 

състава на смесените битови 

отпадъци и зелените отпадъци от 

паркове и градини) тона 4 578 4 557 4 536 4 515 4 494 4 474 4 453 

Цели за разделно събиране и 

оползотворяване на битови 

биоотпадъци 

% спрямо 

2014 г.   25 25 25 25 25 50 
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Мерна 

единица 2014 2015 2016 2017 2018 2019** 2020 

Минимални целеви количества за 

постигане на целите тона   1 145 1 145 1 145 1 145 1 145 2 289 

Прогнозни количества на разделно 

събраните и оползотворени битови 

биоотпадъци тона       2 345 2 339 

Изпълнение на целите за разделно 

събиране и оползотворяване на 

битови биоотпадъци 

% спрямо 

2014 г.       51 51 

**През 2018 г. се очаква да бъде въведена в експлоатация  инсталация за компостиране, т.е. от 2019 г. 

може да започне оползотворяването на битовите биоотпадъци. 

Направените изчисления на база наличната към момента информация показват, че 

оползотворяването на градинските и дървесни отпадъци в състава на смесените битови 

отпадъци не е достатъчно за постигането на нормативно заложените цели за разделно 

събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци до 2020 г. Допълнително към 

тези количества трябва да се добавят и генерираните зелени отпадъци от обществените 

зелени площи, които община Враца е задължена да събира разделно и оползотворява. 

По експертна оценка тези количества достигат 1400 - 1600 т/г., като с 

оползотворяването им заедно с градинските и дървесни отпадъци в състава на 

смесените битови отпадъци общината ще може да достигне заложените до 2020 г. цели 

за битовите биоотпадъци. 

Общината може да изпълни целите за разделно събиране и оползотворяване на 

биоотпадъците, в случай че изгради компостираща инсталация за зелените отпадъци. 

 

 Цели за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата 

Таблица 15. Постигане на целите за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от 

депата 

 

Мерна 

единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо количество на генерираните 

биоразградими отпадъци тона 7 692 7 661 7 629 7 598 7 566 7 534 

Максимално допустим, съгласно 

нормативните изисквания, процент 

биоразградими отпадъци за депониране 

спрямо количествата през 1995 г. % 50 50 50 50 50 35 

Максимално допустими количества 

биоразградими битови отпадъци за 

депониране
6
 за постигане на целите 

съгласно нормативните изисквания кг/жител 16 068 16 068 16 068 16 068 16 068 11 247 

Прогнозно възможно количество на 

рециклираните и оползотворени 

биоразградими отпадъци тона 1 831 2 008 2 026 2 044 4 406 4 417 

Прогнозно количество на биоразградимите 

отпадъци, които ще се депонират тона 5 861 5 653 5 603 5 554 3 160 3 118 

Дял на прогнозните количества 

биоразградими отпадъци за депониране 

спрямо количествата през 1995 г. % 18 18 17 17 10 10 

                                                 
6
 Съгласно изискването на ЗУО най-късно до 31 декември 2020 г. количеството депонирани 

биоразградими битови отпадъци трябва да се ограничи до 35 на сто от общото количество на същите 

отпадъци, образувани през 1995 г. 
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Изчисленията направени на база на наличната информация към момента показват, че 

Община Враца може да изпълни целите за намаляване на количествата депонирани 

биоразградими отпадъци за всички години на периода на програмата.  

В прогнозното количество на рециклираните и оползотворени биоразградими отпадъци 

влизат: 

 оползотворените биоотпадъци, които ще се рециклират в компостираща 

инсталация; 

 разделно събраните количества отпадъци от хартия и картон, предадени от 

търговските обекти на организациите за оползотворяване на отпадъци от 

опаковки, събрани от домакинствата чрез цветните контейнери; предадени на 

пунктове за вторични суровини и на общинска площадка за разделно събрани 

отпадъци по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО; 

 извлечените количества отпадъци от хартия и картон от състава на смесените 

битови отпадъци чрез инсталацията за сепариране на регионалното депо, 

предадени за рециклиране или за оползотворяване като RDF гориво. 

9.3.2 Прогнози за образуваните строителни отпадъци 

В Националния стратегически план за управление на строителни отпадъци 2011- 2020 

г., одобрен от Министерския съвет са определени петте области (София, Варна, Бургас, 

Благоевград и Пловдив), в които се очаква количествата отпадъци от строителство и 

разрушаване на сгради да са най-големи. Основната причина за това е, че според данни 

на НСИ в тези области се извършва най-мащабно строителство на жилищни, 

административни и други сгради. Също така тези области са индустриални центрове, 

което допринася за генериране на строителни отпадъци от индустрията. Друг важен 

фактор е, че тези пет области са с развита пътна инфраструктура, което налага 

извършването на мащабни строително-ремонтни дейности, което води до образуване на 

строителни отпадъци. Община Враца не попада сред тези пет области, поради което се 

очаква запазване на количествата на строителните отпадъци. 

9.3.3 Прогнози за утайките от ПСОВ 

Съгласно Регионалния генерален план на обособена територия на „ВиК“ ООД, гр. 

Враца максималното прогнозно количество на утайките от ПСОВ-Враца е 1681 т/год. 

Предвид на това, че не се планира изграждане на други пречиствателни станции за 

отпадъчни води на територията на общината и прогнозите за населението са негативни, 

не се очаква увеличаване на генерираните утайки от ПСОВ. 

В съответствие с европейското законодателство, утайките от ПСОВ са 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. В средносрочен и дългосрочен аспект генерираните 

утайки могат да се оползотворят в земеделието или за рекултивация на нарушени 

терени. Депонирането им е допустимо единствено в краткосрочен период, тъй като то 

не отговаря на съвременните изисквания на ЕС за ограничаване на размера на площите 

за депониране на отпадъци. Поради това се препоръчва само като временна или 

аварийна мярка, когато поради някаква причина липсва друга алтернатива за 

оползотворяване на утайките. 

Също така е възможно да се търси регионален подход за последващото 

оползотворяване на утайките от ПСОВ заедно с утайките от други ПСОВ в региона, тъй 
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като регионалният подход се препоръчва и в Националния стратегически план за 

управление на утайките от ПСОВ до 2020 г. 

9.4. Инфраструктура за управление на отпадъците  

Предмет на анализа е инфраструктурата за управление на битовите отпадъци, на 

отпадъци от строителство и разрушаване и на утайките от ГПСОВ в община Враца, тъй 

като общината има компетенции за тези видове отпадъци. 

Анализът на инфраструктурата търси отговор на следните основни въпроси: 

 Какви са настоящата ситуация и тенденциите по отношение на осигуряване от 

общината на инфраструктура за отпадъци. 

 Достатъчен ли е капацитетът на наличната и в процес на изграждане 

инфраструктура за изпълнение на нормативните изисквания за третиране на 

отпадъците и за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

отпадъците. 

 Необходима ли е допълнителна инфраструктура за подобряване на услугите и 

прилагане на йерархията на управление на отпадъците в общината. 

В края на анализа са направени основни изводи и препоръки, с цел идентифициране на 

необходимите мерки по отношение на инфраструктурата за отпадъците. 

Информационни източници за анализа е информацията, налична в община Враца, както 

и програмни, отчетни и други документи на национално ниво, публикувани от МОСВ, 

ИАОС и РИОСВ гр. Враца.  

9.4.1 Инфраструктура за битови отпадъци 

Двата основни компонента на инфраструктурата за управление на битовите отпадъци 

са:  

- Съдове и техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци  

- Площадки, съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци   

Съдове и техника за събиране и транспортиране на битови отпадъци 

 Смесени битови отпадъци 

Община Враца използва различни по вид и обем съдове за събиране на смесените 

битови отпадъци, като всички съдове са собственост на общината. Наличните съдове са 

дадени в следващата таблица. 

Таблица 16. Брой и вид съдове за събиране на смесени битови отпадъци 

№ Вид на контейнерите Материал 
Обем 

(куб.м) 
Брой 

Общ обем 

(куб.м) 

1 Кофи тип «Кука» Метал 0,11 7007 770,77 

2 Контейнери тип «Бобър»  Метал 1,1 1568 1724,8 

3 Контейнери тип «КТО» Метал 4 45 180 
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Общината периодично закупува нови съдове за подмяна на вече амортизираните. През 

2013 г. са закупени 250 кофи за битови отпадъци тип „Кука” с обем 0,11 куб.м, 100 

контейнера тип „Бобър” с обем 1,1 куб.м и 5 контейнера с обем 4 куб.м., както и 10 

компостери.  През 2014 г. община Враца закупи 100 кофи за битови отпадъци тип „Кука“ 

с обем 0,11 куб.м, 100 контейнера за битови отпадъци тип „Бобър“ с обем 1,1 куб.м, 10 

комплекта тройка кошчета за разделно събиране на отпадъци.  

Общият обем на използваните съдове е 2675,57 куб.м, или 0,039 куб.м/жител (39 л/ж.). 

По този показател община Враца показва сравнително добро ниво на обезпечаване със 

съдове за събиране на отпадъците в сравнение със сходни по размер общини. 

Изчисленията за наличния обем на използваните съдове съобразно честотата на 

обслужване на съдовете показват, че общината има възможност да извозва 728 432,1 

куб.м отпадъци годишно. 

Системата за организирано сметосъбиране обхваща цялата територия и цялото 

население в община Враца и през следващите години няма да се налага закупуване на 

нови съдове за разширяване на системата и обхващане на нови населени места, като 

при необходимост ще се подменят амортизирани и повредени съдове.  

За транспортиране на събраните смесени битови отпадъци до съоръжения за третиране се 

използват специални автомобили, собственост на общината.  

Таблица 17. Брой и вид транспортни средства за събиране на смесени битови отпадъци 

 Вид  
Година на 

производство 

Обем на 

надстройката 

1.  Специален - МАН 07.10.2005 18 

2.  Специален - МАН 17.6.2008 16 

3.  Специален - МАН 17.12.1991 18 

4.  Специален - РЕНО 30.7.2009 16 

5.  Специален - ИСУЗУ 21.12.2007 10 

6.  Специален - ЗИЛ 01.1.1978 4 

7.  Товарен ЗИЛ 01.1.1977 4 

8.  Товарен ГАЗ 13.1.1976 3.5 

Наличните автомобили са достатъчни за обслужване на събирането и транспортирането 

на смесените битови отпадъци в общината. Всички автомобили са 100% амортизирани, 

съгласно амортизационните норми в ЗКПО. Четири от шестте специални автомобила са 

на възраст под 10 години, а два са значително по-стари. В периода до 2020 г. ще е 

необходимо закупуване на два нови специални автомобила, вкл. и нови автомобили във 

връзка с въвеждане на разделно събиране на биоотпадъците. 

 Разделно събиране на битови отпадъци 

Контейнери за разделно събиране на текстилни отпадъци 

Община Враца е сред малкото общини в страната, които са осигурили съдове за разделно 

събиране на отпадъци от текстил. През 2014 г. общината е закупила и е разположила 10 

нови контейнера с общ обем 20 куб.м на територията на гр. Враца за събиране на 

текстилни отпадъци от домакинствата. Един складов контейнер за текстилни отпадъци е 

разположен на територията на регионалното депо. 
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Контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и на други битови отпадъци 

от хартия и картон, метал, пластмаса  стъкло 

От десет години в община Враца функционира система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки, като за целта общината е сключила договор с „Екопак България“ 

АД - организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, която финансира 

дейността изцяло за своя сметка. Системата оперира с контейнери в три цвята – зелени 

контейнери за стъклени отпадъци от опаковки, жълти - за пластмасови и метални, и 

сини - за хартия и картон. На територията на общината са разположени общо 335 

цветни пластмасови контейнери тип „Иглу“ с общ обем 502 500 л, от които 111 сини, 

111 жълти и 113 зелени контейнери, всички с обем 1,5 куб.м. Контейнерите са 

разположени в 111 точки на територията на гр. Враца и селата Згориград и Бели извор, 

като системата покрива 82% от населението на общината. Осигурените точки и 

разположените контейнери на територията на община Враца отговарят на изискванията 

на Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки.  

 

Съдове за биоотпадъци 

Общината е закупила 7 пластмасови компостери от 0,9 куб.м, които все още не се 

използват.   

Площадки, съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци   

 Площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 

домакинствата 

Община Враца е осигурила 3 действащи площадки за 

безвъзмездно предаване на разделно събрани битови 

отпадъци от домакинствата, спазвайки изискванията на 

чл.19, ал.3, т. 11 от ЗУО. Чрез осигурените площадки 

общината е обхванала разделното събиране на 

едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита, 

хартия и картон, стъкло и пластмаси. На площадките 

могат да се предават и някои видове масово 

разпространени отпадъци (без отпадъци от опаковки, 

които са предмет на разделно събиране от страна на организацията за оползотворяване). 

1. Площадка на ул. "Христо Смирненски" № 7, гр. Враца - база на "Ровотел Стийл" 

2. Площадка на ул. "Шипка" № 2, гр. Враца - база на "Чистота Балкани" ЕООД 

3. Площадка на Регионално депо за неопасни отпадъци, м. Шумака   
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 Инсталации за сепариране и сортиране на битови отпадъци, вкл. отпадъци от 

опаковки, за рециклиране и изгаряне с оползотворяване на енергията 

Всички събрани смесени битови отпадъци се 

транспортират до регионалното депо за неопасни 

отпадъци, където се третират предварително преди 

депониране в сепарираща инсталация, разположена на 

територията на регионалното депо. Инсталацията е 

изградена с безвъзмездно финансиране от държавния 

бюджет чрез ПУДООС и е пусната в експлоатация на 

06.03.2014 г. Инсталацията е разположена в 

п.и.12259.788.1, местност „Шумака”, землище на гр. 

Враца, със застроена площ 1921,05 кв.м. и навес за 

временно съхранение на балирани отпадъци – 218,46 кв. м. Дневният капацитет за прием 

на битови отпадъци за преработка е 74 тона и е достатъчен за постъпващите смесени 

битови отпадъци от двете общини Враца и Мездра. Отсортираните материали се предават 

от оператора на инсталацията: 

 на рециклиращи предприятия,  

 за термично оползотворяване в „Холсим България“ АД - циментовия завод на 

фирмата в с. Бели извор, община Враца. За площадката има издадено комплаксно 

разрешително № КР-00000075 от 2012 г. по реда на ЗООС за термично третиране на 

отпадъци. 

 Инсталации за оползотворяване на битови биоразградими отпадъци 

Както в повечето общини, в община Враца няма изградено съоръжение за третиране на 

биоразградими битови отпадъци. Такова не е изградено и на територията на община 

Мездра - другата община членка на  РСУО. Понастоящем в страната функционират 

ограничен брой съоръжения за оползотворяване на биоразградими битови отпадъци – в 

РСУО Варна, РСУО Пловдив и РСУО Столична община. В процес на финализиране 

или вече изградени с осигурено финансиране от ОПОС 2007-2013 г. са инсталации за 

компостиране в още 15 РСУО, като РСУО Враца не е между тях, тъй като не беше 

допустим регион по програмата. Това налага община Враца да планира мерки за 

изграждане на инсталация за третиране на битовите биоразградими отпадъци, 

генерирани на територията на общината. Общината започна подготовката на проект за 

изграждане на компостираща инсталация, с който да кандидатства пред ОПОС 2014-

2020 г. Предвижда се съоръжението да обслужва и двете общини членки на РСУО.   

Мястото, което се предлага за реализиране на инвестиционното намерение, е п.и. 

12259.788.1, местност „Шумака” в землището на гр.Враца с площ 131 912 кв.м, където е 

разположено регионалното депо за неопасни отпадъци Враца - Мездра. В тази връзка 

през м.декември 2015 г. Общото събрание на РСУО Враца Мездра взе решение със 

средства на двете общини от отчисленията за депониране по чл. 64 от ЗУО да се 

съфинансират всички допустими разходи за подготовка и реализация на проект за 

компостираща инсталация по отправената покана към общините по ОПОС 2014-2020 г. 

по процедурата „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно 

събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на 

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

биоразградими отпадъци“.  
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 Инсталации за сортиране и сепариране на отпадъци от опаковки   

Количествата разделно събрани отпадъци от опаковки от хартия и картон, стъкло и 

пластмаса се събират и транспортират от фирма подизпълнител на „Екопак България“ 

АД до сепарираща инсталация на територията на гр. Враца - собственост на същия 

подизпълнител, за допълнително сортиране на разделно събраните отпадъци от 

опаковки. Сортирането се извършва машинно, след което годните за рециклиране се 

сортират повторно и се транспортират до рециклиращи и оползотворяващи 

предприятия. Негодните за рециклиране отпадъци се транспортират за депониране на 

регионалното депо за битови отпадъци.  

 Съоръжения за крайно обезвреждане на битови отпадъци 

Битовите отпадъци, генерирани на територията на община Враца, след предварително 

сепариране и отделяне на полезните компоненти се депонират на регионално депо за 

неопасни отпадъци, разположено в местността “Пискавец” в землището на гр. Враца. 

Депото е собственост на община Враца и е в експлоатация от октомври 2000 г. Депото е 

изградено със средства на Националния фонд за опазване на околната среда (сега 

ПУДООС) и Кралство Дания в рамките на първи етап на проект „Подобряване 

управлението на отпадъците в общини Враца и Мездра“, финансиран от Датската 

агенция за околна среда чрез Датската програма за Централна и Източна Европа. 

Регионалното депо отговаря на нормативните изисквания и европейските стандарти и е 

проектирано да приема битовите отпадъци от населените места на общините Враца и 

Мездра, като проектът предвижда изграждане на четири клетки. През първия етап на 

проекта са изградени клетки 1.1. и 1.2. Решение по ОВОС на МОСВ е издадено през 

2004 г. за цялата територия на депото. 

За депото е издадено комплексно разрешително КР №5-Н1/2010, включващо клетки 1.1, 

1.2, 2.1 и 2.2., актуализирано с Решение №КР №5-Н1-ИО-А1-ТГ1/2013 г. във връзка с 

въвеждане в експлоатация на сепариращата инсталация за битови отпадъци.  

Депото се състои от четири клетки с общ капацитет 491 491 тона и капацитет на 

отделните клетки както следва:  

- Клетка 1.1. – 45 896 т 

- Клетка 1.2. – 114 971 т 

- Клетка 2.1.  - 165 312 т 

- Клетка 2.2. – 165 312 т. 

Клетки 1.1. и 1.2. са запълнени, закрити и предстои тяхната рекултивация.  

По проект за Техническа помощ „Финансов анализ и подготовка на тръжни 

документации за проект „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за 

твърди битови отпадъци от Общините Враца и Мездра“, финансиран от ОПОС 2007-

2013 г., е одобрен инвестиционен проект и е подготвена цялата документация за 

стартиране на процедурите за изграждане на двете клетки. Впоследствие от ПУДООС е 

финансирано изграждането на клетка 2.1., която е пусната в експлоатация през 2012 г.  

Проектният експлоатационен срок на клетка 2.1. е 6 години, а проектният капацитет е 

средно 27 555 тона/годишно. Отчетните данни показват, че депонираните количества в 

клетка 2.1. в периода от влизането й в експлоатация през октомври 2012 г. до 

31.12.2014 г. са 43 312,718 тона, което прави средно 19 250,1 тона годишно. Като се има 

предвид, че количеството депонирани отпадъци ще намалява в резултат на въведената в 

експлоатация през 2014 г. сепарираща инсталация и планираното въвеждане на система 

за разделно събиране на биоотпадъци и отклоняването им от депото чрез изграждане на 
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компостираща инсталация, клетка 2.1. ще бъде достатъчна за депониране на отпадъците 

на общината за периода минимум до края на 2021 г., т.е. за периода на Програмата за 

управление на отпадъците община Враца няма да се нуждае от нова инфраструктура за 

депониране на отпадъци. ЗУО изисква обаче кметът на общината съвместно с другите 

кметове на общините от съответното РСУО най-малко три години преди изчерпване 

обема на съществуващото съоръжение за третиране на битовите отпадъци да 

предприеме действия за осигуряване на ново съоръжение. Поради това ще е 

необходимо община Враца съвместно с община Мездра да предприеме мерки за 

възлагане и извършване на подготвителни технически дейности за изграждане на 

клетка 2.2., включително и за осигуряване на финансиране, като се има предвид, че 

НПУО 2014-2020 г. предвижда след 2020 г. държавата да не финансира проекти на 

общините за изграждане на депа за отпадъци, поради факта, че тези съоръжения са на 

най-ниското ниво от йерархията за управление на отпадъците. В тази връзка общото 

събрание на РСУО Враца – Мездра в края на 2015 г. взе решение на най-ранен етап, 

още през 2016 г. да се финансира проектиране на клетка 2.2. на регионалното депо.    

9.4.2 Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване 

Отпадъците, образувани в резултат от строително-ремонтни дейности в жилища, 

офиси, търговски обекти, административни сгради и други, се транспортират до 

съществуващото разтоварище за строителни отпадъци и земни маси в местността 

„Умарски бряг“ в близост до кв. Бистрец в град Враца. Разтоварището е с изчерпан 

капацитет. Община Враца е идентифицирала ново място – бивша кариера (поземлени 

имоти № 036023 и 036024) в землището на с. Косталево, община Враца, за разполагане 

на площадка за рециклиране на строителните отпадъци и за оползотворяване на 

строителните отпадъци за запълване и техническа рекултивация на кариерата. С тези 

планирани действия община Враца е от малкото общини в страната, която разработва 

политика за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци, която ще 

реализира възможно най-скоро. 

Издаден е Акт за публична общинска собственост и е изготвен ПУП  за възстановяване 

и рекултивация на поземления имот. Предстои отдаването му на концесия. 

9.4.3 Инсталации и съоръжения за третиране на утайките от ПСОВ 

На територията на община Враца функционира ПСОВ Враца, разположена в землището 

на гр. Враца. Оператор на ПСОВ е ВиК ООД гр. Враца.  

Прогнозното количество депонирани утайки е 550 тона/годишно (съгласно решение на 

ОС на РСУО от 20.05.2015 г.). Утайките се депонират в клетка 2.1. на РДНО, като 

количествата са сравнително малки. 

Технологичната схема за пречистване на отпадъчните води включва механично и 

биологично стъпало. При първоначалните изходни параметри за проектиране е избрана 

технология за включваща пълен набор от съоръжения за пречистване на водите и 

третиране на утайките: решетки, пясъкозадържатели, първични утаители, пълно 

биологично пречистване в биобасейни, утаяване във вторичните радиални утаители и 

дезинфекция с течен хлор. Двата вида утайки първична и излишна активан се 

уплътняват поотделно в гравитационни утайкоуплътнители и изгниват в анаеробни 

условия. Анаеробно изгнилата утайка в откритита изгниватели се уплътнява също 

гравитационно преди да се обезводни на изсушителни полета.  
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В рамките на Интегрирания проект за водния цикъл на гр. Враца, финансиран по ОПОС 

2007-2013 г., се извършва реконструкция на ПСОВ гр. Враца. Поради закъснения 

проектът е  фазиран и ще се изпълнява в рамките на ОПОС 2014-2020 г.  

В рамките на проекта е изготвена Изготвена е Стратегия за управление на утайките, 

съгласно която се очаква формиране на неопасни утайки, които могат  да бъдат 

оползотворени за  рекултивация, в земеделието и  горското стопанство. Възможно е 

инцидентно образуване на утайки с опасни свойства, за третирането на които се 

предвижда  Авариен план. Стабилизирането на утайката трябва да се извърши по 

метода на аеробна стабилизация, чрез лентови филтърпреси за обезводняване на 

стабилизирана утайка. Две от изсушителните полета ще бъдат отделени като площадка 

за обезводнена утайка, където същата да престои до окончателното й извозване и 

депониране. 

9.4.4 Изводи и препоръки 

 Община Враца е добре обезпечена със съдове и транспортни средства за събиране и 

транспортиране на смесените битови отпадъци, които са достатъчни за осигуряване 

на качествени услуги. През следващите пет години ще е необходима само текуща 

подмяна на амортизирани и повредени съдове в малък обем и закупуване на 

специализирани автомобили за подмяна на двата крайно амортизирани такива, 

както и техника за събиране и извозване на разделно събраните зелени 

биоотпадъци. 

 Община Враца прилага последователни и целенасочени мерки за спазване на 

йерархията за управление на отпадъците и увеличаване на дела на разделно 

събраните рециклирани и оползотворени отпадъци. Общината е изпълнила 

задължението си по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО, като е осигурила инфраструктура за 

безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата. 

Общината е сред малкото общини в страната, които са осигурили контейнери за 

разделно събиране на текстилни отпадъци. Сключени са договори с организации за 

оползотворяване и с лица, притежаващи разрешителни по ЗУО, за разделно 

събиране и временно съхранение на всички шест вида масово разпространени 

отпадъци.   

 От 2012 г. на регионален принцип общината разполага със съоръжение за 

предварително третиране на смесените битови отпадъци преди депониране чрез 

сепариране на полезните компоненти. Инсталацията е разположена на 

регионалното депо за неопасни отпадъци. 

 Община Враца е една от първите общини в страната, осигурила депо за депониране 

на смесени битови отпадъци, отговарящо на европейските и националните 

екологични норми и стандарти и съвместно със съседната община Мездра 

управлява отпадъците си на регионален принцип. Капацитетът на действащата 

клетка е достатъчен за осигуряване на нуждите на общината в средносрочен период 

(до 2022 г.), а теренът на депото предвижда изграждане на още една клетка, която 

може да обезпечи нуждите на двете общини за депониране на остатъчните битови 

отпадъци в дългосрочен период – най-малко до 2030 г. В периода на програмата 

община Враца ще предприеме мерки за проектиране и финансиране  на четвъртата 

клетка на депото. 

 Община Враца разполага с депо за строителни отпадъци, чийто капацитет е 

изчерпан. Своевременно общината е предприела мерки за оползотворяване на 

строителните отпадъци чрез запълване и техническа рекултивация на стара 
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кариера, на която ще се разположи и съоръжение за рециклиране на строителни 

отпадъци. Необходимите процедури са извършени и предстои отдаване от 

общината на обекта на концесия. 

 На територията на община Враца, както и на територията на община Мездра, не е 

изградена инсталация за оползотворяване и рециклиране на биоразградими битови 

отпадъци, в т.ч. и на биоотпадъци. Поради липса на необходимата инфраструктура 

все още не е въведена система за тяхното разделно събиране. 

 Утайките от ПСОВ гр. Враца се депонират на Регионалното депо Враца – Мездра. 

Планира се утайките да се оползотворяват в земеделието, за рекултивация на 

нарушени терени и други. 

9.5. Замърсени в миналото площадки за обезвреждане на 
отпадъци и осъществени мерки за тяхното възстановяване 

Клетка 1.1. и клетка 1.2. на регионалното депо за неопасни отпадъци са с изчерпан 

капацитет и са закрити.  

През 2014 г. е извършена актуализация на проект за „Рекултивация на клетка 1.1. и 

клетка 1.2. на РДНО Враца“ и е подадено искане за средства в ПУДООС. Съгласно 

план сметка за 2015 г. на оператора на депото необходимите средства за рекултивация 

на двете клетки са както следва: 

- Техническа рекултивация – 1 642 535,59 лв. без ДДС 

- Биологична рекултивация -    184 794,76 лв. без ДДС 

                        Общо:                    1 827 330,35 лв. без ДДС 

                                                      2 192 796,42 лв.     с ДДС 

Нерегламентираните сметища в общината се почистват своевременно. След 

присъединяване на селата към организираната система за събиране и транспортиране 

на отпадъци всички съществуващи нерегламентирани сметища са закрити. През 2013 г. 

са почистени 5 нерегламентирани сметища с обща площ 70 дка в четири села. През 

2014 г. общината е изразходвала 29 018 лв. за закриване и основно почистване на 

нерегламентирани сметища. 

9.6. Съществуващи схеми за събиране, транспортиране и 
третиране на отпадъците 

Анализът на съществуващите схеми за управление на отпадъците в община Враца е 

извършен през призмата на принципите при управление на отпадъците „замърсителят 

плаща“ и „разширена отговорност на производителя“. 

Настоящият анализ разглежда схемите за събиране, включително разделно, 

транспортиране и третиране на битовите отпадъци и отпадъци от разрушаване и 

строителство, прилагани в община Враца, и икономическите инструменти за 

финансиране на дейностите с отпадъци. Анализът се концентрира върху следните 

въпроси: 

 Какви схеми е въвела община Враца за предоставяне за услугите за събиране 

(вкл. разделно), транспортиране за различни потоци отпадъци (в т.ч. хартия и 

картон, метали, пластмаса и стъкло; биоотпадъци – зелени и хранителни; опасни 
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битови отпадъци; едрогабаритни, строителни от ремонтни дейности), 

предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане.  

 Осигурила ли е общината всички услуги, свързани с отпадъците, нормативно 

определи като ангажимент на общините. 

 Какви източници използва общината за финансиране на дейностите с отпадъци и 

достатъчни ли са приходите за покриване на всички разходи за управление на 

отпадъците. 

Анализът завършва с изводи и препоръки в разглежданата сфера. 

9.6.1 Същност на принципите „Замърсителят плаща“ и „Разширена отговорност 

на производителя“  

Принципът „Замърсителят плаща” по отношение на отпадъците изисква: 

- причинителят и притежателят на отпадъци да ги управляват по начин, който 

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

- причинителите на отпадъци да поемат отговорност за отпадъците си; 

- разходите за опазване на околната среда и човешкото здраве, свързани с 

образуването и третирането на отпадъците, трябва да бъдат отчитани при 

определяне цената на продуктите и услугите; 

- разходите за събиране, предварително съхраняване, третиране и транспортиране 

на отпадъците са за сметка на първоначалния причинител или настоящия или 

предишния притежател на отпадъците. 

В съответствие с принципа „Замърсителят плаща”, домакинствата и лицата, които 

образуват битови отпадъци и подобни на битовите отпадъци, са отговорни за 

изхвърлянето, включително разделното събиране и изхвърляне, на битовите отпадъци в 

определените за целта съдове и места и заплащат пълните разходи за услугите по 

временно съхраняване, събиране, транспортиране, третиране на отпадъците, закриване, 

рекултивация и последващ мониторинг на депата и съоръженията за битови отпадъци 

чрез ежегодна такса битови отпадъци в съответствие със ЗМДТ, ЗУО и наредбите на 

общините за управление на отпадъците. В съответствие с принципа, лицата, които 

образуват строителни отпадъци, заплащат разходите за събиране, предварително 

съхраняване, третиране и транспортиране на тези отпадъци. 

Принципът "Разширена отговорност на производителя" (РОП) е екологичен принцип, 

който се прилага като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото въздействие 

върху околната среда от даден продукт. РОП въвежда задължения и отговорности за 

производителя на продукта по време на целия му жизнен цикъл за: ограничаване на 

съдържанието на опасни вещества, обратно приемане, предотвратяване на отпадъците и 

повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, 

получени в резултат на употребата на продукта. В съответствие с този принцип, 

производителите на продукти трябва да поемат отговорност, включително за 

финансирането на: 

- предотвратяване и намаляване на отпадъци, образувани при производството на 

техните продукти; 

- проектиране и разработване на продукти, които подлежат на многократна 

употреба, технически издръжливи са, не съдържат или имат ограничено 

съдържание на материали и вещества, представляващи риск за околната среда; 
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- развиване на пазари за повторната употреба и рециклирането на отпадъците, 

образувани след крайната употреба на пусканите на пазара продукти. 

Принципите „замърсителят плаща” и „разширена отговорност на производителя“ се 

реализират чрез административни разпоредби и икономически инструменти - такси за 

услугите, продуктови такси, такси за депониране и други екотакси, плащане при 

изхвърляне и други. 

9.6.2 Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци  

Едно от най-съществените предизвикателства в европейското законодателство, въведено 

като задължение на общините, е на всеки притежател на отпадъци да бъдат предоставяни 

услуги за осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на 

отпадъците до депа или други инсталации и съоръжения за оползотворяване и/или 

обезвреждане. Това налага да се планират мерки за обхващане на всички населени места 

на територията на общината в системи за събиране и транспортиране на битовите 

отпадъци до съоръжения за обезвреждане/оползотворяване.  

Системата за организирано сметосъбиране и транспортиране на смесените битови 

отпадъци обхваща всички 23 населени места в община Враца и 100% от населението на 

общината. Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците 

на територията на община Враца регламентира дейностите по събиране и транспортиране 

на битовите отпадъци. Съгласно разпоредбите на Наредбата, общината предоставя 

услугите чрез възлагане по реда на ЗОП. Дейностите са възложени на фирма „БКС-

Враца“ ЕООД с договор У-256/18.12.2013 г. за срок от 3 години. Фирмата е търговско 

дружество 100 процента общинска собственост на община Враца и е с предмет на 

дейност строителство, ремонтно-строителна дейност, озеленяване, ремонт на зелени 

площи, поддържане, стопанисване и ремонт на сградния жилищен фонд, строителни 

услуги на населението, поддържане чистотата на град Враца и съставните села, 

производство на декоративни дръвчета. 

Съдовете и транспортните средства за събиране на смесените битови отпадъци са 

собственост на община Враца и са предадени за експлоатация на „БКС-Враца“ ЕООД. 

Използва се стационарна контейнерна система. Състоянието на контейнерния парк се 

контролира, като комисия от общинска администрация прави годишна инвентаризация 

на съдовете и негодните за употреба се бракуват съобразно искане на изпълнителя на 

дейността. Общината периодично закупува нови съдове за подмяна на вече 

амортизираните.  

Организираното сметосъбиране и транспортиране на смесените битови отпадъци, както и 

поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване се извърша по 

график, утвърден със заповед на кмета на общината. Схемата за разполагане на 

необходимите съдове по райони и населени места се изготвя, контролира и актуализира 

ежемесечно от общинска администрация и се публикува на интернет страницата на 

общината. Честотата на събиране варира между ежедневно събиране в центъра на гр. 

Враца и два пъти седмично от жилищните райони, селата и промишлените зони. 

Таблица 18. Честота на обслужване на контейнерите (2015 г.) 

Вид на контейнерите 

 

Обем 

(куб.м) 

Честота на обслужване на контейнерите, 

определена по видове съдове 

Кофи, тип «Кука» 0,11 2 пъти/седмично 

Контейнер, тип «Бобър»  1,1 7 пъти/седмично 
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Вид на контейнерите 

 

Обем 

(куб.м) 

Честота на обслужване на контейнерите, 

определена по видове съдове 

Контейнери, тип «КТО» 4 2 пъти/седмично 

Съдове за събиране на текстилни 

отпадъци от домакинствата 

2 от октомври до април – 1 път/месечно 

от май до септември- 2 пъти/месечно 

При така организираната честота на обслужване на контейнерите системата за 

организирано сметосъбиране и транспортиране на смесените битови отпадъци се оценява 

като ефективна. 

Смесените битови отпадъци се транспортират със специализирани автомобили до 

регионалното депо за неопасни отпадъци, разположено в местността “Пискавец” в 

землището на гр. Враца и обслужващо общините Враца и Мездра.   

9.6.3 Разделно събиране на битови отпадъци 

Община Враца осигурява услуги за разделно събиране и предаване на битовите отпадъци 

от домакинствата и бизнеса.  

 Осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци 

от домакинствата 

Съгласно чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО общината е задължена да организира такава площадка 

в гр. Враца като населено място над 10 000 жители на територията на общината.  

Община Враца е осигурила 3 действащи площадки за безвъзмездно предаване на 

разделно събрани битови отпадъци от домакинствата и публикува на интернет сайта си 

регистър на площадките и групи отпадъци, които се приемат на всяка от тях. 

 

Групите отпадъци, за които се използват площадките, са: 

№ Код Вид на отпадъка  

1 16 01 03 Излезли от употреба гуми 

2 16 02 11* 
Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлу-оровъглеводороди, 

HCFC, HFC 

3 16 02 13* 
Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти

(3)
 , различно 

от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 

4 16 02 14 
Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 

09 до 16 02 13 

5 16 08 01 
Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий,  

иридий или платина  (с изключение на 16 08 07) 

6 16 08 02* 
Oтработени катализатори съдържащи опасни преходни метали (

4
) или опасни 

съединения на преходните метали 

7 16 08 03 
Oтработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на 

преходни метали, неупоменати другаде 

8 19 12 01 Хартия и картон 

9 19 12 04 Пластмаса и каучук 
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№ Код Вид на отпадъка  

10 19 12 05 Стъкло 

11 20 01 01 Хартия и картон 

12 20 01 23* Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоро-въглеводороди 

13 20 01 39 Пластмаси 

14 02 01 10     Метални отпадъци 

15 12 01 01     Стърготини, стружки и изрезки от черни метали 

16 12 01 04     Прах и частици от цветни метали 

17 12 01 03     Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали 

18 12 01 02     Прах и частици от черни метали 

19 16 01 17     Черни метали 

20 16 01 18     Цветни метали 

21 17 04 01     Мед, бронз, месинг 

22 17 04 02     Алуминий 

23 17 04 03     Олово 

24 17 04 04     Цинк 

25 17 04 05     Желязо и стомана 

26 17 04 06     Калай 

27 17 04 07     Смеси от метали 

28 17 04 11     Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 

29 19 10 01     Отпадъци от желязо и стомана 

30 19 10 02     Отпадъци от цветни метали 

31 19 12 02     Черни метали 

32 19 12 03     Цветни метали 

33 20 01 40     Метали 

34 20 01 13* Разтворители 

35 20 01 14* Киселини 

36 20 01 15* Основи 

37 20 01 17* Фотографски химични вещества и препарати 

38 20 01 19* Пестициди 

39 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

40 20 01 23* Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди 

41 20 01 25 Хранителни масла и мазнини 

42 20 01 26* Масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25 

43 20 01 27* Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества 

44 20 01 28 Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27 

45 20 01 29* Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества 

46 20 01 30 Перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29 

47 20 01 31* Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти 

48 20 01 32 Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31 

49 20 01 37* Дървесни материали, съдържащи опасни вещества 
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№ Код Вид на отпадъка  

50 20 01 41 Отпадъци от почистване на комини 

51 20 03 07 Едрогабаритни отпадъци 

52 
20 01 10 

Отпадъци от текстилната промишленост 
20 01 11 

53 16 01  Излязло от употреба МПС и компоненти от ПС 

 

1. Площадка на ул. "Христо Смирненски" № 7, гр. Враца - осигурена съгласно 

Договор У-171/07.07.2014 г. между общината и фирма „Ровотел Стийл“ ООД 

 ИУГ 

 Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлу-оровъглеводороди, HCFC, HFC 

 Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти
(3)

 , различно от 

упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 

 Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 

13 

 Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий,  иридий 

или платина  (с изключение на 16 08 07) 

 Oтработени катализатори съдържащи опасни преходни метали (
4
) или опасни 

съединения на преходните метали 

 Oтработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходни 

метали, неупоменати другаде 

 Хартия и картон 

 Пластмаси и каучук 

 Стъкло 

 Метални отпадъци 

 Черни и цветни метали и стърготини, стружки и изрезки от тях 

 Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 

 ИУЕЕО 

 Луминесцентни лампи 

 НУБА 

2. Площадка на ул. "Шипка" № 2, гр. Враца – осигурена съгласно Договор У-

170/07.07.2014 г. между общината и фирма "Чистота Балкани" ЕООД 

 Разтворители 

 Основи 

 Фотографски химични вещества и препарати 

 Пестициди 

 Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 

 Хранителни масла и мазнини 

 Масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25 

 Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества 

 Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества 

 Перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29 

 Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти 
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 Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31 

 Дървесни материали, съдържащи опасни вещества 

 Отпадъци от почистване на комини 

3. Площадка на Регионално депо за неопасни отпадъци, м. Шумака   

През 2014 г. община Враца закупи три броя складови контейнери, които са 

разположени на РДНО, два от които са предназначени за събиране съответно на: 

- Едрогабаритни отпадъци 

- Отпадъци от кожа и текстил 

Отпадъци се събират разделно и на площадки, осигурени от лица с разрешителни 

съгласно ЗУО, с които община Враца е сключила договори за разделно събиране на 

масово разпространени отпадъци, на които гражданите могат да предават безвъзмездно 

съответните видове отпадъци. 

 Разделно събиране на битови отпадъци от текстил  

Община Враца е сред малкото общини в страната, които са осигурили съдове за 

разделно събиране на отпадъци от текстил. През 2014 г. общината е закупила и е 

разположила 10 нови контейнера на територията на гр. Враца за събиране на стари 

дрехи и други текстилни отпадъци, както и един складов контейнер на територията на 

регионалното депо. Общината публикува на интернет сайта си схемата на 

разположение и график за обслужване на съдовете за текстилни отпадъци от бита, 

както и телефони за контакт с общината и с общинска фирма „БКС-Враца“ ЕООД, 

която обслужва контейнерите. 

 Разделно събиране  на опасни битови отпадъци 

Община Враца има сключени договори с фирма „Чистота Балкани“ ЕООД и с фирма 

„Ровотел Стийл“ ООД за осигуряване на площадки за безвъзмездно приемане на 

отпадъци от домакинствата, вкл. опасни отпадъци от бита. Два пъти в годината се 

организират кампании за събирането на този отпадъчен поток от домакинствата. 

Общината публикува на интернет страницата данни за местата, където жителите могат 

да предават разделно събрани опасни отпадъци от бита, и видовете отпадъци, които се 

приемат. Публикуването на тази информация е съпроводено с допълнителни 

разяснения относно необходимостта от разделното събиране на опасните битови 

отпадъци и начините на обезвреждането им. 

 Разделно събиране на масово разпространени отпадъци 

Общината е сключила договори с организации за оползотворяване и фирми с 

разрешителни по ЗУО за организиране и прилагане на система за разделно събиране, 

временно съхранение и транспортиране на шестте вида масово разпространени 

отпадъци. 

В община Враца вече близо десет години функционира система за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки. Общината е сключила договор с фирма „Екопак 

България“ АД, която организира дейността за своя сметка. Програмата на „Екопак 

България“ АД е одобрена със Заповед №178/5.2.2013 г. на кмета на общината. 

Системата оперира с контейнери в три цвята – зелени контейнери за стъклени отпадъци 

от опаковки, жълти - за пластмасови и метални, и сини - за хартия и картон. Цветните 
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контейнери за рециклируеми отпадъци от хартия, картон пластмаса, метал и стъкло се 

обслужват по график, утвърден от кмета на общината, който се публикува на интернет 

страницата на общината. Периодичността на транспортиране на разделно събраните 

отпадъци от опаковки е увеличена до четири пъти месечно, след като се установява, че 

тя е недостатъчна, тъй като контейнерите се препълват и създават сериозни 

естетически проблеми.Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки 

функционира на територията на гр. Враца и селата Згориград, Паволче, Челопек и 

Косталево и покрива 84% от населението на общината. Организацията по 

оползотворяване обработва информацията и предоставя на общината годишни данни за 

количествата разделно събрани, сортирани и предадени на крайни преработватели 

отпадъци от опаковки. За обслужване на системата в община Враца „Екопак 

България“ АД е сключила договор с подизпълнител фирма „БКО“ ООД.  

Препоръчително е в договора с организацията по оползотворяване да се поставят и 

количествени цели за разделно събрани и предадени за рециклиране отпадъци от 

опаковки, например на жител/година. Това ще подпомогне усилията на общината за 

изпълнение на целите за рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, 

метали, пластмаса и стъкло. 

Общината е сключила договори и е организирала осигуряването на площадки или 

места за разделно събиране, съхранение и транспортиране и на останалите видове 

масово разпространени отпадъци: 

- ИУЕЕО - чрез договор №169/05.08.2013 г. с „Грийнтех България“ АД 

- НУБА – чрез договор №20/03.02.2011 г. с „НУБА Рециклиране“. Събраните 

отпадъци се предават за рециклиране на „Монбат” АД, гр. Монтана, „КЦМ” – 

Пловдив и „ЕлБат” АД гр.Горна баня. 

- ИУГ – чрез договора с „Ровотел стийл“ ООД. ИУГ се предават главно за енергийно 

оползотворяване в инсталация на “Холсим България” АД. 

- ИУМПС – чрез договор №30/05.04.2006 г. с фирма за„Йордан Кръстителски-

Джордан 2001“ ЕООД за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на 

ИУМПС и компоненти от тях на територията на общината. Фирмата е осигурила 

площадка, намираща се на ул. „Текстилец” № 5. 

- Отработени масла – за събиране и транспортиране на отработени масла разрешение 

притежава “Анди” ООД, Враца.   

Общината информира населението чрез интернет страницата за всички предоставяни 

услуги във връзка с разделното събиране на МРО, вкл. места, график, контакти.  

МРО се събират и от други фирми, притежаващи разрешения за съответните дейности 

с отпадъци по ЗУО, с които общината няма сключени договори.   

Необходимо е общината да осъществява постоянен контрол и да изисква предоставяне 

на информация за събраните на територията на община Враца и рециклирани отпадъци 

от ИУЕЕО и НУБА, тъй като те се отчитат за целите на рециклираните отпадъци от 

общината. 

 Предотвратяване образуването на отпадъци 

Предотвратяването образуването на отпадъци стои най-високо в йерархията при 

управлението на отпадъците. Досега общините в България не са изготвяли 
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целенасочени програми за предотвратяване на отпадъците и съответно малко 

общини са предприели конкретни мерки за предотвратяване на отпадъци. Община 

Враца е сред общините, които са започнали целенасочени действия в тази насока. 

Общината подготвя пускане в експлоатация на пункт за повторна употреба. В 

процес на изпълнение е инсталиране на територията на РДНО на голям складов 

контейнер с вградена електрическа инсталация, врата и прозорец, който ще бъде 

обособен като информационен център и пункт за събиране на предмети за повторна 

употреба. Събраните годни за употреба предмети ще се предоставят на лица 

безвъзмездно, с цел предотвратяване образуването на отпадъци. Подадено е искане 

за регистрация на пункта за повторна употреба, но липсата на подходящ код по ЗУО 

забавя издаването й. 

Община Враца все още не е осигурила услуги относно: 

 Разделно събиране на пепел и сгурия от домакинствата. Генерираните от 

домакинствата пепел  и сгурия, които са отпадък от използването на дърва и въглища 

за отопление, се изхвърлят в контейнерите за смесени битови отпадъци. Топлата пепел 

създава проблем, тъй като създава условия за запалване на контейнерите. Това 

възпрепятства и подмяната на контейнерите за сменени битови отпадъци с нови 

контейнери със сменяеми пластмасови дъна. Освен това тези отпадъци се депонират на 

депото и за тях се заплащат отчисления по чл.64 от ЗУО. Препоръчително е тези 

отпадъци да се събират разделно и оползотворяват за рекултивация и други подобни. 

 Разделно събиране и транспортиране на зелени биоотпадъци. Към момента на 

територията на община Враца не функционира и не е детайлно планирана система за 

разделно събиране на битови биоразградими отпадъци и биоотпадъци и не е изградена 

инфраструктура за оползотворяването им. Поради това не са определени места за 

разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и 

предаването им за компостиране.  

На територията на общината събирането на зелените биоотпадъци е част от общата 

схема за събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци. Домакинствата 

изхвърлят тези отпадъци  (зелени листа, трева, клони), образувани от почистването на 

фамилни градини и дворове, в контейнерите за битови отпадъци, и те се събират заедно 

със смесения битов отпадък от контейнерите. По данни на общинската 

администрация в населени места извън общинския център обемът зелени 

биоотпадъци, който попада в контейнерите за сметосъбиране, е пренебрежимо 

малък, тъй като те обикновено се събират и изгарят след изсъхване на място в 

самите градини на домакинствата.  

Поддържането на зелените площи в община Враца е възложено по реда на ЗОП на 

„БКС Враца“ ЕООД с договор № У-77/25.03.2014 г. Зелените биоотпадъци от 

обществените пространства, парковете и градините в общинския център град Враца 

се събират и се извозват от дружеството на общински терен. Цялото количество 

клони събрани от резитба за деня задължително се смила/раздробява и същия ден се 

извозва до депото. 

РСУО вече е предприело стъпки за осигуряване на инфраструктура за 

предварително третиране на биотпадъците, чието изграждане ще направи възможно 

и въвеждането на система за разделно събиране и транспортиране на този отпадъчен 

поток. С Решение от 20.05.2015 г., Общото събрание на РСУО е възложило на кмета 

на община Враца да предприеме мерки за възлагане на прединвестиционни 
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проучвания за „Внедряване на система за разделно събиране и изграждане на 

площадка за третиране на биоразградими отпадъци на територията на РСУО 

Враца“. Общината е изготвила техническо задание и предстои възлагане по реда на 

ЗОП. По решение на Общото събрание на РСУО, финансирането на 

прединвестиционното проучване ще бъде за сметка на отчисленията по чл. 64 от 

ЗУО, внесени от двете общини. РСУО ще кандидатства по откритата процедура 

„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани 

зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото 

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

биоразградими отпадъци" по ОПОС 2014-2020 г. С Решение от 09.12.2015 г. 

Общото събрание на РСУО одобрява съ-финансиране на всички разходи по 

процедурата от общините Враца и Мездра, като определя дяловото участие на двете 

общини и източник за финансиране - отчисления на общините по чл. 64 от ЗУО. 

9.6.4 Предварително третиране  

Всички събрани смесени битови отпадъци се транспортират до регионалното депо за 

неопасни отпадъци, където постъпващите отпадъци се сортират в сепарираща инсталация, 

разположена на територията на депото и пусната в експлоатация през 2014 г. Оператор на 

инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци е 

„Екобулсорт“ ЕАД, избран по реда на ЗОП и сключен договор У-34/13.02.2014 г. за 5 

години. Дружеството извършва сепариране, транспортиране и предаване на 

отсортираните при сепарирането отпадъци за последващо оползотворяване 

(рециклиране и термично оползотворяване), както и транспортиране и предаване за 

обезвреждане на остатъчните отпадъци в РСУО.  

Отделянето на оползотворимите компоненти допринася за постигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване и за намаляване количеството депонирани отпадъци. 

Допълнително намаляване на обема на отпадъците, предназначени за депониране, се 

постига чрез компактирането на остатъчните отпадъци, като по този начин се повишава 

коефициентът на използваемост на депото. 

9.6.5 Оползотворяване и обезвреждане  

Община Враца е сключила договор У-27/16.02.2015 г. с „Екорек България” ЕООД за 

предаване за предварително третиране, шредиране, съхранение и термично 

оползотворяване на събрани от системата за разделно събиране текстилни отпадъци, на 

разделно предадени от домакинствата дървесни и едрогабаритни отпадъци и на 

производствени отпадъци от фирмите на територията на общините Враца и Мездра. 

„Екорек България“ ЕООД има ангажимент да извършва термично оползотворяване на 

предадените отпадъци в инсталация, разположена на територията на циментовия завод 

на „Холдим България“ АД. 

Общината е сключила договор У-34/26.02.2015 г. с „Екорек България“ ЕООД и за 

същите дейности относно предварително сортирани битови отпадъци на общините 

Враца и Мездра. 

Обезвреждането на битовите отпадъци се извърша в регионално депо за неопасни 

отпадъци в местността “Пискавец” в землището на гр. Враца е собственост на община 

Враца и е в експлоатация от 2000 г. Издадено е комплексно разрешително КР №5-

Н1/2010, актуализирано с Решение № КР №5-Н1-ИО-А1-ТГ1/2013 г. във връзка с 

въвеждане в експлоатация на сепарираща инсталация за битови отпадъци. Депото се 

състои от четири клетки (1.1., 1.2, 2.1. и 2.2.), с общ капацитет 491 491 тона. Клетки 1.1. 



 

  103 

и 1.2. са запълнени и предстои тяхното рекултивиране. В момента отпадъците се 

депонират в Клетка 2.1., пусната в експлоатация през 2012 г. 

Оператор на депото въз основа на сключен безсрочен договор У-17/27.01.2014 г. между 

РСУО и изпълнителя е общинска фирма „Екопроект” ООД гр. Враца с предмет на 

дейност управление на депо за твърди битови отпадъци Враца-Мездра, съхранението и 

обезвреждането им и всички междинни операции, както и повторното им използване, 

рециклиране и възстановяване или производство на енергия и материали от отпадъци. 

Дяловото участие в „Екопроект“ ООД е 75% на община Враца и 25% на община 

Мездра.  

9.6.6 Събиране, транспортиране и третиране на строителните отпадъци 

Отпадъците, образувани в резултат от строително-ремонтни дейности в жилища, 

офиси, търговски обекти, административни сгради и други, се събират и след подаване 

на заявление и заплащане на такса в информационен център на община Враца се 

транспортират до Разтоварището за строителни и неопасни производствени отпадъци в 

местността „Орешака“ до кв. Бистрец в землището на град Враца. Обслужването на 

разтоварището е възложено на фирма „БКС-Враца“ ЕООД с Договор №У-11/22.01.2014 

г. Таксата за обезвреждане на строителни и инертни отпадъци е 3 лв./ куб. м., а на 

земни маси – 1,5 лв./куб. м. За безконтролното изхвърляне на отпадъци на неразрешени 

места и изоставянето им около съдовете за битови и разделно събрани отпадъци 

общината е определила глоба.  

Кметът на община Враца е издал Заповед №2023/15.12.2014 г., която конкретизира 

изпълнението на възложените функции на общинска администрация съгласно 

изискванията на ЗУО, Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на 

рециклирани строителни материали и Наредбата за поддържане и опазване на 

чистотата и управление на отпадъците на територията на община Враца, задълженията 

на съответните административни звена и на генераторите и притежателите на 

строителни отпадъци във връзка с управление на строителните отпадъци на 

територията на общината. 

Сега експлоатираното разтоварище за строителни и инертни материали до кв. Бистрец е 

с изчерпан капацитет. Идентифицирано е ново място – бивша кариера (поземлени 

имоти № 036023 и 036024) в землището на с. Косталево, община Враца, за разполагане 

на площадка за рециклиране на строителните отпадъци и оползотворяване на 

отпадъците за рекултивация на кариерата чрез техническата й рекултивация.   

С писмо изх. № 0400-528/26.11.2012 г. е направено запитване и изразено желание от 

кмета на община Враца да рекултивира съществуващата кариера. С писмо вх. № 0400-

528(1)/20.12.2012 г. общината е информирана, че в границата на двата имота няма 

регистрирани находища, които се водят на отчет в Националния баланс на запасите и 

ресурсите. Няма предоставени права както за добив, така и за разрешение за търсене 

и/или проучване на подземни богатства. Дирекция „Природни ресурси и концесии” към 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма изразяват становище, че не 

възразяват да се предприемат действия за рекултивация на нарушени терени за 

собствена сметка. На 30.05.2013 г. е издаден Акт за публична общинска собственост № 

2336. 

На редовно заседание Общински съвет Враца с Протокол № 38 от 28.05.2013 г. е взел 

Решение № 473 относно разрешение от Общинския съвет на основание чл.124а, ал.1 от 

ЗУТ за изработване на проект за ПУП (план за регулация и застрояване на поземлен 

имот извън границите на урбанизираните територии) за възстановяване и рекултивация 
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на поземлен имот с идентификатор 036023 (бивша кариера), местност „Солишова 

падина” в землището на с. Косталево в община Враца.  

Общото събрание на РСУО също одобрява изграждането на съоръжение за инертни 

материали за нуждите на община Враца с Решение от 7.11.2014 г. Общината е 

изготвила концесионен анализ за имотите и предстои процедура за отдаване на 

концесия.  

9.7. Финансиране на управлението на отпадъците 

Принципите „замърсителят плаща” и „разширена отговорност на производителя“ се 

реализират чрез административни разпоредби и икономически инструменти. 

икономически инструменти – такси за услугите, продуктови и други екотакси, такси за 

депониране,  плащане при изхвърляне и други. 

Основен икономически инструмент и източник за финансиране на управлението на 

отпадъците в общините е такса битови отпадъци. Общините използват също и 

възможностите за безвъзмездно финансиране за проекти в сектор отпадъци със 

средства от държавния бюджет и фондовете на Европейския съюз. 

 

Такса битови отпадъци 

Начинът на определяне и размерът на такса битови отпадъци (ТБО) в община Враца са 

регулирани в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Враца, приета с Решение № 226/06.03.2003 

г. на ОбС Враца, с последващи изменения и допълнения (посл. изм. и доп. с Решение № 

1094/25.08.2015 г.). Такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко 

населено място, въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща 

необходимите разходи за: 

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 

и други; 

- събиране 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, рециклиране и оползотворяване на битови 

отпадъци, включително отчисленията и обезпеченията по Закона за управление 

на отпадъците; 

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

Основа за определяне на ТБО е количеството на битовите отпадъци, а за поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване – данъчната оценка или отчетната 

стойност на недвижимите имоти. Когато не може да се определи количеството на 

битовите отпадъци за всеки отделен имот, основа за определяне на таксата е данъчната 

оценка или отчетната стойност на недвижимия имот. 

При определяне на такса битови отпадъци на база количество на битовите отпадъци 

годишната стойност на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обработка  на 
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битовите отпадъци на стандартен съд съобразно интензивността на извозване за 2015 г. 

е както следва: 

Съд за събиране Честота на извозване 

(пъти/годишно) 

ТБО 

(лв.) 

контейнер ”Бобър” 1,1 куб.м 364 18 443,88 

52 2 634,84 

24 1 216,08 

кофа „Кука” 0,11 куб.м 104 527,28 

52 263,64 

24 121,68 

контейнер ”КТО” 4,0 куб.м 104 19 160,96 

52 9 580,48 

24 4 421,76 

 

При определяне на такса битови отпадъци на база данъчната оценка или отчетната 

стойност на недвижимите имоти, в периода от 2012 г. таксата се изчислява въз основа 

на следните промили: 

- За жилищни имоти на физически, юридически лица и еднолични 

търговци върху данъчната оценка на недвижимите имоти 
2.25 ‰ 

- За нежилищни имоти на физически лица върху данъчната оценка  на 

недвижимите имоти и на юридически лица и еднолични търговци по 

отчетната стойност на имотите 

7.50 ‰ 

 

Община Враца е сред общините, които предоставят възможност за заплащане на ТБО 

на база количество генерирани битови отпадъци, като в определени райони 

потребителите на услугата заплащат на кофа или контейнер в зависимост от броя и 

вида на декларираните съдове и съобразно обявената честота на извозване. В този 

смисъл общината се стреми да прилага принципа „замърсителят плаща“ съобразно 

възможностите. От друга страна, разликата между определения размер за жилищни и 

нежилищни имоти е голяма, което показва наличие на кръстосано субсидиране от 

страна на бизнеса.   

Приходите на община Враца от такса битови отпадъци за периода 2010-2014 г. са 

представени в долната таблица. 

Таблица 19. Приходи от такса битови отпадъци (лв.) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Общо приходи от ТБО 2 765 489 2 364 505 2 199 890 2 282 935 2 228 668 

В т.ч. от:      

домакинствата 1 315 286 1 064 500 968 127 987 639 1 021 626 

юридически лица 1 450 203 1 300 005 1 231 763 1 295 296 1 207 042 

Източник: Община Враца 

Динамиката на приходите показва относително постоянни приходи от ТБО през 

последните четири години.  
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През 2013 г. и 2014 г. приходите от такса битови отпадъци представляват съответно 

52% и 49% от общите приходи от местни такси и съответно 19% и 17% от общите 

собствени приходи в общината.  

Фигура 5. Структура на постъпленията от ТБО по групи задължени лица (%) 

 

Източник: Община Враца 

Подобно на средното за страната и за повечето общини в България, в община Враца 

делът на приходите от домакинствата в общите приходи от такса битови отпадъци е по-

нисък от този на бизнеса, като данните са близки до средните за страната. 

Събираемостта на ТБО от задължените лица е относително постоянна през 

анализирания период, с леко по-висока събираемост от юридическите лица.    

Таблица 20. Равнище на събираемост на приходите от такса битови отпадъци (%) 

Равнище на събираемост 2010 2011 2012 2013 2014 

Oбщо 67 68 69 68 66 

от домакинствата  66 67 64 65 66 

от юридически лица 67 68 74 71 66 

Източник: Община Враца 

При средногодишен доход на домакинство от 10 670 лв., средно 2,6 бр. членове за 

домакинство и 70395 жители на общината през 2013 г., границата на поносимост за 

такса битови отпадъци, която едно домакинство може да си позволи (1,5% от общия 

доход) възлиза на 160,05 лв. на година или общо за общината 2 871 303,75 лв./година. 

Както се вижда от данните, събраните от домакинствата средства за такса битови 

отпадъци са далеч под границата на поносимост. 

Общината събира такси за услуги по депониране на неопасни производствени отпадъци 

на регионалното депо за неопасни отпадъци, за депониране на строителни отпадъци на 

депото за инертни материали. както и за приемане, транспортиране и термично 

оползотворяване в инсталация на „Холсим България“ АД.  

Депониране на неопасни производствени отпадъци на Регионално депо за 

неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра 
52,28 лв./тон 

Приемане на неопасни производствените отпадъци в РДНО, 

транспортиране и термично оползотворяване в „ХОЛСИМ 

БЪЛГАРИЯ”АД 

67,89 лв./тон 
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Годишните разходи за управление на отпадъците се извършван съобразно приета от 

Общинския съвет годишна план-сметка. Общите разходи в план сметките за 

управление на отпадъците през последните 5 години са представени в следващата 

таблица.   

Таблица 21. Разходи за управление на отпадъците (лв.) 

2011 2012 2013 2014 

3 414 707 3 620 000 3 600 505 3 793 454 

Източник: Община Враца 

Събраните от общината приходи от такса битови отпадъци не покриват разходите за 

управление на отпадъците. Тенденцията е трайна през анализирания период и се 

задълбочава. Коефициентът на ефективност на приходите показва неблагоприятна 

тенденция към увеличаване - през 2014 г. е 170% най-висок през анализирания период, 

като не съвпада със средното за страната,  при което съотношението е в полза на 

приходите от ТБО. Това означава, че генераторите на отпадъци не заплащат пълните 

разходи за управление на битовите отпадъци, поради което общината субсидира 

управлението на битови отпадъци от други източници. В следващите години ще е 

необходимо да нарастват приходите от такса битови отпадъци, за да се покрият 

разходите за инвестиции и оперативните разходи за експлоатация на новоизградените 

съоръжения. Общината трябва да преразгледа начина на определяне и размера на ТБО, 

така че да осигури пълно покритие на разходите за дейностите по отпадъци.    

 

Безвъзмездно финансиране за проекти на общината в сектор отпадъци със 

средства от държавния бюджет и фондовете на Европейския съюз 

Община Враца се възползва от възможностите, предоставени на общините за 

изпълнение на проекти в сектор отпадъци с безвъзмездна финансова помощ от 

национални, европейски и други източници на финансиране.  

Общината е сред първите пилотни общини в страната, които още през 1996 г. участват в 

инициирано от МОСВ пилотно въвеждане на модерна система за управление на 

отпадъците на регионален принцип. С финансиране от Датската правителство община 

Враца съвместно с община Мездра въвеждат редица мерки за подобряване управлението 

на отпадъците, вкл. изграждане на ново регионално депо, отговарящо на изискваните 

стандарти, като тогава са изградени две клетки. Значително е подобрена и системата за 

организирано сметосъбиране и транспортиране на смесените битови отпадъци, като са 

закупени нови съдове за събиране на отпадъците.  

През 2011-2012 г. със средства от ПУДООС в размер на 1 976 000 лв. е изградена нова 

клетка (2.1) на регионалното депо за неопасни отпадъци в регион Враца, която е в 

експлоатация от 2012 г.    

Отново с финансиране от държавния бюджет чрез  ПУДООС, в периода 2012-2013 г. е 

изградена и през 2014 г. пусната в експлоатация сепарираща инсталация за битови 

отпадъци на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра на 

стойност 293 975 лв. 

С безвъзмездни средства от ПУДООС общината е изпълнила и други проекти – за 

почистване на нерегламентирани сметища, за разширяване на зелените площи и др. 
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В рамките на конкурса „Обичам природата - и аз участвам” от националната кампания  

„За чиста околна среда“ на МОСВ, община Враца получава безвъзмездно финансиране 

за няколко проекта, като голяма част от средствата са използване за почистване на 

нерегламентирани сметища – в кв.Младост, гр. Враца (33 дка), с. Оходен (12 дка) и 

други. 

9.7.1  Изводи и препоръки 

 Община Враца изпълнява ангажиментите си, произтичащи от националната и 

местната нормативна уредба за отпадъците, като прилага разнообразни и подходящи 

форми за предоставяне на услугите и извършване на дейностите – чрез структурни 

звена в общинската администрация, чрез възлагане по реда на ЗОП, вкл. на общински 

дружества, и чрез сключване на договори с колективни организации за 

оползотворяване и с лица, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци по 

ЗУО. 

 Община Враца работи целенасочено за управление на отпадъците, генерирани на 

територията й, съобразно с йерархията за управление на отпадъците. Общината е 

предприела действия, целящи предотвратяване образуването на отпадъци, като 

организира информационен център и пункт за предаване от гражданите на 

непотребни стоки и предмети с цел повторната им употреба.   

 Организираното сметосъбиране и транспортиране на смесените битови отпадъци 

обхваща всичките 23 населени места в община Враца и 100% от населението на 

общината. Дейностите са възложени по реда на ЗОП на фирма „БКС-Враца“ ЕООД. 

 Организираното от общината разделно събиране на битови отпадъци обхваща почти 

всички отпадъчни потоци.   

o Община Враца е сред малкото общини в страната, които са осигурили съдове 

за разделно събиране на отпадъци от текстил. 

o Общината е осигурила действащи площадки на територията на гр. Враца за 

безвъзмездно предаване на разделно събрани битови отпадъци от 

домакинствата и е изпълнила задълженията си по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО. На 

площадките гражданите могат да предават едрогабаритни отпадъци, опасни 

отпадъци от бита, отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци 

от кожа и текстил, както и някои видове масово разпространени отпадъци 

(ИУЕЕО, НУБА, ИУГ).  

o Общината е сключила договори с колективни организации за оползотворяване 

и фирми с разрешителни за дейности с отпадъци по ЗУО за организиране и 

прилагане на системи за разделно събиране, временно съхранение и 

транспортиране на шестте вида масово разпространени отпадъци - отпадъци 

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

 Все още не се предоставят услуги за разделно събиране и транспортиране на зелени 

биоотпадъци, тъй като не е изградена необходимата инфраструктура за въвеждане на 

система за разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци и 

биоотпадъци.  Общината обаче е предприела действия в тази посока. 

 Предварително третиране на смесените битови отпадъци преди депониране се 

извършва чрез сепариране и предаване на отсортираните материали за рециклиране 
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или оползотворяване. За целта община Враца е сключила договори с външни 

изпълнители. 

 Основните източници за финансиране на управлението на битовите отпадъци са 

такса битови отпадъци и безвъзмездни финансови средства от държавния бюджет и 

европейски източници. 

 Община Враца е предоставена възможност на лицата да заплащат ТБО на основа на 

количеството генерирани отпадъци, а в случаите, когато това е невъзможно -  на 

основа на данъчна оценка и отчетна стойност на имота. 

 Събираемостта на приходите от такса битови отпадъци през анализирания период е 

относително постоянна в порядъка на 65 процента и събраните приходи не 

осигуряват покриване на всички разходи за услугите, определени в чл.62 на ЗМДТ. 

Приходите са недостатъчни за изграждане на инфраструктура за осигуряване на 

всички услуги и дейности, които по закон общината трябва да изпълнява, вкл. да 

постигне нормативно определените цели за отпадъците. Към момента определеният 

размер на такса битови отпадъци е над два пъти по-нисък от средногодишния праг 

на поносимост на домакинствата в област Враца.   

 Анализът на прилаганите схеми и състоянието на финансовите потоци за управление 

на отпадъците дава основание да се препоръча, с оглед разширяване на 

предоставяните услуги и постигане на нормативно определените цели за отпадъците, 

общината да предприеме мерки в следните направления: 

o Повишаване на ефективността на системата за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки, вкл. разяснителни дейности сред населението и бизнеса и засилен 

контрол с налагане на санкции. Препоръчително е също в договора с 

организацията по оползотворяване да се поставят и количествени цели за 

разделно събрани и предадени за рециклиране отпадъци от опаковки. Това ще 

подпомогне усилията на общината за изпълнение на целите за рециклиране на 

битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло. 

o Въвеждане на система за разделно събиране и оползотворяване на 

биоотпадъци. 

o Изготвяне на анализ на разходите и оценка на размера на такса битови 

отпадъци, съобразно възприетата на национално ниво методика. В 

изчислителния модел и особеностите при формирането на такса „битови 

отпадъци“ и проверката на нейната поносимост следва да се вземат предвид и 

разходите, които ще възникнат във връзка с планираното въвеждане на нови 

услуги за разделно събиране на биоотпадъците и свързаната с това 

инфраструктура, които ще породят нови категории разходи. При определянето 

на подхода за изчисляване на такса битови отпадъци, следва да се инициира 

кампания за информиране на жителите на общината относно предприетите 

действия, очаквани резултати и ефекта от тях върху домакинствата.  
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9.8. Административен капацитет за управление на отпадъците    

Анализът на капацитета на община Враца е направен през призмата на задачите, 

възложени на общините с нормативната уредба в областта на управлението на 

отпадъците. Административният капацитет се разглежда като способност на 

общинската администрация успешно да изпълнява тези задачи, като постига планирани  

резултати  и  удовлетворява  обществените потребности, изисквания и очаквания. 

Целите на анализа са а) да оцени степента на функционална осигуреност на нормативно 

възложените отговорности на кмета, изпълнението на тези функции и постигнатите 

резултати; б) въз основа на това да установи евентуални недостатъци и несъответствия 

в капацитета на общината в сферата на управлението на отпадъците и да изведе 

препоръки за оптимизиране и подобряване на административния капацитет в 

съответствие с общинските правомощия и функции. Направен е анализ и на 

състоянието на човешките ресурси, на които са възложени функции във връзка с 

управление на отпадъците. Заключенията от аналитичния преглед ще осигурят 

обосновка за избора на приоритети и мерки за развитие и подобряване на капацитета, 

които ще бъдат включени в Програмата за управление на отпадъците на община Враца.  

Анализът завършва с изводи относно текущото състояние на административния 

капацитет за управление на отпадъците в община Враца и препоръки за развитие на 

капацитета. 

За извършване на анализа са проучени нормативни, стратегически и вътрешно-

ведомствени документи на община Враца, Устройствен правилник на общинска 

администрация Враца, заповеди, отчети за изпълнение, които имат отношение към 

управление на отпадъците и други релевантни документи от общината. 

Информационното обезпечаване на анализа включва нормативни, програмни и 

вътрешноведомствени документи, заповеди, отчети и други данни от община Враца, 

имащи отношение към управление на отпадъците. 

9.8.1 Анализ на функциите за управление на отпадъците 

В „Анализ на нормативната уредба“ подробно са описани правомощията на общините 

за управление на отпадъците. Функциите, произтичащи от анализа на нормативната 

уредба, условно могат да се групират в следните направления на компетентност: 

 функции по политиката за отпадъците - разработване на общински програмни 

и нормативни документи  

 функции по предоставяне на услуги - събиране, включително разделно, 

транспортиране и третиране на отпадъците  

 функции по наблюдение и контрол – извършване на контрол и инспекции, в т.ч. 

превантивен, текущ и последващ контрол и координация с други органи 

 спомагателни функции – информационно обезпечаване на управлението на 

отпадъците, информиране и привличане на обществеността,  други. 

В съответствие с възложените с нормативната уредба функции на общината в областта 

на отпадъците, е направен анализ изпълняват ли се в пълен обхват нормативните 

правомощия и отговорности на кмета в сферата на управление на отпадъците и доколко 

възложените в общинска администрация функции съответстват на тези правомощия. 

Функциите на общинска администрация Враца във връзка с управление на отпадъците 

са описани в Правилника за дейността на общинска администрация Враца. 



 

  111 

Отговорностите на служителите са конкретизирани в длъжностните характеристики 

и/или в заповеди на кмета на общината, в Наредбата за поддържане и опазване на 

чистотата и управление на отпадъците на територията на община Враца, както и в 

решения на Общото събрание на РСУО регион Враца относно лицата, които 

подпомагат дейността на РСУО. Прегледът на възложените функции показва, че те 

осигуряват изпълнение на възложените на кмета задължения относно управление на 

отпадъците.   

 

В община Враца общото ръководство, организация и контрол в сектор отпадъци се 

осъществява от зам.кмета по устройство на територията. Наред с други, той има 

следните задължения: 

- отговаря за  изготвянето на графици за миене, метене, сметоизвозване и 

снегопочистване, като ги съгласува и контролира тяхното изпълнение; 

- упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи; 

- съгласува договорите за дейността по сметопочистване и                

сметоизвозване, поддържането на депата за твърди битови отпадъци и 

контролира тяхното изпълнение; 

- участва в изготвянето на програми, стратегии и други дългосрочни материали 

за устойчиво развитие на околната среда; 

- координира екологичната дейност на общината с държавните структури: 

РИОСВ, ХЕИ, ДВСК, както и с неправителствените екологични и 

природозащитни организации; 

- координира взаимоотношенията на общината с министерства, ведомства, 

фирми и организации в направлението, за което отговаря; 

- подпомага дейността на Регионалното сдружение за управление на отпадъците. 

Основните функции за управление на отпадъците са възложени на отдел „Публична 

инфраструктура и околна среда“ (ПИОС) в Дирекция „Устройство на територията, 

публична инфраструктура и опазване на околната среда“ (УТПИОС) в 

специализираната администрация. Отдел ПИОС е структурно звено за ръководство, 

организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската 

администрация и осъществява дейност в рамките на предоставените правомощия и 

функции, определени в нормативните актове и с Устройствения правилник на 

общинска администрация Враца. Отделът има следните функции във връзка с 

отпадъците: 

- участва в подготовката на договорите за обществени поръчки по реда на 

НВМОП и ЗОП на обекти, инвестирани от общината, подготвя договорите за 

строителството; 

- осъществява инвестиционната дейност и упражнява инвеститорски контрол; 

- подготвя проекти за участие в програми за външно финансиране; 

- участва в комисии, свързани с дейността на отдела; 

- участва в изготвянето на графици за миене, метене, сметоизвозване и 

снегопочистване, като контролира тяхното изпълнение; 

- упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи; 
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- изготвя, контролира и актуализира схемата за разполагане на съдове за 

събиране на битови отпадъци по райони и населени места; 

- подготвя договорите за дейността по сметопочистване и сметоизвозване, 

поддържането на депата за твърди битови отпадъци и контролира тяхното 

изпълнение; 

- изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и други дългосрочни 

материали за устойчиво развитие на околната среда; 

- координира екологичната дейност на общината с държавните структури: 

РИОСВ, ХЕИ, ДВСК, както и с неправителствените екологични и 

природозащитни организации; 

- разработва или участва в разработването на проекти за озеленяване. 

Във връзка с финансовото, правното, административното и друго обезпечаване на 

политиката за управление на отпадъците функции са възложени и на други дирекции 

от общата и специализираната администрация. 

- В общата администрация Дирекция „Местни данъци и такси” изпълнява 

функции по финансово обезпечаване на управлението на отпадъците, като 

предлага изменения в размера на такса битови отпадъци в граници, определени 

от законови и подзаконови нормативни актове; администрира събирането на 

такса битови отпадъци, осъществява проверки и обработка на декларации.  

- Дирекция „Протокол, администриране на проекти и международно 

сътрудничество” организира и координира дейността по разработването на 

проекти и кандидатстване за привличане на инвестиции по национални, 

оперативни и европейски програми и фондове; координира и контролира 

работата на екипите за управление на проекти по оперативните програми; дава 

мнения и становища или участва в разработки по проблеми на инвестициите на 

територията на общината. 

- Дирекция “Административно-правни дейности” осигурява спазването на 

законността при осъществяването на дейността на общата и на 

специализираната администрация и оказва правна помощ и участва в 

разработване на нормативни актове и в подготовка и провеждане на 

обществени поръчки, в т.ч. такива, свързани с управление на отпадъците. 

- Отдел “Център за административно обслужване и информационни 

технологии” в Дирекция “Административно обслужване и информационни 

технологии” има подпомагащи функции основно във връзка с актуализиране на 

информацията на официалния сайт на община Враца и осигуряване на актуална 

информация на информационните табла в общината. 

Изпълнението на възложените функции е на много добро ниво, което показва, че 

община Враца има развит капацитет за управление на отпадъците.  

Функции по политиката за отпадъците. Както се вижда от прегледа на възложените 

функции, Отдел ПИОС има основна отговорност за разработване на политиката в 

областта на отпадъците, включително общинските програмни и нормативни документи 

за управление на отпадъците. Съгласно изискванията на националното законодателство 

за отпадъци, общината има задължение да разработва общинска програма за 

управление на отпадъците (чл.52 от ЗУО) и наредба за управление на отпадъците (чл. 

22 от ЗУО). Община Враца е приела Програма за управление на отпадъците 2004-2015 

г., а веднага след издаване на Указанията за изготвяне на общински програми за 
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управление на отпадъците от МОСВ през 2015 г. общината пристъпи към разработване 

на нова програма в съответствие с изискванията на приетия през 2012 г. ЗУО. Приета е 

и Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на 

територията на община Враца, която своевременно е изменена и допълнена след 

влизане в сила на новия ЗУО през 2012 г. за отразяване на изискванията на закона. 

Функции по предоставяне на услуги. За предоставяне на услугите за събиране, 

включително разделно, транспортиране и третиране на отпадъците община Враца 

прилага много добра практика на комбинация от няколко подхода за организация и 

изпълнение на дейностите: 

- чрез структурни звена в общинската администрация, 

- чрез възлагане на външни изпълнители по реда на ЗОП, 

- чрез сключване на договори с организации по оползотворяване и с лица с 

разрешителни за дейности с отпадъци  по ЗУО. 

Функциите за предоставяне на услугите са ясно разпределени, като общинската 

администрация  има основно организационни, регулиращи и контролни функции. 

Отговорностите на външните изпълнители са разписани в Наредбата за поддържане на 

чистотата и управление на отпадъците на територията на община Враца и в договорите 

с изпълнителите. Изпълнението на функциите е добро, което се потвърждава от факта, 

че община Враца е осигурила изпълнение на почти всички услуги, свързани с 

управление на отпадъците, с изключение на разделно събиране и третиране на 

биоразградимите отпадъци, за които обаче общината вече е предприела начални 

действия за тяхното осигуряване (вж. Анализ на съществуващи схеми за събиране, 

транспортиране и третиране на отпадъците).   

Функции по наблюдение и контрол. По отношение на контролната дейност липсват 

систематизирани данни относно изпълнението и наложените санкции през 

анализирания период, което затруднява оценката на ефективността на контролната 

дейност относно управление на отпадъците, както и относно профила на 

нарушителите.  

Информационно обезпечаване на управлението на отпадъците. В община Враца няма 

вътрешноведомствена уредба на информационното обезпечаване в областта на 

управление на отпадъците и не са възложени конкретни отговорности на никое звено в 

общинска администрация, а функциите са разписани в длъжностните характеристики. 

Разпоредби относно информационното обезпечаване съществуват в Наредбата за 

поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на 

община Враца, относно задълженията на лицата и организациите, извършващи 

дейности с отпадъци, за предоставяне на информация в общинска администрация, 

образците, по които се предоставя информация. 

Информационното обезпечаване на управлението на отпадъците в общината е на добро 

равнище. Общината е въвела база данни относно количествата отпадъци по видове, 

добра отчетност относно дейностите по събиране и извозване на отпадъците, вкл. за 

събраните количества битови отпадъци по населени места, за управление на договорите 

с изпълнители на дейностите, за съхранение и обработка на констативни протоколи и 

други. В общината се генерират голям обем документи в процеса на изпълнение на 

политиката за управление на отпадъците – регистри, програми и планове, заповеди на 

кмета, договори с външни изпълнители, отчети от изпълнителите на дейности и от 

общината до ИАОС, РИОСВ и НСИ, протоколи, справки, кантарни бележки и т.н. 

Информацията се събира в различни звена в общинската администрация, разпределени 

в различни дирекции и отдели в специализираната и в общата администрация. 
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Взаимодействието се осъществява основно на базата на документооборота, често на 

хартиен носител. Наличната информация в различните звена е организирана по начин, 

който не винаги позволява сравнителен анализ на данните. Независимо от 

постигнатото, липсва единна информационна система за управление на отпадъците, 

която да обхваща и стандартизира целия процес по управление на отпадъците, 

позволявайки автоматизирано управление на данните и улеснявайки изготвянето на 

отчети, справки и др. Липсват данни за набиране на качествена информация от страна 

на общината чрез провеждане на периодични допитвания чрез анкети или друга форма 

до населението относно тяхното мнение и препоръки за предоставяните услуги по 

управление на отпадъците. 

Информиране и привличане на обществеността. Основна отговорност относно 

информиране на обществеността има отдел ПИОС, подпомаган от Отдел “Център за 

административно обслужване и информационни технологии” основно във връзка с 

актуализиране на информацията на интернет страницата. Анализът на информирането 

на обществеността относно управление на отпадъците в община Враца показва, че 

изпълнението на тези функции е на добро равнище. 

9.8.2 Човешки ресурси функциите за управление на отпадъците 

В община Враца пряко отговорни по въпросите, свързани с управление на отпадъците, 

са служители от отдел ПИОС. В отдела работят девет служители, в т.ч. един началник 

отдел, като отговорни по въпросите за отпадъците са трима експерти, съвместяващи 

тези функции с други функции по опазване на околната среда.   

Няма точно определен брой служители в другите дирекции с възложени отговорности, 

свързани с управление на отпадъците. Финансово, административно, правно и 

информационно подпомагане на дейността на служителите от специализираната 

администрация се осигурява от служители от дирекциите в общата администрация. 

Във връзка с функционирането на РСУО регион Враца, началник отдел ПИОС и 

гл.експерт „Екологични инвестиции“, както и старши юристконсулт от Дирекция 

„Административно-правни дейности” подпомагат и осигуряват дейността на РСУО. 

Функции, свързани с управление на отпадъците, имат и кметовете на кметства, които 

имат задължения да предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната  

среда и да организират изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на 

общината, отнасящи се до територията на кметството. 

В количествено отношение служителите са недостатъчни за изпълнение на 

възложените функции за управление на отпадъците на територията на община Враца и 

в регионалната система, което води до тяхната свръхнатовареност. Необходими са 

допълнителни човешки ресурси, вкл. за обезпечаване на контролната дейност. 

Целесъобразно е към общинска администрация да се създаде инспекторат, който да 

осъществява контролни функции, като това може да бъде или само във връзка с 

отпадъците, или за контрол по изпълнение и на други общински наредби. 

Не се идентифицират проблеми, свързани с набиране и назначаване на персонал в 

структурните звена в общата и специализираната администрация.    

Политиката за повишаване на квалификацията на служителите в община Враца се 

изпълнява от отдел „Човешки ресурси” в Дирекция „Административно обслужване и 

информационни технологии”. Отделът организира и контролира обучението и 

развитието на персонала, като предлага и реализира програми за обучение и 

професионална квалификация за служителите; изготвя анализ на потребностите от 
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обучение на служителите; води регистър на проведените обучения и получените 

сертификати от общинските служители. 

Квалификацията на служителите в отдел „Публични инвестиции и околна среда“ е 

много добра и подходяща за изпълнение на функциите. Всички експерти са с висше 

образование. Повишаването на квалификацията на служителите се осъществява 

основно по два начина - чрез планови обучения, провеждани в Института по публична 

администрация, и чрез участие в специализирани обучения за повишаване на 

квалификацията и опита в рамките на изпълнявани проекти за управление на 

отпадъците на общината и програми на други институции. През анализирания период 

служители от отдела са участвали в семинари, организирани от МОСВ, НСОРБ, 

АСЕКОБ и други организации по различни теми, свързани с управление на отпадъците.  

Анализът показва, че материално-техническата и информационната обезпеченост на 

отдел ПИОС и на другите звена с функции за управление на отпадъците в общата и 

специализираната администрация е на добро ниво. Служителите разполагат с 

необходимите помещения, офис оборудване и компютърна техника за работа. Като 

проблемна се оценява липсата на ресурси за мобилно видеонаблюдение за контрол и за 

осигуряване на автомобил за контролната дейност на терен. 

9.8.3 Изводи и препоръки 

 Община Враца е развила добър капацитет в областта на управление на 

отпадъците.  

 Възложените с нормативната уредба правомощия и задължения на кмета на 

общината са напълно обезпечени чрез функциите на административните звена в 

общинската администрация. Разпределението на функциите в общинската 

администрация е ясно и няма припокриване на функции както в хоризонтален, 

така и във вертикален аспект.   

 Община Враца прилага много добра практика на комбинация от няколко 

подхода за организация и изпълнение на дейностите - чрез общинска 

администрация, чрез договори с изпълнители по реда на ЗОП и чрез договори и 

доброволни споразумения с колективни организации за оползотворяване и с 

лица с разрешителни по ЗУО за дейности с отпадъци. 

 Квалификацията на служителите с функции за отпадъци е много добра и 

подходяща за изпълнение на възложените дейности, което е видно и от добрите 

постижения на община Враца в областта на управление на отпадъците. 

Ежегодно общината прилагат мерки за повишаване на квалификацията чрез 

участие в специализирани обучения. Не се наблюдават проблеми, свързани с 

текучество или затруднения при набиране на персонал.  

 В количествено отношение, броят на служителите в звената за управление на 

отпадъците е недостатъчен, вкл. за обезпечаване на контролната дейност. 

Целесъобразно е община Враца да създаде специализирано звено инспекторат, 

който да осъществява единствено контролни функции – както във връзка със 

спазване на националната и общинската нормативна уредба за отпадъците, така 

и по изпълнение на други общински наредби. Инспекторатът следва да бъде 

обезпечен с необходимия персонал и материално-технически ресурси - техника 

за мобилно видеонаблюдение, автомобил за контролната дейност на терен и 

други. 
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 Целесъобразно е община Враца да изгради единна информационна система за 

управление на отпадъците, която да обхваща всички процеси и да позволява 

автоматизирано управление на данните, улеснявайки изготвянето на отчети, 

справки и др. Липсват данни за набиране на качествена информация от страна на 

общината чрез провеждане на периодични допитвания чрез анкети или друга 

форма до населението относно тяхното мнение и препоръки за предоставяните 

услуги по управление на отпадъците. 

9.9. Информиране на обществеността    

Ключово значение за успеха и постигане на целите на общинската политика  за 

отпадъците в съответствие с йерархията за тяхното управление има подходящо 

информиране на обществеността и провеждане на разяснителни дейности за 

повишаване на осведомеността относно необходимостта и ползите от намаляване на 

количеството генерирани отпадъци и разделното събиране на отпадъците. 

Предмет на този анализ е информационната политика и работата с обществеността и 

бизнеса по въпросите, свързани с образуване и управление на отпадъците. 

Община Враца има дългогодишен опит и устойчива практика за информиране на 

обществеността и провеждане на публични обсъждания и консултации във връзка с 

планиране и изпълнение на общинските политики, включително в областта на опазване 

на околната среда и управление на отпадъците. Информирането на обществеността се 

разглежда като важен приоритет в общинската политика за околна среда и е включено 

като мярка в Общинската програма за опазване на околната среда 2010-2014 г. и в 

Програмата за управление на отпадъците за периода 2004-2015 г.  

Общината провежда обществени обсъждания, кръгли маси и други форми на допитване 

до различни групи заинтересовани страни във връзка с приемане на стратегически и 

програмни документи, както и местни наредби. 

Общината е сред малкото общини, които поддържат на интернет страницата си секция 

„Екология“, в която се публикува систематизирана и актуална информация, вкл. във 

връзка с управление на отпадъците. Този подход улеснява достъпа на гражданите до 

информация за предоставяните от общината услуги в разглежданата област. В секция 

„Екология“ се публикува актуална информация относно: 

 Общинско екологично законодателство  

 Заповеди на кмета на община Враца  

 Инвестиционни намерения, извършваните ЕО и ОВОС и покани за обществени 

обсъждания 

 Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Враца, вкл. 

протоколи от общите събрания на РСУО; описание на инсталации и съоръжения 

на регионалното депо за неопасни отпадъци и др. 

 Сключени договори от община Враца с екологична насоченост 

 График за измиване и дезинфекция на съдовете за битови отпадъци 

 Схеми на райони и график за организирано транспортиране на смесени битови 

отпадъци 
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 Схема за разположение и график за обслужване на съдовете за разделно събрани 

текстилни отпадъци 

 Схема за разположение и график за обслужване на цветните контейнери за 

разделно събиране на рециклируеми отпадъци от опаковки от хартия, картон, 

пластмаса, метал и стъкло 

 Регистър на площадките за безвъзмездно предаване на отпадъци от 

домакинствата, вкл. списък на видовете отпадъци, приемани на всяка площадка   

 Организирани от общината кампании във връзка с отпадъците  

 Друга актуална информация 

Паралелно с информацията за местата за предаване на разделно събрани потоци 

отпадъци, общината  публикува допълнителни разяснения относно необходимостта от 

разделното събиране на конкретни видове битови отпадъци, значението на символите, 

използвани за маркиране, и начините на обезвреждането им с цел повишаване на 

обществената информираност относно управление на отпадъците.    

В община Враца съществува устойчива практика за привличане на жителите в 

изпълнение на малки инвестиционни проекти, осъществявани на територията на 

общината. От девет години ежегодно Общински съвет Враца отделя финансови 

средства в общинския бюджет за осъществяване на Програма „Малки граждански 

инициативи“. Целта на Програмата е да се утвърдят социални практики в грижата за 

опазване, възстановяване и обогатяване на околната среда. Граждански инициативни 

комитети и етажни собствености могат да кандидатстват с проекти в размер до 3000 

лв., като финансирането е за материали, свързани с изпълнение на проектите, а трудът е 

доброволен. В рамките на Програмата са реализирани редица проекти, свързани с 

почистване на средата и поддържане и разширяване на зелените площи. През 

последните пет години Общински съвет Враца е одобрил следните средства за 

изпълнение на проекти по програма „Малки граждански инициативи“.  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014  г. 2015 г. 

124 761,30 75 532,52 66 307,38 58218,41 58707,96 

 

Интересът сред жителите за участие в програмата е голям, а намаляващите средства се 

дължат на бюджетни затруднения. 

Община Враца провежда периодични кампании за разделно събиране на отпадъци от 

домакинства, като предварително съобщава видовете отпадъци, график и места за 

събирането им. Така например през последните три години традиционна стана 

кампанията за събиране на ИУЕЕО, която общината инициира и провежда съвместно с 

фирмата, с която е сключила договор за разделно събиране, временно съхраняване и 

транспортиране на ИУЕЕО. Кампанията трае шест дни и има за цел да повиши 

гражданското съзнание и участие относно разделно събиране на масово разпространени 

отпадъци. По време на кампанията се предоставят три възможности за предаване – на 

специално посочена площадка, извозване от домовете и поставени на четири места 

специализирани контейнери. 

За разделно събиране на отпадъците от опаковки община Враца разчита основно на 

партньорство с организацията за оползотворяване „Екопак България“ АД, в договора с 

която подробно са изброени видовете кампании, които организацията трябва да 

осъществява на територията на община Враца. Осъществяваните дейности включват: 
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 Подкрепа за общината в провеждане на кампанията „Да изчистим България“ 

(ежегодно) 

 Провеждане на съвместна информационна кампания за търговските обекти в 

централните градски райони  (ежегодно) 

 Популяризиране сред децата на книгата „Повелителите на рециклирането“ 

 Кампания „Новите любимци на Враца, които се хранят разделно“ 

 Информационно-образователна кампания „Летящата еко класна стая“ в 3D 

екобус, обхващаща всички ученици от 1-ви до 4-и клас и последна група в 

детските градини на територията на община Враца (ежегодно) 

 „Стани еко герой“ във всички училища в гр. Враца за ученици от 1-ви до 8-ми 

клас (ежегодно) 

Община Враца участва в ежегодната национална кампания „Да изчистим България“, 

като създава необходимата организация за провеждане на кампанията, а след 

приключването й общината публикува информация за резултатите от нея на сайта си. 

Общината редовно участва и в инициативата „Денят на земята“. В периода на 

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (17-25 октомври), община Враца 

отправя покана до училища, представители на бизнеса, институции и жители на 

общината да участват в прояви и реализират идеи за намаляване на отпадъците. За 

училищата общината организира специални образователни инициативи, посветени на 

намаляване на отпадъците (забавни игри, посещения на регионалното депо за битови 

отпадъци и сепариращата инсталация и други). 

В резултат на анализа на текущото състояние относно информационната политика на 

община Враца в сектор отпадъци са изведени следните основни изводи и препоръки: 

 Община Враца има дългогодишен опит и устойчива практика за информиране и 

привличане на обществеността, включително по въпроси, свързани с управление на 

отпадъците.    

 Общината е сред малкото общини, които поддържат на интернет страницата си 

секция „Екология“ с разнообразна и актуална информация относно различни 

аспекти от управление на отпадъците. Този систематизиран подход улеснява 

достъпа до информация и повишава осведомеността на жителите на общината 

относно необходимостта от екологосъобразно управление на отпадъците.   

 Прилагат се много добри практики както за информиране на жителите на общината 

относно предоставяните услуги, така и за привличането им за участие в дейности, 

които допринасят за подобряване на управлението на отпадъците в община Враца.  

 Все още липсват целенасочени кампании за повишаване на общественото разбиране 

за необходимостта от предотвратяване образуването на отпадъци. Не се провеждат 

допитвания сред населението относно тяхното мнение за предоставяните услуги и 

дейности във връзка с отпадъците. Необходимо е общината да разшири работата с 

обществеността и да планира и провежда целенасочени кампании за специфични 

видове отпадъци, като прилага подходящи стимули за специфични целеви групи, с 

цел изграждане на устойчиви екологосъобразни навици и поведение сред 

населението за предотвратяване, намаляване и разделно събиране на отпадъците. За 

целта общината може да използва и натрупаните средства от отчисления по чл.64 от 

ЗУО. 
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9.10. Основни нормативни и програмни документи в сектор 
отпадъци 

Закон за управление на отпадъците (ЗУО) 

Новият ЗУО е приет през 2012 г. Той определя правата и задълженията на централните и 

местните власти, изискванията при трансграничен превоз на отпадъци, изискванията към 

съоръженията и инсталациите за отпадъци, въвежда икономически и регулаторни 

механизми и инструменти за прилагане на законодателството; правила за управление на 

масово разпространените отпадъци; права и задължения на лицата, генериращи отпадъци и 

преработващи отпадъци, определя глобите и санкциите за неспазване на закона. 

Обхват: 

Законът и подзаконовите актове към него се отнасят до следните видове отпадъци: 

 битови отпадъци; 

 производствени отпадъци; 

 строителни отпадъци; 

 опасни отпадъци. 

Законът изрично изключва от обхвата си 11 вида отпадъци, в т.ч. радиоактивни; отпадъци 

от миннодобивната промишленост; отпадъчни води и газове; слама и други естествени 

неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и 

лесовъдството, или за производството на енергия от такава биомаса чрез процеси или 

методи, които не увреждат околната среда и не застрашават човешкото здраве; трупове на 

животни и странични животински продукти и др. 

Ключови разпоредби, произтичащи от ЗУО: 

 Въвежда количествени цели като отговорност на общините за подготовка за 

повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци, включващи най-малко 

хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и от други източници, 

които общините трябва да достигнат, както следва: 

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

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

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

 Въвежда изисквания към общините най-късно: 

 до 31 декември 2013 г. количеството на депонирани биоразградими битови 

отпадъци да се ограничат до 50 на сто от общото количество на същите 

отпадъци, образувани през 1995 г. 

 до 31 декември 2020 г. количеството на депонираните биоразградими 

битови отпадъци да се ограничат до 35 на сто от общото количество на 

същите отпадъци, образувани през 1995 г.  

 Въвежда количествени цели като отговорност на общините за оползотворяване и 

рециклиране на битовите биоотпадъци7: 

 мин. 25% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в региона 

през 2014 г.;  

                                                 
7
 Битовите биоотпадъци са част от биоразградимите битови отпадъци и включват градинските и 

хранителни битови отпадъци от общия поток отпадъци. 
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 мин.  50% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в 

региона през 2014 г.;  

 мин.  75% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в 

региона през 2014 г.. 

 Въвежда цели за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 

отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, включително при насипни 

дейности чрез заместване на други материали с отпадъци, като отговорност на 

възложителите на строителни дейности, както следва: 

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

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

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

 Въвежда детайлни правила и изисквания за сдружаване на общините в регионални 

сдружения за решаване управлението на битовите отпадъци на регионално ниво 

чрез регионални съоръжения и организация. 

 Регламентира отговорността на собствениците на пътища за почистване на техните 

сервитути. 

 Въвежда изисквания към търговски обекти, производствени, стопански и 

административни сгради в населените места над 5000 жители и курортните 

населени места да събират разделно отпадъците от хартия и картон, метал, 

пластмаса и стъкло и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно 

разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и/или на организация 

по оползотворяване.  

 Въвежда икономически инструменти: 

 За извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки 

собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за 

закриване и 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 изпълнят изискванията за 

рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метал, пластмаса и стъкло и с 50% 

- когато се изпълнят изискванията за намаляване на количествата депонирани 

биоразградими отпадъци. 

 Регламентира изискванията и реда за предоставяне на информация за дейности, 

свързани с отпадъци. 

 

Подзаконови нормативни актове, издадени на основание ЗУО 

Приети са редица подзаконови нормативни актове, които регламентират задължения за 

институциите, физическите и юридическите лица. Основните актове, които имат 

отношение към дейностите на общините, са: 

 Наредба за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. При избор от 
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общините на площадки за разполагане на депа и други съоръжения за отпадъци 

трябва да се съобразят с техническите изисквания към площадките, посочени в 

Наредбата. 

 Наредба  за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и 

други съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци. При изграждане 

от общините на депа и други инсталации и съоръжения за отпадъци те трябва да 

включат в документацията за избор на изпълнители на договорите за 

изграждането и за последваща експлоатация на инсталациите и съоръженията 

съответните технически условия и изисквания, заложени в наредбата. 

 Наредба за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на 

инсталации за изгаряне и за съвместно изгаряне на отпадъци. Наредбата се 

отнася и за изгаряне на битови отпадъци в инсталации на общините. Определя 

реда за получаване на разрешения  за дейностите по изгаряне на отпадъци, 

изискванията за приемане на отпадъци в инсталациите, условията за 

проектиране, изграждане и експлоатация, вкл. отпадъчните газове във въздуха и 

съответните емисионни норми, изискванията към остатъците от изгарянето и 

др. 

 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистване на 

отпадъчни води чрез употребата им в земеделието. При оползотворяване на 

утайките от пречиствателните станции на общините за отпадъчни води от 

населените места, операторът на който е възложена с тази дейност трябва да 

осигури изискванията на наредбата относно качеството на утайките, когато се 

използват в земеделието, осигуряването на проби и мониторинг. 

 Наредба за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Тази 

наредба е от много съществено значение за общините, тъй като определя 

размера на отчисленията за депониране и за закриване на депата (т.нар. 

екотакси за депониране) до 2020 г. които заплащат общините, реда за тяхното 

превеждане и възможностите за използване на приходите от отчисленията от 

общините, както и случаите, в които общините се освобождават от заплащане. 

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. С тази наредба се определят: 

 изискванията към дейностите по събиране, в т.ч. разделно събиране и 

третиране на биоотпадъците;  

 целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците; 

Наредбата задължава кметовете на общини във всеки от регионите за 

управление на отпадъци по чл. 49, ал.9 от ЗУО, да постигат целите за 

разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци: 

 методиките за изчисляване и докладване на целите по чл. 31, ал. 1 от 

ЗУО; 

 редът за разпределението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и по чл. 10, ал. 

1 между отделните общини в регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО; 

Наредбата не се прилага за естествени неопасни материали от селското или 

горското стопанство, вкл. оборска тор, слама, растителни остатъци или 

остатъци от преработка и съхранение на селскостопански продукти, които се 
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използват в земеделието и за утайки от пречиствателни станции за отпадъчни 

води от битови източници 

 Наредба за третиране на биоотпадъците. Наредбата регламентира основните 

критерии за третиране на биоотпадъците, включително изискванията за качество на 

компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител и 

стабилизираната органична фракция от МБТ. Определени са условията при които 

компостът и ферментационният продукт престават да бъдат отпадък и могат да 

бъдат пуснати свободно на пазара. Наредбата включва изискванията за вземане на 

проби за качество на материалите, получени при третиране на биоотпадъците, както 

и минимални изисквания за етикетиране и областите на употреба на крайните 

продукти от биологичното третиране на биоотпадъците. Изискванията на наредбата 

са от съществено значение за общините, които ще изграждат системи за третиране 

на биоотпадъците и ще произвеждат компост. 

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни 

рециклирани материали. 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, включително когато 

общините се явяват възложители на строителните дейности. 

 Наредба за класификацията на отпадъците. Наредбата въвежда европейската 

класификация на отпадъците, задължителна за прилагане и от общините.  

 Наредба за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите 

по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Наредбата определя 

изискванията за предоставяне на НСИ и ИАОС на информация относно отпадъците 

и съоръженията и инсталациите за отпадъците, включително информация и от 

общините. 

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 

опасни отпадъци. Изискванията се отнасят и за общините, когато 

осъществяват/възлагат дейности с производствени и опасни отпадъци. 

 Шест отделни наредби за управление на масово разпространените отпадъците 

от: опаковки, електронно и електрическо оборудване, излезли от употреба 

моторни превозни средства, батерии и акумулатори, отработени масла, 

автомобилни гуми. Наредбите поставят изисквания към производителите и 

вносителите на съответните продукти, които след тяхната употреба се превръщат в 

отпадъци, и определят възможните начини за прилагане на принципа „отговорност 

на производителя”. В наредбите са посочени и известни ангажименти на кмета на 

община с оглед изграждане на системите за разделно събиране на посочените 

отпадъци и намаляване на количествата отпадъци, депонирани на общинските депа:  

 сключва договори с организация по оползотворяване на отпадъци от 

опаковки или с лице, притежаващо разрешително по ЗУО за изграждане на 

системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията 

на общината 

 осигурява местата за поставяне на съдовете за разделно събиране на 

отпадъците от опаковки, задължително за курортните населени места и 

населените места над 5000 жители. В Наредбата са посочени минималният 
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общ обем на съдовете за разделно събиране на всеки 400 жители и 

изискванията за разполагането на съдовете. 

 осигурява и организира подходящи мерки за недопускане на посегателства и 

кражби от контейнерите за разделно събиране на отпадъците от опаковки 

 съдейства при подготовката и провеждането на разяснителните кампании на 

организациите по оползотворяване 

 определя местата за събиране на излезли от употреба гуми, когато се 

разполагат върху общински терен и информира обществеността за 

местоположението им и условията за приемането на гумите 

 съдейства за събирането и съхраняването на излезлите от употреба гуми и 

предаването и за оползотворяване и обезвреждането им, съгласно условията 

на договор с организация за оползотворяване на гуми или с лица, 

индивидуално изпълняващи задълженията си, ако общината е сключила 

такъв договор 

 определя местата по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО на територията на общината за 

предаване на ИУМПС в съответствие с програмата по чл. 52, ал. 1 ЗУО и 

наредбата по чл. 22 ЗУО 

 организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл. 143, ал. 7 и 8 Закона 

за движение по пътищата и предаването им в центрове за разкомплектуване, 

за което уведомява звеното "Пътна полиция" при областната дирекция на 

Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС. 

 извършва дейностите по предходните две точки, като сключва договор с. 

организации по оползотворяване на ИУМПС и с лица, които изпълняват 

задълженията си индивидуално.Кметовете на общини с районно деление 

могат да сключват договори за всеки район поотделно 

 организира контрола за изпълнението на договори с организации по 

оползотворяване или с други лица притежаващи разрешения по ЗУО, 

свързани със системите за разделно събиране на масово разпространените 

отпадъци. 
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2. Програмни документи 

Програмните документи на национално ниво представляват пакет от Национален план 

за управление на отпадъците до 2020 г. и Национална програма за предотвратяване на 

отпадъците, като част от националния план, които имат хоризонтален характер и се 

отнасят за всички отпадъци в обхвата на Рамковата европейска директива за 

отпадъците. Разработени и одобрени са още три национални програмни документа, 

които анализират ситуацията и очертават целите и мерките за управление на три 

специфични отпадъчни потока, които изискват специално внимание с оглед 

привеждане на управлението им в съответствие с европейските и национални 

изисквания и принципи. 

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

програма за предотвратяване на отпадъците, като неразделна част от плана 

Основна цел на НПУО 2014-2020 г. е да прекъсне връзката между икономическия 

растеж и отпадъците като подобри йерархията на управлението на отпадъците чрез 

разработване за първи път на подпрограма и мерки за предотвратяване на образуването 

на отпадъците, постави конкретни количествени цели за подготовка за повторна 

употреба, рециклиране и друго оползотворяване на конкретни потоци отпадъци. 

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

програма за предотвратяване на отпадъците, неразделна част от Плана, са приети с 

Решение № 831 на Министерския съвет от 22.12.2014 г.     

Националният стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите 

отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г. е първият план за страната, в 

който систематично се осъществява задълбочен анализ на проблемите за околната 

среда в резултат на депонирането на биоразградимите отпадъци, дефинира проблемите 

и идентифицира необходими мерки (административни, нормативни, финансови и др.) 

за преодоляване на проблемите и за изпълнение на целите за поетапно намаляване 

депонирането на тези отпадъци и увеличаване на тяхното рециклиране и 

оползотворяване. Очаква се в резултат на изпълнението на плана до 2020 г. да бъде 

предотвратено депонирането на над 5 млн.т. биоразградими отпадъци.  Допълнителен 

ефект се постига от заместването на фосфатни торове в земеделието с компост. 

Мерките от плана са заложени и като ключови за постигане на целите на Третия 

национален план за действие по изменение на климата 2013-2020 г. за намаляване на 

емисиите на парникови газове от сектор „отпадъци”.  

Национален стратегически план за управление на отпадъците от 

строителството и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-

2020 г. е също първи за страната план в разглежданата област. В резултат на детайлни 

анализи на съществуващата ситуация, планът определя за първи път мерки 

(административни, нормативни, финансови и др.) за увеличаване на рециклирането и 

оползотворяване на този поток отпадъци, който в страната основно се депонира. 

Главната стратегическа цел на плана е до 2020 г. да се намали вредното въздействие на 

строителните отпадъци върху околната среда чрез достигане на поне 70% ниво на 

рециклиране на строителните отпадъци. В изпълнение на мерките от плана са приети 

разпоредби в ЗУО от 2012 г. и е разработена и приета Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани строителни материали. 

В процес на подготовка и изпълнение са и инсталации за рециклиране на строителни 

материали като част от интегрираните регионални общински системи за управление на 

отпадъците.   
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МОСВ одобри и публикува през 2014 г. Национален стратегически план за управление на 

утайките от ПСОВ  до 2020 г. Основната цел на този документ е да осигури рамката за 

планиране на национално ниво, като осигури разумен подход при определянето и 

прилагането на адекватни мерки за оползотворяване и обезвреждане на утайките в рамките 

на съществуващата законодателна рамка, като се вземат предвид географските, 

обществено-икономическите и демографските условия в България.  

Предмет на стратегическия документ е цялото очаквано количество образувани утайки от 

ГПСОВ в България до 2020 г. за което са предвидени национални цели за оползотворяване 

и пакет от мерки за тяхното постигане в краткосрочен (до 2016 г.), средносрочен (до 2018 

г.) и дългосрочен (до 2020 г.) план. Междинните години отчитат задължителното 

разширяване на дейностите, свързани със събирането на отпадъчни води и изграждането 

на пречиствателни съоръжения в населени места с над 2 000 жители, които трябва да бъдат 

завършени до края на 2016 г. Новата инфраструктура ще увеличи необходимостта от 

третиране на по-големи количества утайки след 2016 г. 

Съгласно стратегическите насоки на този план, йерархията за управление на 

отпадъците налага следния ред от приоритети при вариантите за управление на утайки: 

- основният приоритет е рециклирането на утайки или повторната им преработка 

във форма, позволяваща безопасното използване или рециклиране на ценните им 

съставки (хранителни вещества) като вторични източници;  

- при невъзможност да се осигури безопасна употреба на утайките или 

оползотворяване на ценните съставки, те трябва да бъдат използвани за 

производство на енергия и като заместител на невъзобновяеми източници на 

енергия,  

- само там, където горепосоченото не е осъществимо и временното съхранение на 

утайки не увеличава възможностите за тяхното използване в близко бъдеще, те 

могат да бъдат обезвредени в специално изградени депа при подходящ контрол.  

Въз основа на направените анализи и изводи прилагането на националния 

стратегически план за управление на утайките от ГПСОВ в България за периода 2014-

2020 г. трябва да осигури следните национални цели, които не са законодателство, 

регламентирани на европейско или национално ниво, но съответстват на йерархията 

на управление на отпадъците и ефективно използване на ресурсите и опазване на 

околната среда: 

Рециклиране и материално оползотворяване на следните количества образувани утайки 

от ГПСОВ до 2020 г.: 

 

 

2020 г. 55% до края на 2016 г. 

Енергийно оползотворяване на следните количества образувани утайки от ГПСОВ 

до 2020: 

 

 

 

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


