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I. РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

 

 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

                                        
 
Настоящата “Програма за управление на отпадъците на Община Хисаря” е 

разработена на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка 

с чл.15, ал.1, т.3, чл.57 и чл.59 от Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС).  

Програмата за управление на отпадъците на територията на община 

Хисаря 2016-2020 г. е съобразена с Националния план за управление на отпадъците 

(НПУО 2014-2020 г.), приет от Министерският съвет на 22.12.2014 г. Националният план е 

съобразен с изискванията на Директива 2008/98/ЕО за отпадъците, като са отчетени 

общите принципи за опазване на околната среда като предпазни мерки и устойчивост, 

техническа осъществимост и икономическа приложимост, опазване на ресурсите, както и 

въздействие върху човешкото здраве, икономиката и обществото. 

Съгласно действащия Национален план за управление на отпадъците (НПУО 2014-

2020г.) община Хисаря е включена в регион за управление на отпадъците –Регионално 

депо  Карлово и е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците „Карлово”, 

в което влизат общините: Карлово, Сопот, Хисаря и Калояново. 

Настоящата Програма е насочена към подобряване на организацията за управление 

и намаляване количеството на образуваните отпадъци в община Хисаря и създава 

необходимите предпоставки за успешна реализация и финансиране на планираните мерки 

и дейности. Програмата има за цел отразяване на актуалното състояние и планиране на 

дейностите с отпадъците на територията на община Хисаря, в съответствие с действащите 

нормативни изисквания. Разработването й се базира на наличните данни за отпадъците, 

резултатите от проведени проучвания на системите за управление на отпадъците в 
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общината, както и на анализ на възможностите за финансиране на планираните дейности. 

На база на събраните данни са направени експертни предложения и прогнози за развитие 

на инфраструктурата и практиките за управление на отпадъците. 

Ключов елемент на програмата е спазването в приоритетен ред на йерархията  за 

третиране на отпадъците: 

Предотвратяване образуването на отпадъци; 

Рециклиране, повторна употреба или извличане на вторични суровини и енергия; 

Екологосъобразно обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези отпадъци, за 

които е невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени. 

При разработването на програмата са отразени промените в нормативната уредба и 

фактическите условия породени от стремежа на Община Хисаря за постигане на устойчиво 

управление на отпадъците. 

 

1.1.Обхват на програмата 
 

Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на 

общините и компетенции на кмета, съгласно разпоредбите на Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и техните подзаконовите 

нормативни актове. Изготвянето на Програмата е в съответствие и с Методическите 

указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците утвърдени 

със Заповед №РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите. 

В обхвата на настоящата Програма попадат дейностите, свързани с формираните на 

територията на община Хисаря отпадъци, изведени и приоритизирани на база 

идентифицираните проблеми, които общинското ръководство трябва да реши, за да се 

постигне екологосъобразното им управление. 

Програмата разглежда процесите от образуването на отпадъците до тяхното крайно 

обезвреждане, а именно: 

видът на отпадъците и тяхното образуване; 

количества и характеристика на отпадъците; 

начин на събирането и използвани съдове; 

транспортиране и използвана техника; 

рециклиране и оползотворяване; 

обезвреждане на отпадъците. 

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

Хисаря е изготвен анализ на съществуващото състояние по отношение дейностите, 

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

целите за периода 2017-2020 г. Разработен е План за действие, в който са посочени 

необходимите мерки в близка и в средно-срочна перспектива, отговорните институции и 

необходимите финансови средства за обезпечаване на планираните дейности. 

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

следните обстоятелства: 

промяна на нормативнатауредба; 

промяна на фактическата обстановка; 

припромяна на обхвата на регионалната система; 

по препоръка на компетентните органи; 
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1.2.Принципи  
 

При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в Програмата, се 

спазват 

основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в общата европейска и 

национална политика в тази област, както и основните принципи, на които се основава 

Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.: 

 

„Устойчиво развитие” - използване на природните ресурси по начин, който не ги 

унищожава или уврежда и не ограничава възможността да бъдат използвани от 

бъдещите поколения. 

 

„Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, 

където това е възможно. 

 

„Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани 

и избягвани на възможно най-ранен етап за предотвратяване на 

замърсяването. 

 

„Йерархия на управлението на отпадъците” - описва предпочитаната 

последователност на операциите и дейностите с отпадъците в йерархичен ред - 

предотвратяване; рециклиране, повторна употреба и екологосъобразно обезвреждане. 

 

„Разширена отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща” – лицата, които 

образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната 

среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните 

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

степен на защита на околната среда и човешкото здраве. 

 

„Интегрирано управление на отпадъците” - комплекс от законодателна, 

институционална и технологична дейност, целяща предотвратяване образуването на 

отпадъци или тяхното редуциране чрез рационално оползотворяване изразяващо се в 

повторната им употреба и увеличаването на рециклирането им. 

 

„Близост” и „Самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани 

възможно най-близко до мястото на тяхното образуване. 

 

„Участие на обществеността” – 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. 
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2. Кратка характеристика на община Хисаря 

 

 

 
 

2.1.Територия, релеф, климат 
 

Община Хисаря  е разположена върху южните склонове на Средна гора , най-

северните части на Тракийската низина. Преходът на Средна гора към Горнотракийската 

низина е плавен с общ наклон на юг, което го прави леснодостъпен за нуждите на 

отдиха. 

Общината е разположена в северната част на южния централен регион на 

България и отстои средно на 40 км от Областния център – гр. Пловдив. 

Общата площ на Община Хисаря е 549 км2 , от които 206 км 2 са горски фонд и 

13 км2 населено място. Останалата площ е главно селскостопански фонд. Средната 

надморска височина на района е 350 м. над морското равнище. 

Релефът на района е формиран от южните склонове на Средна гора, който на юг 

постепенно преминава в Горнотракийската низина. Най – високите върхове на планина 

Средна гора в близост до Хисаря са -  в. Богдан /1 604 м / и в. Алексица /1 530 м/. 

Същинска Средна гора, която заема най-високия дял на планината се отличава 

със заоблено и плоско било. Докато на север се спускат стръмни склонове, обрасли с 

гори, то южните са по-полегати и постепенно прехождат в Маричината низина. 

Ядрото на Същинска Средна гора е изградено от средногорски гранит. Западната 

част на Сърнена Средна гора и билните части на Същинска Средна гора притежават 

същия строеж. 

Високометаморфната кристалинна серия на Средна гора е представена от 

гранитен батолит, вложен предимно в гнайси и амфиболити. 

Сепонски варовици и мергелни вулканити представят кредата, която има много 

по-голямо разпространение. Най-широко същата е разпространена по южните склонове 

на Средна гора. 

Тракийската низина има разнороден строеж. Най-отдолу се откроява 

кристалинната основа, която е неравномерно потънала и покрита с по-млади наслаги. 

Територията на Община Хисаря попада изцяло в преходно – континенталната 
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подобласт на европейската континентална област. Най – съществена нейна особеност е 

преходният и характер, като в едни години превес има субтропичното влияние на 

Средиземноморието, а в други – средноевропейският континентален климат. 

Зимата е мека и топла. Снегът се задържа средно годишно 27 дни. Пролетта е 

сравнително ранна и топла. Започва около 4 март и продължава до коло 1 май, когато 

започва лятото. Климатичните условия на територията през лятото са сравнително 

смекчени, но въпреки това и тук през Юли и Август, през обедните часове 

температурите са високи, влажността  ниска и ветровете слаби.  

Абсолютната максимална температура измервана в Хисаря е 39,6 оС. 

Есента е слънчева, топла и тиха и продължава до около 30 Октомври. Мъглите са 

срвнително малко – средно годишно 29 дни. 

Поради дъждовната сянка на планините Средна гора и Стара планина, средните 

годишни валежи са малко и възлизат на 500 л/м2. Територията на Общината е 

защитена от студените въздушни маси от мощната верига на Стара планина, 

Ихтиманска и Същинска средна гора. Това влияние се изразява в известно разливане на 

студените въздушни фронтове от северозапад и север. В резултат на това влияние 

преобладаващите ветрове са източните със средна годишна скорост 1,1 м/сек, за 

разлика от прилежащите на комплекса южни територии, където основния принос на 

въздушни маси е от запад. Силните и бурни ветрове са рядкост, като 80 % са със 

скорост от 0 до 1 м/сек. Тези скорости са благоприятни зимно време, но през лятото 

големият процент затишие е една от причините за прегряване на средата. 

В петрографско отношение Хисарската котловина се състои от различен по вид и 

състав гранит, гранитогнайс, малко варовик и механически седименти. По произход 

механическите седименти са алувиални и делувиални, а на отделни места и плиоценски. 

Повърхностните скали са силно изветрени и не особено силни при използването им за 

строителен материал. В северната и в северозападната част на котловината скалите 

достигат до повърхността на земната кора, поради което почвите са каменисто-

песъкливи, водопропускливи и слабо плодородни. 
На територията на Общината няма свлачища и срутища. Ерозията е застъпена 

частично сред южните склонове на Средна гора. Карст не се среща. Повсеместни 

детайлни проучвания за установяване на физизико-механичните показатели на почвите 

не са извършвани. 

Община Хисаря не е богата на полезни изкопаеми. На територията й има 

ограничени находища на гранит в гр. Хисаря, които в момента не се използват. 

   

 2.2. Води 
 

Минералните води от гр.Хисаря, с.Старо Железаре и с.Красново се използват за 

пиене и за лечението на бъбречно-урологични, жлъчни, стомашно-чревни, чернодробни 

заболявания, на опорно-двигателния апарат.Хидроминералните ресурси на минералните 

извори в общината са 62.10 л./сек , а в качествено отношение са еднородни. Всички 

попадат в категорията на слабо минерализираните термални води. Това са води с 

минерализация под 1 мг/л.. 

Водоизточниците са сондажни и каптажни.Дълбочината на сондажите в гр. Хисаря 

е от 300 до 600 м., а в с. Красново е 160 м..Дълбочината на каптажите в гр. Хисаря е от 4 

до 32 м., а в с. Красново е 8 м.. 

Хидроложката система в района на Община Хисаря се определя от реките 
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”Стряма”, ”Калаващица”, ”Пикла”, “Пясъчник”. Те имат постоянен дебит и голяма 

водосборна площ.Хидроложките условия се определят от подпочвени води, от които чрез 

тръбни и шахтови кладенци се водоснабдява населението, а за напояване са изградени 

хидротехнически съоръжения – язовирите – с общ брой 57. 

 

2.3. Въздух 
 

Община Хисар попада в преходно-континенталната климатична област на 

България, обхващаща Горнотракийската низина, Подбалканските полета, котловинните 

полета по средното течение на р. Струма и и най - източните части на Северна България 

без Черноморското крайбрежие. 

Средната годишна температура на въздуха е 11.5 0С. 

Средна лятна температура 21.4 0С, а средна зимна температура 1.1 0С. 

Минималните януарски температури  -10о С, -11оС. 

Температурните инверсии не са характерни, макар че се срещат в по - ниските 

части на низината. 

Абсолютната максимална температура за гр. Хисаря е 39,6 оС. 

Средната годишна температура на водата е 240С – през лятото 25 0С, през зимата 20 
0С. 

Територията на общината е защитена от студените въздушни маси от Стара 

планина, Ихтиманска и Същинска средна гора. Силните и бурни ветрове са рядкост, 

като 80 % са със скорост от 0 до 1 м/сек. Тези скорости са благоприятни зимно време, 

но през лятото големият процент затишие е една от причините за прегряване на 

средата. 

 
Качество на въздуха в приземния слой от атмосферата. 

На територията на Община Хисаря няма стационарни пунктове за контрол на 

качеството на атмосферния въздух /СПККАВ/. 

Според изготвения в съответствие с изискванията на Наредба № 7 към Закона за 

чистотата на атмосферния въздух от РИОСВ – Пловдив списък на районите за оценка и 

управление на качеството на атмосферния въздух от МОСВ /писмо № 2351 от 10.10.2001 

г./ Община Хисаря е включена чл.30, ал.1, т.4 / райони, в които нивата на замърсяване не 

превишават долните оценъчни прагове/ от същата наредба, като класификацията е 

изготвена на базата на статистически данни и теоретични разчети за емисиите от 

съответните сектори на промишлеността, бита и автотранспорта. 

Община Хисаря, както и другите по-малки общини на територията на РИОСВ – 

Пловдив, има незначителен индустриален потенциал, което не оказва чувствително 

влияние на качеството на атмосферния въздух и не се налага изготвяне на програма 

за намаляване на нивата на замърсителите. 

 

2.4. Гори 
 

Площта на горите на територията на Община Хисаря е 202 кв.км.. Значението на горите е 

многостранно - използват се като строителна и технологична суровина, за водоохранни и 

противоерозионни функции. Горите осигуряват още паша на значителна част от 

селскостопанските животни, листников фураж и сено от голите площи. В горите се 

добиват още значителни количества гъби, горски плодове и билки. 
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Преобладават следните дървесни видове: Бял бор; смърч; бук ; келяв габър; акация ; габър; 

черен бор; дугласка ела ; зимен дъб; благун ; космат дъб; цер; други широколистни видове. 

По бреговете на реките и долната част на склоновете са се настанили някои по-

влаголюбиви видове, като елши, тополи и трепетлики.  

Държавно лесничейство „Хисар“ се намира в централната част на Средногорско-

Краищидската планинска област и отчасти в Горнотракийската низина. Горите и 

горските площи са разположени основно по южните склонове на Същинска Средна гора 

и Сърнена гора. 

 

 
 

2.5.Защитени зони 
 

Защитените зони, находящи се на територията на община Хисаря са следните: 

 

 Защитена местност “Дъбите” – “Конска поляна” 

Местността е обявена за защитена със Заповед № 4526 17.11.1975 год. на МГОПС с площ 

294 ,7 ха, с цел да се запази характерен и забележителен ландшафт на местността , 

включващ вековни букови и дъбови гори с голямо разнообразие на растителни и 

животински видове, ползваща се за отдих и туризъм. Намира се в землището на с. 

Красново, Община Хисар в близост до хижа “Бунтовна” . Охранява се и се стопанисва от 

ДЛ - гр. Хисар под контрола на РИОСВ - Пловдив. 

 Защитена местност “Дебелата кория” 

Находището на блатно кокиче в м.”Дебелата кория” в близост до с.Чернозем, общ. 

Калояново е обявено за защитена местност със Зап.№ 202/11.03.1987 г. на КОПС при МС с 

обща площ 0.4 ха с цел запазването на едно от малкото естествени находища на блатно 

кокиче в България. Защитената територия обхваща част от равнинна гора и се стопанисва 

и охранява от ДЛ - Хисар под контрола на РИОСВ - Пловдив. 
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 Защитена местност “Герена” 

Местността „Герена” в землището на с. Паничери, община Хисар е обявена за защитена 

със заповед №РД-933/28.12.2007г на министъра на околната среда и водите Джевдет 

Чакъров. Целта е да се опази гнездовата колония от сиви чапли, изградена в тополовото 

насаждение, намиращо се в сервитута на напоителен канал. 

Новата защитена местност е с площ 1,7 ха. В нея се забраняват сечи, с изключение на 

санитарни, изкореняване и увреждане на дървесната растителност, строителство, с 

изключение на ремонтни дейности по напоителния канал, палене на огън, замърсяване с 

отпадъци. Санитарните сечи и ремонтът на канала се забраняват през размножителния 

период на птиците – от началото на април до края на юли. Сивите чапли обитават 

землището на село Паничери от 1981 година. Колонията тогава е била разположена в 

местността „Дванадесет дръжкоцветни дъба”, обявена за природна забележителност. С 

годините по-голямата част от дъбовете са загинали и чаплите са се преселили в „Герена” 

 Защитена местност “Чивира” 

Обявено със Заповед № 356/05.02.1966 г. на КГГП за историческо място. 

Прекатегоризирано в защитена местност със Заповед № РД-326/31.03.2003 г. на МОСВ, с 

цел опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт с широколистни горски и 

ливадни съобщества, с обща площ 106,5 ха. Намира се в землището на с.Старосел, община 

Хисар и с. Каравелово община Карлово. Стопанисва се и се охранява от ДЛ – Хисар и ДЛ 

– Карлово, под контрола на РИОСВ – Пловдив. 

 Защитена местност “Барикадите” 

Обявено със Заповед № 77/03.02.1986 г. на КОПС за историческо място. 

Прекатегоризирано в защитена местност със Заповед № РД-332/31.03.2003 г. на МОСВ, с 

цел опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт с широколистни горски и 

ливадни съобщества, с обща площ 119,7 ха. Намира се в землището на с.Старосел, община 

Хисар и гр. Копривщица, област София Стопанисва се и се охранява от ДЛ – Хисар и ДЛ – 

Копривщица, под контрола на РИОСВ – Пловдив и РИОСВ – София. 

Списък на защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000” 

 

Koд на защитена зона Име на защитена зона Тип на защитена зона 

BG0001039 Попинци Защитена зона по директивата за местообитанията 

BG0000444 Река Пясъчник Защитена зона по директивата за местообитанията 

BG0000429 Река Стряма Защитена зона по директивата за местообитанията 

BG0002054 Средна гора Защитена зона по директивата за птиците 

BG0001389 Средна гора Защитена зона по директивата за местообитанията 

BG0002010 Язовир Пясъчник Защитена зона по директивата за птиците 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001039&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000444&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000429&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002054&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001389&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002010&siteType=BirdsDirective
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2.6.Социално-икономическа характеристика 
 

Тенденцията на застаряване на населението в Община Хисаря се запазва /видно 

от представените по-долу данни/. Това довежда до промени в неговата основна 

възрастова структура – разпределение на населението под, във и над трудоспособна 

възраст. Община Хисаря се отличава с висок дял на населението в надтрудоспособна 

възраст и нисък дял на населението в подтрудоспособна възраст.  Влияние върху 

обхвата на населението във и над трудоспособна възраст оказва както остаряването на 

населението, така и законодателните промени в определянето на възрастовите граници 

на населението при пенсиониране. Общата смъртност в областта като трайна тенденция 

е по-ниска от тази за България. Общата смъртност в Хисаря е 23,4‰. Средната гъстота 

на населението е 23.6 д./кв.км. което сравнително ниско сравнение с показателите за 

страната 74,6д./км², а за Пловдивска област – 119,7 д./ км² 
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НСИ – Брой и структура на населението в общината 

 
Община Хисаря 

     (Брой)  
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015  

Население – общо 12 409 12 137 11 929 11 695 11 566  
   Мъже 5 947 5 818 5 709 5 583 5 517  
   Жени 6 462 6 319 6 220 6 112 6 049  

Под трудоспособна възраст 1 263 1 236 1 205 1 169 1 159  
   Мъже 653 640 613 591 585  
   Жени 610 596 592 578 574  

В трудоспособна възраст 6 442 6 358 6 293 6 155 6 104  
   Мъже 3 526 3 469 3 435 3 357 3 336  
   Жени 2 916 2 889 2 858 2 798 2 768  

Над трудоспособна възраст 4 704 4 543 4 431 4 371 4 303  
   Мъже 1 768 1 709 1 661 1 635 1 596  

   Жени 2 936 2 834 2 770 2 736 2 707  

 

През разглеждания период, данните от НСИ показват, че мъжете заемат по-голям 

дял спрямо жените в групите в под и в трудоспособна възраст, за разлика от групата в 

над трудоспособна възраст, където жените са  повече. 

От общия брой на населението на общината 63.2%  живеят в общинския център – 

гр. Хисаря и  36.8%  населяват селата.  За програмата за управление на отпадъците е 

важно да се направи анализ на населението по населени места, за да се проследи дали 

общината попада в хипотези на ЗУО относно прилагане на нормативни изисквания. 

Такива данни са представени в следващата таблица: 

 
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес 

                област ПЛОВДИВ община ХИСАРЯ  

– източник - ГРАО 
--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|ГР.ХИСАРЯ                |       7996|       7042|       6630| 

|С.БЕЛОВИЦА               |        287|        287|        247| 

|С.КРАСНОВО               |        709|        754|        606| 

|С.КРЪСТЕВИЧ              |        340|        379|        291| 

|С.МАЛО КРУШЕВО           |        134|        141|        101| 

|С.МИХИЛЦИ                |        149|        157|        117| 

|С.МЪТЕНИЦА               |         77|         93|         61| 

|С.НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ          |        215|        274|        201| 

|С.ПАНИЧЕРИ               |        833|        849|        708| 

|С.СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ         |        417|        471|        369| 

|С.СТАРОСЕЛ               |       1002|       1027|        871| 

|С.ЧЕРНИЧЕВО              |        329|        412|        287| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |      12488|      11886|      10489| 

                                               дата 15.12.2016 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 2017 – 2020 г. 

 

Община Хисаря 
гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14 

тел: 0337/6 21 80, факс: 0337/6 20 30, e-mail: obhisar@hisar.bg  Страница 17 

 

Основният извод, който може да бъде направен е, че общината попада в 

хипотезата на чл. 33, ал. 1 от ЗУО относно системите за разделно събиране на 

отпадъци по чл. 19, ал. 3, т. 6 и за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които 

обхващат не по-малко от 6 000 000 жители на територията на страната и 

задължително включват всички населени места с население, по-голямо от 5000 

жители, и курортните населени места. Т.е. кметът на общината  отговаря за: разделното 

събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни 

материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. 

Тя не попада в хипотезата чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО: Кметът на общината 

отговаря за осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани 

отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други 

във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на 

общината, и при необходимост в други населени места. 

 

Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече 

навършени години, които са заети или безработни. Равнището на безработица е много 

важен показател за цялостното развитие на всяка една община. 

 

Данни за безработицата – област Пловдив 

Източник:Агенция по заетостта 

 

РАВНИЩЕ  НА  БЕЗРАБОТИЦА,  ПРЕДЛАГАНЕ  И  ТЪРСЕНЕ  НА  ТРУДОВИЯ  ПАЗАР ПО  

ОБЛАСТИ 

        към 31.12.2016 г. 

Област 

Регистрирани  
безработни 

Постъпили 
на работа 

през 
месеца  

Безработни 
до 29 г., 

вкл.  

Безработни 
с 

регистрация 
над 1 г.  

Свободни 
работни места 

Равнище на 
безработица 

 Общо 
през 

декември 
2016 г.  

Прираст 
спрямо 
ноември 
2016 г.  

Заявени 
през 

месеца  

Безработни  
за едно 
работно 
място  

През 
декември 
2016 г.  

Прираст 
спрямо 
ноември 
2016 г.  

(брой) (брой) (брой) (брой) (брой) (брой) (брой) (%) (пункта) 

За страната 261015 3035 13553 37667 99098 9690 8 8,0 0,1 

Пловдив 17588 36 1062 3165 5427 822 8 5,8 0,0 

 

Данни за равнището на безработицата в областта: 

НСИ, МТСП 

 

Год. 

общ брой 

регистрирани 

безработни 

равнище на 

безработица за област 

Пловдив 

2016 17588 5.8% 

2015 23680 7.9% 

2014 27281 9,0% 

2013 30632 10.1% 

2012 30352 10.0% 
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Регистрирани безработни лица в община Хисаря:  

Год. Бр.безработни 

2011 620 

2012 678 

2013 607 

2014 585 

2015 555 

 

Наблюдава се плавен темп на нарастване на броя на заетите лица, което се отнася както за 

Областта, така и в по-малък мащаб  за община Хисаря. 

Между общинския център и останалата част на общината съществуват различия в 

икономическото и инфраструктурното развитие, заетост, доходи, и качество на живот. 

Особено засегнати са отдалечените от общинския център малки населени места, където 

заетостта на населението е основно в селското стопанство. Ниско е равнището на 

средната работна заплата в почти всички отрасли на икономиката на общината. Доходите 

на заетите изостават спрямо нивата в областта. За 2013г., например, средната работна 

заплата за област Пловдив е 698 лв., докато за община Хисаря достига едва 569 лв. и 

тенденцията остава негативна. 

Икономиката на общината е с изразен промишлено-аграрен характер, като силно 

застъпени са туристическата и търговската дейност. Основно активната част от 

населението е заета в обслужващата сфера и обществения и частния сектор. Тя е 

съсредоточена основно в общинския център – гр.Хисаря, който изпълнява и ролята на 

център на зона на локална икономическа гравитация.  Не малка част от населението 

работи в сферата на селското стопанство и промишлените предприятия, а населението в 

извънградските райони се занимава предимно с отглеждането на селскостопанска 

продукция. 

Инфраструктурата е важен фактор, който оказва влияние върху настоящите 

възможности и дългосрочните перспективи за развитие в Община Хисаря. В тази връзка 

особено важна роля играе транспортната инфраструктура. На територията на Общината 

има организиран обществен транспорт за превоз на пътници с автобусен и железопътен 

транспорт. С по-важно значение е автобусният транспорт, който покрива на 100% 

всички населени места на Общината.  

Транспортната обвързаност на Общината с националната мрежа се осъществява 

от близостта на автомагистрала “Тракия”, подбалканската автомагистрала и ЖП 

отклонението от линията Пловдив-Карлово. През териториалната единица преминават 

предимно пътища от ІІ, ІІІ и ІV клас, осъществяващи междуселищни връзки вътре в 

общината, както и съседни общини – Карлово, Калояново и Стрелча. 

Със средства от европейски фондове и националния бюджет е реконструирана 

пречиствателна станция и е модернизирана част от ВиК мрежата на в трите квартала на 

града. На територията на Община Хисар за водоснабдяване са разкрити общо 12 

сондажни кладенци, 9 шахтови и един дренаж.  Водопроводната мрежа в Община Хисар е 

изградена на около 90% - за гр. Хисаря 77,0 км и за селата от общината - 125,9 км. 

Община Хисар се захранва с ел. енергия от подстанции. Електроразпределителна 

мрежа в общината се намира в добро състояние. Поддържа се от EVN България, КЕЦ 

Калояново.  
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2.7 Туризъм 

 
Град Хисаря и община Хисаря е известна туристическа дестинация , която 

разполага с много добра изградена туристическа база, посещавана от хиляди туристи от 

цял свят. Легловата база е заета целогодишно, като се наблюдава силен летен 

туристически сезон по-слаб есенен и пролетен сезон и затихващ зимен сезон . Средната 

заетост на легловата база през 2016 е 42,2% при 40 % за 2014 и 2015 г. 

Броят на категоризираните туристически обекти е 150 с общо 2184 легла. Общия 

брой на легловата база е 3022 в т. ч 712 легла в медицинската база и 120 - в хижи. 
Направения анализ показва, че през последните няколко години (2010-2016) 
възходящият тренд в развитието на туризма се запазва и това ясно се вижда в Таблицата: 

 

 

Сравняването на броя на регистрираните туристи и реализираните нощувки през 

2016 г. с тези през 2015 г. показва, че броя на туристите и нощувките продължавала 

нараства . През 2016 са регистрирани 19522 повече туристи , като е постигнат ръст от 18 

% . Значително по-голям е и броя на реализираните нощувки през 2016 г., които в 

сравнение с тези от 2015 г. са се увеличили с 34219 . Постигнат е ръст от 12 %. 

 

 

II. РАЗДЕЛ ВТОРИ 

 

1. Основни изводи от анализа на състоянието и прогнози за бъдещото 

развитие в управлението на отпадъците 

 
Съгласно Методическите указания на МОСВ за разработване на общински 

програми за управление на отпадъците, са направени анализи на съществуващото 

състояние при управлението на отпадъците в Община Хисаря. По-долу са представени 

ключовите констатации и изводи от анализите. Подробните анализи са представени в 

приложение към настоящата Програма. 

 

 

години регистрирани туристи реализ. нощувки 

общо БГ ЧГ БГ ЧГ общо 

2010 79214 74971 4243 181378 25418 206796 

2011 90490 83572 6918 198836 46179 245015 

2012 91774 84340 7434 204294 54856 259150 

2013 92235 84872 7363 210286 57723 268009 

2014 99021 89385 9635 203822 64247 268069 

2015 102756 92717 10039 211400 66808 278208 

2016 122278 111658 10620 243910 68517 312427 

Източник: Община Хисаря 
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 1.1 Анализ на действащите нормативни и програмни документи в 
контекста на правата и задълженията на общините по управление на 
отпадъците 

Изводите, които могат да се направят от този анализ са, че Община Хисаря 

своевременно съумява да прилага законодателството на местно ниво и да изпълнява 

вменените й задължения в подзаконовата нормативна уредба, а именно: 

- Общината е предприела мерки за поетапно изпълнение на целите и 

приоритетите за третиране на отпадъците на територията си. 

- Поддържа се актуален регистър на площадките за предаване на отпадъци в 

Общината. 

- Сключени са и се поддържат договори с фирми  за управлението на различни 

видове масово разпространени отпадъци. 

- Осигурява се финансов ресурс за извършването на дейностите по управление на 

отпадъците на територията на Общината както и за внасянето на отчисленията 

за депониране на отпадъците. 

- Предприети са мерки за намаляване количествата на депонираните отпадъци на 

депото, чрез предварителното им третиране. 

- Води се отчетност на количествата събрани и депонирани отпадъци. 

- Определени са целите и насоките на Общината за изпълнение на 

законодателството. 

- Организирано е разделно събиране на отпадъците. 
- Спазват се изискванията на подзаконовата нормативна уредба при определяне 

на площадки за третиране и/или третиране на отпадъци. 

- Определени са правата и задълженията на гражданите и фирмите, относно 

управлението на отпадъците. 

Основните трудности и проблеми, които възникват пред Общината при 

прилагането на нормативната уредба на местно ниво са свързани с изпълнението на 

поставените цели в Закона за управлението на отпадъците. 

Постигането на целите е бавен процес, който се усложнява още повече в малките и 

средни Общини, като Хисаря от факта, че липсва инфраструктура за постигането им. 

Същата ще се осигурява със собствени финансови средства, европейско финансиране 

и/или ще се разчита на привличането на частни инвеститори, което затруднява 

изпълнението на целите. 

 1.2. Анализ на отпадъците 

1.2.1 Битови отпадъци 
 

В тази част са посочени най-важните констатации и изводи от направения Анализ 

на отпадъците.  
 Всички населени места са включени в организирана система за сметосъбиране и 

транспортиране на битовите отпадъци. 

Честотата на извозване на отпадъците не се е променяла от години, поради все по- 

нарастващите разходи, необходими за извършване на дейността. В града определената 
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честота на извозване е достатъчна, но в малките населени места това е проблем, който е 

трудно преодолим поради ниските такси за дейността и ниската събираемост. 

Нормата на натрупване на битовите отпадъци за 2015 г. за община Хисаря е 420 

кг/ж/г., като стойността е малко по-ниска от тази през 2014 г., както и в унисон със 

средната за страната (419 кг/ж/г.); 

От направените проби за морфологичен анализ към януари 2017г. могат да се 

направят следните изводи: най-голямата част от отпадъците са инертни /отпадъци от 

строителство, от домашни ремонти/ и пластмаси- над 36% от всички отпадъци. 

Отпадъците подлежащи на рециклиране и с възможност за повторно използване /хартия, 

картон, стъкло, метали и пластмаси/ са 15,48%, който е сравнително нисък, тъй като в 

общината е въведено разделно събиране на отпадъците от опаковки. Градинските 

отпадъци имат основно сезонен характер като делът им нараства до около 1/4 от общите 

количества. Хранителните отпадъци представляват над 10,5% от отпадъците. 

Градинските и хранителните отпадъци  от своя страна подлежат на компостиране и 

използване на получения компост. 

В периода – м. Януари 2017 г.– м. Септември 2017 г. са направени допълнителни 

пробонабирания за установяване на морфологичния състав на формираните на 

територията на община Хисаря отпадъци. Разпределението по видове отпадъци е 

показано по-долу в табличен вид. 

  В Община Хисаря е въведена система за разделно събиране на отпадъците от 

опаковки, като системата не е нова за населението, то не я използва изцяло по 

предназначение. Необходими са разяснителни мерки за правилното ѝ прилагане и 

увеличаване на дела, както на изхвърлените разделно събрани отпадъци, така и за 

правилно изхвърлените отпадъци. 

 Постигнатите резултати относно изпълнението на заложените цели за подготовка 

за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали от хартия и картон, метал, 

пластмаса и стъкло от домакинствата са относими към целите до 2020г., но  

присъствието на тези видове отпадъци в общо събираните битови отпадъци предполага 

допълнителна работа по информиране на населението и обхващането на повече 

домакинства.   

Не е въведена система за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци и 

няма изградена такава инфраструктура;  

По отношение на масово разпространените отпадъци като автомобилни гуми,  

електрически устройства и др.-  са сключени договори с изпълнители за ИУМПС; 

НУБА; ИУЕЕО.  

В общината  е изградена канализационна система за населението на гр.Хисаря с 

ПСОВ и  е приложимо изготвянето на анализ на утайките;  

Строителните отпадъци показват устойчиво значително присъствие като дял от 

общо генерираните отпадъци през наблюдавания период. Съществен проблем се явява 

нерегламентираното струпване на строителни отпадъци, генерирани както от 

домакинствата, така и от стопански субекти. 
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1.3. Анализ на инфраструктура за управление на отпадъци 
 

В този раздел от анализа са представени основните изводи и препоръки, които са 

формулирани на основата на анализа за инфраструктурата за отпадъци на територията 

на Община Хисаря:  

Общината е организирала разделното събиране на по-големите потоци отпадъци 

на територията си. Смесените битови и строителни отпадъци се депонират на 

регионалното депо, находящо се до гр. Карлово, което отговаря на съвременните 

екологични изисквания. В населените места са поставени съвременни съдове тип 

„Бобър“ и „Мева” за събиране на битови отпадъци. 

Общината е организирала самостоятелно и/или чрез сътрудничество с организации 

по оползотворяване различни системи за събиране на отпадъците. Работи се по  

внедряване на новите изисквания на законодателството към  дейностите.  

Липсват инфраструктури на територията за третиране на растителни и 

биоразградими отпадъци, строителни отпадъци. Препоръчително е същите да бъдат 

изградени - чрез собствени средства, чрез привличане на частни инвестиции, чрез участие 

в различни програми за безвъзмездно финансиране и др. възможни източници на 

финансиране. 

Общината има налични силно амортизирани транспортни средства.  Необходимо 

е в най-кратки срокове да се предвидят нови сметосъбиращи и почистващи машини, 

както и да се предприемат мерки, за да се подменят амортизираните съдове.   

Изградена канализация за гр. Хисаря, Момина баня, Веригово, Миромир  и 

съответно ПСОВ в общината, проектирана за 25 хиляди екв. жители като съоръжението 

притежава три степени на пречистване  -механично, биологично и третично. 

 

1.4. Анализ на институционален капацитет в сферата на 

управлението на отпадъците в Община Хисаря 
 

Основни изводи от анализа за институционалния капацитет в сферата на 

управлението на отпадъците са представени по-долу: 

 

С въвеждане на новите законодателни промени и принципи за управление на 

отпадъците се налага преразглеждане и разпределение на административния капацитет в 

Общината. Необходимо е предприемане на мерки относно: 

           - Определяне на лица, които да извършват административната дейност, свързана с 

Регионалното сдружение за управление на отпадъците,  

            - Определяне на отговорни лица и структури за изготвяне на програми, проекти, 

политики и цели по управлението на дейностите с отпадъците; 

           - Увеличаване на административния капацитет относно извършването на 

мониторинг и ежедневен контрол върху граждани и фирми при управлението на 

отпадъците и ефективно прилагане на общинската нормативна уредба; 

 

- За повишаване на професионалния капацитет е препоръчително служителите, 

ангажирани с дейностите по опазване на околната среда и в частност с управлението на 

отпадъците, да участват в семинари, работни срещи, обучения и други, организирани от 

МОСВ, Организации по оползотворяване, Браншови организации, РИОСВ, Регионални 

сдружения, проекти на администрацията  и други. 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 2017 – 2020 г. 

 

Община Хисаря 
гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14 

тел: 0337/6 21 80, факс: 0337/6 20 30, e-mail: obhisar@hisar.bg  Страница 23 

 

В Общината има създаден отдел „ Европейски проекти, социални дейности и 
опазване на околната среда” който включва: 

 Един Началник отдел „ЕПСДООС”, които изпълняват функции както върху 

контрола на дейностите с отпадъците, така и с останалите компоненти на околната среда. 

 Един главен специалист „ЕООС“, който отговаря за дейностите с отпадъци, така и 

за останалите компоненти на околната среда. 

 

1.5.  Анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на 

отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване 

 

От направения анализ се установява, че на територията на Общината са закрити 

старите сметища във всички населени места. Закриването е осъществено по 

предварително изготвен и одобрен от контролните органи график по метод „ in sito” т.е. 

запръстяване на замърсените терени. 

Община Хисаря е предприела и предвижда мерки са недопускане увреждането и 

замърсяването на околната среда от стари, замърсени в миналото площадки. 

Търси се възможност за финансиране на рекултивацията на общинското депо 

„Кочи камък”, землище на с. Михилци. 

 

1.6. Анализ на организационни схеми и форми за управление на отпадъците, 

планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите. 

 

 Общината е уредила в местната си нормативна уредба формите и начините на 

плащане за извършваните услуги по управлението на отпадъците на територията си. Чрез 

Наредбата за управление на дейностите по отпадъците е указан редът за извършването на 

дейностите, глобите и санкциите за замърсяване на общински места с отпадъци и др. Чрез 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на  услугите на 

територията на община Хисаря е указан редът за заплащане на такса „Битови отпадъци”, 

както и дейностите които покрива. 

В голяма част събраната сума от таксите не успява да покрива всички 

необходими дейности по извършването на управлението на отпадъците, което налага 

администрацията да дофинансира план-сметката. Друг проблем е и увеличаващите се 

всяка година отчисления за депониране на отпадъците по ЗУО, което допълнително 

натоварва план-сметката. От направения анализ следва извода, че основния проблем, 

както на Община Хисаря, така и на други Общини в България е предстоящата промяна 

на образуването на ТБО. Към момента то е посредством данъчна оценка на имотите, 

който метод не е съвсем правилен. Все още не е влязла в сила нова методика за 

формиране на ТБО, според която би следвало таксата да бъде образувана на база 

количество отпадъци. Този преход ще бъде бавен и труден за Общините в началото 

докато се разработи и приложи правилния подход за определянето на таксата. 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 2017 – 2020 г. 

 

Община Хисаря 
гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14 

тел: 0337/6 21 80, факс: 0337/6 20 30, e-mail: obhisar@hisar.bg  Страница 24 

 

1.7.  Анализ на информиране на обществеността по въпросите на управление 

на отпадъците  

 

Основната информираност на населението на Общината е, чрез интернет сайта на 

община Хисаря. Общината е разработила система за информираност, като много голяма 

част от извършваните дейности се публикува както в сайта така и на информационното 

табло. Изводите от този анализ са, че Общината върви в правилната посока, като са 

необходими още усилия за по-добрата информираност на гражданите. Необходимо е и 

разработване и на други механизми за информираност на населението, освен интернет 

сайта, тъй като част от населението няма възможност за използването му.  

Необходимо е провеждане на повече и конкретни, целенасочени кампании сред 

населението, които да ги запознаят с начините на управление на отпадъците в Общината, 

както и за получаването на подробна информация относно дейността. За да се привлече 

населението на Общината е необходимо да се разработи единна стратегия във връзка с 

повишаване на съпричастността и информираността на гражданите и фирмите към 

процеса на управление на отпъдъците. 

 

1.8. Анализ на информационно обезпечаване за отпадъците и дейностите с 

отпадъци 

 

Събираната информация в Общината Хисаря по отношение на сключените 

договори с изпълнители за извършване на дейности по управление на отпадъците е 

достатъчна, пълна и надеждна. Въз основа на предоставените данни могат да се подготвят 

различни справки, отчети, програми и др. Проблемът при осигуряване на данните за 

образуваните отпадъците в Общината са от липсата на такава от лицата и фирмите, които 

са извън организираната система, т.е. те сами си управляват образуваните отпадъци. 

 

1.9. Изводи от направените прогнози  

 

От направените прогнози на количествата отпадъци, които се очаква да се 

образуват и събират в Община Хисаря до края на програмния период на програмата, 

могат да се направят изводи, че предвидените мерки, дейности, както и необходимата 

инфраструктура ще бъдат достатъчни за изпълнение на целите на българското 

законодателство.  

Основният  проблем при точното прогнозиране на отпадъците е липсата на 

каквато и да е информация в Общината, относно количествата на събраните отпадъци от 

частните лица, които разполагат с площадки за събирането им. Тези количества 

неминуемо оказват влияние върху количествата на отпадъците на Общината и 

постигането на целите. Въпреки това въз основа на прогнозите на наличната информация 

и данни, постигането на целите в дългосрочен период е достижимо и при изпълнение на 

посочените мерки в програмата е изпълнимо.  
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III. РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

 

1. SWOT АНАЛИЗ 

 

SWOT анализът е един от най-често практикуваните методи за стратегически 

анализ при подготовка на документи на публичната политика. 
 

SWOT анализът е класически метод за стратегическо планиране и в същото 

време и абревиатура, зад която стоят следните думи: 

•S   (Strenghts) – Силнистрани 

•W  (Weaknesses) – Слаби страни 

•O  (Opportunities) – Възможности 

• T (Threats) – Заплахи 
КТОРИ ВЪНШНИ ФАКТОРИ 
 

 

 
 

ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ 

Силни страни  
- Въведено организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци за всички 

населените места в общината;  

- Въведено разделно събиране 

на отпадъците от опаковки: хартия, 

картон, пластмаса, метали и стъкло;  

- Общината е осигурила 

депониране на битовите отпадъци 

на регионалното депо Карлово; 

- Разработена Програма за 

управление на отпадъците до 2020г.; 

- Разработени са и се 

разработват планове и нормативни 

документи, съобразени с 

националната политика и 

действащи нормативни документи 

ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

Възможности 
Използване на Оперативните 

програми и финансови инструменти 

на ЕС за решаване на проблемите, 

свързани с ефективното управление 

на отпадъците и доизграждане на 

съвременна екологосъобразна 

инфраструктура 

Въвеждане на система за разделно 

събиране на биоразградими и 

биоотпадъци; 

Подобряване на административния 

капацитет в сферата на отпадъците; 

Повишаване на количеството и 

качеството на сметосъбиращата 

техника и съдове, за да отговори на 

завишените очаквания на 

обществото; 

Подобряване на информационната 

политика на общината в областта на 

управление на отпадъците; 

1 
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1- Лостове за развитие; 2 – Проблеми 

 

 

IV. РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

 
1. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И 

АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 

 

 

1.1 Стратегически и оперативни цели.  
 

Определянето на целите при изготвянето на Общинската програма за управление 

на отпадъците е най-важното и значимо събитие, чрез което се определя политиката и 

рамката на управление на отпадъците в Общината. Чрез определянето на целите се 

определят и конкретните методи и мерки, чрез които да се изпълни програмата, както и 

необходимите финансови, технически и човешки характеристики за това.  

В съответствие с изискванията на ЗУО целите на общинската програма за 

управление на отпадъците са заимствани от Националния план за управление на 

отпадъците. В съответствие с посочените стратегически цели са идентифицирани 

оперативни цели и мерки за тяхното постигане.  

Мерките са обособени в отделни подпрограми съобразно оперативните цели. 

Изпълнението на включените в подпрограмите мерки ще доведе до изпълнението както 

на оперативните цели на всяка от подпрограмите, така и на стратегическите цели на 

Слаби страни 

 

-Липса на финансови средства за 

изграждане на собствена 

инфраструктура 

 

-Липса на изградени инсталации 

за третиране на различни 

отпадъци от частни инвеститори  

-Ограничени финансови средства 

за извършване на дейностите по 

управление на отпадъците 

- Недостатъчен капацитет за 

управление на отпадъците във 

връзка с нарасналите изисквания 

за управление на отпадъците на 

местно ниво; 

Заплахи 
- По- ниска събираемост на такса 

„Битови отпадъци” 

- Липса на интерес от частни 

инвеститори за развиване на 

дейности по третиране на отпадъци 

на територията на Общината  

- Налагане на санкции от РИОСВ за 

неспазване на нормативните 

изисквания; 

- Липса на класифицирани кадри за 

управление на дейностите по 

третиране на отпадъците  

- Преминаването към нови схеми за 

определяне на такса битови 

отпадъци на национално ниво, което 

да доведе до значително 

повишаване на такса битови 

отпадъци за населението. 

2 
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Програмата. 

В съответствие с новата политика за управление на дейностите по отпадъците и 

въведената йерархия за управлението и третирането им, настоящата програма определя 

рамката за поетапно достигане на следните цели, съответстващи на Национален план за 

управление на отпадъците 2014-2020 г./НПУО/: 

 

Принципите за определяне на стратегическите цели са следните:   

 Релевантност;  

 Реалистичност на подхода; 

 Мотивираност;  

 Прозрачност;  

 Ангажираност;  

 Хармонизираност 

 

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване 

 

Цел 2:Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез 

създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото 

количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда 

 

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

 

Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 

управление на отпадъците 

 

1.2. Алтернативи за постигане на целите  

 
Възможните алтернативи за постигане на целите на настоящата програма са: 

 Децентрализиран подход в управлението на отпадъците 

Изграждането на допълнителна инфраструктура за управление на отпадъците, 

съгласно указанията на УО, е разгледана в два подхода – централизиран и 

децентрализиран.  

„Централизиран подход“ е подход, при който се предвижда изграждане на 

инфраструктура за управление на отпадъците, която да бъде ползвана от всички общини от 

съответното регионално сдружение за управление на отпадъците. 

 "Централизирано компостиране на разделно събрани биоотпадъци" - този подход се 

характеризира с достигане на целите за оползотворяване на биоотпадъците за всяко РСУО 

според чл. 8, ал. 1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на 

биоразградимите отпадъци, като количествата биоотпадъци, третирани чрез домашно 

компостиране, за което също са предвидени инвестиции, не се считат за оползотворени 

биоотпадъци, а се третират като предотвратени отпадъци по смисъла на ЗУО. Целите, 

свързани с компостиране/анаеробно разграждане, се постигат чрез изграждането на една 

централна инсталация на територията на общината, която е център на РСУО.“ 
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 „Децентрализиран подход“ е подход, при който се предвижда изграждане на 

инфраструктура за управление на отпадъците, която да обслужва само една община или 

група от няколко общини в рамката на един регион за управление на отпадъци. 

При "Децентрализирано компостиране на разделно събрани биоотпадъци" по същия 

начин се третират и количествата биоотпадъци третирани чрез домашно компостиране. 

Този подход се различава от предходния по избора на инсталации за 

компостиране/анаеробно разграждане, като тук е възприет подхода освен основна 

инсталация на територията на общината център на РСУО, да се изграждат и няколко по-

малки децентрализирани инсталации в отделните общини, влизащи в състава на РСУО.“  

„Допълнителна инфраструктура“ са предвидени за изграждане инсталации и 

съоръжения (по смисъла на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за 

изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци) за рециклиране, оползотворяване или за 

предварително третиране на битови отпадъци. 

Към момента на изготвяне на настоящия анализ, съобразно разстоянията, 

териториалното разпределение и генерираните битови отпадъци при децентрализиран 

подход би било оптимално да се обособят три площадки за компостиращи инсталации. 

Инсталациите следва да се разгледат по следния начин: 

* Компостираща инсталация „Карлово“ – обслужваща община Карлово.  

* Компостираща инсталация „Хисаря“ – обслужваща община Хисаря. 

* Компостираща инсталация „Калояново“ – обслужваща община Калояново. 

 

Община Хисаря има площадка с необходимото предназначение и начин на трайно 

ползване на имот публично-общинска собственост № 158033 / образуван от № 000274 и 

ПИ 158031/, в землище на с.Михилци с ЕКАТТЕ 48564, Община Хисаря. 

Община Карлово има площадка с необходимото предназначение и начин на трайно 

ползване „инсталация за компостиране“ / ПИ № 36498.37.364 в местността „Стара река“, 

КККР Карлово, община Карлово с площ 20 дка с начин на трайно ползване за друг вид 

производствен , складов обект – площадка за компостираща инсталация.  

Община Калояново предвижда след изготвянето на Морфологичния анализ и 

прогнозите за зелените отпадъци да предприеме съответните действия. 

 В общините от РСУО – Карлово няма други подходящи площадки за изграждане на 

необходимата инфраструктура за управление на отпадъците, които да са с подходящо или 

променено предназначение и приключило устройствено планиране.  

Специфичната цел за намаляване на количеството депонирани зелени и/или 

биоразградими битови отпадъци следва да се реализира чрез разделното им събиране и 

рециклиране. Под „рециклиране“ следва да се разбира всяка дейност по 

оползотворяване, посредством 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. Под „насипване“ следва да се разбира дейност по оползотворяване, 

при която подходящи отпадъци се използват за рекултивационни цели в разкопани 
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участъци или за инженерни цели в строителството на депа и където отпадъкът е 

заместител на неотпадъчни материали, което съответства на определението в т. 10 на § 1 

от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).  

Извършените анализи при изготвянето на НПУО показват, че 72 % от генерираните 

битови отпадъци се депонират, като с най-голям дял, над 50 % от тях, са биоразградимите 

отпадъци. Според големината на населените места морфологията на биоразградимите 

отпадъци е различна и включва градински и зелени отпадъци, хранителни отпадъци, 

дървесни и други. 

Въвеждането в експлоатация на компостиращи инсталации за разделно събрани 

зелени и/или биоразградими битови отпадъци ще доведе до намаляване на количествата на 

депонираните биоразградими битови отпадъци, както и до по-ефективно използване на 

отпадъците като ресурс.  

Чрез изграждане на компостиращи инсталации ще се подпомогне постигането на 

националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в НПУО 2014-2020 г., за 

ограничаване количеството на  депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. до 35% 

от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и за увеличаване до 

края на 2020 г. на дела разделно събрани и оползотворени битови биоотпадъци на ниво 

регион до не по-малко от 50 % от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в 

региона през 2014 г.  

Съгласно Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на 

биоразградимите отпадъци, кметовете на общини трябва да осигурят разделно събиране и 

оползотворяване на цялото количество образувани зелени отпадъци от поддържането на 

обществени площи, паркове и градини на територията на съответната община.  

 

Количества зелени отпадъци, които ще се оползотворяват в бъдещите инсталации за 

компостиране са представени в следващата таблица 

Таблица: Количества зелени и биоразградими отпадъци, които ще се оползотворяват 

в бъдещите компостиращи инсталации 

 

Централизиран подход Децентрализиран подход 

 
Капацитет на 

инсталацията 

(тонове) 

 

Капацитет на 

инсталацията 

(тонове) 

РСУО 

Карлово 
12000-14000 

 

Община 

Карлово 
6700-7000 

Община Хисаря 2500-3000 

Община 

Калояново 
2500-3000 

 

От посоченото дотук, в обобщение, необходимостта от изграждане на допълнителна 
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инфраструктура за оползотворяване на зелени отпадъци в рамките на РСУО Карлово се 

обосновава от следното: 

 целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО към 2014 и 2015 г. не се постигат, както на 

общинско ниво, така и в рамките на РСУО - Карлово; 

 изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на 

биоразградимите отпадъци, които задължават кметовете да предприемат мерки за 

разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци от домакинствата и 

цялото количество зелени отпадъци от поддръжката на обществени паркове и 

градини; 

 целите за ограничаване на депонираните количества биоразградими отпадъци, 

които общините следва да постигнат до 31.12.2020 г.; 

 липсата на подходяща инфраструктура за оползотворяване на зелени отпадъци, 

както на общинско ниво, така и в региона, констатирано и в Приложение №4 от 

НПУО 2014-2020 г. 

В посока предприемане на нужните мерки за постигане на целите по чл. 31 ал. 1 от 

ЗУО, извън изграждането на допълнителна инфраструктура, общините следва да работят 

върху: 

 провеждане на информационни кампании с цел осведомяване на населението за 

ползите от разделното събиране на отпадъци и да насърчават разделното събиране 

на отделните потоци отпадъци; 

 да изпълняват заложените в общинските програми за управление на отпадъците 

мерки; 

 да осъществяват контрол по спазване нормативните изисквания въведени с 

общинските наредби по управление на отпадъците върху физическите и 

юридически лица на съответната територия и др. 

Настоящият анализ показва, нуждата от изграждане на компостираща/и инсталация/и 

на територията на РСУО - Карлово, като дава информация и за необходимите капацитети 

на инсталациите при централизирания и децентрализирания подход. Изборът между двата 

подхода се базира на допълнителен анализ за ефективността на двата подхода за 

изграждане на инфраструктура за оползотворяване на зелените отпадъци, икономически и 

екологични критерии. Децентрализирания подход е икономически и екологично най-

ефективен. 

Предвижданията на настоящата програма, относно постигането на целите са 

същите да бъдат изпълнявани чрез определен комплекс от дейности. Дейностите имат за 

цел да подпомогнат изпълнението на стратегическите цели, чрез предлагане на мерки и 

подходи за постигането им, което да улесни администрацията.  
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Стратегически цели Подпрограма 

    Цел 1: 

Намаляване на вредното 

въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им 

и насърчаване на повторното им 

използване 

• ПОДПРОГРАМА за предотвратяване 

образуването на отпадъци 

Цел 2: 

Увеличаване на количествата 

рециклирани и оползотворени 

отпадъци и намаляване и 

предотвратяване на риска от 

депонираните отпадъци 

• ПОДПРОГРАМА за разделно събиране и 

изпълнение на целите за подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране на 

битовите отпадъци най-малко от хартия и 

картон, метали, пластмаса и стъкло 

• ПОДПРОГРАМА за разделно събиране и 

постигане на целите за биоразградимите 

битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците. 

• ПОДПРОГРАМА за изпълнение на 

изискванията и целите за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци 

• ПОДПРОГРАМА за достигане на целите 

за рециклиране и оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци 

Цел 3: 

Управление на отпадъците, което 

гарантира чиста и безопасна 

околна среда 

• ПОДПРОГРАМА за информационно 

осигуряване, запазване и подобряване на 

административния капацитет на общината по 

управление на отпадъците 

Цел 4: 

Превръщане на обществеността в 

ключов фактор за прилагане на 

йерархията на управление на 

отпадъците 

• ПОДПРОГРАМА за прилагане на 

разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите на управление 

на отпадъците 

 

 

V. РАЗДЕЛ ПЕТИ 
 

1. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОДПРОГРАМИ 

 
Плана за действие включва описание на дейностите и необходимите мероприятия 

за изпълнение на националното законодателство на местно ниво, както и краткосрочни и 

дългосрочни мерки и инвестиции, които Общината следва да предприеме за правилното 

изграждане и управление на политиката, свързана с отпадъците. 
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Включените мерки и дейности са възможно най-обобщителни с цел да обхванат 

всички съпътстващи мероприятия, които следва да извърши Общината до приключването 

на програмния период на програмата и включват всички свързани с изпълнението им 

разходи, мероприятия и отговорните лица за изпълнението им. 
 
В подпрограмите и плановете към тях са включени и обобщени различните 

законодателни задължения на местната власт, както и конкретните предложения за 

тяхното изпълнение. 

Конкретизирането на сроковете в плановете цели улесняване на местната 

администрация при изготвянето на годишните мерки, планове, финансови разчети и други 

дейности във връзка с управлението на отпадъците. 

ЦЕЛ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ, ЧРЕЗ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО ИМ И 
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОВТОРНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ 

 
Съобразно принципите и политиките на Община Хисаря, подпрограмите и 

плановете за действие могат да бъдат допълнени и/или променени от органът, който 

приема програмата, при смяна на възгледите и приоритетните цели за изграждане на 

политиката за управление на отпадъците в Общината и при смяна на законодателната 
рамка, която ги определя. 

 
1.1 ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

 

1. Въведение и основни положения 

 
 Рамковата директива за отпадъците задължава страните членки да разработят 

програми за предотвратяване на образуването на отпадъци. За първи път в България 

такава програма е разработена в рамките на Националния план за управление на 

отпадъците /НПУО/ 2014-2020. 
 
 Мотото на Националната програма за предотвратяване на образуването на 

отпадъците 2014-2020 е  „Най-полезният отпадък е този, който въобще не е възникнал“. 
 
     Целта на тази програма е насърчаване на населението, фирмите и институциите  

от страна на Общината към различни мерки и методи, които да доведат до 

предотвратяване образуването на отпадъците, т.е. предприемане на конкретни действия, 

от които би могло да се намали образуването на отпадъците, там където е възможно.  
 
Мярката е необходима поради все по-голямото нарастване на образуването на 

отпадъците, както на национално, така и на световно ниво. Образуването на отпадъци е 

все по-голям нарастващ проблем, който оказва значително негативно влияние към 

околната среда и към здравословното състояние на хората, за който следва да се 

предприемат конкретни мерки за ограничаването му. Предотвратяването на образуването 

на отпадъците цели допринасяне намаляване негативното влияние върху компонентите на 
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околната среда, върху които влияе депонираният отпадък, чрез отделянето на газове и 

инфилтрат при протичащите процеси на гниене, както и върху намаляване използването 

на природни ресурси, неминуемо свързани с третирането и обезвреждането на отпадъци. 
 
Като цяло тази цел се изпълнява на национално ниво, тъй като тези мерки основно 

са насочени към производителите на продукти, след употребата на които се образуват 

масово разпространени отпадъци. Въпреки това мерките на местно ниво също са с голямо 

значение за постигане изпълнението им. 
 
Предотвратяването на образуването на отпадъци има най-висок приоритет в 

йерархията на управление на отпадъците. Най-общо, предотвратяване на образуването на 

отпадъци означава да не възникват отпадъци, тъй като веднъж възникнал, отпадъкът не 

изчезва, а само се променя като вещество чрез депонирането, изгарянето, рециклирането. 
 

2.Място на предотвратяването на образуване на отпадъци в йерархията за 

управление на отпадъците 

Според ЗУО "Отпадък" е всяко вещество или предмет, от който притежателят се 

освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи”. Съгласно 

Директива 2008/98/ЕО, под предотвратяване на образуването на отпадъци трябва да се 

разбира: 

“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; 

• съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите ”. 

Предотвратяването на образуването на отпадъци има най-висок приоритет в 

йерархията на управление на отпадъците. Най-общо, предотвратяване на образуването на 

отпадъци означава да не възникват отпадъци, тъй като веднъж възникнал, отпадъкът не 

изчезва, а само се променя като вещество чрез депонирането, изгарянето, рециклирането. 

 

3.Цел на подпрограмата за предотвратяване на образуването на отпадъци 
 

Стратегическа цел:  
Намаляване на вредното действие на отпадъците, чрез предотвратяване образуването им. 

 
 Оперативни цели: 

•Намаляване на количеството на отпадъци 

• Намаляване на вредното въздействие на отпадъците 
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4.Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване на образуването 

на отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи мерки и 

предложение за индикатори за мерките 
 

На този етап в Общината не са разработвани или прилагани конкретни мерки за 

предотвратяване образуването на отпадъци. Това е така поради факта, че досега 

националното законодателство не е вменявало такива изисквания на местната власт и не 

са били разработвани документи с указания за прилагане на мерки. 
 Изискването за определяне на мерки и дейности за предотвратяване образуването 

на отпадъци за пръв път се поставя в приетият Закон за управление на отпадъците (ДВ, 

бр. 53 от 13.07.2012 г.), чиито текст пък е транспониран в българското законодателство от 

европейските директиви. Вследствие на това в разработения План за управление на 

отпадъците 2014-2020 г. е разработена и Програма за предотвратяване образуването на 

отпадъци, което пък от своя страна задължава и местните власти да разработят 

подпрограми с мерки за предотвратяване образуването на отпадъци към общинските 

програми за управление на отпадъците. 

Както по-горе е споменато мерките и дейностите по предотвратяване образуването 

на отпадъци е трудно изпълнимо на местно ниво, поради факта, че Общините нямат 

правомощия за ограничаване на производители на масово разпространени отпадъци, 

които са с основен принос към увеличаване количествата на отпадъците, но от своя 

страна могат да се въведат мерки на местно ниво, които също да окажат влияние върху 

предотвратяване образуването на отпадъци. 

 

Такива мерки, които Общината може да приеме за предотвратяване и намаляване 

образуването на отпадъци на територията си са: 
 

• Насърчаване на населението към използването на опаковки - торбички, чашки и др. 

предназначени за многократна употреба. 

 Във връзка с разработването на нова методика за изготвяне на план-сметките и 

изчисляване на размера на „такса битови отпадъци” е възможно тази мярка да бъде 

обвързана и с „ТБО”. Тъй като няма как да се проследи потока и броя на гражданите, 

закупуващи продукти за еднократна употреба, би могло обвързването на „ТБО” да бъде 

насочено към големите магазини, в които се предлагат тези продукти. Могат да бъдат 

въведени различни стимули, касаещи образуването на „такса битови отпадъци”, както за 

големите търговски обекти, така и за по-малките, включително и гражданите, като 

заплащане на мястото на изхвърляне, намалена такса за прилагащите домашно 

компостиране, намален размер на патентен данък и др. 
 

• Насърчаване на домашното компостиране - съгласно Закона за управление на 

отпадъците, домашното компостиране се счита за мярка за предотвратяване образуването 

на отпадъци /оползотворяване на мястото на образуване/.  

Тук при тази мярка Общината следва да разработи различни програми и/или 

проекти за насърчаването на домашното компостиране. Мерките трябва да са насочени 

основно към живущите в селата на Общината, където се генерира по-голям поток от 

растителни отпадъци. Друг вариант е разработване и търсене на финансиране на проекти 

за безплатно предоставяне на гражданите на компостери. При липса на финансиране 

същите могат да се осигурят от отчисленията, които общината внася по сметка в РИОСВ 
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съгласно ЗУО или от ТБО поетапно всяка година; 
 

• Изграждане на система за събиране на растителни и биоразградими отпадъци от 

домакинствата и обществените зелени площи.  

Разделното събиране на тези отпадъци е и задължение на местната власт по ЗУО. 

С изпълнението Общината може едновременно да изпълни и мярката за предотвратяване 

и/или намаляване образуването на отпадъци; 
 

• Информационните кампании насочени към населението си остават най- добрата и 

ефикасна мярка. 

 Всички мерки, които Общината набелязва не могат да се осъществяват, ако не се 

обхване най-големия генератор на отпадъци - населението. Необходимо е разработването 

на активни информационни кампании, с които ясно да се определят насоките и целите, да 

се изложат положителните и отрицателните страни на проблема, както и ползите за 

населението и околната среда от изпълнението на конкретните мерки. 

Примери за провеждането на информационни кампании сред населението могат да 

бъдат: изготвяне на Разяснителна информация, насоки и съвети за прилагане на 

инструменти за предотвратяване образуването на отпадъци, основно чрез сайта на 

общината; провеждане на обучителни програми - провеждане на инициативи за 

екологично потребление - за ограничаване на ненужната употреба на продукти (напр. 

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

ефективното използване на продуктите, различни образователни кампании; 

 

4.1 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци и  

намаляване на вредното въздействие на отпадъците 

 
Политиката по изграждането на ефективна система за предотвратяване образуването на 

отпадъци в Общината трябва да започне от предотвратяване на риска от замърсяване на 

терените и площите в Общината с отпадъци. 

 

За целта е необходимо определяне на ясна политика за контрол и управление на 

отпадъците, както и за недопускане образуването на такива извън регламентираните за 

целта места. За целта програмата предвижда предприемане от страна на общинското 

ръководство на конкретни мерки и действия: 

 

 Идентифициране на всички стари замърсявания на територията на Общината;  

 

 Набелязване и мониторинг на райони и/или участъци, които крият риск от 

замърсяване с отпадъци; . 

 

 Изготвяне на план за действие, включващ всички засегнати места от стари 

замърсявания, определяне на финансов ресурс и техника за отстраняване на 

замърсяванията, финансиране на дейностите по почистване, определяне на 

длъжностни лица за извършване на контрол, определяне на етапи и срокове на 

изпълнение;  

 

 Оптимизиране на системите за събиране на отпадъците с цел предотвратяване; 
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 Повишаване качеството на услугите, свързани с управлението на отпадъците; 

 

4.2 План за действие към Подпрограмата за предотвратяване на образуването на 

отпадъци 

 

Плана за действие към подпрограмата за предотвратяване образуването на отпадъци, 

включва набелязаните по-горе мерки и действия, които Общината следва да предприеме. 

В плана са посочени видовете дейностите, поставен е срок за изпълнението им, 

приблизителните финансови средства необходими за постигането на конкретните мерки, 

отговорните лица и/или институции за това, както и възможните източници на 

финансиране на дейностите. 
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Стратегичес 

ка цел 

Оперативна 

цел 

Мярка/дейност Срок Отговорна 

институция 
Бюджет 

/очаквани 

разходи/ 

Възможни 

източници на 

финансиране 

Очакван 

и 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 

текущи целеви 
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н
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о
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ъ
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ч
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п
р
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о
т
в

р
а
т
я

в
а

н
е 

о
б

р
а
зу

в
а

н
ет

о
 и

м
. 

  

Намаляван е 

на 

количество 

то на 

отпадъци 

Насърчаване на населението 

към използване на опаковки 

за многократна употреба, 

чрез обвързване с ТБО  

 

30.12.2020г. 

 
Община 
Хисаря 

1 500 лв. План-сметка Намалява 
не 

образуван 

ето на 

отпадъци 

Поетапно 

преминава не 

към многократ 

но 
използван е на 

продукти 

В края на 
програм 
ния 
период 
повече 

домакин 
ства 
използва 
щи 
продукт и 

за многокр 

атна 
употреба 

Насърчаване на домашно 

компостиране 

 

30.12.2020г. 

 

Отдел  

ЕПСДООС 

Кметове и 

кметски 

наместници 

 Общински 
бюджет 
ПУДООС 
ОПОС 

Отчисления по 

чл.64 от ЗУО 

Предотвра 
тяване 
образуван 

е на 
отпадъци 
от 
растителе н и 

хранителе н 
произход 

Брой 

разработе 

ни 

проекти 

и/или 

програми 

Предпри 

ети 

мерки за 

предотв 

ратяване 

образува 

нето на 

отпадъц 

и,чрез 

компост 

иране 

Изграждане на система за 

събиране на растителни и 

биоразградими отпадъци от 

домакинствата и обществени 

зелени площи. 
 

 

30.12.2020г 

 

Кмет 

Отдел  

ЕПСДООС 

 

 
Общински 

бюджет 

ПУДООС 

ОПОС 

Отчисления по 

ЗУО 
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Провеждане на 

информационни кампании за 

запознаване на населението с 

политиките за управление на 

отпадъците и начините на 

тяхното разделяне и 

третиране 

постоянен Ресорен 

зам.кмет 

Отдел 

„Екология”  

 Общински 

бюджет 

 

Предотвра 

тяване и 

намаляван 

е 
образуван 

ето на 

отпадъци 

Ежегодно 

провежда 

не на 

кампании 

Брой 
проведе 
ни 

кампани 
и 

 Намаляван 

е на 

вредното 

въздействие 

на 

отпадъците 

Идентифициране 

на всички стари 

замърсявания на 

територията на 

Общината 

 

31.12.2017г. 
Експерти от Отдел ЕПСДООС; кметове и кметски наместници 
по населени места 

  
Предотвра 

тяване 

образуван 

е на 

отпадъци 

Брой 

описани 

места 

Намаляв 
ане 

риска от 

изхвърля 

не на 

отпадъц 

и и 

образува 

не на 

замърсяв 

ания 

Набелязване и 

мониторинг на 

районии/или 

участъци, които 

крият риск от 

замърсяване с 

отпадъци; 

 

31.12.2017г. Кметове и кметски наместници 

Отдел ЕПСДООС 

 

  
Предотвра 

тяване 

изхвърлян 

ето на 

отпадъци 

Извършва 

не на 

постоянен 

контрол 

Липса на 

замърсе 

ни 

участъц 

и зони 

на 

територ 

ията на 

Община 

та 

 

 

 

 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 2017 – 2020 г. 

 

Община Хисаря 
гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14 

тел: 0337/6 21 80, факс: 0337/6 20 30, e-mail: obhisar@hisar.bg  Страница 39 

 

  
Изготвяне на план за действие, включващ всички засегнати 

места от стари замърсявания, определяне на финансов 

ресурс и техника за отстраняване на замърсяванията, 

финансиране на дейностите по почистване, определяне на 
длъжностни лица за извършване на контрол, определяне на 

етапи и срокове на изпълнение;  

 

 
30.01.2018г. 

Кметове, кметски 

наместници; Отдел 

ЕПСДООС, Дейност 

ЧОСР 

  
Предотвра 

тяване 

замърсява не с 

отпадъци 

Брой 

изготвени 

планове 

Предотв 

ратяване 

замърсяв 

ането с 

отпадъц 

и 

Оптимизиране на системите за събиране на отпадъците 

с цел предотвратяване 

В т.ч.: 

- Оптимизиране на графици и схеми за събиране и 

транспортиране на отпадъците  

 

Ежегодно  Кметове, кметски 

наместници; Отдел 

ЕПСДООС, Дейност 

ЧОСР 

  
Екологосъ 

образно 
управлени 
е на 
отпадъцит 
е 

Извършва не 

на ежегодна 

оптимизац ия 

Разработ 

ена 
ефктивн 
а 
система 
за 
събиран е 

на отпадъц 

и 

-Закупуване на нова техника за събиране на отпадъците 30.12.2020г. Кмет Община; 

Дейност ЧОСР 

500 

000 

лв. 

План сметки  
Намалява не на 

риска от 

въздейств ие 

върху околната 

Брой 

закупена 

техника 

Еколого 

съобразн 
о 
събиран е 

и третиран 

е на 
отпадъц 

ите 

Повишаване качеството на услугите, свързани с 

управлението на отпадъците в т.ч. 

- Ежегодна подмяна на амортизирани съдове 

ежегодно Община Хисаря 

Дейност ЧОСР 

20 000 
лв./г. 

План-сметка 

 

Предотвра 

тяване 

разпилява нето 

на отпадъци 

Брой 

подменен и 

съдове 

Ефектив 
на 
система 
за 
събиран е 

на отпадъц 

и 
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ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И 

ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ И НАМАЛЯВАНЕ И 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

 
ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 

ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА 

БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ НАЙ-МАЛКО ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, МЕТАЛИ, 

ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО 

 

1.Въведение и основни положения  
 
Съгласно Закона за управление на отпадъците са поставени Национални цели за 

разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови 

отпадъци както следва: 

- 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. 

 

Изпълнението им е възложено на Общините, включени в регионите за управление 

на отпадъците. Целта на тези мерки е да се увеличат количествата на рециклирани и 

оползотворени отпадъци и да се намали тяхното депониране на Регионалните депа. 

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

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

поради това е много важно всяка Община да конкретизира и предприеме 

мерки за не попадането на тези видове отпадъци на Регионалните депа. 

В йерархията при управлението на отпадъците подготовката за повторна употреба 

се нарежда на второ място след предотвратяване образуването на отпадъците. Целта на 

тази подредба е именно максималното използване на отпадъците колкото може в повече 

направления. 

Следващо в подреждането е рециклирането, което цели превръщането на 

отпадъците в други суровини и материали, но разликата с подготовката за повторна 

употреба е, че тук за извършването на дейността е необходимо използване на много 

повече суровини. 

И накрая на предпоследно място се нарежда оползотворяване, което цели 

използването на отпадъците за превръщане в енергия, биогорива и др. 

 

2.Цел на подпрограмата. 

 

Стратегическата цел на тази подпрограма е увеличаване на количествата рециклирани 

и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депонираните 

отпадъци. 

 

Оперативната цел - поставя конкретни изисквания за достигане на стратегическата 

цел, а именно: Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране 

на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаси и стъкло. 
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3.Анализ и описание на съществуващото състояние и насоки за бъдещи мерки 

 

Съгласно нормативната уредба, отделянето на рециклируеми и оползотворими 

отпадъци от потока битови отпадъци се осъществява посредством сътрудничество с 

организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки и, чрез извършване на 

дейности по предварително третиране на отпадъците, преди тяхното депониране. 

 

И при двата варианта Община Хисаря е предприела мерки, чрез въвеждането на 

система за разделно събиране на отпадъци  и чрез сключване на договор за 

предварително третиране на потока битови отпадъци. 
 
Общината е изпълнила задълженията си, чрез сключване на Договор с организация 

по оползотворяване и въвеждане на триконтейнерна цветна система за разделно събиране 

на отпадъците от опаковки. 
 
Програма въвежда и задължения на кмета на Общината за недопускане на 

посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за разделно събиране на отпадъците от 

опаковки.  Изпълнението му се осъществява посредством въвеждане на наказателна 

отговорност и санкции за неизпълнение на физически и юридически лица в Общинските 

наредби, касаещи отпадъците и стриктно контролиране от страна на общинските 

служители,отговорни за дейността. 

 

С оглед на това могат да бъдат дадени следните препоръки за подобрение на 

системата: 
 Ежегодно оптимизиране на системата за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки; 

 Ежегодно провеждане на информационни кампании, свързани с разделното 

събиране  на отпадъците; 

 Постепенно увеличаване на системата както в града, така и в останалите 

населени места в Общината; 

 Пълна координация между Организацията, извършваща събирането  и Общината, 

което позволява по ефикасен контрол върху системата; 

 Ежегодно разглеждане и при необходимост актуализиране на нормативната 

уредба, свързана с управлението на тези потоци отпадъци; 

 

За увеличаване на количеството рециклирани и оползотворени отпадъци е 

необходимо 

да се предприемат мерки и за тяхното насърчаване. Насърчаването трябва да е насочено 

основно към гражданите на Общината, от които произтича по-големия поток на тези 

отпадъци. Необходимо е пълно сътрудничество между населението и Общината за 

въвеждането и функционирането на ефикасна система. 

 

Конкретни мерки за изпълнение на целите могат да бъдат следните дейности: 

 Увеличаване броя на контейнерите за разделно събиране на отпадъците, там 

където има недостиг и преместване от места, където има ниска използваемост; 

 Включване и на населените места в Общината в системата за разделно 

събиране на отпадъците; 

 Увеличаване на количествата на отпадъците, преминаващи през предварително 
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третиране, преди тяхното депониране; 

 Стимулиране разделното събиране на отпадъците, чрез кампании насочени към 
различни групи - деца от детски градини, училища, пенсионерски клубове, 

фирми, търговски вериги, работещи в различни институции и др. Така например 

могат да се организират различни състезания и игри между децата за събиране и 

предаване на хартиени и картонени опаковки, могат да се организират различни 

конкурси за рисунки, есета и др. на теми, свързани с разделното събиране на 

отпадъците и техния принос към околната среда; 

 Определяне на леснодостъпни площадки за предаване на 

отпадъци от страна на гражданите; 

 Извършване на контрол от страна на служители от Общинска 

администрация за ползване на контейнерите за разделно събиране на 

отпадъците по предназначение; 

 Увеличаване броя на контейнерите за разделно събиране на отпадъците, там където 

има недостиг и преместване от места, където има ниска използваемост; 

 Включване и на населените места в Общината в системата за разделно събиране на 

отпадъците; 

 Извършване на ежедневен контрол от страна на служители от Общинска 

администрация за ползване на контейнерите за разделно събиране на отпадъците по 

предназначение; 

 Увеличаване размера на санкциите, заложени в Общинските Наредби при 

смесването на отпадъци и изхвърляне на рециклируеми и оползотворими отпадъци 

в контейнерите за битови отпадъци; 

 

4. План за действие към подпрограмата за разделно събиране и изпълнение на  

целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите 

отпадъцинай-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло 
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Цел 2:Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване 

на риска от депонираните 

отпадъци 

 

Стратег
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Оперативна Дейност/мярка Срок Отговорни 
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 с
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Увеличаване броя на 

контейнерите за разделно 

събиране на отпадъците, 

там 

където има недостиг и 

преместване от места, 

където има 

нискаизползваемост; 

 

 

30.12.2020г. 
Община 
Хисаря и 

фирмата, 

извършваща 

разделно 

събиране 

 фирмата, 
извършваща 
разделно 
събиране 

Увеличаване 
на 
количествата 

разделно 
събрани 
отпадъци 

Брой 
разположен и 

съдове за 

разделно 

събиране на 

отпадъци 

Повече разделно събрани и 

рециклирани отпадъци 

Включване на населените 

места в Общината към 

системата за разделно 

събиране на отпадъците 

 

30.12.2020г. 
Община 
Хисаря и 

фирмите, 

извършващи 

разделно 

събиране  

Кметове и  

накметски 

наместници 

 фирмите, 
извършващи 
разделно 
събиране 

Увеличаване 
на 
количествата 

събрани и 

рециклирани 

отпадъци 

Брой 

включени 

населени 

места 

Обхващане на цялото население 

на Общината от системата 

Увеличаване количествата 

на отпадъците, 

преминаващи през 

инсталация за сепариране, 

преди тяхното депониране 

ежегодно. 
Община 
Хисаря и 

фирмите, 

извършващи 

разделно 

събиране  

Кметове и 

кметски 
наместници 

150 000 

лв./г. 

Общински 

бюджет 
Увеличаване 

количествата 

на рециклиранит 

е отпадъци 

Количество 
отпадъци 
преминали през 

сепариране 

Отделяне на по-голямо 

количество отпадъци за 

рециклиране и изпълнение на 

целите 

 
Стимулиране  разделното 

събиране на отпадъци чрез 

кампании, насочени към 

различни групи 

 

30.12.2020г. 
Община 

Хисаря и 

фирмите, 

извършващи 

разделно 

събиране  

 

 
5 000 лв. 

Общински 

бюджет 

ТБО 

Екопак 

България АД 

Увеличаване 

използването на 

системата 

Брой 

проведени 

кампании 

Ефективно използване на 

системата 
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Определяне на 

леснодостъпни площадки за 

предаване на отпадъците от 

страна на гражданите 

 

 

31.12.2017г Община 
Хисаря 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Увеличаване 

количествата 

отпадъци 

преминали през 

предварително 

третиране 

Количество 
отпадъци 

 

Отделяне на по-голямо 

количество отпадъци за 

рециклиране 

Извършване на контрол от 

страна на служители на 

Общинска администрация за 

използването на контейнери 

за разделно събиране на 

отпадъците по 

предназначение 

Постоянен  Отдел 

ЕПСДООС и 

Дейност ЧОСР 

  
Предотвратяв 

ане 

смесването на 

отпадъците 

Бой 

извършени 

проверки 

Ефективно използване на системата 

  Оптимизиране на 

сестемата за разделно 

събиране на отпадъци, 

чрез разместване на 

съдовете, добавяне на 

нови, увеличаване на 

точките и др. 

30.12.2019г. Община 
Хисаря и 

фирмите, 

извършващи 

разделно 

 фирмите 

извършващи 

разделно 

Увеличаване 

количествата 

отпадъци 

преминали 

ежегодно 

изготвяне на 

графици на за 

разположение 

създасена ефективна 

система 

  Организиране на 

кампании и конкурси с 

цел популяризиране и 

насърчаване на 

населението към 

използване на метода на 

разделното събиране и 

изхвърляне на 

отпадъците. 

 

30.12.2020г. Община 
Хисаря и 

фирмите, 

извършващи 

разделно 

събиране  

 

5 000 
лв. 

Общински 
бюджет 
 

Увеличаване 

използването 

на системата 

Брой 
проведени 
кампании 

Ефективно използване на 

системата 

  Насърчаване 

използването на 

продукти със 

съответната 

екомаркировка за 

рециклиране и/или 

оползотворяване 

 

 

 

30.12.2020г. Община 

Хисаря и 

фирмите, 

извършващи 

разделно 

събиране 

  

Използване на 

продукти, 

които могат да 

бъдат 

рециклирани 

Провеждане 
на 
кампании за 

насърчаване 

Повече рециклирани 

отпадъци от опаковки 
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ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И 

ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ И НАМАЛЯВАНЕ И 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

 

ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 

БИОРАЗГРАДИМИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В Т.Ч. ЗА БИООТПАДЪЦИТЕ 

 

1. Въведение и основни положения 

 

Със Закона за управление на отпадъците и Националния стратегически план за 

поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за 

депониране (2010-2020) са поставени конкретни цели пред Общините за намаляване на 

количествата депонирани биоотпадъци на депата за отпадъци и насочването на потока 

към други методи за третиране и оползотворяване. 

Общата цел е най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството 

депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на 

същите отпадъци, като целите се постигат поетапно всяка година. 

Законодателството, свързано с биоразградимите отпадъци разделя процесите, 

съпътстващи намаляването на депонираните биоотпадъци на два етапа: разделното 

събиране на биоотпадъците и третирането на отпадъците. 

 

"Биоразградими" (съгласно параграф § 1, т.3 от ДР на ЗУО) са всички битови 

отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като 

хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.  

"Биоотпадъците" (съгласно параграф § 1, т.3 от ДР на ЗУО) са част от 

биоразградимите битови отпадъци, и по-конкретно отпадъците от парковете и градините, 

хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за 

обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията 

на хранително-вкусовата промишленост. 

 

2. Цел на подпрограмата 
 

Целта е обхващане на почти всички източници на генериране на биоотпадъци, които 

да се събират и третират отделно от битовите отпадъци, като по този начин се избягва 

смесването на отпадъците и по-трудното им третиране и достигане на целите и 

изискванията за биоразградимите отпадъци. 

Конкретните задължения на местната администрация са организирането на система за 

разделно събиране и третиране на тези видове отпадъци и изваждането им от системата 

на смесените битови отпадъци, чрез която да се изпълняват задачите, залегнали в ЗУО.  

 
Цел за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци 

 

  Разпоредбите на ЗУО изискват до 31 декември 2020 г. ограничаване на 

количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото 

количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. Тази цел е 

в съответствие и с изискванията на Директива 1999/31/ЕС относно депа за отпадъци. 
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Намаляването на депонираните биоразградими отпадъци има пряко отношение към 

политиките за климатичните промени, тъй като води до намаляване на емисиите на 

парникови газове.  

 Съгласно чл.7 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 

биоразградимите отпадъци, приета с разделно събраните биоотпадъци се оползотворяват 

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

допълнителните разпоредби на ЗУО:  

 1 . R 3 – рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са 

използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на 

биологична трансформация), и/или 

  2 . R 1 0 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за 

земеделието и околната среда; 

 
3. Анализ и описание на съществуващото състояние и бъдещи мерки. 

В Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 

биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г. (Oбн. ДВ, бр. 11 от 

31.1.2017 г.) са поставени конкретни изисквания за организирането на системи за разделно 

събиране на биоотпадъците. Целта е обхващане на почти всички източници на генериране 

на биоотпадъци, които да се събират и третират отделно от битовите отпадъци, като по 

този начин се избягва смесването на отпадъците и по-трудното третиране. 

Конкретните задължения на местната администрация са организирането на система 

за разделно събиране и третиране на тези видове отпадъци и изваждането им от системата 

на смесените битови отпадъци, чрез която да се изпълняват най-малко следните 

регионални цели: 

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

биоотпадъците, образувани в региона през 2014 г. 

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

биоотпадъците, образувани в региона през 2014 г. 

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

биоотпадъците, образувани в региона през 2014 г. 

В наредбата са поставени и срокове за ежегодно представяне на информация и 

отчет пред МОСВ относно изпълнението на целите, както за Общината, така и за 

конкретния Регион, разпределение на задълженията между Общините, участващи в 

региона, предприети мерки и дейности за достигане на целите, предоставяне на 

доказателства за изпълнение и др. 

Предвидените мерки, които подпрограмата цели за изпълнението на 

законодателството и подпомагане на местната администрация са: 

 Изготвяне на актуален морфологичен анализ на смесените битови отпадъци, с цел 

определяне на състава и количеството биоразградими отпадъци в потока на 

смесените битови отпадъци; 

 Организиране на система за разделно събиране на биоотпадъци -системата може да 

се организира със специални контейнери (кафяви), с които могат да се обслужват 

отделни жилищни сгради, кооперации, определени райони, ресторанти, фирми, 
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извършващи кетъринг, хотели, заведения за обществено хранене и др. Друг вариант 

за организирана система е т.н. предаване от врата на врата, т.е. събирането на 

биоотпадъците директно от домовете. Този вариант не е препоръчителен в 

началните етапи на въвеждане на системата, тъй като ще е трудно изпълним, 

поради това, че населението няма създадена нагласа и навик за разделно събиране 

на тези отпадъци. Първоначалното изграждане на системата трябва да започне с 

фирмите, ресторантите, предприятията от хранително- вкусовата промишленост, 

фирмите за кетъринг, ресторанти и др., като постепенно се включва и населението. 

Поетапното въвеждане на системата при домакинствата има за цел поетапно 

изграждане на екологично съзнание в гражданите, което да ги приобщи към 

бъдещите промени в начина на изхвърляне и събиране на отпадъка. 

 С изграждане на система за разделно събиране на биоотпадъци е необходимо 

започване на интензивни разяснителни кампании сред населението, за да има 

ефективност изградената система; 

 Избор на изпълнител на дейността и поставяне на конкретни изисквания към 

метода на събиране, необходимата техника и персонал. 

 Организиране на разделно събиране и на градински отпадъци; 

 Обучения на персонала на Дейността към общината, извършваща поддръжка на 

парковата и площадна растителност, относно разделянето на биоотпадъците; 

 Изготвяне на графици за периода и честотата на събиране и извозване на 

биоотпадъците; 

 Определяне на видовете контейнери за съхранение - вместимост, лесно поддържане 

и дезинфекциране, лесно обслужване; 

 Изготвяне на график за дезинфекциране и измиване на съдовете, с цел недопускане 

на разпространение на зарази; 

 Определяне на отговорни длъжни лица за контрол на дейността и изготвяне на 

отчети за количествата на образуваните и събраните отпадъци, начина на 

третиране, изпълнение на целите и др. 

 Насърчаване на домакинствата към домашно компостиране; 

 Изготвяне на разяснителни брошури за начина на разделяне и събиране на 

биоотпадъците, по които да се ориентира населението; 

 След въвеждане на системата е необходимо промяна на общинската нормативна 

уредба с поставени изисквания, срокове и наказателна отговорност към гражданите 

относно ползването на системата. 

Съобразно гореизброените мерките следва да се изгради ефективна система за тези 

отпадъци, чрез която да се намалят количествата на постъпващите за депониране 

биоотпадъци. Изграждането на системите е труден и бавен процес затова е 

препоръчително то да започне възможно най-скоро, за да могат да се изпълнят заложените 

цели в законодателството. 

Първият етап в дейността по третирането на биоотпадъците е избора на 

подходяща инсталация и/или съоръжение. След изграждането им е необходимо да се 

уточни точно предназначението на крайния продукт след третирането и начина на 

бъдещото му използване. Община Хисаря е избрала компостиране на биоотпадъците по 

„открит способ”. В този вариант крайният продукт - компост може да се използва по 

следните начини : за наторяване и облагородяване на земеделски земи, за рекултивация 

на нарушени терени, използване в частното градинарство и за растежна почвена среда. 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 2017 – 2020 г. 

 

Община Хисаря 
гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14 

тел: 0337/6 21 80, факс: 0337/6 20 30, e-mail: obhisar@hisar.bg  Страница 48 

 

Необходимо е преди използването му за каквато и да е цел да се извършва лабораторен 

анализ на партидите компост, за установяване наличието на опасни и вредни вещества в 

него. 

 
Мерките за добро и ефективно третиране на биоотпадъците са:  

 Избор на ефективна инсталация/съоръжение, съобразно вида и количеството на 

отпадъците; 

 Осигуряване на финансиране за изграждането й - чрез собствени бюджетни 

средства, чрез такса битови отпадъци, чрез публично финансиране, 

кандидатстване по ОПОС и др. 

 Избор на изпълнител за извършването на дейностите по третирането на 

биоотпадъците, който следва да притежава разрешителен документ по реда на 

ЗУО за дейности с отпадъци; 

 Обучение на персонала, който ще извършва дейностите по третирането; 

 Изготвяне на методика и/или указания за начина и количествата на смесване на 

отпадъците, технологията, обръщане на компоста, необходимост от аерация, 

влага и т.н. 

 Измерване на количествата постъпващи за третиране отпадъци, както и на 

количествата на готовия компост; 

 Определяне на служители за водене на коректна отчетност за дейността; 

 Изготвяне на отчети и докладване на изпълнението на целите по ЗУО; 

 Определяне на предназначението на готовия компост; 

 Извършване на лабораторни анализи на партидите произведен компост; 

 Осигуряване на достъп за предаване на отделни количества биоотпадъци от 

фирми и граждани за третиране; 

 Изготвяне на графици за третиране, дезинфектиране на 

инсталацията/съоръжението; 

 Изготвяне на планове за намаляване вредното въздействие върху околната 

среда в района от дейността; 

 Определяне на предназначението на готовия компост 

 Приемане на мерки за увеличаване/намаляване на производителността 

 Изготвяне на инструкции за работа на съоръженията/инсталацията, начин на 

съхраняване на отпадъците и на продуктите произведени от него 

 Предвиждане на обучителни и разяснителни обиколки от групи, с цел запознаване 

с третирането на биоотпадъците 

 Поетапно въвеждане на разделното събиране и оползотворяване на биоотпадъците, 

събрани чрез общинската система за разделно събиране, както и изчисляване на 

броя на домакинствата и на населението на всяко населено място, обслужвани от 

общинската система за разделно събиране 

 Разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците от обществени зелени 

площи, паркове и градини 

 План за изграждане на съоръженията за оползотворяване  на биоотпадъците, в т. ч 

определяне на местоположението, необходимия капацитет и технология за 

третиране 

 Насърчаване на компостирането на място 

 Повишаване информираността на населението за ползите и изискванията за 

разделно събиране и третиране на биотпадъците 
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Съгласно ЗУО изпълнението на целите за ограничаване депонирането на 

биоразградими отпадъци на депата за неопасни отпадъци е поетапно, като най- късно до 

2020г. същите трябва да бъдат ограничени до 35%. За достигането им е необходимо 

изграждане на инфраструктура за третирането на тези отпадъци. В този случай 

съоръженията/инсталациите, които могат да бъдат изградени са няколко: 
 

• Отворени системи / открит способ/ 
При тях компостирането на отпадъците се извършва на купове или редове. 

Височината на един куп е от 1 до 3 метра, а ширината от 2 до 6 метра. Препоръчва се 

куповете да бъдат с трапецовидно сечение заради повечето използвано прострастранство. 

Куповете могат да бъдат с естествена аерация, като подаването на въздух в компоста 

става, чрез периодичното му обръщане или чрез принудителна аерация, при която в 

основата на купчината се поставят перфорирани тръби, чрез които се подава въздух; 

Отворените системи са препоръчителни за малките и средни Общини, в които 

попада и Община Хисаря, тъй като те са най-икономични, не изискват прекомерни 

разходи за реализацията си и не се нуждаят от много голямо количество на отпадъци за 

компостиране; 

Приоритет на Общината е насърчаване на жителите към домашното компостиране. 

При него отпадъкът ще се използва директно на мястото на образуване и няма да се 

налага използване на разход за неговото третиране, транспортиране и 

т.н. За насърчаване на гражданите към домашно компостиране е необходимо да се 

проведат редица информационни кампании за запознаване на гражданите с предимството 

на компостирането и на получаваният от него продукт. 

 

• Затворени системи 
При затворените системи съществуват различни варианти, като при всички компоста се 

получава при контролирани условия, т.е изкуствено се поддържа температура, влага и 

въздух. Съществуват системи за компостиране в коридори, в силози, биоконтейнери, 

въртящи барабани, биотунели. Предимствата на затворените системи са, че те са с по-

малка зависимост от метеоролгичните промени, отделят по-малки загуби на топлина от 

биомасата и имат възможност за контрол и пречистване на въздуха. Затворените системи 

имат своите предимства, но преди да се вземе решение за вида на 

компостиращите инсталации, трябва да се вземе предвид количеството на образуваният 

материал, т.е. отпадъка който ще се компостира, неговият състав и количество.  
 
Не на последно място при определянето на вида на компостиращата инсталация е 

финансовата и икономическа изгода. При отворените системи влаганите средства са 

почти минимални, докато при затворените системи, трябва да се предвидят 

първоначалната инвестиция за изграждането на едно такова съоръжение, поддържането 

на съоръжението/работната ръка/. 
За достигане на целите за намаляване количеството на депонираните 

биоразградими отпадъци е необходимо да има създадена координация между 

отделните институции, гражданите и фирмите, с което всички биоразградими отпадъци 

да бъдат събрани разделно от смесените отпадъци. 
 
Организацията може да бъде създадена, чрез определяне на площадки за временно 

съхраняване на растителни отпадъци, чрез събирането на отпадъците от мястото на 

образуването им, чрез изграждане на система от контейнери за събиране на хранителни и 
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растителни отпадъци, чрез директното предаване на биоразградимите отпадъци от 

гражданите и фирмите на площадките за компостиране и чрез стимулиране на домашното 

компостиране.  
Приоритет на Общината е насърчаване на жителите към домашното компостиране. 

При него отпадъкът ще се използва директно на мястото на образуване и няма да се 

налага използване на разход за неговото третиране, транспортиране и 

т.н. За насърчаване на гражданите към домашно компостиране е необходимо да се 

проведат редица информационни кампании за запознаване на гражданите с предимството 

на компостирането и на получаваният от него продукт. 

 

4. План за действие към подпрограмата за разделно събиране и постигане на 

целите за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците 
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ЦЕЛ №2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на 
риска от депонираните 

отпадъци Разделно събиране на биоразградими отпадъци 
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Организиране на система за разделно 

събиране на биоотпадъци /чрез 

специални контейнери- кафяви 

поставени в отделни жилищни сгради, 

кооперации, определени райони, 

ресторанти, фирми, извършващи 

кетъринг, хотели, заведения за 

обществено хранене и др./ 

 

 

2019г. Община Хисаря 
Дейност „ЧОСР” 

 

 Общински 

бюджет 

ПУДООС 

Отчисления по 

чл.64 от ЗУО,  

ОПОС 2014-2020 

Предотвратяв 
ане 
депонирането 
на 
биоотпадъци 

Прилагане 

на ежегодни 

мерки за 

изграждане 

на система 

за разделно 

събиране на 

биоот       

падъци 

Изградена 

система за 

разделно 

събиране на 

биоот       

падъци 

Организиране на система за Разделно 

събиране и оползотворяване на 

биоотпадъците от обществени зелени 

площи, паркове и градини 

 

 

 

 

2019г. Община Хисаря 
Дейност „ЧОСР” 

 

 Общински 

бюджет 

ПУДООС 

Отчисления по 

чл.64 от ЗУО,  

ОПОС 2014-2020 

Предотвратяв 
ане 
депонирането 
на 
биоотпадъци 

Прилагане 

на ежегодни 

мерки за 

изграждане 

на система 

за разделно 

събиране на 

биоот       

падъци 

Изградена 

система за 

разделно 

събиране на 

биоот       

падъци 

Организиране на система по т.н. метод 

предаване от ръка на ръка, т.е. 

събирането на биоотпадъците директно 

от домовете. 

2019г. Община Хисаря 
Дейност „ЧОСР” 

 

 Общински 

бюджетПлан-
сметка 

Отчисления по 
чл.64 от ЗУО 

Предотвратява 

не 
попадането 
на 
биоотпадъци 
в 
контейнерите за 

смесени 

отпадъци 

Брой 

въведени 

методи 

Създаване 

на 

ефективна 

система за 

събиране 

на 

отпадъците 
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Организиране на интензивни 

разяснителни кампании сред 

населението за по-голяма ефективност на 

изградената система; 

постоянен Община 

Хисаря 

2 000 
лв. 

Общински 
бюджет 
План-сметка 

По-голяма 

информираност 

на населението 

Брой 
проведени 
кампании 

Информи

раност на 

население

то в 

Общината 

Предвиждане на достатъчно 

средства за извършване на 

дейността в план-сметката за 

сметосъбиране 

 

 

2019г. Кмет 
зам.кмет  

Отдел „ЕПСДООС“ 

 

 

 

 

 такса битови 
отпадъци 

Обезпечаване на 

дейността 
Количество на 
предвидените 
средства 

Финансова 

осигуреност на 

системата 

Определяне на изпълнител на 

дейността и поставяне на 

конкретни изисквания към метода 

на събиране, необходимата 

техника и персонал. 

2019г. Кмет 
зам.кмет  

Отдел „ЕПСДООС“ 

  
Ефективно 

събиране на 

отпадъците 

Определен 

изпълнител 
Създадена 

организация по 

разделно 

събиране 

Организиране на разделно 

събиране на градинските 

отпадъци 

2019г. Кмет 
зам.кмет  

Отдел „ЕПСДООС“ 

 

 

100 000 лв./год. Общински 
бюджет 
План-сметка 

Предотвратя 

ване 
депонирането на 

градински 

отпадъци 

Изготвени 

графици за 

разделно събиране 

Създадена 

организация за 

събиране на 

градински 

отпадъци 

Провеждане на обучения на 

персонала на фирмата, 

извършваща поддръжка на 

парковата и площадна 

растителност, относно 

разделянето на биоотпадъците; 

2019 г. Отдел „ЕПСДООС“ 

 

  
Ефективност 
на 
изградената 
системата 

Проведени 

обучения 
Ефективно 

разделяне на 

биоотпадъците 

Изготвяне на графици за периода 

и честотата на събиране и 

извозване на биоотпадъците; 

2019 г. Община 
Хисаря 

  
Създаване на 
прозрачност 
при 
управление 
на 
биоотпадъците 

Изготвени 

графици за 

събиране 

Създадена 

ефективна 

система за 

разделно 

събиране на 

биоотпадъци 
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Определяне на видовете 

контейнери за съхранение - 

вместимост, лесно поддържане и 

дезинфекциране, лесно 

обслужване 

2019 г. Кмет 
Отдел „ЕПСДООС 

  
Създаване на 
подходяща 
екологична 
обстановка за 
разделно 
събиране 

 

Видове и брой на 

закупени и 

поставени съдове 

за разделно 

събиране 

Създадена 
оптимално 
ефективна 
система 

  Изготвяне на разяснителни 

брошури за начина на разделяне и 

събиране на биоотпадъците, по 

които да се ориентира 

населението 

  

2018г. 

Община 

Хисаря 

3 000 лв. Общински 
бюджет 
План-сметка 

Увеличаване 
на 
информирано 

стта на 

населението 

Брой изготвени 

брошури 
Информирано 

население в 

Общината 

Промяна на общинската 

нормативна уредба и поставяне 

на изисквания, срокове и 

наказателна отговорност към 

гражданите, относно ползването 

на системата. 

2019г. ОбщинаХисаря 

Гл.юрисконсулт 

Общински съвет- 

Хисаря 

  

Вменяване на 
задължения 
относно 
управление 
на 
биоотпадъците 

Променена 
нормативна 
уредба 

Въведени 

изисквания и 

наказателна 

отговорност при 
управление на 

отпадъците 

Третиране на биоразградими отпадъци 

  Изграждане на  ефективна 

инсталация/съоръжение, 

съобразно вида и количеството на 

отпадъците - Компостираща 

инсталация 

2019 г. 
Кмет, избран 
изпълнител 

 

 

 

 

 ОПОС 2014-2020 Екологосъобраз-

но 
третиране на 

отпадъците 

Изградена 

инсталация/съо 

ръжение за 

третиране 

Третиране на 

биоотпадъците в 

Общината 

 

  Определяне на отговорни длъжни 

лица за контрол на дейността и 

изготвяне на отчети за 

количествата на образуваните и 

събраните отпадъци, начина на 

третиране, изпълнение на целите 

и др. 

2019 г. Община Хисаря 
Дейност „ЧОСР” 

 

  
Извършване на 

контрол върху 

дейността 

Брой 
определени 
длъжностни 
лица 

Създадена 

организация за 

контрол върху 

дейността 
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Осигуряване на финансиране за 

изграждането й - чрез собствени 

бюджетни средства, чрез такса 

битови отпадъци, чрез публично 

финансиране, кандидатстване по 

програма и др. 

2018 г. -2019г. Кмет 

зам.кмет 

Отдел „ЕПСДООС“ 

 
ОПОС 2014-2020 

Отчисления по 

чл.64 от ЗУО 

 

 

 

 

Екологосъобр 
азно 
третиране на 

отпадъците 

Изградено 
съоръжение/ 

инсталация 

Третиране на 

биоотпадъците в 

Общината 

Избор на изпълнител за 

извършването на дейностите по 

третирането на биоотпадъците, 

който следва да притежава 

разрешителен документ по реда на 

ЗУО за дейности с отпадъци; 

2019 г. Кмет 
Оператор на 

площадка 

  
Третиране на 
отпадъците 
съобразно 
нормативната 
уредба 

Избран 

изпълнител 
Третиране на 
биоотпадъците 
в Общината 
съобразно 
законовата 
рамка 

Обучение на персонала, който ще 

извършва дейностите по третирането 

2019 г. Кмет 
Изпълнителя, който 

доставя софтуера 

 

ОПОС 2014-2020 

 

 

 

Екологосъоб 

разно 
третиране 

Брой 
проведени 
обучения 

Създадена 

организация на 

работа с 

компетентни 

специалисти 
Изготвяне на методика и/или 

указания за начина и количествата 

на смесване на отпадъците и 

технологията, необходима за 

получаване на качествен компост. 

 

 

2018 г 
Фирмата, която е 

изготвила част 

Технологична 

Отдел „ЕПСДООС“ 

  
Екологосъоб 

разно 
третиране 

Изготвена 

методика 
Създадени ясни 

правила на 

третиране на 

отпадъците 

Измерване на количествата, 

постъпващи за третиране отпадъци, 

както и на количествата на готовия 

компост; 

Постоянен, 
след 
въвеждане на 
обекта в 
експлоатация 

Оператор на 

площадката 

  
Отчетност и 
прозрачност 
при 
управление 
на 
биоотпадъците 

 

Справки за 
количества 
отпадъци 

Създаденабаза 

данни за 

отпадъците 

Определяне на служители за водене 

на коректна отчетност за дейността 
2019 г. Община Хисаря 

Оператор на 

площадката 

  
Отчетност и 
прозрачност 
при 
управление 
на 
биоотпадъците 

Брой 
определени 
служители 

Създадена 

организация за 

контрол на 

дейността 
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Изготвяне на отчети и докладване на 

изпълнението на целите по ЗУО 

постоянен Община Хисаря 

Оператор на 

площадката 

  
Отчетност и 
прозрачност 
при 
управление 
на 
биоотпадъците 

 

Годишни отчети 

за отпадъците 
Контрол върху 

дейността и 

отчитане на 

целите 

Определяне на предназначението на 

готовия компост; 

2018г. Кмет 
зам.кмет  

Отдел „ЕПСДООС“ 
 
 

  
Оползотво 

ряване на 

отпадъците 

Избран метод на 
оползотворява 
не 

Превръщане на 

отпадъците в 

продукт 

Извършване на лабораторни анализи 

на партидите произведен компост; 

постоянен Оператор на площадка 5 000 лв./год. Общински 
бюджет 
Оператор 

Намаляване риска 

за околната среда 

 

Брой 
извършени 
анализи 

Произведен 
качествен 
компост 

Информираност на населението, 

относно дейността 

постоянен Община 
Хисаря 
Оператор 

  
Популярност на 

дейността и 

съдействие от 
гражданите 

 

Брой 
предоставена 

информация и 

данни на 

населението 

 

Информацион- но 

обезпечено 

население 

Осигуряване на достъп за предаване 

на отделни количества биоотпадъци 

от фирми и граждани за третиране 

постоянен Община 
Хисаря 
Оператор 

  
Събиране на по-

голямо 

количество 

биоотпадъци за 

третиране 

Осигурен достъп 

и изготвени 

правила за 

предаване 

 

 

Създадена 

организация за 

достъпност на 

гражданите 

Изготвяне на графици за третиране, 

дезинфектиране на 

инсталацията/съоръжението 

постоянен Община 

Хисаря 

Оператор 

  
Екологосъоб 

разно 
третиране 

Изготвени 

графици 
Организация на 

дейността 

съгласно 

екологичните и 

здравни норми 

Изготвяне на планове за намаляване 

вредното въздействие върху околната 

среда в района от дейността. 

постоянен Община 
Хисаря 
Оператор 

  
Екологосъоб 

разно 
третиране 

Изготвени 

планове 
Минимално 

въздействие на 

дейността върху 

района 

Предприемане на мерки за 

увеличаване/намаляване на 

производителността 

 

постоянен 

Община 
Хисаря 
Оператор 

 

  

Екологосъоб 

разно 
третиране 

 

Брой 
предприети 
мерки 

 

Производство на 

компост, 

покриващо 

нуждите на 

търсенето 
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  Изготвяне на инструкции за работа 

на съоръжението/инсталацията, 

начина на съхраняване на 

отпадъците и на продуктите, 

произведени от него; 

2019 г. Част Технология от 
проекта, 
Оператор 

  
Екологосъоб 

разно 
третиране 

Изготвени 

инструкции 
Създадена 
организация на 
дейността, 
съобразно 
изискванията 
на 
нормативната 
уредба 

Предвиждане на обучителни и 

разяснителни обиколки от групи, с 

цел запознаване с третирането на 

биоотпадъците и стимулиране към 

разделното им събиране 

поне два пъти 
годишно 

Кмет 
зам.кмет  

Отдел „ЕПСДООС“ 

Оператор 

 

 

 

  
Стимулиране 
на 
населението към 

разделно 

събиране на 

биоотпадъци 

 

 

Брой 
проведени 
инициативи 

Информираност 

на населението и 

съдействие при 

извършване на 

дейността 
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ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И 

ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ И НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

 
ПОДПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ЦЕЛИТЕ ЗА 

РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 
 

1. Въведение и основни положения 

 

Със Закона за управление на отпадъците са въведени Национални цели за третиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци, както следва: 

 

- най-късно до 1 януари 2020 г. повторна употреба, рециклиране и друго 

оползотворяване на материали от неопасни строителни отпадъци, включително 

при насипни дейности чрез заместване на други материали с отпадъци в 

количество, не по-малко от 70 на сто от общото им тегло, от което се изключват 

незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в естествено състояние. 

 

Целите се постигат поетапно, като в подзаконовата нормативна уредба са указани, 

както сроковете, така и конкретните изисквания и проценти за всеки конкретен 

материал. 

 

Задълженията към местната администрация са организиране събирането и 

транспортирането на строителни отпадъци от ремонтни дейности образувани от 

домакинствата. 

 

За изпълнение на целите Възложителите на строително-монтажни работи са длъжни да 

изготвят и представят за одобрение в Общинската администрация планове за 

управление на строителните отпадъци по време на извършването на процесите на 

строителство, както и след това. 

 

2. Цел на подпрограмата 

 

Стратегическа цел на подпрограмата е увеличаване на количествата рециклирани и 

оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда. 

Оперативната цел е достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради. 

 

3. Анализ и описание на съществуващото състояние 
 

В законодателството няма поставени конкретни изисквания за изграждане от страна на 

Общината на площадки за третиране на тези отпадъци, но същевременно с това 

общината е отговорна за събиране и третиране на строителни отпадъци от ремонтни 

дейности образувани от домакинствата. 

Както в ЗУО, така и в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали е определена йерархия при управлението и 
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третирането на отпадъците. В случая при строителните отпадъци се прилага следният 

йерархичен ред: 

1. предотвратяване; 

2. подготовка за повторна употреба;  

3. рециклиране на строителни отпадъци, които не могат да бъдат повторно 

употребени; 

4.  Оползотворяване в обратни насипи; 

5. оползотворяване за получаване на енергия от строителни отпадъци, които не 

могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени; 

6. обезвреждане на строителни отпадъци, които не могат да бъдат повторно 

употребени, оползотворени и/или рециклирани по начините, упоменати в т. 1 –5  

 

Законодателството в тази област е ново и за пръв път се прилага в страната, поради което 

прилагането му на местно ниво ще е бавен и труден процес. 

 

Тъй като на територията на областта липсва каквато и да е инфраструктура за 

третирането на тези отпадъци, към момента събирането на строителни отпадъци от ремонтна 

дейност, образувани от домакинствата на територията на община Хисаря е организирано чрез 

използване услугите на фирма „Вис строй 1 „ ЕООД, град Пловдив, бул. „6-ти септември” № 152 

А, притежаваща необходимите документи за извършване на тази дейност. Всеки гражданин може 

да се възползва от услугата, чрез предварителна заявка до общината или директно до фирмата, 

предлагаща услугата. Предвижда се да бъдат разположени контейнери тип „лодка” на 

предварително определени места на територията на гр. Хисаря от фирма „Вис строй 1 „ ЕООД, 

град Пловдив, за събиране на строителни отпадъци, които ще бъдат обслужвани от същата фирма.  

 

4. План за действие към подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за 

рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци 
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ЦЕЛ №2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на 
риска от депонираните 

отпадъци Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци 

Стратегическа 

Цел 

 

Оперативна 

цел 

Мярка/дейност Срок Отговорни лица и 

институции 

Бюджет 

/очаквани 

разходи/ 

Възможни 

източници на 

финансиране 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение 

текущи целеви 

Определяне на длъжностни 

лица за съгласуване и 

одобрение, както и за 

последващ контрол на 

планове за управление на 

строителни отпадъци 

 

30.12.2020 
г. 

Кмет на Общината 
  

Изпълнение на 

целите за СО 

Брой 

определени 

длъжностни 

лица 

Управление на 

СО, образувани 

в Общината 

Определяне на правила и 

изисквания за включване в 

обществените поръчки за 

избор на изпълнител на 

СМР. 

 

30.12.2020 
г. 

Кмет 

Експерти отдел 

ЕПСДООС 

  
Изпълнение 
на 
изискванията 
на 

законодателс 
твото 

Изготвени 

правила 
Създадена 

организация за 

покриване на 

изискванията 

Изменение на общинските 

наредби и вменяване на 

изисквания за задължения 

при третиране на 

строителни отпадъци и 

контрол от общинските 

длъжностни лица по 

спазването им 

 

30.12.2020 
г. 

Кмет 

.юрисконсулт 

  
Контрол 

върху 

дейностите 

на 

управление на 

СО 

Променена 

местна 

нормативна 

уредба 

Вменена 

отговорност за 

третиране на СО 

Водене на отчетност за 

количествата на предадени 

и оползотворени 

строителни отпадъци 

 

 

постоянен Кмет 

Оператор на 

площадка за 

оползотворяване 

  
Водене на 

отчетност и 

контрол върху 

СО 

Отчети за 

образувани и 

третирани СО 

Създадена база 

данни за СО 

Водене на отчетност за 
количествата на вложените 
рециклирани материали в 
строителството 

 Кмет Изпълнител 
на СМР 

  
Изпълнение 

изискванията 

на 

законодателс 
твото 

Справки за 

количества 

вложени 
материали 

И пълнение на 
целите за 
влагане на 
рециклирани 
СО з 
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ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И 

ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ И НАМАЛЯВАНЕ И 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

 
ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАННИ ОТПАДЪЦИ 

 

1. Въведение и основни положения 

 

Управлението на специфични потоци масово разпространени отпадъци е вменено 

задължение за всяка местна администрация. Кметът на Общината е отговорен за събиране 

на отпадъците от населението, следователно и за организиране и подпомагане на 

дейностите по разделното събиране на масово разпространени отпадъци и предаването 

им за оползотворяване. 

 

2. Цели на подпрограмата  

 

Стратегическата цел е увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени 

отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци. 
 

Оперативната цел за изпълнението й е изпълнение на целите за рециклиране и 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци. 

 

3. Анализ и описание на съществуващото състояние 

 

 Електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/ 

 

Чрез Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

/ИУЕЕО/ са вменени изисквания на местната администрация за оказване на съдействие на 

организациите по оползотворяване /Ооп/ при изпълнение на задълженията им за събиране 

на ИУЕЕО и/или изпълнение, чрез участие в организираните системи за разделното 

събиране на тези отпадъци. 

 

Община Хисаря е избрала да сключи договор с Елтехресурс АД  - огранизация по 

оползотворяване на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване (ИУЕЕО) , притежаващи площадки за предаване на отпадъци и които имат 

издаден разрешителен документ по реда на ЗУО, съгласно изисквания на Наредба № 1 от 

04.06.2014г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и за водене на публични регистри. 

 

 Батерии и акумулатори 

 

Изискванията в Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба 

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

Общината е избрала сключване на договор с Организация по оползотворяване на НУБА. 

Събирането и предаването на тези отпадъци се осъществява чрез система за разделното 

им събиране, чрез поставяне на кошчета с вместимост 3 литра. Кошчетата ще бъдат 
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поставени в училища, градини и различни институции в града. Обслужването им ще е 

посредством подаване на заявка до организацията при запълване на обема им. Този 

вариант е удачен поради лесната достъпност на кошчетата на повече места и 

същевременно с това се осъществява и контрол. 

За по-добра ефикасност на системата е необходимо: 

Провеждане ежегодно на разяснителни кампании; 

Засилване на контрола относно спазването на забраната за изхвърляне на 

тези видове отпадъци, извън регламентираните за целта места; 
 

 Масла и нефтопродукти 

 

В Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти задълженията на 

органите на местното самоуправление са: 

- Определяне на местата за смяна на отработени моторни масла на територията 

на Общината; 

- Съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли 

от употреба масла и предаването им за оползотворяване; 

 

За изпълнение на задълженията, Общинска администрация е необходимо  да 

изготви списък с местата за смяна на отработени масла и 

лицата, отговорни за дейността, който да бъде публично оповестен на 

гражданите. Това са  всички оторизирани сервизи, където в Общината се извършва тази 

дейност.  
 

 Негодни за употреба гуми 

 

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми /ИУГ/ 

вменява отново същите изисквания както на по-горните специфични отпадъци, а именно 

определяне на места за събиране на ИУГ на територията на Общината и съдействие за 

извършване на дейностите по събиране и съхраняване до предаването им за 

оползотворяване. 

И тук вариантите са сключване на договор с Ооп на ИУГ, за който е необходимо 

Общината да разполага с площадка където да съхранява посочените отпадъци и/или 

сключване на договор с оторизирано лице, което експлоатира действаща площадка. 

Проблемът с този вид отпадък е голям, тъй като в страната почти липсват 

рециклиращи предприятия конкретно за този отпадък, а той е силно разпространен. 

Малкото фирми и организации занимаващи се с оползотворяването му не могат да 

покрият цялата страна, което създава допълнителни предпоставки за недоброто му 

управление. 

При този отпадък, поради липса на рециклиращи предприятия за Общината най-

добрия вариант е сключване на договор с Организация по оползотворяване. Вариант е 

сключване на договор с оторизиран автосервиз за смяна на гуми, който вече има 

сключен договор за оползотворяване с Ооп или лице, притежаващо разрешителен 

документ по ЗУО за предаване на негодните за употреба гуми. 

 

 Излезли от употреба моторни превозни средства 

 

Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни 

средства /ИУМПС/ възлага задължения на кмета на Общината отново за определяне на 
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места и изграждане на Общински площадки за събиране на ИУМПС, като тук 

изискването е поставено в случай, че лицата които пускат на пазара МПС не са изградили 

собствени такива. 

Към момента на територията на Общината няма наличие на такива частни площадки. 
Предаването на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, се извършва с 

фирма Елтехресурс АД, посредством договор между тях и Община Хисаря. 

 Конкретни мерки при управлението на тези отпадъци са: 

 Изготвяне на указания и правила за събиране на излезли от употреба МПС, находящи 

се на територии общинска и/или държавна собственост; 

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

 Оказване на съдействие на организациите по оползотворяване; 

 Ежегоден контрол на всички площадки на територията на Общината, приемащи 

ИУМПС; 

 Едрогабаритни отпадъци 
 

Управлението на едрогабаритните отпадъци е важна част от цялостния процес на 

планиране на дейността, свързана с управлението на отпадъците в Общината. В голямата 

си част едрогабаритните отпадъци съдържат голям процент рециклируеми материали 

като метал, дърво, желязо и др. Въвеждането на организирано предаване и събиране на 

тези отпадъци ще доведе до нарастване на количествата отпадъци за оползотворяване и 

същевременно ще намалее риска от замърсяване на околната среда и изхвърлянето им на 

нерегламентирани за целта места. 

Задълженията на местната администрация в законодателната уредба към 

едрогабаритните отпадъци са осигуряване на площадки, на които гражданите 

безвъзмездно да ги предават. Друг вариант за изпълнение на задълженията, свързани с 

едрогабаритните отпадъци е сключване на договор за сътрудничеството с оператор на 

съществуващи площадки за събиране на отпадъци. 
 
На територията на Община Хисаря има две площадки за предаване на отпадъци: 

 

1. “Еко метал” ЕООД - Решение № 09-ДО-177-13 от 06.01.2016г. на 

Директора на РИОСВ- Пловдив, за изменение и допълване на Решение 

№ 09-ДО-177-12 от 23.11.2015г. на фирма „ЕКО МЕТАЛ” ЕООД – Да се 

извършват дейности по третиране на отпадъци на :  Площадка №5 с 

местонахождение ул. Иванка Пашкулова 1 град Хисаря 

Фирмата притежава разрешително за следните видове отпадъци по кодове, 

събиращи се на Площадка №5 с местонахождение ул. Иванка Пашкулова 1 град 

Хисаря: 

16 01 04*, 16 01 06, 15 01 04, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 01*, 20 01 35* 20 

01 36, 02 01 10, 12 01 01, 12 01 04, 12 01 03, 12 01 02, 16 01 17, 16 01 18, 

17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 

11,20 01  

40. 

 

2. „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД - Решение от МОСВ № 09-ДО-1101-01 от 

18.01.2016г. за извършване на дейности с отпадъци на територията на 

Област Пловдив, включително и Община Хисаря. 

Фирмата притежава разрешително за следните видове отпадъци по кодове, 
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събиращи се на територията на Община Хисаря: 

       02 01 08*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 03 03*, 16 03 04, 16 03 05*, 16 03 06, 

16 05 04*, 16 05 05, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 05 09, 17 01 06*, 17 05 03*, 17 05 

05* 19 12 11*, 20 01 19*. 

 
4.План за действие към подпрограма за достигане на целите за рециклиране и 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци. 
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  ЦЕЛ №2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и 
предотвратяване на риска 

от депонираните отпадъци 

Подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени 
отпадъци   

Електрическо и електронно оборудване 

Стратеги 

ческа 

цел 

Операти 

вна цел 

Мярка/дейност Срок Отговорна 
институция 

Бюджет/ 

очаквани 

разходи 

Възможни 

източници на 

финансиране 

Очакван 

и 

резултати 

Индикатори за изпълнение 

текущи целеви 
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Провеждане на кампании сред 

населението ежегодно за 

запознаване с управлението на 

тези отпадъци. 

 

30.12.2020г. 
Община 

Хисаря 
 

 
Общински 

бюджет 

Частни 

инвестиции 

Увеличава 
не 
количеств ата на 

разделно 

събрано ИУЕЕО 

Проведени 

кампании 
Информираност на 

населението 

Оказване на пълно съдействие на 

организацията по оползотворяване 

на ИУЕЕО, с която е сключен 

договор за събирането и 

предаването им. 

постоянен Община 

Хисаря 

 

  
Изпълнен 

ие 

изисквани ята на 

законодат 

елството 

за 

събиране 

на 

ИУЕОО 

Проведени 

съвместни 

инициативи 

Увеличено 

количество на 

събираните 

отпадъци 

Обобщаване и публикуване на 

информация за местата на 

събиране на отпадъци от 

ИУЕЕО, както и изготвяне на 

годишна справка за 

количеството събрано такова. 

ежегодно Община 

Хисаря 
Оператор 

  
Прозрачн ост и 

информир аност 

при управлени е 

на ИУЕОО 

Публикувана 

информация 
Информираност на 

населението 
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Батерии и акумулатори 

 
система за разделното им 

събиране, чрез поставяне на 
кошчета с вместимост 3 литра. 

ежегодно Община 

Хисаря 

 

 Оператор Увеличава не на разделно 

събраните НУБА 

Справка за 

разположение на 

системата 

Достъпност на 

системата за 

гражданите 

Подмяна на амортизирани съдове за 

събиране на батерии 

ежегодно Община 

Хисаря 

 

 Оператор Увеличава не на разделно 

събраните НУБА 
Количество на 

подменени 

съдове 

Създадена 

ефективна 

система 

Провеждане на разяснителни 

кампании 

ежегодно Община 

Хисаря 

Оператор 

 План сметка  
Оператор 

Увеличава не на разделно 

събраните НУБА 

Бр. проведени 

кампании 

Информираност на 

населението 

Засилване на контрола от страна на 

Общината относно спазване на 

забраната за изхвърляне на отпадъци от 

батерии и акумулатори 

регламентираните за целта места 

постоянен 
Община 

Хисаря 

 

 

 Увеличава 

не 

Брой проверки 

 

Създадена ефективност за 

използване на 

системата 

 

Масла и нефтопродукти 
Определяне и оповестяване на 

местата в Община Хисаря, където 

се извършва смяна на отработени 

моторни масла 

 

30.12.2017 г. 
Кмет 

 

Отдел 

ЕПСДООС 

  
Разделно събиране на 

масла 

Изготвен и 

публикуван 

списък 

Създадена база данни 

за отпадъците 

Оказване на съдействие на 

организациите по оползотворяване 

на тези отпадъци за събирането и 

предаването на отпадъците. 

постоянен Община 

Хисаря 

  
Екологосъобразно 
третиране 
на отпадъците от масла 

Количество 
събрани 
отпадъци 

Увеличено количество 

на разделно събрани 

отпадъци 

Изготвяне на списък с лицата, 

притежаващи разрешителен 

документ за извършване на 

дейности по събиране, съхранение и 

оползотворяване на отпадъци от 

масла и нефтопродукти на 

територията на Общината 

 

30.12.2017 г. 

Община 

Карлово 

РИОСВ-
Пловдив 

Фирми, 

притежаващи 

разрешителен 

документ за 

дейността 

  
Прозрачн ост при 

управлени е на отпадъцит 

е от масла и 

нефтопро 
дукти 

Изготвен списък Създадена база данни 

за лицата извършващи 

дейности с масла и 

нефтопродукти 
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Негодни за употреба гуми 
Определяне   на площадка/и за 

предаване на отпадъци от гуми / 

площадка за събиране на 

едрогабаритни и опасни отпадъци/ 

 

30.12.2020г. 
Кмет 

Хисаря 
800 000 

лв. 

Общински 

бюджет 
Частни 
инвестиции 

Разделно събиране на 

НУГ 

Предприети мерки 

и действия за 

изграждане на 

площадка 

Изградена 

площадка 

Сключване на договор с 

организация по оползотворяване 

на негодни за употреба гуми и/или 

с лице, притежаващо разрешителен 

документ и водене на отчетност 

 

30.12.2018 г. 
Кмет 

Отдел 

ЕПСДООС 

 
Организация 

по 

оползотворва

не 

 

Разделно събриране на 

НУГ 
Предприети 

действия за 

сключване на 

договор 

Сключен 

Договор 

Данни за НУГ 

   
 

    
Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ 

Изготвяне на указания и правила 

за събиране на ИУМПС, находящи 

се на територии общинска и/или 

държавна собственост 

 

31.01.2018 г. 
Кмет 

ОУ на МВР 

  
Събиране 
и 
третиране 
на 
ИУМПС 

Изготвени 

правила/указани 

я 

Създадена 

организация за 

управление на 

ИУМПС 

Изграждане на площадка или 

сключване на договор с оператор 

на съществуваща площадка за 

предаване и събиране на тези 

отпадъци /площадка за събиране 

на едрогабаритни и опасни 

отпадъци/ 

 

30.12.2017г. 
Кмет 

 
400 000 

лв. 

Общински 

бюджет 

Организация 

по 

оползотворяв

ане Частни 

инвеститори 

Управлен ие на ИУМПС Предприети 

действия и мерки за 

изграждане на 

площадка/сключ 

ване на договор 

Сключен 

договор/изграден а 

площадка 

Информиране на обществеността 

за местата където могат да се 

предават/събират ИУМПС 

 

30.12.2017г. 
Отдел 

ЕПСДООС 
 

  
Информир аност на 

население то 

Публикувана 

информация за 

населението 

Създадена база данни 

за ИУПС 

Оказване на съдействие на 

организации по оползотворяване 

на ИУМПС 

постоянен Кмет 

Отдел 

ЕПСДООС 

  
Увеличава 

не 

количеств ата на 

Количество 

предадени за 

оползотворяване 

ИУМПС 

Създадена регистър за 

ИУМПС 
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Едрогабаритни отпадъци 

 
Осигуряване на площадка за 

събиране на едрогабаритни 

отпадъци, чрез изграждане на 

собствена и/или поддържане на 

договор с оператор на 

съществуваща. 

 

30.12.2020г. 

Община 

Хисаря 
300 000 

лв. 

Общински 

бюджет 
Отчисления по 

чл.64 от ЗУО 

Частни 

инвестиции 

Разделно събиране 

на едрогабаритни 
отпадъци 

Предприети мерки и 

действия за 

осигуряване на 

площадка 

Осигурена площадка 

за събиране на 

едрогабаритни 

отпадъци 

Организиране на информационни 

кампании за популяризиране сред 

населението, чрез брошури, 

плакати и др. 

 
постоянен 

Община 

Хисяря 

1 000 лв. Общински 

бюджет 

Оператор на 

площадка 

 

Увеличаване 
количествата на 

събраните едрогабаритни 
отпадъци 

Организирани 

кампании 
Създадена 

организация на 

информираност на 

населението 
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ЦЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, КОЕТО ГАРАНТИРА ЧИСТА И 

БЕЗОПАСНА ОКОЛНА СРЕДА 
 

ПОДПРОГРАМАЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНАТА ПО 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

1. Въведение и основно положение 

 

Информационното осигуряване на дейностите по управлението на отпадъците е с 

важно значение при процесите на техния контрол. Необходимо е Общината да разполага 

с достатъчно и надеждни данни за различните видове и потоци отпадъци с които борави 

или които се образуват на територията й, но се управляват от други лица. 

Обобщението на информацията за генерираните отпадъци на територията на 

Общината, влияе и върху годишното изчисляване на целите за рециклиране и 

оползотворяване на отпадъците, както и за намаляване количествата на отпадъците, 

депонирани на Регионалното депо. 

 

2. Цели на подпрограмата 

 

Стратегическата цел на подпрограмата е управление на отпадъците, което гарантира 

чиста и безопасна околна среда. 

 

Оперативната цел за постигането й е подобряване качеството на информацията и 

административния капацитет в Общината. 

 

3. Анализ и описание на съществуващото състояние 

 

Предвид интензивната смяна на законодателството във връзка с промяната на 

концепцията за третиране на отпадъците в съответствие с европейските изисквания е 

необходимо актуализация и на Общинските наредби. 

 

Община Хисаря има разработена Наредба за управление на отпадъците на 

територията на общината. Наредбата е инструмент, чрез който на местно ниво се 

извършва правен контрол върху дейностите по отпадъците. 

 

За ефикасно управление на дейностите по отпадъците е необходимо периодично 

изменение и допълване на Наредбата съобразно изискванията и задълженията на 

националното законодателство. Необходимо е създаване на ясни правила и задължения 

между общинските органи, гражданите и фирмите при управлението и ползването на 

системите за управление на различните потоци отпадъци, както и определяне на 

наказателната отговорност. 

 

С въвеждане на новите законодателни промени и принципи за управление на 

отпадъците се налагала преразглеждане и разпределение на административния капацитет 

в Общината.  
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Необходимо е предприемане на мерки относно: 

 Определяне на лица, които да извършват административната дейност, свързана 

с Регионалното сдружение за управление на отпадъците; 

 Отговорни лица за водене на точна ежемесечна отчетност по отношение на 

управлението на отпадъците; 

 Определяне на отговорни лица и структури за изготвяне на програми, проекти, 

политики и цели по управлението на дейностите с отпадъците; 

 Увеличаване на административния капацитет относно извършването на 

ежедневен контрол върху граждани и фирми при управлението на отпадъците и 

ефективно прилагане на общинската нормативна уредба; 

 Постоянни обучения на длъжностните лица, отговорни за дейността за 

промените и спазването на нормативната уредба, различните форми и начини 

на финансиране на проекти, програми, стратегии, обучителни семинари за 

разработване на политики и системи за отпадъци и др., обучения, свързани с 

подготовка на проекти, провеждане на процедури за обществени поръчки и др. 

 Определяне на длъжностни лица, отговорни за изготвяне и предоставяне на 

ежемесечни справки за отпадъците до компетентните органи - РИОСВ и 

МОСВ; 

 Отговорни звена за разработване на системи за мониторинг; 

 Лица, отговорни за поддържането на публични регистри и данни за отпадъците; 

 

Осигуряването на надеждни данни за образуваните, събраните, предадените за 

оползотворяване, рециклиране и обезвреждане отпадъци е най-важната основа в 

изграждане на политика за правилно третиране на отпадъците в Общината. 

 

 

4. План за действие към подпрограма за информационно осигуряване, запазване 

и подобряване на административния капацитет на Общината по управление 

на отпадъците 
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ЦЕЛ №3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда  

Подпрограма:Запазване и подобряване на административния капацитет на институциите отговорни за 
управлението на отпадъците 

  

Електрическо и електронно оборудване 

Стратеги 

ческа 

цел 

Операти 

вна цел 

Мярка/дейност Срок Отговорна 
институция 

Бюджет/ 

очаквани 

разходи 

Възможни 

източници на 

финансиране 

Очакван 

и 

резултати 

Индикатори за изпълнение 

текущи целеви 

У
п

р
а
в

л
ен

и
е 

н
а
 о

т
п

а
д
ъ

ц
и

т
е,

 к
о
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о
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о
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л
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а
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о
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в
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в

ч
ес

т
в

о
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а
т
и

в
н

и
я
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а
п

а
ц

и
т
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 н
а
 о

б
щ

и
н

а
т
а
  

        
Определяне на лица, които да 

извършват административната 

дейност, свързана с Регионалното 

сдружение за управление на 

отпадъците 

 

30.06..2020г. 
Кмет 

Община 

Хисаря 
 

 

 Регионално 

управление 
Определени 
лица 

Административно 

управление 

Определяне на отговорни лица за 

водене на точна ежемесечна 

отчетност по отношение на 

управление на отпадъците в 

Общината 

постоянен Кмет 

Община 

Хисаря 

 

  
Управление на 

отпадъците 

Определени 

отговорни 

лица 

Създаване на база 

данни за управление 

на отпадъците 

Определяне на длъжностни 

лица и структури за изготвяне 

на програми, проекти, политики 

и цели по управление на 

дейностите с отпадъците 

ежегодно  

Кмет 

Община 

Хисаря 
 

 

 Управление на 

дейности 

свързани с 

отпадъците 

Определени 
длъжностни 
лица 

Създадена 

организация и 

изпълнение на 

политики 

Увеличаване на административния 
капацитет относно извършването 
на ежедневен контрол върху 
граждани и фирми при 
управлението на отпадъците и 
ефективното прилагане на 
общинската нормативна уредба.  

 
31.12.2020 

Община 
Хисаря 
 

10 000 
лв./год. 

Общински 
бюджет 

Подобряване на 
организацията на 
управление на 
отпадъците 

Бр. лица 
упражняващи 
контрол 

Подобряване на 
контрола при 
управление на 
отпадъците 
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Извършване на периодични обучения на 

длъжностните лица, отговорни за дейността, 

включващи промените и прилагането на 

нормативната уредба в областта, различните 

форми и начини на финансиране на проекти, 

програми, стратегии 

 

31.12.2020 

Кмет  

ОбА 

5000лв./год Общински 

бюджет 

управление 
на 
отпадъците 

бр. 

Извършени 

обучения 

Повишаване на 
капацитета на 
длъжностните лица 

Определяне на отговорни длъжностни лица за 

изготвяне и предоставяне на ежемесечни справки 

за отпадъците до компетентните органи- РИОСВ, 

МОСВ, ИАОС и др. 

 

постоянен 

Кмет 

Началник отдел 

ЕПСДООС 

  
Спазване на 

нормативни те 
изисквания 

Определ ени 

лица 

Създадена 

организаци я за 

докладване на 

дейността 

Създаване на звена за разработване и създаване на 

различни системи за мониторинг на отпадъците. 

 

30.12.2020г. 
Кмет 

Началник отдел 

ЕПСДООС 

  
Ефективно 

управление 

на 

дейностите 

Създаден и 

звена 

Създадена 

организаци я за 

непрекъсна т 
мониторинг 

Определяне на лица за поддържане на публични 

регистри и данни за отпадъците. 

 

30.12.2017 г. 
Кмет 
Началник отдел 

ЕПСДООС 

 

 

 

  
Прозрачнос т 

при 

управление то 

на отпадъците 

Определ ени 

лица 

Създаване на база 

данни за отпадъците 

   
  

   

 

 

 

  Осигуряване на достатъчно и надеждни данни за отпадъците 
 

Изготвяне на регистър на видовете генерирани 

производствени отпадъци, съдържащ начина на 

тяхното третиране, източник на образуване и 

бъдещо планиране за управлението им. 

 

 

30.12.2019 г. 
Отдел „Екология” 
Фирми, 

генериращи 

производствени 

отпадъци РИОСВ-

Пловдив 

 

 

  
Прозрачност и 

надеждност на 

данните 

Изготвен 

регистър 
Създаване на база 

данни за отпадъците 
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Aнализ на отпадъците, с който да се следи за вида 

и състава на отпадъците 

 

   План-
сметки 

състава на 

отпадъците 

морфологиче
н 

анализ 

състава на отпадъците 

Поддържане на регистър на площадките в 

Общината, на които могат да се предават за 

съхранение, оползотворяване или рециклиране 

различни потоци отпадъци. 

30.12.2020г. зам.кмет  

Отдел „Екология” 

  
Контрол 
върху 
дейността 

Създаден 

регистър 
Създадена база данни 

за 
отпадъците 

Обезпечаване на дейността на фирми, ангажирани 

с извършването на дейности с отпадъците 

постоянен Кмет 
и зам.кмет  

 
Общински 
бюджет 
ТБО 

Контрол и 
съдействие 
при 
управлението 

 

 

 

План- сметки 

за дейностт а 
Финансова обезпечено 

ст на дейността 

Извършване на периодични обучения на 

отговорните лица, извършващи дейности с 

отпадъците 

постоянен Кмет 
зам.кмет  

 

 

 

 

 

10 000 лв. 

Общински 
бюджет 
 
 

Ефективно 
управление 
на 
дейността 

Извърше 
ни 
обучения 

Компетентн ост при 

управление на 
отпадъците 

Периодично актуализиране на отчетите на 

фирмата, извършваща дейността по сметосъбиране 

и сметоизвозване на отпадъците 

ежегодно Експерти от отдел 

„Екология” 
 

  
Ефективно 
управление 
на 
дейността 

Отчети 
за 
извършв 
ани 
дейности 

Ефективна, 

оптимизира на и 

работеща система 

Изготвяне и публикуване на месечни или 

тримесечни справки за образуваните, събраните и 

предадените за третиране отпадъци /вид на 

отпадъка, начин на третиране, количество и др./ 

ежемесечно Община Хисаря 

 

  

Прозрачнос т и 

предоставян е 

на достатъчна 

и надеждна 

информаци я 

Изготвен и и 

публикув ани 

отчети 

Създадена база данни 

за 
отпадъците 

Актуализиране на публичните данни за 

оторизираните лица на територията на Общината, 

на които могат да се предават отпадъци, както и 

указване на мястото, вида и 

ежегодно Община Хисаря   

Предоставя не 

на информаци 

я на 

гражданите 

Предоста 

вени и 

публикув ани 

данни 

Създадена база данни 

за 
отпадъците 

 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 2017 – 2020 г. 

 

Община Хисаря 
гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14 

тел: 0337/6 21 80, факс: 0337/6 20 30, e-mail: obhisar@hisar.bg  Страница 73 

 

 

  
заплащането за съответната услуга 

       

Прилагане на нови информационни системи, 

отчитащи управлението на отпадъците /системата 

депо инфо и др./ 

30.12.2020г. Община Хисаря 

 

50 000 лв. 

Общински 
бюджет 
 
 

Увеличаван е 

контрола 

върху 

дейността 

Въведен 
и 
информа 
ционни 
системи 

Иновативно ст при 

управление то на 

отпадъците 

Изготвяне и публикуване на справки и отчети, 

относно процента на обхванато население от 

системите за разделно събиране на отпадъците, 

събраното количество, от тях оползотворения 

отпадък и предадения за обезвреждане. 

ежегодно Община Хисаря 
  

Прозрачнос т 

при 

управление на 
отпадъците 

Изготве 
ни 
справки 
и/или 
отчети 

Създадена организация 

за набор на 

информация 

Изготвяне на ежегодни данни за събрани количества 

опасни отпадъци от домакинствата. 

ежегодно Община Хисаря, 

Организации по 

оползотворяване 

и/или фирми, с 

които са сключени 

договори за 

събиране на 

отпадъци  

 

 

  
Контрол 
върху 
опасните 
отпадъци 

Изготве ни 

данни и 
събрана 
информа 
ция 

Събрани данни за 

опасните отпадъци 

  

Увеличаване на информацията за образуваните отпадъци и прилагане на принципа „замърсителятплаща“ 

Изготвяне на нова методика за определяне на 

такса“ битови отпадъци“ в Общината 

30.12.2019г. 

Кмет 
зам.кмет  

Отдел „Екология”  

 

 

  
Ефективно и 

коректно 

определяне на 

таксата 

Изготвен 
а 
методика 

Изготвен 
механизъм 
за 
определяне 
на 
отпадъците 

Определяне на количеството образувани битови 

отпадъци на база брой и вместимост на 

контейнерите на дадено лице или ползвател на 

услугата, заявило същите в Общината и 

определяне на таксата на база реалната сума за 

третирането и обезвреждането му 

 

 

30.12.2019г. Кмет 
зам.кмет  

Отдел „Екология”  

 

  
Ефективно и 

коректно 

определяне на 

таксата 

Определ 
ено 
количест во 

и/или 

принцип 
за 
определя 
не 

Определен 
и 
количества 
генерирани 
отпадъци 
от 
ползватели 
те 

 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 2017 – 2020 г. 

 

Община Хисаря 
гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14 

тел: 0337/6 21 80, факс: 0337/6 20 30, e-mail: obhisar@hisar.bg  Страница 74 

 

 

  
Идентифициране и определяне на броя на ползвателите 

на организираните системи за събиране на отпадъци по 

райони или квартали 

30.12.2019 г. 

Кмет 
зам.кмет  

Отдел „Екология”  

 

  
Прозрачност 

при 

определяне на 

такса битови 

отпадъци 

Определ ен 

брой на 
ползвате ли 

на услугата 

Създадена база данни за 

броя на ползвателите на 

услугата 
Изготвяне на оценка на приложимост на предложените 

методи в Методиката за определяне на такса „Битови 

отпадъци“ 

30.12.2019г. 

Кмет 
зам.кмет  

Отдел „Екология”  

 

  
Прозрачност 

при 

определяне на 

такса битови 

отпадъци 

Изготвана 
оценка 

Изготвена оценка и 

определена 

ефективността на 

методите за Общината 

 

 

 Определяне на образуването на „такса битови отпадъци“ 

на база количество образуван отпадък и прилагането му 

така, че събраната такса да покрива всички разходи за 

дейността. 

30.12.2020г. 

Кмет 
зам.кмет  

Отдел „Екология”  

 

  
Прозрачност 

при 

определяне на  

такса битови 

отпадъци 

Определяна 
методика за 

образува не 

 

 

 

Финансова обезпеченос т 

на избрания метод 

Подпомагане на дейността по управление на 

отпадъците, чрез образуването на отпадъците в продукт 

- при компостиране на растителни отпадъци - продажба 

на готов компост; при преработка на отпадъците- 

продажба на рециклируеми отпадъци 

30.12.2020г. Кмет 
зам.кмет  

Отдел „Екология”  

 

  
Екологосъо 
бразно 
третиране 
на 
отпадъците, 
чрез 
извличане 
на 
финансова 
обезпеченост 

Реализи 
рана 
печалба 
от 
отпадъц 
ите 

Създадена ефективна и 

самоиздърж аща се 

система 
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ЦЕЛ 4: ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА ЙЕРАРХИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

ПОДПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И 

ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ 

НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

1. Въведение и основно положение 

 

Участието на обществеността е най-важния фактор при управлението на дейностите 

по отпадъците. 

 

Всички предвидени мерки и цели в настоящата програма и разработените 

подпрограми към нея са неизпълними без привличане на съдействие от граждани, фирми, 

организации и др. Именно за това е необходимо изграждане и поддържане на ефективна 

политика за работа с обществеността. Взаимния обмен на информация между всички 

страни ще подобри организацията по 

управлението на отпадъците и ще подпомогне изпълнението на нормативните актове. 

 

2. Цел на програмата 

 

Стратегическата цел на подпрограмата е превръщане на обществеността във ключов 

фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците. 
 

Оперативната цел е подобряване на информираността и участието на населението и 

бизнеса относно дейностите по управлението на отпадъците. 
 
3. Анализ и описание на съществуващото състояние 

Общината е провела през годините няколко кампании, които обхващат тематика за 

управлението на отпадъците и включват активно участие на населението. Такива 

кампании са ежегодни през седмицата предшестваща Деня на земята. През нея 

се организират различни мероприятия за пролетно почистване и поддържане на 

междублокови пространства, организират се дейности с деца от детските градини и 

училищата. 

 

Друга наложила се през годините инициатива, в която активно се включват 

гражданите е Националната кампания „Да изчистим България за един ден”. Общината 

активно участва в подготовката на мероприятието, като организира безплатно предаване 

на гражданите на чували и ръкавици, необходими в деня на почистването, както и 

организация по събирането и извозването на събраните отпадъци. 

Предприетите мерки обаче са недостатъчни предвид все по-нарастващите задълженияна 

на Общините по третирането на отпадъците. Необходимо е увеличаване на кампаниите, 

чрез които да се ангажират възможно най-много граждани. 

 

Примерни мерки, които Общината може да предприеме в тази насока са : 

 

 Поддържане на актуална информация за дейността, чрез секцията в сайта на 
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Общината - „Околна среда” след като бъде обособена; 

 Създаване на лесни и достъпни условия за предложения и участия на 

обществеността в изграждане на политиката за управление на отпадъци, в 

изготвяне на нормативни документи, програми, стратегии, насоки и др.; 

 Организиране на различни мероприятия с участието на гражданите /ден на 

Земята, кампании за почистване на отпадъци, конкурси, свързани с 

управлението на отпадъците, разяснителни кампании, празненства, обществени 

прояви и др./ 

 Повишаване на екологичното съзнание, чрез обучения, изготвяне на брошури, 

плакати; 

 

 

4. План за действие към подпрограмата за прилагане на разяснителни 

кампании и информиране на обществеността по въпросите на управлението 

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

Стратег 

ическа 

цел 

Оператив 

на цел 

Дейност/мярка Срок Отговорно 

лице/ 

институция 

Бюджет/ 

очаквани 

разходи 

Възможни 

източници 

на 

финансира 

не 

Очаквани 

резултати 
Индикатор за изпълнение 

текущи целеви 

п
р

ев
р

ъ
щ

а
н

е 
н

а
 о

б
щ

ес
т
в

ен
о
ст

т
а
 в

ъ
в
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л

ю
ч

о
в
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а
к

т
о
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р
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п
р

и
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а
г
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е 
й
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и

я
т
а
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а
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п
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а
в
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и
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п

а
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ъ
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и
т
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п
о
д

о
б
р

я
в

а
н

е 
н

а
 и
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о
р
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р
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о
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т
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и
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б
и

зн
ес

а
 о

т
н

о
сн

о
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н

о
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и
т
е 

п
о
 у

п
р

а
в

л
ен

и
ет

о
 н

а
 о

т
п

а
д

ъ
ц

и
т
е

 

Поддържане на актуална информация за 

дейността в сайта на Общината 

постоянен. Отдел 

ЕПСДООС 

  
Информиран ост 

на общественост 

та 

Публикув ана и 

актуализи рана 

информац 

ия 

Лесна и 

достъпна 

информац 

ия за 

отпадъци 

те 

Създаване на лесни и достъпни условия за 

предложения и участия на обществеността в 

изграждането на политиката за управление 

на отпадъците, в изготвянето на нормативни 

документи, програми, стратегии, насоки и 

др. свързани с отпадъците в Общината. 

 

30.12.2018г. 
Кмет 

 

Отдел 

ЕПСДООС 

  
Участие на 

общественост та 

при управление на 

дейността 

Създадени 

правила и 

условия за 

участие на 

обществен остта 

Създаден 
а 
практика 

за 
обществе 
но 
участие 
при 
управлен 

ието на 

отпадъци те 

Организиране на различни мероприятия с 

участие на гражданите /ден на Земята, 

кампании за почистване на отпадъци, 

конкурси, свързани с управление на 

отпадъците, разяснителни кампании, 

празненства, обществени прояви/ 

ежегодно Кмет 

Отдел 

ЕПСДООС 

 

/по 1 000 

лв./год./ 

Общински 
бюджет 

План- 
сметка 
Оператор 

Информиран ост и 

участие на 

гражданите 

Организир 
ани 

кампании, 
конкурси, 
мероприят 
ия 

Създаден и 

условия 

за 
привлича не 

на 

население 

то 

Повишаване на екологичното съзнание в 

гражданите, чрез организиране на обучения, 

изготвяне на брошури, плакати и др. 

ежегодно Кмет 

 Отдел 

ЕПСДООС 

10 000 лв. Общински 

бюджет 
Информиран ост и 

участие на 

гражданите 

Изготвени 

брошури, 

проведени 

обучения и др. 

Информи 

рано и 

компетен 

тно 

население 
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VI. РАЗДЕЛ ШЕСТИ 
 

1. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ 
 

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Хисаря за 

периода 2017-2020 г. е елемент от една цялостна система за планиране, поради което в 

този раздел e представена връзката между настоящата програма и други национални, 

регионални и общински програмни и стратегически документи. 



Обща програма на ЕС за действие за околната среда до 2020 година 

„Благоденствие в рамките на нашата планета“ 

 

С цел ЕС да се превърне в „ресурсно ефективна, екологична и 

конкурентоспособна нисковъглеродна икономика”, със Седмата Програма за действие 

по околна среда се гарантира,че не по-късно от 2020 г. отпадъците ще се управляват 

безопасно като ресурс и за да се предотврати вредата за здравето и околната среда, 

абсолютното генериране на отпадъци и генерираните отпадъци на глава от населението 

ще намаляват и депонирането ще е ограничено до остатъчните отпадъци. Това ще 

включва прилагане на йерархията на отпадъците в съответствие с РДО и ефективното 

използване на пазарни инструменти и мерки, за да се гарантира,че: 1) депонирането е 

ограничено до остатъчните отпадъци (т.е. тези, които не подлежат на рециклиране и 

оползотворяване); 2) енергията се оползотворява само от материали, които не подлежат 

на рециклиране, като се вземат предвид  разпоредбите на член 4, параграф 2 от РДО; 3) 

рециклираните отпадъци се използват като основен и надежден източник на суровини 

за Съюза чрез разработването на нетоксични цикли на материалите; 4) опасните 

отпадъци се управляват безопасно и генерирането им е намалено; 5) незаконните 

превози на отпадъци са премахнати; и 6) намаляване на хранителните отпадъци. 



Национална програма за развитие: България 2020 

 

Националната програма за развитие: България 2020 е водещият стратегически и 

програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната 

до 2020г. и е базата за програмирането на стратегически документи във връзка с 

изпълнението на националните политики. Документът спомага за оптимизиране на 

програмирането на развитието на България до 2020 г., като осигурява връзката между 

националните приоритети на Република България с целите на ЕС в контекста на 

Стратегията „Европа: 2020”.  

Програмата идентифицира осем национални приоритета, третият от които е: 

„Постигане 

на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал”. 

Основен негов подприоритет е „Създаване на условия за опазване и подобряване на 

околната среда в регионите, адаптиране към настъпващите климатични промени и 

постигане на устойчиво и ефективно използване на природните ресурси”. 

С темата за отпадъците е пряко обвързан и друг приоритет на Националната 

програма за развитие: България 2020 - Приоритет 7 „Енергийна сигурност и 

повишаване на ресурсната ефективност“, подприоритет 7.5. „Повишаване на 

ефективността на използване на ресурсите“, области на въздействие „Въвеждане на 

нисковъглеродни, енергийно ефективни и безотпадни технологии“ и „Оползотворяване 

и рециклиране на по-голямо количество отпадъци“ 
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Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022г.  
 

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) е основният документ, 

който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на 

балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на 

вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на 

общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж. 

В рамките на стратегическия приоритет на документа: „Развитие на 

инфраструктурата за опазване на околната среда” е определена специфична цел за 

„ефективно използване на ресурсите в регионите чрез оптимизиране събирането на 

отпадъци и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, компостиране 

на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологично обезвреждане в изпълнение 

на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа в периода до 2020 

г.” 



Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. 

 

Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за 

постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на 

отпадъците, тъй като анализите на съществуващата ситуация показват че в България 

съществува значителен потенциал за подобряване на предотвратяването и 

управлението на отпадъците, по-добро използване на ресурсите, разкриване на нови 

пазари и създаване на нови работни места, като същевременно бъдат намалени 

вредните въздействия на отпадъците върху околната среда. 

 

Генералната стратегическа цел в сферата на управление на отпадъците е: 

 

Общество и бизнес, които не депонират отпадъци 

 

Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа 

цел са: 

 

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване 

Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 

отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за 

третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за 

населението и околната среда 

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

Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията 

на управление на отпадъците. 

 

Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци 

(НППОО) 

 

За първи път в България бе разработена и Национална програма за предотвратяване на 

образуването на отпадъци (НППОО) в съответствие с изискванията на РДО и на чл.50 
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от ЗУО. НППОО е неразделна част от НПУО и определя мерки за прилагане на най-

високото ниво в йерархията на управление на отпадъците. 

 

Стратегическа цел на НППОО: Прекъсване на връзката между икономическия 

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

на образуването на отпадъци. 

 

Оперативни цели: 

 

Намаляване на количеството на отпадъци; 

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците; 

Намаляване на съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите. 

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Хисаря за 

периода 2017-2020 г. е в координация и допринася за изпълнението и на следните 

документи: 

Стратегия на ЕО относно бъдещото управление на битовите отпадъци; 

Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа – „Превръщане 

на отпадъците в ресурси до 2020г.” 

Зелена книга за Европейска стратегия за пластмасовите отпадъци в околната 

среда 

Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите 

отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г. 

Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и 

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

Регионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г. 

Областна стратегия за развитие на област Пловдив 2014-2020 г. 

Общински план за развитие на община Хисаря 2014-2020 г. 

Програма за опазване на околната среда на община Хисаря 2015-2020 г. 

 
 

VII. РАЗДЕЛ СЕДМИ 
 

1. СИСТЕМА ЗА НА БЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 

1.1 Наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците 
 

Програмата за управление на отпадъците е динамичен документ, за който е 

необходимо да бъде организирано наблюдението на изпълнението й, с цел 

реализиране и достигане на всички заложени мерки и цели. 

За целта е необходимо ръководството на Общината да определи съответния 

отдел в структурата на общинската администрация, които ще отговаря за 

събиране и обобщаване на информацията за изпълнение на включените в 

програмата мерки, както и за изготвяне на годишния отчет за изпълнение на 

програмата. Наблюдението на изпълнението на програмата е дълъг процес, при 

който е необходимо събирането на голяма база данни за отпадъците. 
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Необходимо е ясно да се разпределят отговорностите на съответните 

длъжностни лица, отговарящи за дейността, както и на тези пряко или косвено 

свързани с тези дейности. 

Наблюдението на изпълнението на програмата изисква да се следи за спазване 

на 

заложените мерки и цели, както в програмата, така и в подпрограмите към нея 

и да се отчитат, съгласно определените индикатори за изпълнение на 

конкретните дейности. 

 

1.2 Контрол и отчитане на изпълнението на програмата за управление на 

отпадъците. 
 

Съобразно Закона за управление на отпадъците, органът който одобрява и 

контролира Общинските програми за управление на отпадъците е Общинския 

съвет на съответната администрация. Съгласно чл.52 от ЗУО ежегодно кмета на 

Общината, внася в Общинския съвет Отчет за изпълнение на програмата за 

предходната година, като същият след приемането 

му се изпраща в Регионалната инспекция по околна среда и води за сведение. 

Съобразно с изискванията е необходимо ежегодно да се събира информация, 

обобщава и представя пред общински съвет за изпълнението на програмата и 

плановете за действие към подпрограмите. Целта на контрола и отчитането на 

програмата е да се проследи ежегодно напредъка на изпълнение на поставените 

мерки и цели в програмата, евентуалните пречки за неизпълнението им, както и да 

бъдат взети навременни мерки при наличието на мерки, 

които не биха могли да се изпълнят поради финансови, нормативни и/или други 

причини. 

 

1.3 Процедура за актуализация на програмата 

 

Необходимост от актуализация на общинската програма за управление на 

отпадъцитеможе да възникне: 

- в резултат на промени в изискванията на европейското и българското 

законодателство, които налагат промяна в поставените в програмата 

стратегически и специфични цели и в съответните програмни мерки, 

- или в резултат на 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. 

 

В случай на възникване на някои от горните обстоятелства е необходимо 

програмата да бъде актуализирана. Актуализация на настоящата програма се извършва 

по същият начин, както разработването на нова такава и отново трябва да бъде 

съгласувана и одобрена от Общинския съвет на Общината 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И 

ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ 

 
Мерките в настоящата програма са набелязани в съответствие с изискванията на 

действащото законодателство и изпълнението им следва да се съобрази с изискванията 

на 

следните нормативни актове: 

Закон за управление на отпадъците; 

Закон за опазване на околната среда; 

Закон за устройство на територията; 

Закон за местните данъци и такси; 

Закон за ратификация на Базелската Конвенция за контрол на трансграничното 

движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане; 

Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри. Наредбата определя изискванията за предоставяне на информация на 

НСИ и ИАОС относно отпадъците и съоръженията и инсталациите за отпадъците, 

включително информация и от общините; 

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците. Наредбата 

въвежда европейската класификация на отпадъците, задължителна за прилагане и 

от общините. 

Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на 

инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци; 

Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и 

на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци; 

Наредба №7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци; 

Наредба №7 от 19.12.2013 год. за реда и начина за изчисляване и определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци; 

Наредба за разделно събиране на биоотпадъците; 

Наредба за третиране на биоотпадъците; 

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали; 

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки; 

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 

опасни отпадъци; 

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на 

отпадъчни води чрез употребата им в земеделието; 

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти; 

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства; 

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване; 
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Наредба за батерии и акумулатори и за негодните за употреба батерии и 

акумулатори; 

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми; 

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми; 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда; 

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хисаря. 

 

Законодателството на ЕС за управление на отпадъците включва три категории 

законодателни актове: 

1. Рамково законодателство: Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви 

и Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци. 

2.  Законодателство относно операции и съоръжения по третиране на отпадъци: 

Директива за индустриални емисии 2010/75/ЕС /относно изгаряне на отпадъци и 

изисквания за комплексни разрешителни за определени инсталации за третиране на 

отпадъци/ и Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането 

на отпадъци. 

3.  Законодателство относно специфични потоци отпадъци и включва следните базови 

директиви: Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 

септември 2006г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори 

и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО; Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от 

електрическо и електронно оборудване; Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета от 20 декември 1994г.относно опаковките и отпадъците от опаковки; 

Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. 

относно излезлите от употреба моторни превозни средства; Директива 96/59/ЕО на 

Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и 

полихлорирани терфенили; Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за 

опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от 

отпадъчни води в земеделието и Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 

г. относно отпадъците от производство на титанов диоксид. 

 

Нови ключови разпоредби – Рамкова директива за отпадъците (РДО) от 2008 г. 
РДО, освен посочената йерархията на отпадъците, въведе и други ключови разпоредби 

за страните-членки, съответно за техните компетентни национални, регионални и 

местни власти, отговорни  за съответните политики: 

до 2020 г. да се постигне повторна употреба и рециклиране на минимум 50% от 

битовите и приравнените на битовите отпадъци; 

до 2020 г. да се постигне рециклиране и оползотворяване на най-малко 70% от 

отпадъците от строителство и от разрушаване на сгради;

до 2014 г. страните-членки да разработят национални програми за предотвратяване 

на образуването на отпадъци

най-късно до 2015 г. да се въведе разделно събиране минимум за битовите отпадъци и 

подобни източници от хартия, метал, пластмаса и стъкло; 
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1.2. АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 
Анализ на битовите отпадъци 

 

„Битовите отпадъци“ са отпадъците, които се получават в резултат на 

жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и 

обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и 

съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, 

когато няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.  

Общият поток битови отпадъци съдържа различни компоненти, които ако не 

се третират правилно могат да окажат вредно въздействие върху човешкото здраве и 

околната среда. В същото време в битовете отпадъци има редица подходящи за 

оползотворяване материали като хартия, метали, стъкло, пластмаса, биоразградими 

отпадъци и други. Това налага въвеждането/ оптимизирането на практики за разделно 

събиране на масово разпространените отпадъци, като отпадъците от опаковки, 

биоразградимите отпадъци и опасните отпадъци от домакинствата.  

Отделянето от общия поток битови отпадъци, на опасните вещества и 

веществата, които могат да бъдат рециклирани и оползотворени, предотвратява 

замърсяването на околната среда, води до пестене на естествени суровини и в 

значителна степен намалява количествата на отпадъците постъпващи за 

обезвреждане, което от своя страна намалява разходите, които се изразходват от 

общините за обезвреждане на битови отпадъци. 

  В различните общини количеството и морфологичният състав на образуваните 

битови отпадъци варира в зависимост от функционалният тип на населените места в 

общината, социалния статус на населението и други фактори. 

  Непрекъснато нарастващото количество отпадъци, образувани от жизнената 

дейност на хората, производството и търговията, налага предприемането на мерки за 

намаляване на общото им количество, повторната им употреба и увеличаване 

рециклирането и оползотворяването им. Същевременно с развитието на технологиите 

за третиране на отпадъци, все повече се разширяват възможностите за използването 

на отпадъците като алтернативен суровинен и енергиен източник и намаляване на 

количеството, предназначено за депониране. 

Битови отпадъци  - Процесите, свързани с формиране, събиране, извозване, 

депониране и друго обезвреждане на отпадъците, са в пряка зависимост от 

развитието и организацията на стопанската дейност, демографските особености на 

района и от природните условия, в които се осъществява човешкия живот. Битовите 

отпадъци се формират от жизнената дейност на хората. Количеството и съставът им 

зависят от: 

Мястото на образуване;  

Стандарта на живот на населението и неговата култура; 

Степен на благоустроеност на населените места; 

Начин на отопление; 

Други фактори. 

Като се изхожда от административно-териториалната и социално-икономическа 

характеристика на община Хисаря, основните източници на твърдите битови 

отпадъци 
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(ТБО) се явяват: 

Домакинствата; 

Хотели и почивни станции 

Търговски и обслужващи обекти. 

 

Община Хисаря е въвела организирано сметосъбиране във всичките си населени 

места. Към този момент 100% от населението е обхванато от системата. Въпреки това е 

необходимо ежегодно оптимизиране на системата за достигане на повишаване 

качеството на услугите и задоволяване нуждите на населението. Тази оптимизация 

може да се извършва, чрез редица дейности и мероприятия, някои от тях включват: 

> Закупуване на нова специализирана транспортна техника за обслужване 

на контейнерите; 

> Разместване на контейнери, с цел повишаване на използваемостта; 

> Поставяне на допълнителни контейнери на места, където се ползват от 

по- голям брой хора и недостигът; 

> Подмяна на амортизирани контейнери; 

> Увеличаване кратността на обслужване на контейнерите. Честотата на 

извозване на отпадъците е проблем в селата на Общината, където 

жителите заплащат по-малки такси такса битови отпадъци и средствата за 

обслужване на контейнерите не достигат. Тук е необходимо разработване 

на други механизми за изчисляване на таксата, с които да се осигурят 

достатъчно средства за дейността; 

> Оптимизиране на маршрутите за събиране и транспортиране на 

отпадъците; 

> Повишаване на  контрола на дейността от отговорните лица - кметове и 

кметски наместници по населените места, контрольори по чистотата и др. 

Генерираните отпадъци на територията на Община Хисаря са основно 

неопасни отпадъци. Генерират се смесени неопасни отпадъци от домакинствата, 

производствени отпадъци от фирмите, извършващи производствена дейност, 

растителни отпадъци от домакинствата, от поддръжка на зелените площи, парковете, 

градините, строителни отпадъци от ремонтна и строителна дейност.  

Съществуващата практика в Община Хисаря, както и във всички Общини в 

Република България е обезвреждане на отпадъците, чрез депониране. Общинска 

администрация е набелязала мерки, които трябва да следва и постепенно да 

изпълнява за насочване на отпадъците към други методи на третиране, освен 

депонирането.Тъй като липсва инфраструктурата за третиране на отпадъците 

изпълнението на тези мерки ще бъде бавен процес. Необходимите съоръжения и 

инсталации ще се осигуряват със собствени средства от Общинските бюджети, което 

ще отнеме много време за въвеждането им в експлоатация.  
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Количества и тенденции на битовите отпадъци в Общината 
 

Тенденции на база общо количество генерирани отпадъци  

 

Основният поток отпадък е смесения битов отпадък с код 20.03.01.  

 

 

Генерирани количества ТБО за периода 2012-2015 г. 

Година Битови отпадъци Разделно събрани отпадъци Общо кг. 
2012 4624280 кг 57000 кг 4681280 кг 
2013 4837980 кг 55690 кг 4893670 кг 
2014 5070450 кг 53640 кг 5124090 кг 
2015 4810100 кг 53475 кг 4863575 кг 
Източник: Община ИАОС към МОСВ 

 Забележка: Данните са предоставени от ИАОС към МОСВ и обхващат периода до 

2015 г., тъй като по данни на ИАОС, информацията за събраните отпадъци, вкл. 

разделно събрани за 2016 г. е в процес на обработка. 

От представените данни е видно, че през годините количеството 

на генерирания битов отпадък нараства незначително като общо количество.  

 

  
Динамика на броя на населението в Община Хисаря по данни на НСИ. 

 

Влошаващата се демографска обстановка – населението е намаляло с 843 души 

за периода /виж диаграма за динамиката на населението/- в общината предполага 

относителен спад в генерирането на битови отпадъци каквото не се наблюдава за този 

период. 

Това означава, че има увеличение на генерираните битови отпадъци, което се 

дължи на икономически фактори в национален мащаб /като например:  увеличаване  

все повече разнообразието от продукти, които след консумация са сериозен генератор 

на отпадъци/, както и на регионално развитие  -  като - ръст на туристически услуги, 

който бележи възходящ тренд за периода 2011-2015г.  /постигнато е увеличение  на  

реализираните нощувки спрямо 2015г. с 12% както е видно от част Въведение на 

програмата/.  

11 000 

11 200 

11 400 

11 600 

11 800 

12 000 

12 200 

12 400 

12 600 

1 2 3 4 5 

2011-2015 

население -брой 

Series1 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 2017 – 2020 г. 

 

Община Хисаря 
гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14 

тел: 0337/6 21 80, факс: 0337/6 20 30, e-mail: obhisar@hisar.bg  Страница 87 

 

 
Източник: Община Хисаря 

 

Данните за общите количества генерирани битови отпадъци на Община Хисаря 

не могат да бъдат адекватно сравнени с наблюдаваните тенденции в страната по този 

показател поради спецификата на Общината. Ключови фактори тук са количествата 

зелени отпадъци, генерирани от паркове, градини и др., и развиващия се туристически 

бизнес, който допринася за същественото увеличение на разглежданите потоци 

отпадъци. 

 

Съпоставка на база норма на натрупване 
 

Норма на натрупване е средногодишното количество образувани битови 

отпадъци, които се падат на един жител.  

Нормата на натрупване на битови отпадъци в Община Хисаря през 

наблюдавания период има следните стойности: 

 

 
Източник: Община Хисаря 
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В национален мащаб нормата на натрупване е бележи слаб спад. 

ОБРАЗУВАНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 2010 2011 2012 2013 2014  2015 

Общо образувани битови отпадъци - хил. тона 4068 3572 3249 3135 3193 3011 

Образувани битови отпадъци на човек от 
населението - кг/чов./г. 

542 488 446 434 442             419 

Източник: НСИ 

 

От горните данни може да се направи извода, че нормата на натрупване в общината 

следва тенденцията на национално ниво. За 2011 и 2012г. стойностите по този 

показател са по-ниски, което се дължи на необхванати потоци отпадъци /най-вече 

зелени и сгурия/, но след въвеждане в общината на система за разделно 

сметосъбиране, провеждане на кампании за повишаване на информираността на 

населението и други мерки предприети от местната администрация тази тенденция е 

овладяна. Много близки са стойностите за периода от 2013-2015г. до средните за 

страната. 

 

Пълното обхващане на потоците отпадъци е важно, тъй като е свързано с 

изпълнението на целите на общината по отношение на управление на отпадъците. 

Такива потоци са:  

 разделно събирани отпадъци от хартия и картон, стъкло, метали,  

пластмаси; 

 разделно събиране на биоотпадъци 

 разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, метали,  

пластмаси от други системи за разделно събиране, включително 

площадки за изкупуване на вторични суровини и др. 
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Морфологичен състав на битовите отпадъци 
 

СЪСТАВ НА ДЕПОНИРАНИТЕ СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ХИСАРЯ ЗА 2017 Г. В ПРОЦЕНТНО 

СЪОТНОШЕНИЕ И ТОНОВЕ ПО ФРАКЦИИ 

 

Морфологична 

фракция 

Сезон Зима - град 

Хисаря 

Сезон Пролет - град 

Хисаря 

Сезон Лято - град 

Хисаря 

Сезон Есен - град 

Хисаря 

Средно Годишно- град 

Хисаря 

Маса, 

kg 

Съдържание, 

% 

Маса, 

kg 

Съдържание, 

% 

Маса, 

kg 

Съдържание, 

% 

Маса, 

kg 

Съдържание, 

% 
Маса, kg 

Съдържание, 

% 

Храна 16.00 13.98 18.70 14.04 18.00 16.13 20.00 12.73 18.18 15.05 

Хартия 
3.80 3.32 3.80 2.85 3.50 3.14 5.13 1.95 

4.06 
3.36 

Картон 5.91 5.16 1.00 0.75 1.00 0.90 1.83 0.85 2.43 2.01 

Пластмаса 
5.30 4.63 3.95 2.97 4.10 3.67 3.33 1.27 

4.17 
3.45 

Текстилни 2.50 2.18 3.00 2.25 2.00 1.79 1.75 5.77 2.31 1.91 

Гума 
1.80 1.57 0.00 0.00 1.50 1.34 1.20 5.94 

1.13 
0.93 

Кожа 1.56 1.36 0.90 0.68 2.00 1.79 1.30 2.80 1.44 1.19 

Градински 32.60 28.48 60.00 45.06 26.00 23.30 34.50 33.96 38.28 31.68 

Дърво 2.00 1.75 4.00 3.00 5.00 4.48 4.00 1.70 3.75 3.10 

Стъкло 3.20 2.80 4.15 3.12 3.00 2.69 2.63 1.99 3.24 2.69 

Инертни 20.00 17.47 11.00 8.26 12.00 10.75 17.65 12.73 15.16 12.55 

Метали 1.80 1.57 4.35 3.27 1.50 1.34 2.18 0.47 2.46 2.03 

Опасни 1.00 0.87 1.00 0.75 2.00 1.79 1.00 0.00 1.25 1.03 

Други 17.00 14.85 17.30 12.99 30.00 26.88 27.50 17.83 22.95 19.00 

Общо 114.47 100.00 133.15 100.00 111.60 100.00 123.98 100.00 120.80 100.00 
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СЪСТАВ НА ДЕПОНИРАНИТЕ СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛАТА В ОБЩИНА ХИСАРЯ 

ЗА СЕЗОН ПРОЛЕТ 2017 Г. В ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ И ТОНОВЕ ПО ФРАКЦИИ 

Морфологична 

фракция 

Сезон Зима - Села в 

община Хисаря 

Сезон Пролет -Села в 

община Хисаря 

Сезон Лято - Села в 

община Хисаря 

Сезон Есен - Села в 

община Хисаря 

Средно Годишно- Села в 

община Хисаря 

Маса, 

kg 

Съдържание, 

% 

Маса, 

kg 

Съдържание, 

% 

Маса, 

kg 

Съдържание, 

% 

Маса, 

kg 

Съдържание, 

% 
Маса, kg 

Съдържание, 

% 

Храна 18.80 14.89 24.00 15.58 22.00 16.13 17.00 13.43 20.45 15.06 

Хартия 2.64 2.09 3.20 2.08 6.75 4.95 3.23 2.55 3.96 2.91 

Картон 5.32 4.21 4.53 2.94 2.65 1.94 4.10 3.24 4.15 3.06 

Пластмаса 5.90 4.67 6.39 4.15 2.55 1.87 2.60 2.05 4.36 3.21 

Текстилни 5.90 4.67 4.30 2.79 1.50 1.10 4.50 3.56 4.05 2.98 

Гума 2.10 1.66 2.30 1.49 0.90 0.66 4.30 3.40 2.40 1.77 

Кожа 2.20 1.74 1.00 0.65 0.60 0.44 1.23 0.97 1.26 0.93 

Градински 35.00 27.72 64.10 41.60 43.00 31.54 49.05 38.76 47.79 35.19 

Дърво 1.50 1.19 3.10 2.01 3.00 2.20 2.80 2.21 2.60 1.91 

Стъкло 3.41 2.70 2.68 1.74 2.25 1.65 1.50 1.19 2.46 1.81 

Инертни 21.00 16.63 21.82 14.16 23.30 17.09 18.60 14.70 21.18 15.60 

Метали 1.90 1.51 1.86 1.21 2.85 2.09 1.60 1.26 2.05 1.51 

Опасни 0.77 0.61 0.60 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.25 

Други 19.80 15.68 14.20 9.22 25.00 18.34 16.04 12.67 18.76 13.81 

Общо 126.24 100.00 154.08 100.00 136.35 100.00 126.55 100.00 135.81 100.00 
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СЪСТАВ НА ГЕНЕРИРАНИТЕ СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ (И В ДВЕТЕ ЗОНИ) СРЕДНО 

ЗА ЧЕТИРИТЕ СЕЗОНА ПРОЛЕТ, ЛЯТО, ЕСЕН И ЗИМА В ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ ПО ФРАКЦИИ 

 

 

Морфологична 

фракция 

Средно Годишно- град 

Хисаря 

Средно Годишно- 

Села в община Хисаря 

Средно Годишно- 

община Хисаря 

Маса, 

kg 

Съдържание, 

% 

Маса, 

kg 

Съдържание, 

% 

Маса, 

kg 

Съдържание, 

% 

Храна 18.18 15.05 20.45 15.06 19.31 15.05 

Хартия 4.06 3.36 3.96 2.91 4.01 3.12 

Картон 2.43 2.01 4.15 3.06 3.29 2.57 

Пластмаса 4.17 3.45 4.36 3.21 4.26 3.32 

Текстилни 2.31 1.91 4.05 2.98 3.18 2.48 

Гума 1.13 0.93 2.40 1.77 1.76 1.37 

Кожа 1.44 1.19 1.26 0.93 1.35 1.05 

Градински 38.28 31.68 47.79 35.19 43.03 33.54 

Дърво 3.75 3.10 2.60 1.91 3.18 2.47 

Стъкло 3.24 2.69 2.46 1.81 2.85 2.22 

Инертни 15.16 12.55 21.18 15.60 18.17 14.16 

Метали 2.46 2.03 2.05 1.51 2.25 1.76 

Опасни 1.25 1.03 0.34 0.25 0.80 0.62 

Други 22.95 19.00 18.76 13.81 20.86 16.25 

Общо 120.80 100.00 135.81 100.00 128.30 100.00 
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СЪСТАВ НА ДЕПОНИРАНИТЕ СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ СРЕДНО ЗА 

ГОДИНАТА В ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ ПО ФРАКЦИИ 

 

Морфологична 

фракция 

Годишно 

Маса, kg 
Съдържание, 

% 

Храна 19.31 15.05 

Хартия 4.01 3.12 

Картон 3.29 2.57 

Пластмаса 4.26 3.32 

Текстилни 3.18 2.48 

Гума 1.76 1.37 

Кожа 1.35 1.05 

Градински 43.03 33.54 

Дърво 3.18 2.47 

Стъкло 2.85 2.22 

Инертни 18.17 14.16 

Метали 2.25 1.76 

Опасни 0.80 0.62 

Други 20.86 16.25 

Общо 128.30 100.00 
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СЪСТАВ НА ДЕПОНИРАНИТЕ СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ СРЕДНО ЗА 

ГОДИНАТА В ТОНОВЕ  ПО ФРАКЦИИ 

 

 

Морфологична 

фракция 

Годишно 

Маса, kg 
Съдържание, 

% 

Храна 732,69 15,06 

Хартия и картон 275,94 5,67 

Пластмаса 162,06 3,33 

Текстилни 118,99 2,45 

Гума 65,70 1,35 

Кожа 51,59 1,06 

Градински 1627,19 33,44 

Дърво 122,16 2,51 

Стъкло 109,50 2,25 

Инертни 684,99 14,08 

Метали 86,14 1,77 

Опасни 31,39 0,65 

Други 798,39 16,41 

Общо 4866,74 100,00 
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СЛЕД 

ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  

НА ФРАКЦИЯ „ДРУГИ“ В 

ПРОЦЕНТИ И ТОНОВЕ 

ПО ЗОНИ И ОБЩО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфологична 

фракция 

град Хисаря Села в община Хисаря Община Хисаря 

Маса, т 
Съдържание, 

% 
Маса, т 

Съдържание, 

% 
Маса, т 

Съдържание, 

% 

Храна 489.17 17.33 341.75 16.72 828.56 17.03 

Хартия и 

картон 
173.03 6.13 133.27 

6.52 
307.82 

6.33 

Пластмаса 108.11 3.83 71.34 3.49 178.12 3.66 

Текстилни 59.28 2.10 63.77 3.12 127.02 2.61 

Гума 26.25 0.93 36.18 1.77 65.70 1.35 

Кожа 33.59 1.19 19.01 0.93 51.59 1.06 

Градински 937.14 33.20 741.78 36.29 1690.96 34.75 

Дърво 92.02 3.26 41.09 2.01 128.25 2.64 

Стъкло 109.24 3.87 54.58 2.67 159.14 3.27 

Инертни 697.49 24.71 499.56 24.44 1196.00 24.58 

Метали 68.03 2.41 36.59 1.79 102.20 2.10 

Опасни 29.36 1.04 5.11 0.25 31.39 0.65 

Други 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Общо 2822.71 100.00 2044.03 100.00 4866.74 100.00 
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СЪСТАВ НА ДЕПОНИРАНИТЕ СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ СЛЕД 

ПРЕРАЗПРЕДЕЛНИЕ НА ФРАКЦИЯ „ДРУГИ“ В ТОН 

 

 

Морфологична 

фракция 

Годишно 

Маса, т 

Преразпределение 

на фракция 

"други" 

общо 

Храна 732,69 95,87 828,56 

Хартия и 

картон 
275,94 31,88 307,82 

Пластмаса 162,06 16,06 178,12 

Текстилни 118,99 8,03 127,02 

Гума 65,70 0,00 65,70 

Кожа 51,59 0,00 51,59 

Градински 1627,20 63,77 1690,96 

Дърво 122,16 6,08 128,25 

Стъкло 109,50 49,64 159,14 

Инертни 684,99 511,01        1196,00 

Метали 86,14 16,06 102,20 

Опасни 31,39 0,00 31,39 

Други 798,39 0,00 0,00 

Общо 4866,74 798,39 4866,74 
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СЪСТАВ НА ГЕНЕРИРАНИТЕ СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ СРЕДНО ЗА 

ГОДИНАТА В ТОНОВЕ  ПО ФРАКЦИИ 

 

Морфологична 

фракция 
Годишно 

 
Маса, т 

фракци

я 

"други" 

общо 

депониран 

отпадък 

Съдържан

ие, % 

отпадък 

от 

зелените 

площи на 

територи

ята на 

общината 

Данни 

ИАОС 

Общо 

генериран 

Съдържание, 

% общо 

генерирани 

Храна 732,69 95,87 828,56 17,03% 
  

828,56 12,69% 

Хартия и картон 275,94 31,88 307,82 6,33% 
 

6,67 314,49 4,82% 

Пластмаса 162,06 16,06 178,12 3,66% 
 

8,43 186,55 2,86% 

Текстилни 118,99 8,03 127,02 2,61% 
  

127,02 1,95% 

Гума 65,70 0,00 65,70 1,35% 
  

65,70 1,01% 

Кожа 51,59 0,00 51,59 1,06% 
  

51,59 0,79% 

Градински 1627,19 63,76 1690,96 34,75% 1615,52 
 

3306,48 50,63% 

Дърво 122,16 6,09 128,24 2,64% 
  

128,24 1,96% 

Стъкло 109,50 49,64 159,14 3,27% 
 

2,84 161,98 2,48% 

Инертни 684,99 511,01 1196,00 24,58% 
  

1196,00 18,31% 

Метали 86,14 16,06 102,20 2,10% 
 

9,11 111,31 1,70% 

Опасни 31,39 0,00 31,39 0,65% 
  

31,39 0,48% 

Други 798,39 0,00 0,00 0,00% 
 

20,98 20,98 0,32% 

Общо 4866,74 798,39 4866,74 100,00% 1615,52 48,02 6530,28 100,00% 
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СЪСТАВ НА ГЕНЕРИРАНИТЕ СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ СРЕДНО ЗА 

ГОДИНАТА В ПРОЦЕНТИ И ТОНОВЕ ПО ФРАКЦИИ 

 

 

 

Морфологична 

фракция 

Годишно 

Маса, т 
Съдържание, 

% 

Храна 828,56 12,69% 

Хартия и картон 314,49 4,82% 

Пластмаса 186,55 2,86% 

Текстилни 127,02 1,95% 

Гума 65,70 1,01% 

Кожа 51,59 0,79% 

Градински 3306,48 50,63% 

Дърво 128,24 1,96% 

Стъкло 161,98 2,48% 

Инертни 1196,00 18,31% 

Метали 111,31 1,70% 

Опасни 31,39 0,48% 

Други от ИАОС 20,98 0,32% 

Общо 6530,28 100,00% 

 

 

 

 

От направените морфологични проби се вижда, че част отпадъците съдържат отпадъци от домакинства, зелени отпадъци, 

градински отпадъци, хартия, картон, пластмаса, стъкло и др. отпадъци, които са рециклируеми и/или оползотворими. В тази 
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връзка бъдещите действия на общинска администрация са насочени към отделянето 

на тези отпадъци от общия поток битови отпадъци с цел тяхното рециклиране и/или 

оползотворяване.Сериозен дял имат и инертните /строителни материали/ отпадъци. 

От анализа на морфологичните проби става ясно, че има сериозен потенциал за 

повишаване на количествата разделно събирани отпадъци и оползотворяването на 

биоразградимите такива. Само количествата депонирани  биоотпадъци - зелени, 

градински отпадъци и храна, съставляват средно около 50% от депонираните отпадъци. 

Биоразградимите отпадъци съставляват до около 25% /особено извън зимния сезон/ от 

количествата депонирани отпадъци. Тези стойности съвпадат със статистиката в 

национален мащаб, където над 50% от битовите отпадъци са биоразградими. 

 

Количества повторно използвани, рециклирани, оползотворени и 
обезвредени битови отпадъци 

Разделно събиране на битови отпадъци, за които са въведени забрани и ограничения 

за депониране 

С Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци и с ЗУО са въведени изисквания за поетапно намаляване на 
депонираните биоразградими отпадъци и забрана за депониране на следните отпадъци: 

- Течни отпадъци; 

- Отпадъци, определени като експлозивни, корозивни, оксидиращи, 

леснозапалими или запалими; 

- Болнични и други клинични отпадъци; 

- Гуми; 

- Отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци 

на депа; 

- Неидентифицирани и нови химични вещества, възникнали в резултат на 

научноизследователска, развойна и учебна дейност; 

Забраните са заложени и в Комплексното разрешително на депото в гр. Карлово, 

където се депонират отпадъците на Община Хисаря. Задълженията за спазването им са 

възложени на оператора на депото, чрез постоянни визуални проверки на постъпващият 

отпадък и, чрез проверка на документите, придружаващи отпадъка. 

Комплексното изпълнение на тези забрани е транспонирано в Общинските 

наредби, касаещи управлението на отпадъците, както и чрез конкретни набелязани 

мерки: 

• При попадане на гореописаните отпадъци в потока битови отпадъци, 

същите се отделят от него и се предават на оторизирани фирми за тяхното 

оползотворяване и/или обезвреждане на договорни отношения; 

• Болничните заведения имат въведени задължения за сключване на 

самостоятелни договори за обезвреждане на опасните си отпадъци от 

дейността си на инсинератори; 

• Търсене на съдействие от съществуващите пунктове за смяна и продажба 

на гуми, които да приемат безвъзмездно негодните за употреба гуми от 

гражданите. 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 2017 – 2020 г. 

 

Община Хисаря 
гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14 

тел: 0337/6 21 80, факс: 0337/6 20 30, e-mail: obhisar@hisar.bg  Страница 99 

 

• Търсене на възможности за изграждане на площадка за безвъзмездно 

приемане от граждани на опасни отпадъци, образувани в резултат на 

жизнената дейност на домакинствата; 

• Оказване на съдействие на фирми и институции, съхраняващи опасни 

химични вещества за предаване на същите на оторизирани лица за 

безопасното им обезвреждане; 

Повторно използвани, рециклирани, оползотворени и обезвредени битови 

отпадъци 

Община Хисаря не попада в хипотезата чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО: Кметът на 

общината отговаря за осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно 

събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и 

други и няма изградени съответни инсталации.  

Към момента биоразградимите отпадъци от състава на смесените битови 

отпадъци се депонират на регионалното депо - Карлово. Няма изградена инфраструктура 

за разделното събиране и оползотворяване на цялото количество генерирани зелени 

биоотпадъци от общинските паркове, градини и улици.  

Предвид акцентите, залегнали в НПУО и резултатите от морфологичните проби е 

добре да се предприемат стъпки, за да бъде осигурена инфраструктура за разделно 

събиране на растителни и биоразградими отпадъци - специализирани автомобили за 

събирането и извозването им, контейнери за събиране и съхранение и др.  Община 

Хисаря има намерение да кандидатсвува по ОПОС 2014-2020 за изграждане на 

компостираща инсталация за биоразградими /зелени/ отпадъци. 

Във връзка с изпълнението на задълженията на кмета на Общината съгласно 

чл.33 ал.1 от ЗУО, което е залегнало и в съответната местна Наредба т.е. 

осигуряване на разделно събиране на отпадъчни материали- хартия и картон, 

метали, пластмаси и стъкло, Община Хисаря има сключен договор Екопак 

България АД за оползотворяването на отпадъци от тези опаковки. На общината са 

предоставени към момента 91 броя контейнери тип „Иглу” – 28 броя за хартия и 

картон, 32 броя за отпадъци от пластмаса, 31 броя за отпадъци от стъкло. 

Разположението им е по натоварени точки в града и подлежи на промяна според 

нуждите на гражданите на Хисаря. От 2017г. Община Хисаря разшири системата за 

разделно дъбиране на отпадъци, като бяха поставени контейнери тип „Иглу”- 6 броя 

в с. Старосел. 

 В следващата таблица са представени данни, събрани от община Хисаря и от 

Регионално депо Карлово, за общите количества генерирани битови отпадъци, 

съпоставени с количествата разделно събирани такива. Наблюдава се слабо намаление 

на количествата разделно събирани отпадъци, което почти изцяло се покрива с 

тенденцията, свързана с общо генерираното количество битови отпадъци. Анализът на 

тези данни показва и че не се наблюдава увеличаване на количествата разделно 

събирани отпадъци, което показва недостатъчна работа с населението на общината в 

тази насока, за което са необходими допълнителни мерки. 
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Година Битови отпадъци 

общо  
Разделно събрани отпадъци Тегло на разделно събрани в 

общото количество отпадъци 
2012 4681280 кг 57000 кг 1,22% 
2013 4893670 кг 55690 кг 1,14% 
2014 5124090 кг 53640 кг 1,05% 
2015 4863575 кг 53475 кг 1,10% 
2016 5170400 кг 156557 кг   3,02 % 

Източник: Община Хисаря и Депо Карлово 

 

Данните за количествата от изградената система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки за 2017г. подлежат на специално внимание по отношение на 

анализа на отпадъците.  

 

 

вид 

контейнер 

придобит 

отпадък 

отсортиран 

отпадък 

отсортиран 

отпадък 

2017 кг кг % 

Син  5600 2717 49% 

Жълт 4980 2258 45% 

Зелен 6620 5470 83% 

общо  17200 10445 61% 
Източник: Екопак България АД 

 

От таблиците могат да се направят следните изводи:  

- количествата оползотворени отпадъци е 61% /като това се дължи най-вече на 

опаковките от стъкло, иначе процентът е около 50/.  Въпреки че процентът в страна и 

общини с подобна структура също е около 50%  е необходимо да се работи по-усилено с 

гражданското общество, за да се подобри този показател. 

- Прави впечатление намаляването на  количество придобит за рециклиране отпадък 

в сравнение  с предходните години. Една от основните причини за този спад е подмяната 

на контейнерите тип „Ракла” за  разделно събиране на отпадък, с цел повишаване на 

ефективността, с такива тип „Иглу”, което се оказва мярка с по-скоро негативен ефект. Не 

са достигнати заложените от Екопак България АД очаквани резултати за 2016г., а именно: 

 

 

показател цвят контейнери количество /кг/ 

предвидени количества 

бруто 

син  10 560 

жълт  5 760 

зелен  15 000 
Източник: Екопак България АД 

Застрашени от неизпълнение са и прогнозите за следващите две години. Необходимо е 

прецизиране на мерките за разделно събиране и по-активна работа с населението на гр. 

Хисаря. 
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Изпълнение на целите 

 
Съгласно Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, приета през 2013 г. 

от Министерски съвет, община Хисаря не е задължена да предприеме мерки за 

разделното събиране и оползотворяване на цялото количество генерирани зелени 

биоотпадъци от общинските паркове, градини и улици. Въпреки това  общината може да 

предприеме стъпки в тази посока чрез европейско финансиране или частни 

предприемачи, което ще допринесе за постигането на целите за намаляване на 

количествата на депонираните биоразградими отпадъци. Целта поставена пред 

общините е до 2020 г. тези отпадъци следва да са до 114 кг/ж./г., което е средното 

количество на жител за страната, съгласно Националния стратегически план за поетапно 

намаляване на депонираните биоразградими отпадъци.  

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 опаковки чрез организацията по оползотворяване  са 

достатъчно за изпълнение заложените цели за 2015г., но предвид  липсата на цялостен 

морфологичен анализ на отпадъците и влошените стойности на придобития за 

рециклиране отпадък 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%). Присъствието на 

тези видове отпадъци в общо събираните битови предполага допълнителна работа по 

информиране на населението и обхващането на повече домакинства.   

В община Хисаря е въведена система за разделно събиране на отпадъците от 

опаковки, като системата не е нова за населението, то не я използва изцяло по 

предназначение, а около половината от придобития отпадък в системата за разделно 

събиране не са били предназначени за нея. Необходими са разяснителни мерки за 

правилното ѝ прилагане и увеличаване на дела, както на изхвърлените разделно събрани 

отпадъци, така и за правилно изхвърлените отпадъци. 

 

1.3Анализ на утайките от ПСОВ 

 
През 2010 година е учредено Регионално сдружение за управление на отпадъците 

за регион Карлово /РСУО/ с председател - кмета на Община Карлово и членове - кмета на 

Община Сопот, Калояново и Хисаря. Сдружението е създадено съгласно изискванията на 

Закона за управление на отпадъците и Национална програма за управление на дейностите 

по отпадъците 2009-2013 г./НПУДО/. Целта е да се обединят усилията на Общините в 

изграждането на екологосъобразни съоръжения за третиране на отпадъците, отговарящи на 

нормативната база и представляващи минимален риск за околната среда. Чрез създаване на 

Сдружението Общини си поделят разходите по поддръжката, експлоатацията и 

мониторинга на депото и вземат общи решения за бъдещото третиране на отпадъците си. 

Тъй като не е икономически изгодно и на Общини различните потоци отпадъци 

като растителни и строителни да бъдат извозвани и третирани до Регионалното депо е 

взето Решение, с което всяка Община урежда начините за тяхното третиране на 

територията си, а битовите отпадъци, които не могат да бъдат оползотворени се 

обезвреждат на депото. 

В общината  е изградена канализационна система за населението на гр. Хисаря с 
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ПСОВ и  е приложимо изготвянето на анализ на утайките. Пречиствателната станция за 

отпадъчни води притежава всички три степени на пречистване - механично, биологично 

и третично. Капацитетът на станцията е 25 хил. еквивалентни жители, или три пъти 

повече от постоянното население, което ще позволи на Хисаря да се развива като 

балнеологичен курортен център. Цялото технологично оборудване и SKADA – 

системата за автоматизирано управление  e по проект на „Биогест интернационал“ ООД 

и е комплексна доставка от Германия. 

 

 
ПСОВ Хисаря 

 

 Линия за механично пречистване: 

- груби решетки, фини решетки, аерируем пясъкозадържател, мазниноуловител 

 съоръжения за биологично пречистване  

- SBR 3 бр – работят 2бр и 1 резервен SBR биостъпалото се състои от три независимо едно 

от друго работещи стъпала, които могат да се експлоатират заедно и поотделно в 

зависимост от натоварването през различните сезони. 
 устройство за дезинфекция -  работи само в случаи на обявена епидемия. 

 измервателно устройство за количеството зауствана вода 

 

Пречиствателни съоръжения по пътя на утайката 

Съоръжения за обработка на  утайката 

 линия за обезводняване на утайка /центрофуга/ 

 флокулационна станция 

 линия за обеззаразяване на утайката 

 силоз за негасена вар 

 площадка за временно съхранение на обезводнена утайка 

На територията на пречиствателната станция има определени места и съдове за 

съхранение на различните видове утайки, отпадъци от механично стъпало и отработено 

масло от поддръжка на съоръженията. 

Утайките от градската пречиствателна станция за отпадни води се депонират на 

Регионалното депо Карлово. С Решение ПВ135-ПР/2017 г. на РИОСВ гр. Пловдив на 

„ВиК” ЕООД гр. Пловдив е разрешено да извършват дейности по оползотворяване на 

мястото на образуване – ПСОВ Хисаря на утайка чрез метода за вермикомпостиране. По 

този начин в бъдеще ще се преустанови депонирането на утайката на регионалното депо и 

същата ще се използва за получаване на краен продукт – компост. 
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Изготвен е Национален стратегически план за управление на утайките от ГПСОВ 

на територията на Р България за периода 2014-2020 г. Плана определя възможностите и 

начините за третиране на утайки от ГПСОВ .  

Управлението на получените утайки, в резултат от пречистването на отпадните 

води в Общините е национален проблем, за който тепърва навлиза законодателство за 

тяхното управление. Количеството на генерираните утайки се увеличава с всяка изминала 

година, а единствения към момента метод за тяхното третиране е депонирането. В резултат 

на това се наблюдава тенденция към бързо запълване на депата за отпадъци, което е 

нецелесъобразно, като се има предвид, че голяма част от утайките могат да се 

оползотворяват. 

Съгласно издадената Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от 

пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието се дават 

конкретни насоки за третирането на утайките, като почвен подобрител в земеделските 

земи и/или за рекултивация на нарушени терени, като се определят и параметрите на които 

трябва да отговарят получените утайки. 

В Проекта на Националния стратегически план за управление на утайките от 

градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Република 

България за периода 2014-2020 г. се предоставят възможности и насоки за третиране на 

утайките чрез: оползотворяване върху земеделски площи; оползотворяване при 

рекултивация на нарушени терени и депа; енергийно оползотворяване; обезвреждане на 

утайки чрез депониране; компостиране. 

Община Хисаря има разработена и одобрена Програма за управление на утайките 

от ГПСОВ- Хисаря от 2010 г., която подлежи на актуализация и синхронизация с 

законодателните промени като се вземе предвид и модернизацията на съоръжението по 

проект от 2011г.  

За добро управление на утайките е необходимо предприемане на следните мерки: 

- Да продължи проучването на възможности и избор на конкретен метод на 

третиране на утайките в Общината; 

- Намаляване на количествата депонирани утайки на Регионалното депо, с цел 

удължаване на капацитета на клетката; 

- Спазване на ограниченията за съдържание на тежки метали и опасни 

вещества в утайките; 
- Предвиждане на мерки за контрол на образуваните утайки; 

1.4.Анализ на строителните отпадъци 

 
Строителните отпадъци показват устойчиво значително присъствие като дял от 

общо генерираните отпадъци през наблюдавания период. Съществен проблем се явява 

нерегламентираното струпване на строителни отпадъци, генерирани както от 

домакинствата, така и от стопански субекти. 

С Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277/05.12.2012г. се регламентира 

предотвратяване и ограничаване на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и 

ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и 
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транспортирането на строителните отпадъци.  

 

Целите са: 

Да се предотврати и минимизира 

образуването на строителни отпадъци 

(СО); 

Да се увеличи употребата на рециклирани 

строителни материали; 

Да се насърчи рециклирането и 

оползотворяването на СО 

Да се намали количеството за депониране 

на СО; 

 

 

Строителните отпадъци са получени вследствие на строително-монтажни работи и 

премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, изолационни 

материали, дърво, азбест и други опасни отпадъци, и др. съответстващи на кодовете на 

отпадъци от група 17 на Приложение 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците. 

Минералните отпадъци се образуват в резултат на строителство или събаряне на 

сгради и съоръжения, които основно се състоят от минерални материали като тухли, бетон, 

строителни разтвори, естествен камък, пясък, керамични строителни материали,  бетонови 

блокчета и/или газобетонови блокчета и др. 

„Строително-монтажни” са работите, чрез които строежите се изграждат, 

ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват, а „Премахване” е 

дейността по отстраняване на строежите чрез селективно отделяне на оползотворимите 

отпадъци в процесана премахването. Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка 

преди оползотворяване и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по 

обезвреждане на СО се извършват от лица, притежаващи документ по чл.35 от Закона за 

управление на отпадъците. 

Кметът на общината отговаря за предаването на отделените строителни отпадъци по 

време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за 

влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите 

за извършване на дейностите по транспортиране и третиране. Разходите за извършване на 

дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци, получени в резултат на 

принудително премахване на строеж, са за сметка на извършителя на незаконния строеж 

или на собственика на сградата или съоръжението. Въз основа на влязла в сила заповед за 

премахване на строежа и протокол за извършените разходи за дейностите по 

транспортиране и оползотворяване на отпадъците кметът на общината подава заявление за 

издаване на заповед за незабавно изпълнение на събиране на вземането от задължените 

лица по реда на чл. 417, т.2 от Гражданския процесуален кодекс. 

В случаите, когато кметът на общината е възложител на строителни и монтажни 

работи, с изключение на текущи ремонти, и възложител на премахване на строежи, 

следва да изготви план за управление на строителните отпадъци. Съдържанието и 

изискванията към плана се определят в Наредбата за управление на строителните 

отпадъци. 

Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност се отделят регулярно. 

Прилага се процедура, при която строителните фирми са длъжни да сключат договори с 

фирми, притежаващи разрешително за извозване и депониране  на строителни отпадъци. 

По данни от морфологичния анализ и експертни оценки на общината количествата 

строителни отпадъци попадащи в потока смесени битови отпадъци са около 20% от 

генерирания отпадък. Този процент се покачва, когато се прибави потокът строителни 

отпадъци /СО/ от нерегламентирани сметища. 
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Източник: Община Хисаря 

На територията на общината няма изградено депо за строителни отпадъци и не 

съществува система за организирано събиране на този вид отпадък. Поради тази причина 

и възникват основните проблеми, свързани със строителните отпадъци:  

неконтролираното изхвърляне на строителни отпадъци от гражданите и фирмите, което 

води до формирането на нерегламентирани сметища. Често населението неконтролирано 

изхвърля строителни отпадъци на незаконни сметища главно на входовете и изходите на 

населените места, както и замърсява зелените площи в самите населени места. За 

строителните отпадъци, от обичайните ремонти на жилищата, няма форма, по която да 

бъдат контролирани.  

Друг проблем е изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за твърди 

битови отпадъци, което води до тяхното повреждане, а от тежината им се повреждат и 

повдигащите механизми на сметосъбиращите специализирани автомобили.  

Строителни отпадъци се образуват най-вече от малки обекти с локално значение, от 

реконструкции и ремонти на стопански и жилищни сгради. Отпадъците се извозват от 

собствениците им, без да се води отчетност. Този отпадък понастоящем е основна съставка 

на нерегламентирани сметища или попада в съдове за битови отпадъци. Част от 

генерираните СО попадат в общия поток със смесените битови отпадъци, които се извозват 

до регионалното депо за битови отпадъци. 

Към момента, управлението на строителните отпадъци, образувани от домакинствата 

на територията на община Хисаря, е организирано чрез използване услугите на фирма „Вис 

строй 1 „ ЕООД, град Пловдив, бул. „6-ти септември” № 152 А, притежаваща необходимите 

документи за извършване на тази дейност. Всеки гражданин може да се възползва от 

услугата, чрез предварителна заявка до общината или директно до фирмата, предлагаща 

услугата. Предвижда се да бъдат разположени контейнери тип „лодка” на предварително 

определени места на територията на гр. Хисаря от фирма „Вис строй 1 „ ЕООД, град 

Пловдив, за събиране на строителни отпадъци, които ще бъдат обслужвани от същата фирма.  

Необходимо е община Хисаря да продължи работа за осигуряване селективното 

разделяне на отпадъците на мястото на образуване и разширяване на системата за депониране 

и рециклиране на строителни отпадъци в община Хисаря. 

 

 

 

 

 

Строителни отпадъци

СО

други
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Изводи и препоръки 
Наблюдава се  увеличение на генерираните отпадъци, което се дължи на 

икономически фактори в национален мащаб, както и на регионални фактори като 

развитието на туризма. 

Нормата на натрупване на битовите отпадъци в общината следва стойностите и 

тенденцията на национално ниво. 

В община Хисаря е въведена система за разделно събиране на отпадъците от 

опаковки, като са необходими допълнителни мерки за увеличаване на количествата 

генериран отпадък, както и за правилно изхвърляне на тези отпадъци. /.  Въпреки че 

тенденцията следва националната и на общини с подобна структура е необходимо да се 

работи по-усилено с гражданското общество, за да се подобри този показател. 

Съгласно направения анализ на отпадъците могат да се направят изводи, че 

Общината е обхванала и управлява по-голямата част от образуваните отпадъци на 

територията й. като своевременно е предприела мерки за достигане на заложените в ЗУО 

цели. Организирана е система за събиране на отпадъците във всички населени места, 

извършва се ежегодната й оптимизация.  

С оглед на гореизложените мерки и действия, за достигане цялостното изпълнение 

на законодателството се препоръчва: 

o Обхващане на възможно най-голям поток от образуваните отпадъци на 

територията на Общината; 

o Предварително третиране на цялото количество, образуван отпадък, преди 

депонирането му; 

o Въвеждане на ефикасна и удобна за гражданите система за разделно 

събиране на различните потоци отпадъци; 

o Стриктно спазване на изискванията на законодателството; 
o Екологосъобразно управление на образуваните утайки от ГПСОВ-Хисаря; 
o Въвеждане на ясни правила и мерки за достигане на заложените изисквания 

по отношение на строителните отпадъци; 

o Провеждане на кампании за информиране на населението и увеличаване на 

съпричастността му към дейностите по управление на отпадъците 

o Активно търсене на партньори за съвместно изграждане на инфраструктура 

по отношение оползотворяването на биоотпадъците и строителните  

отпадъци с цел намаляване на количествата депонирани такива.  

 

1.5Анализ на инфраструктурата 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 Хисаря, 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.  
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- Необходима ли е допълнителна инфраструктура за подобряване на услугите, 

изпълнение на нормативната уредба 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. 

 

Съдове и транспортна техника за смесени битови отпадъци 
 Обхванато в системата по сметосъбиране и сметоизвозване е 100 % от 

населението на община Хисаря - гр. Хисаря, с. Михилци, с. Черничево, с. Старо 

Железаре, с. Ново Железаре, с. Паничери, с. Мътеница, с. Старосел, с. Красново, с. 

Кръстевич, с. Беловица и с. Мало Крушево. Община Хисаря е член на Регионално 

сдружение Карлово. Смесените битови отпадъци от територията на община Хисаря се 

извозват на Регионално депо за неопасни битови отпадъци гр. Карлово, съгласно сключен 

договор с община Карлово. 

Дейностите по сметосъбиране сметоизвозване и поддържането на чистотата на 

териториите за обществено ползване в населените места на територията на община 

Хисаря се извършват от дейност „ЧОСР”. 

 Обект на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване са следните видове 

отпадъци: смесени битови отпадъци, едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и изхвърлени около 

контейнерите растителни отпадъци образувани при извършване на дейности от 

домакинствата, пепел и сгурия генерирани сезонно (през отоплителния период), зелени 

биоразградими отпадъци. 

Сметосъбирането и сметоизвозването в дванадесетте населени места се осъществява със 

съдове тип „бобър” ,а в гр. Хисаря със съдове тип „Мева” .- 110 л  и съдове тип „Бобър. 

Разпределението на контейнерите по населени места е както следва:  

 

Населено място Бр.бобри 

гр.Хисар-централна гр.част 233 

М.баня,Миромир,Веригово 93 

ОБЩО ЗА гр. ХИСАРЯ 326 

с.Михилци 28 

с.Черничево 25 

с.Ст.Железаре 34 

с.Красново 66 

с.М. Крушево 16 

с.Беловица 36 

с.Ново Железаре 23 

с. Старосел 90 

с.Мътеница 15 

с.Кръстевич 30 

с.Паничери 56 

Общо за селата 419 

ОБЩ  БРОЙ КОНТЕЙНЕРИ 745 

Източник: Община Хисаря 
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Съдовете за твърди битови отпадъци, които по настоящем са разположени на 

територията на община Хисаря във всички населени места са собственост на общината. 

  

Битовите отпадъци се извозват по утвърден график – както следва:  

- два пъти  месечно в селата; 

- веднъж седмично в града и кварталите му. 

- За централна градска част – три пъти седмично 

Справка за автомобилите, обслужващи дейност „чистота и сметосъбиране” 

 

Вид на техниката Брой Год. на първа 

регистрация 

Сметосъбирачна кола    

- МАН 1 1999г. 

- Мерцедес 1 2001г. 

- Мерцедес 1 1987г. 

Трактор ТК 80  1 1986г. 

Ремарке  1 1988г. 

Контейнеровоз ГАЗ 53  1 1987г. 
Източник: Община Хисаря 

 

Универсалните сметосъбиращи машини Мерцедес са тип ротор-преса, при които 

се постига по-високо компресиране на отпадъка, което при автомобила ГАЗ-53 на 

практика отсъства и това го прави много неефективен. 

Видно от горните данни е, че наличната техника е недостатъчна и много остаряла. 

Въпреки усилията на общината по поддържането и текущите ремонти е крайно 

необходимо да се пристъпи към закупуване на нова специализирана техника – коли, 

контейнеровози, за да се обезпечи нормалното продължаване на дейностите по 

сметосъбиране и сметоизвозване. 

  

Съдове  и организация на работа на системата за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки 

 
Община Хисаря, в изпълнение на задълженията си според ЗУО, има сключен 

договор с Екопак България АД за развиване на системата за разделно събиране на 

отпадъците от опаковки. Фирмата е предоставила съгласно изискванията на чл.23 и 24 от 

НООО, както следва: 

 

 Сини контейнери тип „Иглу” – обем 1500л. 

 Жълти контейнери тип „Иглу” – обем 1500л. 

 Зелени контейнери тип „Иглу” – обем 1500л. 
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За град Хисаря те са разпределени общо – 91 контейнера, а в с. Старосел – 6 броя. 

С цел оптимизация на работата на системата фирмата има право да премества 

контейнерите като уведоми надлежно общината.  

 Честотата на извозване на отпадъците от контейнерите е както следва: 

Сини  контейнери – веднъж седмично; 

Жълти контейнери – веднъж месечно; 

Зелени контрейнери – веднъж месечно. 

Те могат да бъдат заменяни при необходимост. 

 

Развитие на инфрастуктурата за третиране на битови отпадъци 
 

В ОПР 2014-2020 и по-конкретно по мярка 2.2.3 „Добро управление на 

отпадъците” е предвидена „Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци гр. 

Хисаря” с хоризонт 2020г., за работата по този проект все още не е намерено 

финансиране.    

 В индикативните списъци на НПУО присъства РСУО Карлово, където членува 

Община Хисаря за: закупуване и инсталиране на компостери за домашно компостиране; 

изграждане на инсталации за компостиране и анаеробно разграждане. Тези възможности 

ще бъдат използвани чрез участието на общината в регионалното сдружение с цел 

споделяне на финансовата и административна тежест и достигане на заложените в 

Националния план стойности.  

 

Основни технически характеристики и капацитет на 

инфраструктурата за третиране на битови отпадъци 

Депо за депониране на неопасни битови отпадъци 
 

Община Хисаря  използва депо в гр.Карлово, местност,  което функционира от  

2008 г. Същото е изградено по европейски проект. Регионалното депо за неопасни 

отпадъци на Общините Карлово, Брезово, Калояново, Сопот и Хисаря е разположено 

на площ от  118, 936 дка км югозападно от град Карлово в имот № 037079, местност 

„Стара река”.   

 

 Проектният му капацитет е: 
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Инсталация (позиция на 

дейността по Приложение № 

4 от ЗООС – т.5.4.) 

Капацитет 

[t/24h] 

 Свободен 

капацитет в капацитет в 

края на  2015 г.  

КР 2015 г. Капацитет 

по КР 

Свободен 

капацитет в 

края на  2015 г. 
Регионално депо за неопасни 

отпадъци на Община Карлово, 

включващо: 
96.15 86,9 587 255                                          

269844,01 
 

 Клетка 1;   84 799 10509.04 

 Клетка 2;   84 741 1715.970 

 Клетка 3;  43.27 125 556 
91173,65 

 

 Клетка №4;  43.27 140 177 79817,56 

 Клетка №5;  6,07 151 981 86627,79 

Източник: Община Карлово 

Избраната технология на депониране се осъществява посредством уплътняването 

на отпадъците с булдозер и последващото им запръстяване с пръст или инертни 

материали. Депонирането и обезвреждането на отпадъците се извършва по приетата в 
проекта и одобрена технология включваща следните дейности: 

• изграждане на клетки с височина 1,5 м; 

• разстилане отпадъците на пластове; 

• уплътняване на отпадъците с булдозер; 

• запръстяване на отпадъците с почвен слой с дебелина 30 см.; 
• уплътняване на отпадъка и запръстяващия слой. 

Запръстяването се извършва в срок 24 часа след разтоварването на отпадъците. На 

терен на депото Операторът осигурява запас от пръст или инертни материали достатъчен 

за запръстяване на отпадъците поне за три дни. В случай, че отпадъците не бъдат 

своевременно запръстени, те се обработват с инсектицидни препарати, не по-късно от 48 

часа след депонирането им на депото. 

За определяне на политиките по управление на отпадъците и за изграждане на 

отделните системи за разделното им събиране и намаляване на количествата на 

депонираните отпадъци е необходимо да се проследи количеството на образуваните 

отпадъци през годините и да се определи тяхното третиране. 

По-долу е показано количеството на постъпилите за депониране смесени отпадъци 

на Регионалното депо в Карлово през годините : 
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Със въвеждането на системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки 

се наблюдава тенденция към намаляване на количествата депонирани отпадъци на 

Регионалното депо. 

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, Общините, 

включени във всеки от регионите, определени с Националната програма за управление на 

дейностите по отпадъците (НПУДО 2009-2013г)., създават регионална система за 

управление на отпадъците, състояща се от Регионално депо и/или други съоръжения за 

третиране на отпадъци. 

В изпълнение на това от 2010 г. е създадено Регионално сдружение за управление 

на отпадъците (РСУО) за регион Карлово, състоящо се от председател - кмета на Община 

Карлово и членове - кметовете на Общините Хисаря, Брезово, Калояново Сопот. 

Целта на сдружението е взаимно подпомагане между Общините при третирането и 

обезвреждането на отпадъците им. Чрез използването в един регион на едно общо депо от 

участващите в региона Общини се цели намаляване на разходите по експлоатацията на 

съществуващите депа и намаляване на вредното им въздействие върху компонентите на 

околната среда. Също така насоките на екологичното законодателство са постепенно 

преминаване към други методи за третиране на отпадъците, освен депониране. За целта са 

създадени Регионалните сдружения, с които, чрез общи финансови ресурси да се търси 

най- икономичния и екологичен начин третирането на отпадъците. 

Във връзка с определянето на депото за Регионално и новото екологично 

законодателство е необходимо същото да се разшири и модернизира за да покрива 

минималните изисквания на Директива 1999/31/ЕО за депониране на отпадъците и да 

допринася за създаването на ефективна самоиздържаща се система за управление на 

отпадъците. Тъй като капацитета на клетката е почти изчерпан и експлоатацията й ще 

продължи още 3-4 години, Общините са предприели действия за изграждане на нова 

клетка за депониране на отпадъци, находяща се непосредствено до съществуващата. 

Средно годишното количество на депонираните отпадъци от Общините, както и от 

фирмите, депониращи производствени отпадъци е около 30 000 тона. 

Съгласно условията на Комплексното разрешително не се разрешава извършване на 

дейност по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално изградени депа), на 

Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Карлово, Брезово, Калояново, 

Хисаря и Сопот на следните видове отпадъци: 
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1. течни отпадъци; 

2. отпадъци, определени с Наредба №2/23.07.2004г. за класификация на отпадъците 

като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими; 

3. болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване 

и/или свързана с тях изследователска дейност, които с Наредба №2 за класификация 

на отпадъците са класифицирани като инфекциозни; 

4. излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен 

диаметър над 1400 мм, в т.ч.: 

а) цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството на депа; 

б) нарязани гуми; 

5. отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа 

съгласно приложение № 1 на Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията 

за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 
 

 Термично третиране 

На територията на Община Хисаря няма изградени съоръжения и/или инсталации 

за термично третиране на отпадъците, като Общините, включени в Регионалното 

сдружение за управление на отпадъците не обмислят такъв вариант поради големите 

инвестиции, необходими за изграждането на такова съоръжение. 

 Биологично третиране 

Биологичното третиране е основния алтернативен на депонирането метод за 

третиране на биоразградими отпадъци. Към настоящия момент биоразградимите 

отпадъци, образувани на територията на Община Хисаря не се събират разделно. 

Общината не е въвела система за домашно компостиране. Общината ще направи 

постъпки за изграждане на площадка за компостиране на растителни и биоразградими 

отпадъци. 

Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване 
Предвижданията на законодателството по отношение на строителните отпадъците е 

ново и цели третиране на строителните отпадъци за тяхното повторно използване. Както за 

битовите отпадъци така и тук са поставени национални цели за рециклиране и 

оползотворяване на тези отпадъци, както и за влагането в строителството на рециклирани 

такива. 

За изпълнение на целите и изискванията е необходимо да бъде изградена нужната 

инфраструктура за това. На територията на Община Хисаря липсва такава. Проблемът 

пред Общината е в големите финансови ресурси, които са необходими за изграждането й. 

 
Инфраструктура за третиране на утайките от ГПСОВ 

Предвижданията за третиране на утайките, както на национално, така и на световно 

ниво са, чрез употребата им в земеделието като почвен подобрител, чрез използването им 

за рекултивация на нарушени терени, енергийно оползотворяване и/или чрез 

компостирането им. При всички варианти е необходимо достигането на добро качество на 
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утайката, преди използването й за каквато и да било цел. 

Тъй като не само в Община Хисаря, а и въобще в цялата страна третирането на 

образуваните утайки е проблем, който ще се задълбочава все по-вече с годините, 

препоръките, които могат да се дадат в случая са след приемане на нов Националния план 

за управление на отпадъците да се проучат възможните варианти за третирането им на 

територията на Общината и да дадат ясни насоки на администрацията и оператора на 

ПСОВ, относно възможностите за развитие при управлението им. 

Инфраструктура за разделно събиране на опасни отпадъци от бита 
Сключен е договор с фирми, притежаващи разрешително за приемане на опасни 

отпадъци – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, наричано за 

краткост ИУЕЕО; излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за 

употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ). 

В града има един пункт за изкупуване на масово разпространени отпадъци от 

метал като същият се контролира от РИОСВ Пловдив. 

На няколко точки в града и общината ще бъдат разположи контейнери за събиране 

на негодни за употреба батерии. След напълване на кошчетата същите ще се събират от 

организацията по оползотворяване на негодни батерии и акумулатори, с която ще бъде 

сключен договор. 

Основни изводи и препоръки 

Общината е организирала разделното събиране на по-големите потоци отпадъци на 

територията си. Организирала е самостоятелно и/или чрез сътрудничество с организации 

по оползотворяване различни системи за събиране на отпадъците. Работи се  по 

внедряването на  новите изисквания на законодателството към относимите дейности.  

Все още обаче липсват инфраструктури на територията за третиране на растителни 

и биоразградими отпадъци, строителни отпадъци. Въпреки предприетите мерки е 

препоръчително същите да бъдат изградени - чрез собствени средства, чрез привличане на 

частни инвестиции, чрез участие в различни програми за безвъзмездно финансиране и др. 

Необходимо за нормалното осъществяване на дейностите по сметосъбиране и 

сметоизвозване да се подмени част от автопарка на Община Хисаря чрез закупуване на 

нови машини.  

1.6 Анализ на институционалния капацитет 

Функции за управление на отпадъците 

Според разпоредбите на ЗУО и Наредба за управление  на отпадъците на Община 

Хисаря, кметът на общината отговаря за: 

 Кметът на Община Хисаря организира управлението на битовите и строителните 

отпадъци, както и третирането на масово разпространени и на опасни отпадъци от бита, 

образувани на територията на общината, съгласно изискванията на ЗУО, подзаконовите 

нормативни актове и настоящата наредба като:  

1. Осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от 
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лица, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, 

транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.  

2. Осигурява достатъчно количество изправни съдове за събиране на битовите отпадъци 

(контейнери, кофи и други) така, че при определена честота на извозване, да не се 

допуска препълването им.  

3. Осигурява разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината 

най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и 

стъкло, транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

оползотворяването и/или обезвреждането им по разработен график.  

4. Организира провеждането на мероприятия за почистване и хигиенизиране на 

населените места на територията на общината с привличане на широко участие на 

обществеността. 

 5. Осигурява почистването от отпадъци на общинските пътища, уличните платна, 

площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени 

за обществено ползване. 

6. Организира избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг 

на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за 

оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци.  

7. Организира разделното събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, 

административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено 

хранене, търговските обекти и обектите за отдих и туризъм. 

8. Организира дейностите по разделно събиране на опасните отпадъци от общия поток 

битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО и предаването им 

за оползотворяване и/или обезвреждане.  

9. Осигурява организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на 

територията на Община Хисаря.  

10. Определя маршрута за транспортиране на отпадъците от строителни площадки и 

при разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения и 

инсталацията/съоръжението за третирането им.  

11. Отговоря за предаването на отделените строителни отпадъци по време на 

принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за 

влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на 

разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране.  

12. Определя места за смяна на отработени моторни масла на територията на общината, 

отговарящи на изискванията на Наредбата за отработените масла и отпадъчните 

нефтопродукти и на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци и информира обществеността за местоположението 
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им и условията за приемане на отработените масла.  

13. Определя места за събиране и временно съхраняване на отработените моторни 

масла и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.  

14. Осигурява организирането и прилагането на система за разделно събиране на 

отработените моторни масла и отпадъчни нефтопродукти.  

15. Определя места за поставяне на съдове за събиране на НУБА, без да възпрепятства 

дейността на лицата, сключили договор с организации по оползотворяване на НУБА, 

притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или 

други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда 

на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, 

транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на територията на 

общината и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II 

от ЗООС. 

 16. Организира дейностите по събиране и временно съхраняване на НУБА и 

предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или 

обезвреждане.  

17. Определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината, без да 

възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по 

оползотворяване, и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално. 

18. Организира дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за 

оползотворяване и/или обезвреждане.  

19.Определя местата и площта за разполагане на площадките за временно съхраняване 

на ИУМПС и техния брой на територията на общината.  

20. Организира дейностите по събирането, транспортирането и съхраняването на 

ИУМПС на площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за 

разкомплектоване.  

21. Определя места за поставяне на съдове, места за разделно събиране и площадки за 

временно съхраняване на ИУЕЕО върху общински имоти на територията на общината в 

съответствие с общинската програма за управление на отпадъците, без да 

възпрепятства дейността на лицата, извършващи дейностите по събиране, 

транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и 

обезвреждане на ИУЕЕО, сключили договор с организация по оползотворяване, с 

ПУДООС и/или с лицата, които пускат на пазара ЕЕО, изпълняващи задълженията си 

индивидуално.  

22. Организира дейностите по събиране и временно съхраняване на ИУЕЕО и 

предаването му за предварително третиране, повторно използване, рециклиране, 

оползотворяване и/или обезвреждане.  

23. Организира разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими 
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отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на 

системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или 

анаеробно разграждане.  

24. Организира осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно 

събрани от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, ОЧЦМ и 

други на територията на общината, така че предлаганите услуги да бъдат достъпни за 

жителите на общината.  

25. Осигурява поддържане на регистър на площадките за предаване на отпадъци от 

пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на общината.  

26. Организира предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това 

места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.  

27. Осигурява изпълнението на мерките в Националния план за управление на 

отпадъците.  

28. Заверява плановете/програмите на организациите по оползотворяване на отпадъци 

от опаковки за разполагане на територията на Община Хисаря на съдове за разделно 

събиране на отпадъците от опаковки, посочени с конкретни параметри (обем, тип).  

29. Разработва и изпълнява Общинска програма за управление на отпадъците на 

територията на община Хисаря - неразделна част от Общинската програма за околна 

среда.  

30. Ежегодно в срок до 31 март отчита пред Общинския съвет – Хисаря изпълнението 

на Общинската програма за управление на отпадъците за предходната календарна 

година.  

31.Самостоятелно, когато не участва в регионално сдружение по чл. 24, ал. 1 от ЗУО, 

или съвместно с другите кметове на общините от регионалното сдружение предприема 

действия по възлагане и извършване на прединвестиционни проучвания за изграждане 

на ново/и съоръжение/я за третиране на битовите отпадъци най-малко три години преди 

изчерпване обема на депото за битови отпадъци или изтичането на експлоатационния 

срок на инсталацията, за което уведомява Регионалната инспекция по околна среда и 

води (РИОСВ) -Пловдив.  

32. Предлага за одобрение от Общинския съвет план-сметка за разходите по 

поддържане на чистотата и размер на таксите за битови отпадъци.  

33. Организира осигуряването на информация на обществеността за местата за 

разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране на 

отпадъците и предаването им за рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, 

Ежегодно или при необходимост Общински съвет - Хисаря приема и актуализира 

Наредбите, имащи отношение към чистотата на населените места, към организационната 

структура в Общината, касаещи начина и реда на третиране на отпадъците. Част от 

Наредбите на територията на Община Хисаря, които касаят дейностите по отпадъците са 
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следните: 

• Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хисаря; 

• Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Хисаря; 

• Наредба за опазване на обществения ред в Община Хисаря ;  

• Общинска програма за опазване на околната среда и др. 

Разработена и предоставена на общината е и Програма за управление на отпадъците 

от опаковки. 

Състояние на човешките ресурси 

Отговорни лица и звена за управление на отпадъците в общинската 

администрация 

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване са поверени на Дейност ЧОСР 

към ОбА Хисаря. 

Отговорно звено в общинската администрация е отдел „Европейски проекти, 

социални дейности и опазване на околната среда” в лицето на началник-отдела и 

специалистите еколози. 

По населени места отговорни лица са кметовете и кметските наместници. 

Контролът на дейностите по чистота се осъществя от специалисти еколози „Европейски 

проекти, социални дейности и опазване на околната среда”, специалисти от 

„Строителство и инвеститорски контрол” и от служителите към Дейност ЧОСР. 

 Има недостиг на човешки ресурс в  отдел „Европейски проекти, социални 

дейности и опазване на околната среда”. Там е необходимо да бъдат назначени още 

допълнителни бройки, чрез които да се засили контрола върху управление на отпадъците в 

Общината. Към Дейност ЧОСР също има недостиг на служители. 

Констатирано е, че почти липсват обучения и/или семинари на експертите, 

отговорни за управлението на отпадъците. Необходимо е да бъдат отделяни средства за 

обучението им, предвид интензивно сменящото се законодателство, както и увеличаването 

на служебните задължения. Обученията подпомагат, както развитието на съответния 

експерт в областта, така и натрупването на опит и обмен на контакти и информация с 

други експерти от други Общини и и/ли институции. 

Изводи и препоръки 

 

С въвеждане на новите законодателни промени и принципи за управление на 

отпадъците се налагала преразглеждане и разпределение на административния 

капацитет в Общината. Необходимо е предприемане на мерки относно: 

           - Определяне на лица, които да извършват административната дейност, 

свързана с Регионалното сдружение за управление на отпадъците,  

            - Определяне на отговорни лица и структури за изготвяне на програми, 

проекти, политики и цели по управлението на дейностите с отпадъците; 

           - Увеличаване на административния капацитет относно извършването на 

мониторинг и ежедневен контрол върху граждани и фирми при управлението на 

отпадъците и ефективно прилагане на общинската нормативна уредба; 

            - Обучения, свързани с управлението на отпадъците. 
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1.7 Анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане 

на отпадъци и осъществени мерки за тяхното възстановяване 
 

Описание на общинските площадки 

На територията на Общината са закрити старите сметища във всички населени 

места. Експлоатацията на депото гр. Хисаря, имот 000273 е прекратена със Заповед на 

Директора на РИОСВ Пловдив през 2009г. Закриването е осъществено по предварително 

изготвен и одобрен от контролните органи график по метод „ in situ” т.е. запръстяване на 

замърсените терени. Предимствата на метода се изразяват в по-ниската му цена, 

освобождаване на по-малко количество замърсители в сравнение с други методи, 

възможност за едновременно обработване на голям обем почва.  

 

Към момента Общината има изготвен проект за рекултивация на общинското депо 

„Кочи камък”, землище на с. Михилци и търси финансови инструменти за реализиране на 

проекта.  

 

 
Общинско депо за битови отпадъци – ситуация 

 

Общината не може да контролира пряко замърсяванията, а разчита единствено на 

кметовете и кметските наместници  за справяне с тях. Въпреки направената организация за 

поддържане на чистотата след проверка на РИОСВ е установено нерегламентирано 

сметище на територията на старото такова в землището на с. Паничери, местност 

„Щрабански гьол”. Предписано е почистването му. Към момента са почистени новите 

замърсявания около сметището. 

Установени са нерегламентирани сметища на територията на село Старо Железаре 
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и село Красново. Отпадъците са от смесен тип. Необходимо е да се предприемат мерки за 

почистването им или изготвяне на проект за тяхната рекултивация. 

Общината взема постоянни мерки за предотвратяване на  нововъзникнали 

замърсявания. В по- голямата част от населените места замърсяване липсва, но има и 

такива, в които се образуват нови локални замърсявания. Предприемат се своевременни 

мерки за почистване на замърсяванията.  

На територията на общината няма територии замърсени от промишлени отпадъци. 

Инициативи на Община Хисаря, свързани с предотвратяване образуването на 

замърсявания са различни разяснителни кампании съвместно с организацията, обслужваща 

система за разделно събиране на отпадъците, различни мероприятия с училищата и 

градините в седмицата, предхождаща Деня на земята, активното участие на общинска 

администрация, граждани, фирми и различни организации в кампанията „Да изчистим 

България за един ден”. Освен с ангажимент към служителите на общинска администрация, 

Общината указва съдействие на фирми, организации, кметства, училища и др. по 

предоставянето на материали като чували, ръкавици и др. Едновременно с това се 

ангажира и с популяризирането на кампанията сред населението, за което също се 

осигуряват чували, ръкавици и извозване на събраните отпадъци. 

Мерките за предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания, които 

Общината може да предприеме мога да се отнасят до: 

 Идентифициране и описване на места, където е възможно образуването на 

локални замърсявания; 

 Увеличаване броя на контейнерите за смесено и разделно сметосъбиране; 

 Подобряване на културата на населението, чрез разработване и прилагане на 

различни мерки, кампании, програми; 

 Повишаване  на контрола във връзка със замърсяването на околната среда 

 Поставяне на предупредителни знаци за забрана за изхвърляне на отпадъци 

на определени места; 

 Уведомяване на населението за начина и местата за изхвърляне на 

различните видове отпадъци; 

Все още не се предвижда закриване на клетките на регионалното депо гр. Карлово, 

което се използва за депониране на неопасни отпадъци и от община Хисаря, тъй като не е 

достигнат проектния капацитет. В рамките на действащата програма не се предвижда 

закриване на Регоиналното депо. 
 

Изводи и препоръки 

В заключение може да се каже, че Община Хисаря е предприела и предвижда 

мерки са недопускане увреждането и замърсяването на околната среда от стари, 

замърсени в миналото площадки. 

Търси се възможност за финансиране на рекултивацията на общинското депо 

„Кочи камък”, землище на с. Михилци. 
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1.8 Анализ на организационните схеми и форми на управление 

на отпадъците; планиране, финансиране, и определяне на цени 

и такси за услугите 
 

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; 

- 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. 
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Общините от своя страна сключват договори за сътрудничество с организациите по 

оползотворяване и подпомагане на дейността им за организирано събиране на тези 

отпадъци от домакинствата.  

Финансирането на дейностите по договорите се осъществява от организациите 

по оползотворяване, а Общината е отговорна за съдействие организирането на 

дейностите на територията й.  

Прилагането на принципа „замърсителя плаща” се обоснова на това, че всеки 

причинител на отпадъци възстановява разходите за тяхното събиране и третиране. В 

общините този принцип се постига, чрез „такса битови отпадъци”. В тази връзка е 

необходимо преразглеждане на начина на образуване на таксата, като тя трябва да 

отговаря възможно най-реално на образуваните отпадъците. 

На този етап единствения разпространен метод на за образуване на таксата в 

страната е начисляване на база данъчна оценка на имотите. Този метод е неефективен и 

чрез него не може да се установи точното количество на генерираният отпадък от 

домакинствата. Същевременно с това ТБО трябва да покрива всички разходи за: 

 Събиране и транспортиране на отпадъците; 

 Третиране/обезвреждане; 

 Метене, миене, почистване на улици и тротоарни площи; 

 Почистване на паркове и градини от отпадъци; 

 Поддържане и мониторинг на депа за отпадъци; 

 Закупуване на нови контейнери за съхранение на отпадъците; 

 Осигуряване на средства за изграждане на нови съоръжения/инсталации за третиране 

на отпадъци; 

 Ремонт и дезинфекция на контейнерите за отпадъци; 

В Методиката за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за 

дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на таксата за битови 

отпадъци по Закона за местни данъци и такси, разработена от Министерство на 

финансите, се предлагат няколко варианта за определянето й: 

 Определяне на количеството битови отпадъци на база брой на заявените от лицето 

контейнери за текущата година, както и броя на ползвателите на услугата; 

 Индивидуално измерено количество битови отпадъци за имота - чрез торби с 

определена вместимост, предоставени от Общината, или чрез стикери, залепени върху 

торби на лицата; 

 Количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на 

необходимите съдовете за съхранение; 

 Брой ползватели на услугата в имота или натурален показател използвано количество 

вода в имота; 

 Комбиниран подход на база количество битови отпадъци и брой на ползватели на 

услугата в имота или натурален показател използвано количество вода в имота; 

Съобразно така предложените варианти всяка Община трябва да прецени кой 

метод е най-рационален за нея и да разработи вътрешна методика за прилагането и 

функционирането му. 
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Икономически инструменти и стимули в сектора на управлението на 

отпадъците 
 До момента подходът на общината по отношение на определяне на таксите за 

услугите в сектора е на база данъчната оценка на жилищния имот или съответно за 

юридически лица - данъчната основа се умножи с промила за съответната група на 

дейност. Това се налага поради липса на технически средства за установяване 

количествата на битовите отпадъци, въпреки несъответствието с принципа „замърсителя 

плаща”. 

 В Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Хисаря от 19.01.2016г. /изменена и допълнена с 

Решение № 88, Протокол 11 от 22.03.2016г. от Общински съвет гр. Хисаря/ таксата за 

битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в 

депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата 

на териториите за обществено ползване в населените места.  

 Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и 

сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; 

чистота на териториите за обществено ползване, в   промили, както следва: 

 І. „Жилищни и нежилищни имоти на физически лица и жилищни имоти на 

юридически лица – ТБО се определя върху данъчната оценка на жилищния имот 

умножена с общия промил на изброените по долу населени места (чл. 18, ал. 1 от 

Наредбата)  

 

населени места ‰ Сметосъб. Такси депо Съдове Чистот

а 

гр.Хисаря 1.51 0.50 0.38 0.17 0.46 

с.Михилци 7.13 3.38 2.56 1.19 0 

с.Черничево 7.13 3.38 2.56 1.19 0 

с.Ст.Железаре 8.32 3.95 2.99 1.38 0 

с.Красново 10.80 5.12 3.89 1.79 0 

с.Мало Крушево 15.55 7.37 5.60 2.58 0 

с.Беловица  10.15 4.82 3.65 1.68 0 

с.Ново Железаре 9.50 4.51 3.42 1.57 0 

с.Старосел 8.96 4.25 3.23 1.48 0 

с.Мътеница 9.50 4.51 3.42 1.57 0 

с.Кръстевич 9.83 4.66 3.54 1.63 0 

с.Паничери 7.13 3.38 2.56 1.19 0 
 Източник: Община Хисаря 

 

 ІІ. Нежилищни имоти за юридически лица по чл. 18, ал. 2 и 3 от Наредбата: За 

услугите по сметосъбиране и сметоизвозване; по обезвреждане на битови отпадъци в депа 

или в други съоръжения; по поддържане на места за обществено ползване (чистота) и по 

осигуряване на съдове за битови отпадъци размера на таксата се определя 

пропорционално и се изчислява, като данъчната основа се умножи с промила за 

съответната група на дейност. 
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населени 

места 

‰ Сметосъб. Такси 

депо 

Съдове Чистота 

гр.Хисаря 1.51 0.50 0.38 0.17 0.46 

с.Михилци 8.1 3.84 2.91 1.35 0 

с.Черничево 8.1 3.84 2.91 1.35 0 

с.Ст.Железаре 8.1 3.84 2.91 1.35 0 

с.Красново 8.1 3.84 2.91 1.35 0 

с.Мало 

Крушево 

8.1 3.84 2.91 1.35 0 

с.Беловица  8.1 3.84 2.91 1.35 0 

с.Ново 

Железаре 

8.1 3.84 2.91 1.35 0 

с.Старосел 8.1 3.84 2.91 1.35 0 

с.Мътеница 8.1 3.84 2.91 1.35 0 

с.Кръстевич 8.1 3.84 2.91 1.35 0 

с.Паничери 8.1 3.84 2.91 1.35 0 
 Източник: Община Хисаря 

 

Приходи  

 

По-долу са представени данните за общите приходи на Община Хисаря от такса битови 

отпадъци. 

 

приходи от такса 

битови отпадъци  2012 2013 2014 2015 2016 

общо приходи в лв. 690 323 741 318 773 293 827 102 835 710 
Източник: Община Хисаря 

 

 
От диаграмата е видно, че приходите от таксата плавно се увеличават през последните 

години. Приходите, постъпващи в общинската администрация от ТБО се водят в отделна 

партида и се разходват само за покриване на разходи за поддръжка, експлоатация, охрана, 

модернизация, разширяване, пропагандиране и информиране на дейностите по третиране 

на битовите отпадъци. 
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Данни за приходите от такса за  битови отпадъци – за тон генерирани отпадъци и на 

жител на община Хисаря:  

  

Година Приходи на тон  
отпадък  

Приходи  
от 1 жител лв. 

2012 0,385 56,71 

2013 0,410 62,14 

2014 0,438 66,12 

2015 0,421 71,51 

  

Статистиката показва, че по показател приходи на тон генериран отпадък Общината 

следва тенденциите на национално ниво. 

 

В следващата таблица са представени данни за платените отчисления по ЗУО, както 

следва: 

Година  чл.60  чл.64 всичко 

2012 1406.95 10552.14 11959.09 

2013 5347.31 64685.58 70032.89 

2014 4725.48 81213.20 85938.68 

2015 7080.09 153760.04 160840.13 

2016 6180.77 179388.56 185569.33 

 

Видно е, че отчисленията, съгласно ЗУО се увеличават ежегодно. Натрупаните средства от 

тези отчисления могат се разходват за дейности по изграждане на нови съоръжения за 

третиране на битови и строителни отпадъци, осигуряващи изпълнение от общините на 

изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Средствата 

могат да бъдат разходвани и за извършването на последващи разходи, свързани с 

изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване на битови отпадъци. 

  

Разходи  

На диаграмата е показана динамиката на приходите от такса „Битови отпадъци” и 

съответно разходите по управление на отпадъците. Те са представени като процент от 

общите бюджетни приходи/разходи.   

 
Източник: Община Хисаря 
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Данни за относителния дял на приходите от такса „Битови отпадъци”, представени като 

процент от собствените бюджетни приходи. 

  
Източник: Община Хисаря 

   

От представената статистическа информация става ясно, че разходите по управлението на 

отпадъците надвишават приходите от таксата /като тенденцията се запазва и за 2016г./, 

което налага дофинансиране на план-сметката. Тенденцията е в близките години разходите 

да продължат да се увеличат, в следствие стремежа на Общините за въвеждане на нови 

инсталации и/или съоръжения за третиране на отпадъците, за да се отговори на 

предизвикателствата, поставени пред общината от европейското и национално 

законодателство. Като дългосрочен ефект, обаче, разходите по управление на отпадъците 

след успешно въвеждане на нови практики и технологии, трябва значително да се 

понижат.  

 

 Изводи и препоръки 

Чрез Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на  

услугите на територията на община Хисаря е указан редът за заплащане на такса „Битови 

отпадъци”, както и дейностите които покрива. 

В голяма част събраната сума от таксите не успява да покрива всички необходими 

дейности по извършването на управлението на отпадъците, което налага 

администрацията да дофинансира план-сметката. Друг проблем е и увеличаващите се 

всяка година отчисления за депониране на отпадъците по ЗУО, което допълнително 

натоварва план-сметката. От направения анализ следва извода, че основния проблем, 

както на Община Хисаря, така и на други Общини в България е предстоящата промяна на 

образуването на ТБО. Към момента то е посредством данъчна оценка на имотите, който 

метод не е съвсем правилен. Все още не е влязла в сила нова методика за формиране на 

ТБО, според която би следвало таксата да бъде образувана на база количество отпадъци. 

Този преход ще бъде бавен и труден за Общините в началото докато се разработи и 

приложи правилния подход за определянето на таксата. 
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1.9 Анализ на информирането на обществеността по въпросите 

на управление на отпадъците 
1. Стратегически подход в информационно- разяснителната политика на 

Общината  

Анализа цели да установи дали Общината прилага стратегически и интегриран 

подход за работа с обществеността и бизнеса по въпросите, свързани с образуване и 

управление на отпадъците. От направените проучвания се установи, че Общината 

прилага различни мерки ежегодно за разяснителни кампании сред населението, но те не 

са конкретно насочени. В Общината липсват стратегически документи, в които да са 

указани или включени мерки за водене на целенасочена информационно-разяснителна 

политика по отношение на управление на отпадъците.  

Стратегическия подход към тези кампании е важна крачка на Общината, чрез 

която се цели достигането на максимално повече информация до гражданите и бизнеса. 

Разяснителната политика ще доведе до спазване на определените изисквания на 

Общината относно управлението на отпадъците, чрез което ще се улесни достигането на 

поставените цели за развитие в тази област.  

 

Необходимо е да бъдат разработени документи с ясна целенасоченост към 

населението и към бизнеса, подпомагане на дейностите при управление на отпадъците 

им. Необходимо е да се обоснове единен подход за разяснителна политика в Общината.   

По този повод могат да се създадат и поддържат различни интернет платформи за 

обмен на опит и информация. Също така е необходимо привличането и на местните 

медии, които да подпомогнат за информационното образоване на населението.  

 

2. Разяснителни и образователни дейности и привличане на обществеността  

 

Общината е наложила през годините 

няколко кампании сред населението, които целят 

привличането на интереса им към дейностите по 

управлението на отпадъците. Такива кампании са :  

- Различни дейности и мероприятия през 

седмицата, предхождаща Деня на земята.  

 

 

 

Организират се различни дейности, като основната 

насоченост на кампанията е към подрастващите. За 

населението се предвиждат различни мероприятия 

по пролетно почистване, поддържане на 

междублоковото пространство, засаждане на 

дръвчета и др. Кампанията се е наложила с годините, като традиционно мероприятие на 

населението.  

 

 - Организира кампания „Да изчистим България за един ден”. Кампанията 

привлича много граждани и фирми и се е наложила като много ефикасна и 

образователна. Ежегодно в нея се включват много граждани, различни институции, 

училища, градини и др. 
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- Провежда кампания сред кметовете и кметските наместници по населените 

места за поддържане чистотата им. За извършване на дейностите кметовете и кметските 

наместници опитват да привлекат и местното население, като ги насърчават да 

поддържат добро хигиенно състояние на и около имотите си.  

-  Ежегодно се провеждат разяснителни кампании. Кампаниите са насочени 

основно към подрастващото население. Организират се различни мероприятия за 

проследяване пътя на отпадъка от контейнерите за разделно събиране на отпадъците до 

неговото предаване за рециклиране, разпространяват се сред населението различни 

брошури с описание на системата за разделно събиране, както и за нейното най-

ефикасно използване.  

- Мерките и кампаниите, които Общината е въвела и наложила през годините са 

ефикасни, но въпреки това по-голямата част от тях не достигат в достатъчно широк 

аспект до населението. Необходимо е да бъдат организирани още различни кампании за 

привличане на населението към дейността.  

- Също така предвид законодателните промени в областта на отпадъците е 

необходимо да се запознае населението с тях, с новите изисквания за третиране и 

управление на отпадъците, наложената йерархия, както и с проблемите пред Общината 

за достигането им и претърпените вреди и пропуснати ползи при неспазване на 

изискванията. Необходимо е да се организира запознаване на населението и фирмите със 

всеки един етап от йерархията за управление на отпадъците, както и необходимите 

начини и действия за достигането.  

 

Провеждането на информационни и разяснителни дейности трябва да се насочат 

основно към:  

-  Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци  

-  Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 

-   Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране 

и транспортиране на отпадъци 

-  Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци  

- Добре е за да се организира правилно тези дейности ежегодно Общината да 

изготвя график и обобщени предложения за извършването на конкретните кампании, 

както и да се определи необходимият ресурс за това. Ако този график предварително се 

обяви на населението ще може на по- късен етап да се организира по-лесно, а 

населението ще бъде подготвено за него. Също така е добре Общината да изготви и 

брошури, плакати и др., чрез които по-лесно ще бъде разбрано посланието за добро 

управление на отпадъците.  

 

2.1. Начини за предоставяне на информация относно общинските услуги в областта на 

управление на отпадъците  

  

Информация за управление на отпадъците в Общината се разпространява, чрез 

публикуване на съобщения на информационното табло в центъра за административно 

обслужване и  на сайта на общината. Екопак България АД предоставя на общината 

информационни брошури във връзка с разделното събиране на отпадъци от опаковки.  

Необходимо е и разработване и на други механизми за информираност на населението, 

тъй като част от населението няма възможност за използването му. 

 Примерни мерки, които Общината може да предприеме в тази насока са : 

- Поддържане на актуална информация за дейността, чрез секция в сайта на 
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Общината - „Околна среда”, която е необходимо да се създаде; 

- Създаване на лесни и достъпни условия за предложения и участия на 

обществеността в изграждане на политиката за управление на отпадъци, в 

изготвяне на нормативни документи, програми, стратегии, насоки и др.; 

- Организиране на различни мероприятия с участието на гражданите  

-  Повишаване на екологичното съзнание, чрез обучения, изготвяне на брошури, 

плакати; 

 

Изводи и препоръки  

Основната информираност на населението на Общината е, чрез интернет сайта на 

община Хисаря. Общината е разработила система за информираност, като много голяма 

част от извършваните дейности се публикува както в сайта така и на информационното 

табло. Изводите от този анализ са, че Общината върви в правилната посока, като са 

необходими още усилия за по-добрата информираност на гражданите. Необходимо е и 

разработване и на други механизми за информираност на населението, освен интернет 

сайта, тъй като част от населението няма възможност за използването му. Необходимо е 

провеждане на повече и конкретни, целенасочени кампании сред населението, които да 

ги запознаят с начините на управление на отпадъците в Общината, както и за 

получаването на подробна информация относно дейността. За да се привлече населението 

на общината е необходимо да се разработи единна стратегия във връзка с повишаване на 

съпричастността и информираността на гражданите и фирмите към процеса на 

управление на отпъдъците. 

 

1.10 Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и 

дейностите с отпадъците 
 

Община Хисаря събира, обработва и съхранява информация за управление на 

отпадъците от  няколко основни източника -  Дейност „Чистота, озеленяване, 

строителство и ремонт” – общинско предприятие, което  изпълнява функции, свързани 

със сметосъбиране и сметоизвозване на цялата селищна система на територия на 

общината, подържане на чистота, подъддържане на съществащите паркови зони и градски 

стадион на територията на град Хисаря;  Екопак България АД, Община Карлово. 

 

След приключване на всяко тримесечие Екопак България АД въз основа на сключения 

договор с Общината предоставя справка за: 

 

Количествата разделно събирани отпадъци от опаковки; 

Чистотата на тези отпадъци; 

Добити количества рециклируеми суровини след предвалително третиране; 

Добити количества суровини за оползотворяване /изгаряне/ след предварително третиране; 

Количества предадени за рециклиране; 

Количества предадени за оползотворяване. 

На годишна база се изготвя обобщена справка с данни от отчетите, съобразена с формите, 

изискуеми от действащото законодателство. 

   

От община Карлово във връзка с депониране на отпадъците и като член на РДУП се 

предоставя информация, която включва:  
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- Количества на постъпили за обработка смесени битови отпадъци;  

- Количества на третирани битови отпадъци; 

 - Количества на извлечените и предадени оползотворими и рециклируеми отпадъци от 

подложените за третиране смесени битови отпадъци;  

- Количества на предадените за депониране битови отпадъци, които не могат да бъдат 

оползотворени;  

- Размер на процента извлечени материали от общото количество на третираните 

отпадъци; 

- информация за свободния капацитет на депото. 

 

Наличната информация постъпва по електронен път и на хартия. За събиране, 

систематизиране и анализ на постъпващата информация, свързана с управлението на 

отпадъците отговаря ресорният отдел в община Хисаря -  ЕПСДООС. 

 

Изводи и препоръки 

Събираната информация в Общината Хисаря по отношение на сключените 

договори с изпълнители за извършване на дейности по управление на отпадъците е 

достатъчна, пълна и надеждна. Въз основа на предоставените данни могат да се подготвят 

различни справки, отчети, програми и др. Проблемът при осигуряване на данните за 

образуваните отпадъците в Общината са от липсата на такава от лицата и фирмите, които 

са извън организираната система, т.е. те сами си управляват образуваните отпадъци. 

 

ПРОГНОЗИ 
 

Демографска прогноза 

По данни на НСИ прогнозите за демографския срив е изчислен на база на 

намаление на населението по данни от НСИ за периода 2009-2015 г. Средно населението 

на Общината намалява със около 1.08% годишно  и като база в настоящата прогноза ще 

бъде взето същото намаление  - при хипотеза на конвергентност, тъй като прогнозата 

трябва да бъде максимално реалистична, а този вариант се определя като реалистичен и е 

съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-

икономическото развитие на страните членки. 

 

Таблица : Демографска прогноза Община Хисаря 

прогнозна година  2017 2018 2019 2020 

Население - общо 11318 11195 11074 10955 

 

 

Норма на натрупване - прогнозна промяна  

Нормата на натрупване представлява средното годишно количество образувани 

битови отпадъци, които се падат на един жител.  

Прогнозната норма на натрупване е изчислена на база данните за количествата 

генерирани битови отпадъци за 2014 г. и 2015 г. При изготвянето на прогнозата нормата на 

натрупване на смесените битови отпадъци и разделно събраните отпадъци се прави 

допускането, че стойностите ѝ ще се стабилизират, с възможен слаб ръст до 1% годишно, в 
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резултат от мерките за предотвратяване образуването на отпадъци, които община Хисаря 

трябва да изпълни във връзка с реализирането на новата общинска програма за управление 

на отпадъците. 

 

   Таблица: Прогнозна норма на натрупване Община Хисаря  

Година  2017 2018 2019 2020 

 

Норма на натрупване за 

смесените битови 

отпадъци 

430 422 411 396 

 

 

 

Количества смесени битови отпадъци – прогноза 

 

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. 

 

Година  2017 2018 2019 2020 

 

Количество смесени 

битови отпадъци - тон 

4866,74 4724,29 4551,41 4338,18 

 

Прогнозираното намаление на общите количества на смесените битови отпадъци за община 

Хисаря 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   

 намалението на количествата хранителни отпадъци, в резултат от предприети мерки 

за предотвратяване на образуването им. 

 

Прогнозирането на морфологичния състав на отпадъците трябва да бъде извършено на 

базата на:   

 

 общото прогнозно количество на битовите отпадъци 

 направени проби на морфологичния състав на отпадъците в общината. 

 

За да се направи точна прогноза на количествата отпадъци и достигането на 

Националните цели е необходимо да бъдат определени и количествата на хранителните и 

градински отпадъци, за които също има заложени цели за достигане в законодателството. 

До сега не е правен анализ на количествата на хранителните и градински отпадъци, както и 

цялостен морфологичен анализ в Общината, което допълнително усложнява направата на 

точна прогноза за отпадъците. 

Целите за рециклиране са изчислени на основа на данните от образуваните отпадъци 

през 2015 г. Постигнат е  сравнително нисък относителен дял на рециклируеми отпадъци от 
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хартия и картон, пластмаса и метали и стъкло в генерираните количества смесени битови 

отпадъци спрямо направените морфологични проби, но тъй като анализът не е пълен не 

може да се направи реалистична прогноза. 

Въз основа на направените прогнози е видно, че Община Хисаря ще успее да 

изпълни целите с наличните ресурси и предвидената инфраструктура в програмата, за 

увеличаване количествата на разделно събраните отпадъци до  2020 г. когато целите са 

достигане на 50 %. 
 


