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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Програмата за управление на отпадъците на община Смолян за периода 2021 – 2028 г. е изготвена
на основание чл. 52, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (в сила от 13.07.2012 г., обн., ДВ,
бр. 19 от 5 Март 2021 г.), неразделна част от програмата за опазванена околната среда.
Основната цел на Програмата е да допринесе за устойчивото развитие на община Смолян, чрез
реализиране и прилагане на интегрирана система за управление на отпадъците, която следва да
доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните
отпадъци, увеличаване дела на разделно събраните отпадъци както и стимулиране на
инвестициите за подобряване управлението на отпадъците. Програмата е изготвена въз основа на
налични данни за отпадъците в общината, резултати от проведени проучвания за системите за
управление на отпадъците, както и въз основа на анализа на възможностите за финансиране на
дейности свързани с отпадъци.
В програмата са направени експертни предложения и прогнози за периода 2021 – 2028 г., за
развитието на инфраструктурата и практиките за управление на отпадъците, в т.ч.:
- демографска прогноза;
- прогноза за образуваните отпадъци;
- прогноза за видовете отпадъци, които могат да бъдат предотвратени;
- прогноза за видовете отпадъци, които могат да бъдат подложени на подготовказа
повторна употреба;
Програмата се разработва в съответствие със структурата, целите и предвижданията на
Националния план за управление на отпадъците (НПУО) 2021 – 2028 г. и може да бъде
актуализирана при промяна на фактическите или нормативните условия, при които е създадена.
При разработване на програмата са взети в предвид Методическите указания за разработване на
общински програми за управление на отпадъците (издадени на основание чл. 52, ал.10 от ЗУО и
утвърдени със Заповед № РД-883 от 23.09.2021 г.), както и приложимите общински наредби на
местно ниво. Общинската програма за управлениена отпадъците на община Смолян, съдържа 6
(шест) подпрограми, с конкретни адресирани мерки към всяка една от тях, а именно:
 подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци включително подпрограма
за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци;
 подпрограма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за
рециклиране на битовите отпадъци;
 подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на
строителните отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради;
 подпрограма за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО вкл.
подпрограма за управление на опаковки и отпадъци от опаковки;
 програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци.
 подпрограма за осъществяване на разяснителни кампании и информиране на
обществеността по въпросите за управление на отпадъците.
Програмата включва и необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината,
съгласно Глава втора, Раздел III на ЗУО. Приложени са необходимите административни,
технически и финансови мерки за осигуряване на практическото прилагане на програмата и
упражняване на дейности по контрол и мониторинг на практическото ѝ изпълнение.
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Програмата е динамичен и отворен документ, който може да бъде допълван по предложение на
кмета на общината, съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното
законодателство и други фактори със стратегическо значение.

II.

ОБХВАТ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Отправни точки за определяне на стратегическите цели в Програмата за управление наотпадъците
на община Смолян за периода 2021 - 2028 г. са направените изводи от прилаганата политика за
управление на отпадъците в общината, изводите от изготвения SWOT анализ, както и целите на
националната политика за управление на отпадъците и ефективното използване на ресурсите, респ.
на Националната програма за управлениена отпадъците (НПУО) 2021 – 2028 г.
Основната цел на програмата е: «Устойчиво управление на отпадъците в община Смолян и
усвояването им като ценен ресурс за ограничаване на вредното въздействие върху околната
среда и човешкото здраве».
В унисон с НПУО 2021 – 2028 г., стратегическите цели, които се поставят в програмата са:
- Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване
образуването им и насърчаване на повторното им използване;
- Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци;
- Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци;
- Включване на обществеността в управление на отпадъците.
В рамките на ПУО са разработени подпрограми с мерки, които водят както до постиганена главната
стратегическа цел, така и до постигането и изпълнението на разгледаните по-горе три
стратегически цели. Подпрограмите представляват на практика конкретен план за действие, които
обикновено е представен в табличен вид.
Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на кмета на общината,
съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по неговото
прилагане. Съгласно ЗУО и НПУО, в обхвата на програмата са анализирани и попадат следните
отпадъчни потоци:
-

Битови отпадъци;
Производствени отпадъци;
Строителни отпадъци;
Опасни отпадъци;
Специфични отпадъчни потоци;
Утайки от ПСОВ;
Отпадъци от лечебни и здравни заведения.

Основното предназначение на ПУО е да осигури практически инструмент на Община Смолян за
планиране и аргументиране на най-ранен етап на необходимите ресурси, мерки и действия, по
управление на отпадъците за населението и бизнеса в т.ч да подобри управлението на отпадъците
в съответствие с общоевропейската политика за управление на отпадъците.
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III.

АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ И ПРОГРАМНИ
ДОКУМЕНТИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Настоящият раздел съдържа анализ на нормативните документи в областта на управлението на
отпадъците на национално ниво и нормативната уредба на Община Смолян. Анализът има за цел
да отговори на следните въпроси:
-

Какви ангажименти регламентира националното законодателство спрямо местните

власти;
- Приета ли е нормативна уредба на местно ниво, която да детайлизира правата и
задълженията на общинската администрация, на гражданите и юридическите лица по отношение
на управлението на отпадъците;
- Местната нормативна уредба съдържа ли минималните изисквания, съгласно ЗУО;
- Какви са основните изводи и препоръки от направения анализ;
За осигуряване на необходимата информация са използвани следните методи:
- Събиране и проучване на национални и местни нормативни документи,
регламентиращи отговорностите на общините, свързани с управлението на отпадъците;
- Събиране и анализ на стратегически и програмни документи на национално и
общинско ниво относно управлението на отпадъците;
- Проучвания и анализи във връзка с разработването на Националния план за управление
на отпадъците с периода 2021 – 2028 г.
- Събиране и проучване на отчетите за напредъка по изпълнение на програмните
документи на Община Смолян –пред Общински съвет – гр. Смолян

Йерархия при управление на отпадъците
Рамковата директива за отпадъци (чл. 4 от РДО) определя пет стъпки за управлениена отпадъците,
класифицирани според въздействието им върху околната среда, обединени под общото
наименование „йерархия за отпадъците“:
1.
2.
3.
4.
5.

Предотвратяване на образуването на отпадъци;
Подготовка за повторна употреба;
Рециклиране;
Друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;
Обезвреждане;

Предотвратяване образуването на отпадъци предлага най-добрите резултати заоколната среда, и е
най - приоритетна, следвана от подготовка за повторна употреба, рециклиране, друго
оползотворяване и обезвреждане.
Чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗУО определя, че отклонения от йерархията се допускат само за специфични
потоци отпадъци, когато това се основава на съображения, свързани с жизнения цикъл на
отпадъците, във връзка с цялостното въздействие на образуването и управлението на такива
отпадъци.
При прилагането на йерархията се вземат предвид общите принципи за опазване на околната среда,
като предпазни мерки и устойчивост, техническата осъществимост и икономическата
приложимост, опазване на ресурсите, както и цялостното въздействие върху околната среда,
човешкото здраве, икономиката и обществото в съответствие с общата цел да се предотврати или
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намали вредното въздействие от отпадъците върху човешкото здраве и околната среда при спазване
изискванията на нормативните актовеотносно:
1. Опазване на водата, въздуха, почвата, растенията и животните;
2. Шума и миризмите;
3. Опазване на природната среда, които са обект на специална защита.

Предотвратяване
Чл. 3 (12) от РДО дава следното определение за предотвратяване:
„Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с което се
намалява:
- Количеството отпадъци, включително чрез повторна употреба на продукти или
удължаването на жизнения им цикъл;
- Вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда ичовешкото
здраве; или
- Съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите”;
Предотвратяване е хоризонтална мярка, която обхваща всички фази на потока от материали –
добив, производство, разпространение и потребление.

Подготовка за повторна употреба
Чл. 3 (16) от РДО, респ. §1, т.25 от ДР на ЗУО дава следното определение за подготовка за повторна
употреба: „Проверка, почистване или ремонт, операции по оползотворяване посредством които
продуктите или компонентите на продуктите, които са станали отпадък се подготвят, така че да
бъдат повторно използвани безвсякаква друга предварителна обработка. По дефиниция подготовка
за повторна употреба е специфичен случай на оползотворяване. Основната разлика между
„повторна употреба“ и „подготовка за повторна употреба“ е, че в първия случай материала или
предмета не е станал отпадък,докато в случаите на „подготовка за повторна употреба“, въпросният
материал е станал отпадък по смисъла на определението за отпадъци. Примери за подготовка за
повторна употреба включват ремонт на велосипеди, мебели или електрическо или електронно
оборудване, от които притежателите им са се освободили.

Рециклиране
Член 3 (17) от РДО, респ. в §1. т.37 от ДР на ЗУО дава следното определение: „Всяка дейност по
оползотворяване, посредством която отпадъчните материали се преработватв 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 гориваили за насипни дейности“.
Подхода при рециклирането е, че един материал се преработва с цел да се променят неговите
физико-химични характеристики и да се оползотворят повторно за същите или за други цели.

Друго оползотворяване
„Всяка дейност, която отговаря на определението „оползотворяване“ съгласно РДО, но която не
отговаря на специфичните изисквания за подготовка за повторна употреба илиза рециклиране“
Примери за друго оползотворяване са:
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- изгарянето или съвместното изгаряне, когато основното използване на отпадъците е
като гориво или друг начин за получаване на енергия. Това е операция по управление на
отпадъците с оползотворяване на енергията, класифицирана като R1 в приложение II към РДО. Това
контрастира с изгарянето на отпадъци без оползотворяване на енергия, класифицирано като
операция пообезвреждане D10 в приложение I към РДО, респективно D10 в приложение 1 към §
1, т.11 на ЗУО;
- насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване, съгласно § 1, т.10
от ДР на ЗУО, като: „Дейност по оползотворяване, при която подходящи отпадъци се използват за
рекултивационни цели в разкопани участъци или за инженерни цели в строителството на депа и
където отпадъкът е заместител на неотпадъчни материали“;

Обезвреждане
Чл. 3 (19) от РДО, респ. §1, т.11 от ДР на ЗУО, дава следното определение: „Всяка дейност,която не
е оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на
вещества или енергия“.

Принципи при управлението на отпадъците
Националното законодателство и политика в областта на управление на отпадъците се основават
на следните основни принципи:
Устойчиво развитие – основната цел на устойчивото развитие е да се достигне разумнои
справедливо разпределение на нивото на икономическо благосъстояние, което да бъде
продължено за много поколения. Устойчиво развитие в областта на управление на
отпадъците означава използване на природни ресурси по начин, който не ги унищожаваили
уврежда и не ограничава възможността да бъдат използвани от бъдещите поколения. Това
налага максимално използване на възможностите за предотвратяване на образуването на
отпадъците.
Най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи (НДНТ) – консултативен
процес за вземане на решения, в който се отчитат относителните преимущества на различни
възможности за управление на отпадъците, имащи отношение към опазването на околната
среда, на приемлива цена. Йерархията при управление на отпадъците представя теоретична
рамка, която може да се използва като ръководство при оценяване на различните
възможности. НДНТ е решение (или комбинация от решения), което за дадени цели и
обстоятелства предоставя най-големи ползи или застрашава в най-малка степен околната
среда, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Независимо, че йерархията е
полезна като обща цел на политиката по управление на отпадъците, нейното прилагане
трябва да бъде съпоставяно с принципа на НДНТ, в зависимост от съществуващите
обстоятелства и икономически условия.
Интегрирано управление на отпадъците – изисква вземане на решения и прилагане на
ясно определени количествени цели в рамките на една система, състояща се от законови,
технически, организационни и икономически мерки, идентифицирани източници на
ресурси и определени отговорности на всички участници, изпълняващи тези цели.
Интегрираното управление съчетава всички останали принципи на политиката по
управление на отпадъци. То гарантира взаимодействие и оптимално съчетаване на
различните методи и подходи.
Участие на обществеността – съответните заинтересовани страни и органи, както и
широката общественост имат възможност да участват в разработването на планове за
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управление на отпадъци и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат достъп
до тях след разработването им;
Предотвратяване – образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато,
където това е възможно;
Отговорност на производителя и замърсителя плаща – тези, които образуват или
допринасят за образуването на отпадъците или замърсяват околната среда, трябва да
покрият пълните разходи за своите действия.
Превантивност – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и
избягвани на възможно най-ранен етап.

Пакет за кръгова икономика
Като част от Европейската зелена сделка, през м. март 2020 г. ЕК публикува Нов план задействие
към кръгова икономика с мерки, които да ускорят прехода към устойчив модели възстановяването
на природните ресурси и по този начин се намали въздействието върху околната среда и
обществото.
Новият план за действие е насочен към: установяване на рамка за устойчива продуктоваполитика;
ключови вериги за създаване на стойност в областта на продуктите; по- ефективна политика в
областта на отпадъците, насочена към тяхното предотвратяване, повторно използване и
оползотворяване; създаване на кръгови модели в полза на хората, регионите и градовете.
Ключови моменти в плана са:
 Превръщане на устойчивите продукти в норма в ЕС. Комисията ще предложи
законодателство в областта на политиката за устойчиви продукти, за да гарантира, че продуктите
на пазара на ЕС са проектирани да издържат по-дълго,по-лесни са за повторна употреба, ремонт и
рециклиране, и включват възможнонай-много рециклирани материали, а не първични суровини.
Еднократната употреба ще бъде ограничена, преждевременното излизане от употреба ще бъде
поставено под контрол, а унищожаването на непродадените дълготрайни стоки ще бъде забранено.
 Повече права за потребителите. Потребителите ще имат достъп до надеждна
информация по въпроси като възможностите за ремонт и трайността на продуктите, за да могат да
взимат устойчиви от екологична гледна точка решения. Те ще могат да се възползват от истинско
„право на ремонт“.
 Акцент върху секторите, в които се използват най-много ресурси и където потенциалът
за кръгова икономика е голям. Комисията ще предприемеконкретни действия относно:
- електроника и ИКТ — инициатива за кръгова електроника за постигане на по-дълъг
жизнен цикъл на продуктите и подобряване на събирането и третирането на отпадъците
акумулаторни батерии
- превозни средства - нова регулаторна рамка относно акумулаторните батерии с цел
повишаване на устойчивостта и насърчаване на кръговия потенциал на акумулаторните
батерии
- опаковки - нови задължителни изисквания относно това какво се допуска на пазара на
ЕС, включително намаляване на (свръх)опаковането,
- пластмаси - нови задължителни изисквания за съдържанието на рециклирани
материали и специален акцент върху пластмасовите микрочастици, както и
пластмасите на биологична основа и биоразградимите пластмаси
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текстилни изделия — нова стратегия на ЕС за текстила с цел засилване на
конкурентоспособността и иновациите в сектора и насърчаване на пазара на ЕС за
повторна употреба на текстилните продукти
- строителство и сгради — всеобхватна стратегия за устойчива архитектурна среда, с
която се насърчават принципите на кръговата икономика
- храни — нова законодателна инициатива относно повторната употреба с цел да бъдат
заменени опаковките, съдовете и приборите за еднократна употреба в хранителния
сектор с продукти за многократна употреба
 Гаранция за по-малко отпадъци. Усилията ще бъдат насочени към избягване на
производството на отпадъци като цяло и преобразуването им във висококачествени вторични
ресурси, за които е необходим добре функциониращпазар на вторични суровини. Комисията ще
проучи възможността за създаване на общ за ЕС хармонизиран модел за разделно събиране на
отпадъци и етикетиране. Планът за действие съдържа и поредица от действия за свеждане до
минимум на износа на отпадъци от ЕС и за справяне с незаконния превоз на отпадъци.
-

Кръговата икономика в контекста на управлението на отпадъците
През 2018 година в България са образувани 129,7 милиона тона отпадъци, което поставястраната на
едно от първите места в Европейския съюз по образувани отпадъци на глава от населението и
единица БВП.
Въпреки сравнително добре развитата рециклираща промишленост, страната отбелязва ниски нива
на рециклиране на битови отпадъци (31.5%) в сравнение със средните за ЕС (47.4%) за 2018 г. А
ако се разглежда общото равнище на рециклиране, сизкл. на отпадъци от добивната промишленост
и от строителството, то през 2016 г. в България това равнище е 27%, докато средното за ЕС е 57%.
Съществува явен риск за неизпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и
рециклиране на отпадъци от домакинствата и с подобен характер, които трябва да бъдат постигнати
през 2020 г. Притеснителен факт е, че по данни на НСИ в 202 общини в страната разделносъбраните
и предадени за рециклиране битови отпадъци са по-малко от 5%.
Същевременно, Рамковата директива за отпадъци от 2018 г. поставя нови и по-високи цели за
повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци и отпадъци от опаковки, които следва да се
постигнат поетапно до 2035 г., както и цел за ограничаване депонирането на битови отпадъци до
10% от общо образуваните. Наличната и изграждаща се инфраструктура за третиране на битови
отпадъци не биха могли да обезпечат постигането на тези цели за подготовка за повторна употреба
и отклоняване на битови отпадъци от депониране. Привличането на частния сектор в дейностите
по управление на битовите отпадъци се явява необходимост за постигането на тези високи цели в
дългосрочен план.
Предстои сериозно предизвикателство пред местните власти – въвеждане на задължително
разделно събиране на биоотпадъци от домакинствата през 2023 г.
Необходими са координирани действия между общините, бизнеса, системите за разширена
отговорност на производителите и гражданите за изграждане на удобни и икономически
ефективни системи за разделно събиране на отпадъци от домакинства изначително повишаване на
ангажираността и участието на последните в тези системи. Постигането на по-ефективно
използване на ресурсите, намаляването на количествата образувани отпадъци при различните
производствени процеси и постигането на по-високи нива за рециклиране и оползотворяване
изисква значителни инвестиции иусилия от страна на българските компании.
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Приоритетни области в областта на отпадъците
Пластмаси - Производството на пластмаси в първична форма в България през 2019 г. е
възлизало на 175 хил. тона, докато производството на пластмасови изделия е значителнопоголямо и надхвърля 500 хил. тона. Значителното производство на пластмасови продукти и
изделия в страната, предоставят възможност за влагане на рециклирани пластмаси.
Страната има дългогодишни традиции и опит в рециклирането на пластмасови отпадъци. През
последните години бяха направени значителни инвестиции в сектора, в резултат на което които
капацитетът за рециклиране нарасна съществено, и по оценки надвишава 150,000 тона. Това дава
възможност за рециклиране на цялото количество събрани пластмасови отпадъци в страната и
същевременно осигурява възможностите запреработка на основните категории материали – LDPE,
HDPE, PET, PE.
Независимо от постигнатите резултати са необходими допълнителни усилия за намаляване на
количествата образувани пластмасови отпадъци, като приоритет трябва да бъдат пластмасите за
еднократна употреба, подобряване на разделното събиране в домакинствата, намаляване на
нежеланите примеси в произвежданите и предлагани напазара пластмасови изделия и опаковки,
които затрудняват последващото им рециклиране.
Отпадъци от строителство и разрушаване - Понастоящем изискванията на Наредбата
за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материали, която определя процентът на рециклирани строителниматериали, които следва
да се влагат в определени строителни дейности се изпълнява частично. Инфраструктурата
за рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване е недостатъчно изградена.
Наблюдава се спад в равнището на рециклиранена отпадъци от строителство и разрушаване
– от 90% през 2016 г. до 24% през 2018 г. Нерегламентираното депониране на този вид
отпадъци продължава да бъде практика встраната. Необходимо е строителният сектор да
поеме водеща роля при предотвратяването и повторната употреба на строителни отпадъци
в партньорство с местните власти. Публичните институции също следва да играят много
по-сериозна роля като използват обществените поръчки за проектиране на строителни
обекти със залагането на рециклирани строителни материали. Липсата на платформа за
обмен на информация и добри практики не позволява да се направи връзка между
източниците на образуване на различни по вид отпадъци от строителство и разрушаване,
наличието на различни по вид рециклирани строителни материали на регионалните
съоръженияза рециклиране и строителния сектор в страната.
Хранителни отпадъци - Общите количества на образувани хранителни отпадъци в
страната е значително – около 500 хил. тона – като подобрение в производствените процеси
и общото им управление може да доведе до повишена ресурсна ефективност изначително
намаляване на въглеродните емисии. Страната е в процес на изготвяне на Национална
програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни, която щеобхване всички
етапи на хранителната верига: първично производство; преработка и производство;
търговия на дребно и дистрибуция по друг начин; ресторанти и кетъринг услуги; и
домакинства. По отношение на хранителните отпадъци от домакинства, многомалка част от
тях понастоящем се отклоняват от депониране. Въвеждане на задължително разделно
събиране на био-отпадъци от домакинствата, едновременно с доизграждане на общинските
системи за третиране на био-отпадъци, ще позволи оползотворяването на около 200 хил.
тона хранителни отпадъци на година.
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Биомаса и продукти на биологична основа - Произведена енергия от биомаса надхвърля
1 млн. тона, което представлява над 10% от общото потребление на енергия встраната. В
България домакинствата потребяват 70% от енергията произведена от биомаса. Макар
потенциалът за използване на отпадна дървесина за производство на енергия да позволява
още по-висок дял на биомасата в енергийния баланс на страната, приоритет следва да бъде
нейната преработка, а не енергийно оползотворяване. В същото време има много голям
неизползван потенциал в оползотворяването на твърдиселскостопански отпадъци от стъбла
от царевица за зърно, слънчоглед и други. Количествата твърди селскостопански отпадъци
в страната се изчисляват на над 2 млн. тона годишно. Сегашната практика за
неоползотворяване на голяма част от тези селскостопански отпадъци представлява загуба
на ресурс за преработка и производство.Липсата на платформа за обмен на информация и
добри практики не позволява да се направи връзка между източниците на образуване на
биомаса в страната и производители и преработватели, които биха искали да оползотворят
наличната биомаса в производството на различни продукти.
Основни суровини - Минно-добивната и преработвателната промишленост и металургията
в България са много-добре развити и предоставят основен принос за националната
икономика. Някои от суровините от критично значение за ЕС присъстватна територията на
страната като основни полезни изкопаеми, а други компоненти се намират като изоморфни
примеси в минералите на други минерали. Проучване на потенциала за добив на суровини
от критично значение при експлоатацията на съществуващи находища и при бъдещи
проучвателни дейности може да доведе до значителни икономически ползи.

Действащи закони и подзаконови нормативни актове на национално ниво
Закони
Закон за управление на отпадъците (ЗУО), в сила от 13.07.2012 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.19 от
5 март 2021 г.
ЗУО, въвежда изискванията на Рамковата директива за отпадъци (РДО) 2008/98/ЕО, включително
принципите „замърсителят плаща”, „разширена отговорност на производителя” и йерархията на
управление на отпадъците. Той въвежда за първи път конкретно адресирани оперативни цели за
рециклиране на битови и строителни отпадъци, изисквания към съоръженията и инсталациите за
отпадъци, въвежда икономически и регулаторни механизми и инструменти за прилагане на
законодателството; правила за управление на масово разпространените отпадъци; уреждаподхода за
„край на отпадъка” и „странични продукти”, определя детайлно контролните функции на
институциите и конкретните глоби и санкции за неспазване на закона.
С последните изменения на ЗУО (ДВ, бр. 19 от 05.03.2021 г.) се въведоха изискванията наприетия
на ниво ЕС през 2018 г. т.нар. законодателен пакет „Отпадъци“, и по специално изменението на:
Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за
изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и частично да транспонира Директива
(ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на
Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци.
Пакет „Отпадъци“ въведе следните основни законодателни промени в ЗУО от март 2021г.:



Целта за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци е
завишена до 65% през 2035 г., с което могат да бъдат извлечени съществени екологични,
икономически и социални ползи и да се ускори преходът към кръгова икономика. (чл.
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31. ал. 1, т.5 от ЗУО). Въведени са и междинни цели от 55% и 60% съответно за 2025 г. и
2030 г.; (чл. 31, ал. 1, т.3 и 4 от ЗУО).

 С цел допълнително стимулиране на прехода към кръгова икономика в ЗУО е
въведена цел за намаляване до 10 % на депонираните битови отпадъци до 2035 г. (чл. 31,ал. 1, т.6
от ЗУО), която може да бъде отложена с 5 г., при условие, че държавата е постигнала намаление
до 25 % (§15, ал.3 от ЗУО).


С цел съпоставимост на резултатите между държавите-членки значително е стеснен
обхватът на възможните методи на изчисляване на целта по рециклиране. Въвеждат се правила за
изчисляването на целите въз основа на теглото на битовите отпадъци, които постъпват за
рециклиране (чл.31, ал. 4 от ЗУО).
 чл. 31, ал. 4, т.1 „Теглото на подготвените за повторна употреба битови отпадъци е
теглото на продуктите или компонентите на продукти, които са се превърнали в битови
отпадъци и са били подложени на всички необходими дейности по проверка, почистване или
ремонт, така че повторната им употреба да е възможна без допълнително сортиране или
предварително третиране“;

чл. 31. ал. 4, т.2. „Теглото на рециклираните битови отпадъци е теглото на
отпадъците, които, след като са били подложени на всички необходими дейности по проверка,
сортиране и други предварителни дейности по отстраняване на отпадъчни материали, които не
са обект на по-нататъшно третиране, и за да се гарантира висококачествено рециклиране, се
включват в процес на рециклиране, при което отпадъчните материали се преработват в
продукти, материали или вещества.“



С измененията в ЗУО са въведени определения за „неопасни отпадъци“, „битови
отпадъци“, „биоотпадъци“, „отпадъци от строителство и разрушаване“, „хранителни отпадъци“,
„оползотворяване на материали“ и „насипване“, за да се внесе яснота относно обхвата на тези
понятия и да се постигне съпоставимост между обхвата на дейностите с отпадъците в отделните
държави-членки;

 ЗУО, въвежда ново определение за „схема за разширена отговорност на
производителя“, за да се изясни, че става въпрос за набор от мерки, предприети от държавите
членки, с които производителите се задължават да поемат финансова или финансова и
организационна отговорност за управлението на отпадъци като етап от жизнения цикълна продукта,
включително за дейностите по събиране, сортиране и третиране;
 ЗУО, въвежда и изисквания за предприемане на мерки за насърчаване на
разработването, производството и използването на опаковки за многократна употреба и такива,
които са по-лесни за рециклиране, както и за по-голям акцент върху мерките за информиране на
потребителите да допринасят по-активно за подобряване на ресурсната ефективност, вкл. чрез
многократна употреба.


Последните изменения в ЗУО (чл. 19, ал. 3, т.13) предвиждат кметовете на общините
да осигуряват по-широка информираност на населението относно изпълнението на дейностите в
обхвата на чл. 19, ал.3, т.1-12, 14 и 15, както и информация за предотвратяване образуването на
отпадъци и предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци чрез интернет
страницата на съответнатаобщина, както и по друг подходящ начин.
Закон за местни данъци и такси (ЗМДТ), в сила от 3.11.2017 г., изм. ДВ бр. 14 от 2021г., в сила от
17.02.2021 г
Съгласно чл. 62 от ЗМДТ таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината
услуги 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
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населените места . Размерът на таксата се определя по реда на чл.66 за всяка услуга поотделносметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
Новата постановка на чл.62 от ЗМДТ, която съгласно последното изменение влиза в силаот 1 януари
на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и
жилищния фонд в Република България през 2021 г., с изключение на § 5 относно чл. 66, ал. 3, т. 1,
§ 15, 16, 17 и 20, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".
Съгласно изменението на чл.62, след влизането му в сила, таксата за битови отпадъци ще се
заплаща за извършваните от общината услуги по:
събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за
тяхното третиране;
третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места
и селищните образувания в общината.
Видът на предлаганите услуги по чл. 62 на територията на общината, както и честотата на събиране
и транспортиране на битовите отпадъци се определят със заповед на кмета на общината и се
обявяват публично до 31 октомври на предходната година.
Съгласно действащото и приложимо към момента законодателство, таксата се определяв годишен
размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа наодобрена план-сметка
за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:
- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци- контейнери, кофи идруги;
- събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до
депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от
Закона за управление на отпадъците;
- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
Новата формулировка на ЗМДТ прецизира и конкретизира видовете разходи по дейности, но не ги
променя фундаментално, а именно:
- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за
третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение
на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци,
попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на
отпадъците – за услугата по чл. 62, т. 1;
- третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово
разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или
съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци – за услугата по чл. 62, т.
2;
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поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за
обществено ползване – за услугата по чл. 62, т. 3.

Подзаконови нормативни актове
Приети са редица подзаконови нормативни актове, които регламентират задълженията на
институциите, физически и юридически лица. Основните актове, които имат отношение към
дейността на община Смолян по отношение на отпадъците са:
Наредба №7 от 24 август 2004 г. за изискванията на които трябва да отговарят площадките за
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. При избор на площадка за разполагане на
депа и други съоръжения за отпадъци трябва да се съобразяват с техническите изисквания за
площадките, посочени в Наредбата. Съгласно наредбата площадките за депа за битови отпадъци се
определят така, че да обслужват населението на повече от една община, в съответствие с
регионалния принцип поуправление на отпадъците
Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградими отпадъци –
Наредбата регламентира:
o Изискванията към дейностите по разделно събиране на биоотпадъци;
o Подходящи за оползотворяване биоотпадъци и други биоразградими отпадъци;
o Условията при които компоста и ферментационния продукт, получени от дейностите
по оползотворяване на биоотпадъци, престават да бъдат отпадък по смисъла на ЗУО.
o изискванията за качество на продукта, получен от дейности по оползотворяване;
o изискванията за употреба на получения компост, ферментационен продукт, органичен
почвен подобрител, стабилизирана органична фракция от процеса на механично-биологично
третиране (МБТ);
Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки – с наредбата се определят изискванията за
пусканите на пазара опаковки и опаковъчни материали, както и за разделното събиране,
многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от
опаковки, включително постигането на цели за рециклиране и/или оползотворяване.
Последните изменения на наредбата (ДВ, бр. 2 от 8.01.2021 г ), определят изискванията за
пусканите на пазара на опаковки и опаковъчни материали, както и изисквания за разделното
събиране, многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци
от опаковки, включително постигането на цели за рециклиране и/или оползотворяване.
Измененията, които пряко касаят общините са от 2019 г., (чл. 24, ал. 1), относноосигуряването на
минимален общ обем съдове за събиране на отпадъци от опаковки: Системите за разделно
събиране на отпадъци от опаковки, организирани от организациите по оползотворяване,
съответно от кметовете на общини, включват най-малко следните елементи: 1. зелени,
жълти (и сини) съдове за събиране на отпадъци от опаковки отдомакинствата, различни от
тези за битови отпадъци, като се осигурява минимален общобем на съдовете, както следва:
а) (изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) за населени места с под 50 000
жители,за всеки 350 жители - съдове с минимален общ обем 3300 л;
б) (изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) за населени места от 50 000 до
100 000жители, за всеки 550 жители - съдове с минимален общ обем 3300 л;
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в) (изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) за населени места над 100 000
жители,за всеки 750 жители - съдове с минимален общ обем 3300 л.
С измененията от 2019 г., кметът на общината може да подписва договор само с една организация
по оползотворяване. Изключение правят Столичната община и градоветес население над 300 000
души с районно деление (чл. 33, ал. 2).
Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
С наредбата се урежда реда и начина за:
o определяне размера на обезпечението по чл. 60, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) и за предоставянето му при извършване на дейност по обезвреждане на
отпадъци чрез депониране;
o разходване на натрупаните през експлоатационния период средства по чл. 60, ал.1 ЗУО
за извършване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижина площадките на депата
за отпадъци;
o определяне на размера и начина на усвояване на банковата гаранция по чл. 60, ал. 2, т.
3 ЗУО при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране;
o определяне размера на отчисленията по чл. 64 ЗУО и реда за предоставянето им при
извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране на регионално или
общинско депо за неопасни отпадъци и на депо за неопасни отпадъци с друг произход (когато
отпадъците са от строителство и разрушаване).
С последните изменения на Наредбата от 2020 г., размерът на отчисления по чл. 64 от ЗУО за
регионални депа за неопасни отпадъци за всеки тон депониран е:




(изм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2020 г. - 69 лв./т;
(нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2021 г. - 82 лв./т;
(нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2022 г. и всяка следваща година - 95 лв./т;

За депа за неопасни и/или инертни отпадъци (когато отпадъците са от строителство и разрушаване),
размерът на отчисленията по чл. 64 от ЗУО за тон депониран отпадък са:



(изм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2020 г. - 69 лв./т;
(нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2021 г. - 82 лв./т;

(нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2022 г. и всяка следваща година - 95 лв.
Промените в Наредба от 2020 г. имат за цел да се намали финансовата тежест върху общините,
които следва да ги заплащат и нямат налична към момента изградена инфраструктура за третиране
на отпадъците.
Наредба за излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
С наредбата се определят изискванията за събирането, транспортирането и третиранетона излезлите
от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и изискванията към пусканите на пазара моторни
превозни средства (МПС), материали и компоненти за тях.
С Постановление № 420 на Министерски съвет от 31.12.2020 г. бяха приети изменения наНаредбата
за излезлите от употреба моторни превозни средства (“НИУМПС”), първоначално приета с ПМС
№ 11 от 15.01.2013 г., обнародвани в Държавен вестник, бр. 2 от 08.01.2021 г. С направените
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изменения в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби къмНИУМПС е въведена нова дефиниция на
понятието “излязло от употреба моторно превозно средство”.
В хипотезата на § 1, т. 1, буква “б” от наредбата, срокът се намалява от 2 години на 3 месеца от
изтичането на определената дата за следващ преглед за проверка на техническата изправност на
съответното МПС. И двете хипотези се отнасят само до моторни превозни средства, които се
намират върху имоти държавна или общинска собственост.
С направените изменения към § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби към НИУМПС е въведена
значителна оптимизация на дефинициите, която позволява сериозно опростяване на процедурите
и намаляване на административната тежест върху общинските органи в процеса по установяване и
премахване на ИУМПС от имоти общинска собственост.
Наредба №1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по който се предоставя информация за
дейности с отпадъци, както и за реда на водене на публични регистри - С тази наредба се
определят: редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците; редъти образците
за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците; редът за предоставяне на
информация от лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват
масово разпространени отпадъци; редът за водене на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона
за управление на отпадъците (ЗУО);изграждането и поддържането на информационна система за
отпадъци.
Изменението на наредбата от 2020 г. въвежда нобразци и създаване на ред за ежегодно докладване
на количествата и видовете отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци през предходната
година, както и на количествата и видовете странични продукти, образувани през предходната
година, и дейностите, за които са реализирани,в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 9 и 10 от
Закона за управление на отпадъците.
Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори
С наредбата се определят изискванията за пускането на пазара на батерии и акумулатори и за
разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране,
рециклирането, оползотворяването, и/или обезвреждането на негодни за употреба батерии и
акумулатори (НУБА).
Изменението на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодните за употреба батерии и
акумулатори (НБАНУБА) произтича изцяло от изискването за въвеждане в българското
законодателство на:
- Директива 2018/849/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година
за изменение на директиви 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства,
- Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и
акумулатори и Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване
(ОB, L 150 от 14 юни 2018 г.).
- Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година
за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (ОB, L 150 от 14 юни 2018 г.).
Изменението и допълнението на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба
батерии и акумулатори цели отстраняването на непълнота в съответствие на Директива 2006/66/ЕО
за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори,и за отмяна на Директива 91/157/ЕО
и по-конкретно изискването крайните потребителида не се обвързват със задължение да закупуват
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нови батерии и акумулатори, предназначени за автомобили при връщането на негодни такива на
територията на търговски обект.
Наредба №6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията и експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
С наредба се определят:
- Условията и изискванията за проектиране, изграждане, експлоатация и закриване на
депа, на които се депонират битови, строителни, Производствени и/или опасни отпадъци,
- Условията и изискванията за изграждане и експлоатация на други съоръжения и
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
- Процедурата и критериите за приемане на отпадъци на депа и извършването на
оценка на безопасността на подземното съхраняване на отпадъци
- Изискванията към проектните решения на тялото на депото
- Общи правила при третиране на отпадъците за всяка от дейностите по чл. 35, ал. 2,
т. 3-5 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), освободени от изискването за получаване
на разрешените.

Програмни документи на национално и общинско ниво
Национален план за управление на отпадъци 2021 – 2028 г.
Националният план за управление на отпадъците (НПУО) е разработен в съответствие с чл. 28 и
чл.29 от Рамковата директива за отпадъци и чл. 49 и чл.50 от ЗУО. НПУО е част от цялостната
национална система за планиране. При разработване на плана са взети предвид основните
постановки за развитието на България с времеви хоризонт 2021 – 2028 г.
Формулирани са три стратегическите цели, в синхрон с настоящата програма, гарантиращи
постигането на генералната стратегическа цел, като следва:
- Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване
образуването им и насърчаване на повторното им използване
- Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци
- Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъциВсяка
една от подпрограмите към НПУО 2021-2028 г. съдържа кратко описание, източници на
финансиране, които основно са общински и държавен бюджет, средства от европейски структурни
и инвестиционни фондове, бюджет на ПУДООС и др. Подпрограмите към НПУО 2021 – 2028 г.,
включват:
- „Инвестиционните мерки“ включват основно изграждането на инфраструктура.
Инвестиционните мерки за различните видове инсталации са остойностени на базата на капацитета
на инсталациите в съответствие с избрания от МОСВ сценарии за бъдещото развитие на
политиката по управление на отпадъците в следващия програмен период и средни инвестиции на
тон/капацитет от сключените договори по ОПОС 2014-2020 г. за изграждане на регионални системи
за управление на отпадъците. Инвестиционните мерки за съдове, транспортни средства,
компостери и др. са остойностени на базата на съответния брой съдове/транспортни средства и
др., идентифициран в резултат на анализите и прогнозите и съответните средни цени в резултат на
пазарно проучване.
- «Меките мерки» включват разнообразни дейности в т.ч.: нормативни промени;
назначаване на служители; обучение на служители; подготовка на покани за подаване на проекти;
подготовка на проекти; разработване на методики, инструкции и др. административни актове;
изпълнение на контролни дейности; провеждане на информационни кампании; разработване и
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внедряване на информационни системи и др. Част от тях са остойностени на базата на информация
за изпълнението на сходни дейности и експертни допускания. Другата част от "меките" мерки не
са остойностени. Такива са мерките, влизащи в обхвата на дейностите, изпълнявани от съответните
институции, отговарящи заизпълнението на съответната мярка напр. МОСВ, РИОСВ, общините и
др. и са финансирани от бюджета на дейността на съответната институция.
НПУО е част от цялостната национална система за планиране. НПУО е план на прехода от
управление на отпадъците към ефективно използване на отпадъците като ресурс и устойчиво
развитие чрез предотвратяване на образуването им.
Предвижда се плана ще подпомага централните и местните власти за концентрация наограничените
ресурси към приоритетни за финансиране проекти в сферата на управление на отпадъците от
национални и европейски източници на финансиране.
Стратегия и план за действие за преход към Кръгова икономика на Република България за периода
2021 – 2027 г. (проект!)
В областта на изпълнението на политиките в областта на околната среда, ЕС препоръчвана държавите
членки от общността да разработят дългосрочна стратегическа визия и интегриран подход, чрез
които националните политики да ускорят навлизането на кръговата икономика във всички
икономически секторни. В тази връзка предстои изготвяне на стратегия и план за действие за преход
към кръгова икономика на Република България за периода 2021- 2027 г.
Предвижда се стратегическа част на плана да съдържа визия, цели, приоритети и меркив отделните
приоритетни области с цел постигане на Кръгова икономика. При разработването на отделните
приоритетни области и мерки ще се разгледат и анализират: потребностите, икономически аспекти,
субекти на предложените мерки, прилагане на нови бизнес модели и модели за консумация,
необходими нормативни и регулаторни мерки, в т.ч. фискални, данъчни и икономически стимули,
финансиране, пазарни инициативи, ключови проекти и пилотни инициативи, възможности за
международно сътрудничество и трансфер на знания и иновации и др.
Стратегическата цел за зелена конкурентоспособна икономика в плана ще бъде обезпечена, чрез
предвидените мерки за повишаване на производителността на ресурсите, въвеждане на нови бизнес
модели, както и платформи за свързаност в икономиката..
Друга основна стратегическа цел на плана е намаляване на отпадъците и повече ресурси чрез
създаването на повече възможности за устойчива употреба и повторно използване на продуктите,
нови модели на отговорност, осигуряване на по-качествени суровини, бездепониране на отпадъци.
Общинска програма за управление на отпадъците на община Смолян за периода 2016 – 2020 г.
Община Смолян има изготвена програма за управление на отпадъци с изтичащ срок на действие
2016 – 2020 г. Програмата е изготвена в съответствие с националните програмни документи.
Програмата включва анализ на генерираните на територията на общината видове отпадъци,
описание и анализ на съществуващата система за събиране и транспортиране на отпадъци, вкл.
системи за разделно събиране на отпадъци, предварително третиране, временно съхранение и
обезвреждане на отпадъци. Програмата включва план за действие, с основни мерки и дейности
предвидени за изпълнение. Планът определя отговорностите на общината по управлението на
отпадъците, свързани с реализацията на предвидените мерки и прилагане на интегриран подход за
управление на отпадъците. Ежегодно се изготвя отчет за изпълнение на програмата, които се
представя пред общинския съвет. Копие от отчета се представя в РИОСВ до 31 март на
календарната година.
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Ангажименти на общините по отношение на управлението на отпадъците
Законът за управление на отпадъците и наредбите към него, регламентират детайлно редица
ангажименти, свързани с управлението на отпадъците. Съгласно ЗУО, кметът на общината отговаря
за:
1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи идруги
2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;
3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии
от населените места, предназначени за обществено ползване;
4. 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;
5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната
община;
6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най- малко за
следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;
7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени
отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени
отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за
разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;
8. изпълнението на решенията по чл. 26, ал. 1 на общото събрание на регионалните
сдружения по чл. 24, ал. 1 и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и
подготовка за повторна употреба;
9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на
наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/илиобезвреждане;
10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими 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;
11. 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;
12. почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12;
13. осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15, както и
информация относно мерките за предотвратяване образуването на отпадъци и предотвратяването
на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци чрезинтернет страницата на съответната община,
както и по друг подходящ начин;
14. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци отпластмаси,
стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;
15. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това местаи/или
създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.
В допълнение, кметът на общината организира събирането на данни и предоставя информация на
НСИ, ИАОС, съгласно изискванията на Наредбата за реда и образците по които се предоставя
информация за дейности с отпадъци; разработва общинска наредба за управление на отпадъците и
общинска програма за управление на отпадъците; организира внасянето на отчисления за
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следексплоатационни грижи на депа за битови отпадъци и за депониране на битови отпадъци в
необходимия размер исрок; контролира изпълнението на общинската наредба за управление на
отпадъците; предлага за одобрение от общинския съвет на такса за заплащане на услугите,
предоставяни от общината, свързани с отпадъците.
Община Смолян е част от Регионално сдружение за управление на отпадъците – „Теклен дол“ за
общините Смолян, Чепеларе, Баните. Кметовете на общините част от РСУО, предприемат действия
за възлагане и извършване на прединвестиционни проучвания за изграждане на нови съоръжения
за третиране на отпадъци, най-малко три години преди изчерпване обема на депото за битови
отпадъци или изтичане на експлоатационния срок на инсталацията,за което се уведомява РИОСВ.

Изисквания по отношение на Наредбите по чл. 22 от ЗУО
От съществено значение за постигане на целите за екологосъобразно управление на отпадъците е
детайлно регламентиран в чл. 22 от ЗУО на задълженията на физически и юридически лица за
разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци, както и ангажимента на
общинските структури и звена в разглеждана област.
ЗУО определя минималните изисквания за съдържание на общинските наредби за управление на
отпадъците, които е необходимо като минимум да уреждат: условията и реда за изхвърлянето,
събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и
обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови
отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на общината, както и заплащането за
предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси.
Освен посочените по-горе минимални изисквания за съдържание на общинските наредби по чл. 22
от ЗУО, общините включват широк кръг въпроси, свързани с отпадъците и чистотата на
обществените места, произтичащи от ЗУО и други нормативни актове.
Община Смолян има приета и влязла в сила Наредба за управление на отпадъците в съответствие с
изискванията на чл. 22 от Закона за управление на отпадъците през 2014г., актуализирана и приета
с Решение от Общински съвет Смолян през 2021 г. Наредбатаурежда правата и задълженията на
общинската администрация и на лицата, при чиятодейност се образуват и/или третират отпадъци;
Изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в
т.ч. условията за регистрация на площадките; Контролът, глобите и санкциите за нарушаване
разпоредбите към наредба.; Определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително
разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови
(ТБО) и строителни отпадъци (СО), включително биоразградими отпадъци (БРО), биоотпадъци
(БО), опасни битови отпадъци (ОБО), масово разпространени отпадъци (МРО), на територията на
община Смолян, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги
по реда на Закона за местните данъци и такси.
Наредбата урежда екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община
Смолян с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците
върху човешкото здраве и околната среда при спазване на йерархията за отпадъци.

Изводи и препоръки
Въз основа на направените анализи на националната и общинска нормативна уредба и програмни
документи в областта на управлението на отпадъците, могат да бъдат направени следните изводи
и препоръки:
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- Националната правна рамка е цялостно съобразена с европейското законодателство по
управление на отпадъците и включва конкретни разпоредби определящи обхвата, правата и
задълженията на местните власти по отношениена управление на отпадъците в т.ч. ангажименти
за поетапно увеличаване на количествата отпадъци, които се рециклират и оползотворяват, и
намаляване надепонираните отпадъци;
- Община Смолян провежда политики и мерки в областта на управлението на отпадъците
на основата на добре разработени, ясни и детайлни стратегически и програмни документи,
одобрени от общинския съвет;
- Действащата наредба за управление на отпадъците на община Смолян включва
основните изисквания за управление на отпадъците на територията на общината.
- Общината изпълнява контрол, мониторинг на напредъка и периодичен отчет за
изпълнение на програмни документи. Препоръчително е отчетите да включват и финансови
аспекти на изпълнението.
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IV.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Територия
Община Смолян се намира в Южна България, южните, най-високи части на Западните
Родопи и е една от съставните общини на област Смолян. Релефът на общината е средно и високо
планински и тя е общината с най-високата средна надморска височина в България. Територията на
общината е 854 км2 или 26,75% от територията на областта. Община Смолян е 35-та община по
население и 19-та по площв страната. Община Смолян се състои от 86 населени места (1 град и 85
села), от които 7 кметства и 23 кметски наместничества. Общината е с най-голяма територия от
всичките 10 общини в област Смолян. В нея се включва и част от националния курорт Пампорово
с местността Райковски ливади.
Граници на община Смолян

Границите на общината са следните:
o
o
o
o
o
o

на запад – община Девин;
на север – община Чепеларе;
на североизток – община Лъки, област Пловдив и община Баните;
на изток – община Мадан;
на югоизток – община Рудозем;
на юг и югозапад – Гърция.
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Общината се намира на отстояние 250 км югоизточно от гр. София и на 100 км.от гр. Пловдив.

Релефът на общината е планински, с изобилие от иглолистни гори и пасища.
Надморската височина на областта е от 600 до 2191м.
Родопският релеф е съчетание от високи била, разделени от дълбоки речни долини. Дълбоката
долина на р. Въча поделя Западните Родопи на две основни части - Баташко-Дъбрашка и
Переликско-Преспанска. Смолянската котловина, в която е разположен град Смолян, се намира в
Переликско-Преспанската част. Тя има коритообразна форма с дължина 9 км и ширина 5 км.
Релефът на дъното е терасовиден, с наредени амфитеатрално един над друг скатове, и завършва с
непристъпни риолитни откоси, които придават необикновена красота на този край. Призматичното
им изветряване е довело до образуването на причудливите скални форми Невястата, Турлата и др.
Скалистият пояс, който огражда котловината от запад, се нарича Голямата и Малката стена, на
северозапад се издига първенецът на Родопите Голям Перелик (2191 м), на север я очертава делът
на Перелик Било, който завършва до Роженския проход (1428 м), а на юг я огражда Кайнадинският
рид. Наименованието му идва от връх Кайнадина (1607 м), което означава извор (кайнак).
Съгласно данни от ОУП на община Смолян, публикувана на интернет страницата на Община
Смолян, териториалната структура на община Смолян е, както следва:
Таблица 1. Синтезен

баланс на територията на община Смолян
площ

%

площ

%

площ

площ

/xa/

/xa/

Територии с общо предназначение

/xa/

Жилищни функции

2079,66

2,45

2025,78

2,38

53,88

Обществено-обслужващи функции

95,99

0,11

91,62

0,11

4,38

Производствени дейности

92,47

0,11

170,48

0,20

78,01

/xa/
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Складови дейности

17,60

0,02

15,04

0,02

2,56

Рекреационни дейности, курорти и

673,35

0,79

731,70

0,86

58,35

Спорт и атракции

159,63

0,19

159,18

0,19

Озеленяване, паркове и градини

116,06

0,14

709,52

0,83

Комунално обслужване и стопанство

22,07

0,03

22,02

0,03

0,05

обработваеми земи-ниви

2348,24

2,76

2233,87

2,63

114,3
7

обработваеми земи-трайни насаждения

88,84

0,10

86,65

0,10

2,19

Необработваеми земи Горски територии: 18348,66

21,59

17183,25

20,22

1165,
41

Гори

57134,67

67,22

56696,00

66,71

438,6
7

Защитни гори

0,00

0,00

0,00

0,00

Рекреационни гори

0,00

0,00

0,00

0,00

Горски земи

2473,02

2,91

2463,00

2,90

10,01

Водни площи

300,71

0,35

293,03

0,34

7,68

Транспорт и комуникации

593,12

0,70

675,84

0,80

82,72

Техническа инфраструктура

21,99

0,03

49,37

0,02

27,38

Недефиниран НТП и функция

25,17

0,03

20,92

0,02

Смесена многофункционална зона

1,08

0,00

18,80

0,02

За възстановяване и рекултивация

0,28

0,00

0,28

0,00

За опазване на културното наследство

9,46

0,01

117,81

0,14

С особена териториалноустройствена 28,79
защита

0,03

28,79

0,03

С активни и потенциални свлачища и 0,00
срутища

0,00

0,00

0,00

Други нарушени територии

5,47

0,01

5,47

0,01

на 338,10

0,40

446,46

0,53

Вилни зони
0,46
593,46

Земеделски територии, в т.ч.:

4,25
17,72

Защитени и нарушени територии

Обща
площ
припокриването)

(с

отчитане

Обща площ
Източник: Община Смолян

84994,65

84994,65

108,35

108,35
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Фигура 1. Разпределение

на териториите на община Смолян

Флора и фауна
Територията на община Смолян се характеризира с голямо разнообразие на видове, на съобщества
и природни местообитания, както и с наличието на уникална флора и фауна, на редки и изчезващи
видове, включени в Червената книга на България, ендемити и реликти, както и изобилие от ценни
лечебни растения. Срещат се над 100 вида ендемични видове растения.
Планинският характер на района благоприятства виреенето на средноевропейски растителни
видове. Най-високо е разположен горският пояс от смърч, бял бор и бук с подлес от боровинки.
Сред най-разпространените дървесни видове са: бяла ела, бял и черен бор, мура, смърч, явор, габър,
бук, дрян и др. Забележително в района е вековно дърво чинар, пренесено през Беломорието през
1720 г.
Изключително разнообразна е флората на територията на община Смолян. Ценни представители
на флората са: малка ежова главичка, родопски крем, родопски силивряк, родопски магарешки
бодил, родопска горска майка, мурсалски чай, които са редки и защитени видове.
В началото на месец юни 2019 г. РИОСВ – Смолян след проверки на находищата на родопски крем
в Родопите откриват ново находище около село Кремене, разпростиращо се на площ от 150 кв.м,
а в землището на град Чепеларе – на жълт планински крем.
Родопите са известни с огромното си видово разнообразие. Познати са над 2 000 вида висши
растения, като 90 от тях са балкански ендемити.
Животинският свят е представен с богато разнообразие от птици, влечуги, земноводни, бозайници
и риби, голяма част от които са включени в Приложения II и III от ЗБР. Територията е обитавана
от над 250 вида птици, като повече от половината са и гнездящи, а броят на срещаните бозайници
е над 80 вида
Голяма част от животинските и растителни видове са с висок природозащитенстатус. За да се
запази видовото разнообразие са създадени резервати, описани в т. 3.7.
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Водни ресурси
Водните ресурси на територията на община Смолян се формират от оттока наповърхностните и
подземните водоизточници. Водоснабдяването на населените места се осъществява основно от
подземните води на общо 220 бр. извори. Общата оценка относно водните количества е, че те
надхвърлят обема на съществуващото потреблениеи притежават достатъчно резерви за неговото
увеличение.
На територията на общината са установени общо 7 извора на минерални води (вкл. и два термални),
но няма проучвания относно техните лечебни свойства.
По протежение на гр. Смолян преминава р.Черна (дълга приблизително 48 км ), ляв приток на р.
Арда. Река Черна извира от югоизточните склонове на връх Карлък, преминава на изток и достига
точката си на вливане близо до с. Средногорци. Основният приток е р. Бяла. През територията на
общината преминават още реките: Широколъшка, Стойченска, Мугленска , Арда и Малка Арда.
Сред основните водни ресурси са и шестте микро-язовира с общо количество на полезния обем над
800 хил.куб м.
Смолянските езера – 7 на брой, се намират в началото на града към връх Превала и са свлачищни
по своя произход. Те са една от известните природни забележителности в района и с
разнообразният си животински и растителен свят привличат много туристи и риболовци. Найвисокото е разположено езерото под връх Сечимека. То е и най-дълбоко (4.5 м) и е с дължина 150
м.
Идентифицирани са две категории повърхностни води – «река” и “езеро”. На територията на
РИОСВ-Смолян са идентифицирани 3 типа води от категория „Река”. В рамките на посочените
типове реки са определени 46 водни тела. Всяко водно тяло е речен участък с еднакво екологично
и химично състояние, който има важна роля при управлението на водите. В Плана за управление
на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) за 2016-2021г., приет
с Решение №1106/29.12.2016г. на Министерски съвет са подготвени конкретни програми от мерки,
чрез реализацията на които трябва да се постигне добро състояние на водите. На територията на
област Смолян са определени 2 типа езера (язовири). Всяко езеро (язовир) с площ по-голяма от 500
ха, се определя като самостоятелно водно тяло. В Смолянска област са определени 6 самостоятелни
водни тела, като две от тях са с малка площ (опашки на язовири). На фигурата по-долу е показана
карта на водните тела натериторията на общината 17:
Фигура 2. Карта на

водните ресурси
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Реки и езера на територията на РИОСВ-Смолян
През 2019 г. на 30 повърхностни водни тела в област Смолян, са извършени анализиза наличие на
приоритетни вещества. В три водни тела - „Река Манастирска и река Джурковска до р. Белишка”,
„Река Маданска” и „Извор на р. Върбица до гр.Златоград” се констатира превишаване на СКОС по
показателите кадмий, олово и никел, което определя и лошото им химично състояние.
На територията на Смолянска област се намират 24 водохващания за питейно- битово
водоснабдяване от повърхностни води, разположени в 9 питейни водни тела. Според представените
резултати от определяне категорията на водоизточниците и състоянието на повърхностните
питейни водни тела по данни от 27 мониторинга, проведен през 2019 година, състоянието на 9-те
питейни водни тела (24 водоизточника), се определят като добро (категория А1 и А2).
На територията на инспекцията са изградени и работят 22 бр. пречиствателни станции, също така
са изградени и функционират 28 обекта, формиращи биоразградимипромишлени отпадъчни води.
На територията, контролирана от РИОСВ-Смолян се експлоатират 10 находища на полиметална
оловно-цинкова руда. Обогатяването се извършва в три обогатителнифабрики, като отпадъчния
пулпов поток, постъпва в съответните 3 хвостохранилища към тях.

Полезни изкопаеми
Област Смолян е богата на полезни изкопаеми - има съсредоточени находищата от цветни и редки
метали, минерални извори и др.
Геоложкото развитие и релефът са едни от основните предпоставки за натрупванетона полезни
изкопаеми. Западно от Смолян, по течението на река Черна, е проучено находище на кафяви
каменни въглища. За задоволяване на местните потребности от нерудни изкопаеми значение имат
находищата на риолит, пясъчник и варовик, които сеизползват в строителството.
Установените полезни изкопаеми в общината са:


кафяви въглища – неразработени Западно от Смолян, по течението на рекаЧерна;
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5 проучени но неразработени находища на оловно-цинкови руди;



3 проучени но неразработени находища на сребро;
на р. Арда;



мрамор, инертни материали – в експлоатация (кариери Фатово, Тикале и Ряка )

варовици, гнайс и глини по поречието

Почви
Територията на община Смолян не се характеризира с богато почвено разнообразие. В този район
най-широко разпространени са кафявите горски почви и техните подтипове. Те се образуват при
прохладен и влажен климат и широколистни и смесени гори. Разположени са по склонове, които
се с различни наклони и изложения. По механичен състав те са рохкави, песъкливо-глинести и
глинесто-песъкливи почви. Характерно за тях е, че профилът им е плитък – 40-60 см., а хумусният
хоризонт е с малка мощност – 10-20 см. Типично за тези почви е интензивното разлагане и бързата
минерализация на органичните вещества. Съдържанието на органичното вещество е ниско и
определя почвите в общината като слабо хумусни. Наличието на хумус е в граници от 1,14% до
4,15%.
Наличието на по-висока надморска височина на места в района е предпоставка за образуването на
тъмнокафяви горски почви. Те са развити под смърчови гори. Другипочви, развити тук са глинестопесъчливи и каменливи почви с рохка структура, които се характеризират като бедни на хумус и са
подходящи за отглеждане на тютюн.
Разпространени са и азоналните почвени като ливадните почви и по-конкретно алувиалноливадните почви. Те се развиват по речните тераси по средните и долните течения на реките, върху
алувиалните наноси. Характеризират се с плодородие и са подходящи за отглеждането на
разнообразни култури. Също така, в подножията на планините на места и в котловините са
разположени делувиалните и алувиално- делувиалните почви. Наличието на карбонатни скали и
карстовите процеси, развити на някои места от общината, са предпоставка за наличието на
рендзините. Те имат високо съдържание на хумус и карбонати. Върху тях виреят някои зърнени и
технически култури, както и овощия.

Околна среда
Община Смолян има разработена и влязла в сила Общинска програма за опазване на околната
среда, чийто приоритети са именно опазване и поддържане на природата и богатото биологично
разнообразие; подобряване устойчивото управление на отпадъците.
Други приоритети са прилагането на екологична политика в развитието на селското стопанство и
туризма, обезпечаване на доброто състояние на повърхностните и подземни води на територията
на общината.
Опазването на околната среда изисква да бъдат осъществявани както обмен наинформация, така и
сътрудничество с редица регионални органи на централни ведомства като РИОСВ – Смолян, РЗИ
– Смолян, РУГ, ГЗ и други.
В област Смолян 72,6% от населението живее в селища с обществена канализация, което е
сравнително висока стойност, отчитайки ниската степен на урбанизация на областта. Смолян все
още изостава по отношение на канализацията, свързана с пречиствателни станции – покритието е
едва 42,9% от населението в областта при средно за страната 63,4%. Състоянието на околната среда
в област Смолян е на много високо ниво.
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В областта традиционно се отчита ниско ниво на емисии на въглероден диоксид в атмосферата.

Индикатори за състоянието на околната среда
Защитени местности и зони
На територията на община Смолян има 27 защитени територии, обявени по Законаза защитените
територии, попадащи в 4 от определените в закона категории с обща площ 1 038,36 ха.
В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на: тяхната охрана; посещения с
научна цел; преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел и
събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им
на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите.
В защитените зони са забранени дейности като: паша на домашни животни; повреждането на
горската растителност; преследването на дивите животни и нарушаване на местообитанията им;
разкриването на кариери, провеждането на минно- геоложки и други дейности, с които се поврежда
или изменя ландшафтът; извършването на каквото и да е строителство, освен в случаите, когато
такова е предвидено по устройствения проект на защитената територия.
В природните забележителности са забранени следните дейности: късането или изкореняването на
растенията; пашата на домашни животни; безпокоенето на диви животни и вземането на техните
малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата; разкриването на кариери,
провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както
естествения облик на местността, така и на водния и режим; повреждането на скалните образувания
и драскането по стенитена пещерите, както и безконтролното посещение на пещерите.
Като част от процеса на присъединяване на България към Европейския съюз започна изграждането
на екологичната мрежа Натура 2000. На територията на общината попадат части от 6 зони. Пет от
тях са предложени за обявяване по Директивата за птиците и пет са предложени за обявяване по
Директивата за местообитанията.
Актуални данни (стандартни формуляри, предмет и цели на опазване, граници в цифров вид и др.)
за защитените зони, като част от мрежата „Натура 2000“ са налични и достъпни на интернет
страницата на Министерство на околната среда и водите, на адрес: www5.gowernment.bg, в раздел
ПРИРОДА/НАТУРА 2000/НАТУРА 2000 в България/Информационна система за НАТУРА 2000 в
България.
Защитените зони се обявяват, за да се запазят местообитанията на птиците и тяхното защитаване
от изчезване. В защитените зони се забранява сеченето на единични дървета, залесяването на
пасища и мери, както и разработването им на ниви, използването на пестициди и торове, косенето
на ливадите преди 1 юли, изграждането на ВЕЦ-ове и фотоволтаични централи, разкриването на
баластриери и др.
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Една от основните заплахи за биологичното разнообразие в общината е прекомерното развитие на
мащабни инфраструктурни проекти за масов туризъм. В момента освен разширението на КК
Пампорово в различна степен на готовност са проекти и ПУП за още 5 нови комплекса със
значителна инфраструктура.
Друга съществена опасност е свързана с прекомерната експлоатация на реките в района за
развитието на малки ВЕЦ, което може значително да измени техните коритаи отток. Всичко това
ще се отрази сериозно на ландшафта, природните дадености и рекреационен потенциал на
общината.

Движение на населението
Процесът на намаление на населението на община Смолян започва преди 1989 г. Общината е
подложена от една страна на влиянието на редица фактори, като например демографски, социалноикономически и културно-исторически, отнасящи се до нейната територия, така и на действието
на влияния и фактори, характерни за цялата страна. Основна роля за тенденциите в настоящата
демографска ситуация играят фактори като раждаемост и смъртност, миграция, брачност и
разводимост, етническа, религиозна, полово-възрастова и образователни структури на
населението на общината. В допълнение върху демографската ситуация в община Смолян, влияние
оказват и редица общи тенденции, които са характерни за европейските страни по отношение на
тяхното демографско, социално и икономическо развитие. На тази база формирането на човешките
ресурси в общината, в количествено и в качествено изражение се явява пряка последица от всички
тези процеси.
Данните на Националния статистически институт (НСИ) от преброяването през 2011 г. сочат, че
населението на Община Смолян е 41452 души. Общината е най- голяма по брой на населението в
област Смолян. Градското население съставлява над 70%. Българското население съставлява
79,9% от общото население. (по етнически признак) Отрицателният естествен прираст и
миграционни процеси характеризират неблагоприятната демографска характеристика на
Общината. Тази тенденция се запазва през последните 10 години и влияе негатитивно върху
цялостното развитие на Общината. Значителное намалението на най-младите възрастови групи.
Това води до общото застаряване на населението. В резултат на ниската раждаемост е на лице
трайна тенденция на намаляване на населението в трудоспособна възраст. Това от своя страна води
да намаляване на общия трудов потенциал и от друга до увеличениена населението в пенсионна
възраст. В селата липсват възможности за трудова заетост, обезпечаваща жизнения стандарт на
населението в трудоспособна възраст.
Таблица 2. Население

на Община Смолян за периода 2017 - 2020 г.
Брой жители за съответната година

Община Смолян

2016

2017

2018

2019

2020

37607

37057

36475

35829

35288

Източник: Официални данни от страницата на НСИ
През 2020 г. населението на град Смолян е 26718 жители, а в населените места на Общината е общо
8570 души.
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За периода 2016-2020 г. населението на територията на община Смолян показва тенденция на
намаление. От социална и демографска гледна точка, намалението на населението на общината ще
доведе до намаляване броя на работната сила и възпроизводствения капитал в нея. По пози начин
намалението на броя на населението се явява един от основните неблагоприятни фактори за
развитието на общината през следващите десетилетия.

Икономическо развитие на община Смолян
По икономически потенциал община Смолян заема едно от последните места сред българските
общини. В Общината са регистрирани около 2000 фирми със сравнително ниска производителност,
а процентът на безработицата е над средния за страната (16,3%).
Същевременно община Смолян е важен търговски и туристически център и заема водещо място в
икономиката на областта. В Общината са съсредоточени над 80% от икономическия потенциал и
се реализират над 2/3 от приходите на областта.
В последните няколко години икономическата активност на община Смолян се характеризира с
криза, изразяваща се в снижаване на икономическия потенциал и неблагоприятни структурни
промени. Наред с това е налице и хаотична появапредимно на малки предприятия – на случайни
терени, което предизвиква проблеми в устройственото развитие и смесване на несъвместими
производства. Като цяло е налице липса на съвременно оборудвани пространства, което довежда
до неконкурентноспособност при привличането на местни и чужди инвеститори.
Стопанските субекти в общината са общо 2085, от които:
-

806 са в сферата на търговията;
следвани от хотелиерството и ресторантьорството – 276;
на трето място е преработващата промишленост с 225 стопански единици;
транспорта и съобщенията – 218;
строителството – 110 и др.

С най-високи икономически показатели е търговията, следвана от туризма и услугите. Водещ
сектор в общинската икономика са услугите (51 %), следва индустрията с 40% и аграрния сектор с
9%. Следва да се отбележи, че делът на индустрията в общинската икономика е по-висок от средния
за страната (39,7% за община Смолян спрямо 31,3% за страната), както и делът на селското
стопанство (8,7% за община Смолян спрямо 4,8% за страната).
Промишленост
Неблагоприятната демографска характеристика, влошеното икономическо състояние на региона и
страната, закриването на основни водещи отрасли обуславят негативните тенденции в
икономиката.
В индустрията в община Смолян са представени следните отрасли:
-

производство на инструментална екипировка, високополимерни изделия и градинска
мебел;
производство на кабели и проводници;
машиностроене;
текстилна и шивашка промишленост;
дърводобив и дървопреработване;
строителство;
транспорт;
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-

хранително-вкусова промишленост и др.

По отношение на големината на предприятията, преобладават тези с до 10 заети (над 90%), с
персонал до 50 заети ( 6%) и с над 100 заети ( 2%).
Болшинството от предприятията (91%) са частни.
Водеща роля имат инвестициите предимно в шивашките предприятия. Последните едва ли биха
могли да се отнесат към „стратегическите” за общината,а по-скоро са една палиативна мярка за не
особено сигурна заетост предимно на женска работна ръка.
С най-добри резултати е отрасъл строителство, като тук са реализирани най- големите приходи и
най-голям относителен дял на печалбата. На територията на Общината са разработени находища
за добив на варовици, глини, мрамор и инертни материали.
В гр. Смолян са концентрирани промишлени единици от машиностроенето, енергоразпределението, транспортни дейности, производство на строителни материали, кабели,
изолирани проводници, контакти, ключове, щепсели, разклонители и др. Дървообработващи
предприятия функционират в Смолян, Момчиловци, Виево, Смилян, Арда, Стойките. Шивашката
и трикотажната промишленост е застъпена в Момчиловци, Кутела, Славейно, Арда. Добивната е
представена във Фатово и Тикале (мрамор, инертни материали и асфалтови бази). Хранителновкусовата промишленост е представена от мандри, хлебопроизводство и тестени изделия,
сладкарство и др. в Смолян, Момчиловци, Смилян, Търън, Славейно.
Селско стопанство
Растениевъдството е представено с картофопроизводство – 5920 дка, отглеждане на фасул 1200дка,
градински – 120 дка, ягоди- 40 дка и малини- 30. Застъпено е също отглеждането на ориенталски
тютюн, царевица, овес и ръж. Стопанските земи са около 45000 дка, като половината от тях са
естествени ливади, около 30% са заети от ниви и 9% от мери и пасища. Трайните насаждения
покриват едва 1% от стопанската земя. Специфичните климатични и почвени условия не
благоприятстват развитие на интензивно селско стопанство. В Общината се развива основно бране
и изкупуване на диворастящи плодове,билки и гъби.
Животновъдство
Животновъдството е застъпено в предимно малки фамилни стопанства. Отглеждат се предимно
говеда и овце предимно за лични потребности. В района е застъпено и отглеждането на пчели. По
големи ферми със стопанско значение са:
-

38 говедовъдни ферми с 844 броя говеда;
31 овцевъдни ферми с 7052 броя овце;
4 коневъдни ферми;
1 птицеферма със 68200 кокошки;
1 ферма за калифорнийски червей;
3 ферми за зайци;
1 ферма за пъдпъдъци;
1 ферма за щрауси.
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Горско стопанство
Горският фонд обхваща площ от 246719 ха, в т.ч. 233033 ха залесени площ. Държавният горски
фонд обхваща 178773 ха, общинския горски фонд – 8974 ха, а частния горски фонд – 58457 ха.
Специалният горски фонд с принципал МОСВ – 515 ха.
Горите са широколистни, смесени и иглолистни. Преобладаващи са иглолистните видове. Средната
им възраст е 60 години. Най-често срещани представители на флората са: смърч – 35% от ДГФ, бял
бор – 27% от ДГФ, черен бор – 8% от ДГФ, ела – 5 % от ДГФ. Широколистните гори заемат около
24,6% от ДГФ с най-голяма представителство на бук.
Общият дървесен запас (с клони ) се изчислява на 60 250 971 пл.куб.м. Среднияtзапас на 1 х-р (с
клони) е 245 куб. м/х-р.
Общ среден годишен прираст (с клони) – 910 000 пл.куб.м.
-

годишно ползване от главни сечи – 245 144 куб.м.
годишно ползване от отгледни и санитарни сечи – 385 737 куб.м.
годишно ползване от реконструкция - няма
общо годишно ползване – 630 881 куб.м.
годишно ползване спрямо прираста - 70 %.

Туризъм
Общината разполага с изключителни условия за развитието на туризма:


„уникални природни дадености (запазена природа, гори, пещери, резервати,езера, богато
биоразнообразие);
 богато културно-историческо наследство;
 добре развита хотелиерска и ресторантьорска база;
благоприятно географско положение (близост до морското крайбрежие на Северна Гърция,
което е благоприятна предпоставка за развитието на комбиниран туризъм и почивка).
Туристическата инфраструктура е недоразвита с изключение на големите туристически обекти. По
слаб сезон за туризма се очертава летния за разлика от зимния. Курортния комплекс Пампорово е
с изчерпан капацитет по отношение на леглова база и възможности за ски-туризъм и обслужващите
ги съоръжения. С благоприятни перспективи за развитие са местностите: Голям Перелик – 2200 ха,
Карталка – 100 ха, Рожен – 1000 ха. Общината разполага с потенциал за развитието на еко, културен
и селски туризъм.

на Адрес на обекта

Стаи

Наименование
обекта

Легла

№ Вид на обекта

на хотели, къщи за гости, самостоятелни стаи в гр. Смолян
Категория

Таблица 3. Списък

1

Къща за гости

"Коручева къща"

гр. Смолян, ул."Сирко Станчев" № 10

две *

7

4

2

Хостел

"Гребенци"

гр. Смолян, ул. "Ахрида" №10

две *

58

22

3

Къща за гости

"Александрови

гр. Смолян, ул.

три *

29

15
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къщи"

"Ст.Стамболов" № 38

4

Семеен хотел

"Флора"

гр. Смолян, ул."България"№ 90

три *

36

22

5

Къща за гости

"Здравец"

гр. Смолян,ул. "Ст.Стамболов" № 53

две *

10

4

6

Самостоятелни стаи "Галина"

гр.Смолян, ул."България" №5а

две *

10

5

7

Къща за гости

"Вила Белавида"

гр. Смолян,ул. "Хан Аспарух" № 18

три *

24

9

8

Къща за гости

"Младеновата къща"

гр. Смолян,ул. "Албена" №35

три *

15

6

9

Къща за гости

"Пачилова къща"

гр. Смолян,ул. "Евгения Пачилова" № 2 три *

14

8

10 Семеен хотел

"Еди"

гр. Смолян,ул. "България"№ 86

три *

14

5

11 Къща за гости

"Здравец"

гр. Смолян, ул."Ст.Стамболов" № 61

две *

20

10

12 Семеен хотел

"Кристал"

гр. Смолян, ул."Беловидово" № 31

три *

40

20

13 Самостоятелни стаи "Тодорова къща"

гр. Смолян, ул. "Ахрида" №27

три *

6

3

14 Къща за гости

Къщата

гр. Смолян, ул. "Беловидово" № 39

три *

5

3

15 Къща за гости

"Сивриева къща"

гр. Смолян, ул. "Миньорска"№ 39

три *

22

10

16 Къща за гости

"Димова къща"

гр. Смолян, ул. "Миньорска"№ 30

една*

4

2

17 Къща за гости

"София"

гр. Смолян, ул. "Ахрида" №29

три *

8

4

18 Къща за гости

"Енчеви
страноприемници"

гр. Смолян, ул. "Мир" № 7

три *

40

20

19 Семеен хотел

"Смолян"

гр. Смолян, ул. "Ст.Стамболов" № 75

три *

27

17

20 Самостоятелни стаи "Андреева къща"

гр. Смолян, ул."Ан.Страшимиров" № 5

три *

10

4

21 Къща за гости

"ЛИЛИ"

гр. Смолян, ул. "Ст.Стамболов" № 49

три *

6

3

22 Къща за гости

"СКАТ"

гр. Смолян, ул."Евгения Пачилова" № три *
10

6

3

23 Самостоятелни

"При Примо"

гр. Смолян, ул."БратяРодопски" № 10

4

2

стаи

две *
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24 Семеен хотел

"Александър"

гр. Смолян, ул."България"№ 182а

три *

24

16

25 Къща за гости

"Борани"

гр. Златград, ул. "България"№ 76

две *

8

4

26 Семеен хотел

"Алекс"

гр. Смолян, ул. "България"

две *

27 Спа хотел

Faiv Stars Spa Hotel

гр. Смолян, ул."Беловидово"

Източник: Община Смолян

V.

СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Aнализ на битови отпадъци
Настоящият анализ е разработен с цел да даде отговор на следните въпроси:
-

Какви са количествата и тенденциите на различните потоци в Община Смолян;
Какви са количествата образуваните отпадъци в общината и каква е нормата на
натрупване;
Какъв е морфологичния състав на образуваните битови отпадъци в общината;
Какви са количествата повторно използвани, рециклирани, оползотворени и
обезвредени битови отпадъци;
Каква е степента на изпълнение на целите, които са поставени пред общината в
съответствие с националното законодателство и разпределението на ангажиментите
между общините в РСУО;

За целите на настоящия анализ е използвана основно информация, налична в Община Смолян от
справки, доклади, отчети от оператори на инсталации и съоръжения за третиране на отпадъци,
данни от ИАОС и НСИ.
Съгласно допълнителните разпоредби на ЗУО (обн. ДВ, бр. 19, от 05.03.2021 г.) Битови отпадъци
са :
а.) смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от домакинства, включително хартия и
картон, стъкло, метали, пластмаса, биоотпадъци, дървесина, текстил, опаковки, отпадъци от
електрическо и електронно оборудване, отпадъци от батерии и акумулатори, както и
едрогабаритни отпадъци, включително дюшеци и мебели;
б.) смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от други източници, когато тези
отпадъци са сходни по естество и състав с отпадъците от домакинства;
Битовите отпадъци не включват отпадъците от производството, селското стопанство, горското
стопанство, рибарството, септичните ями и канализационната система и от третирането на
отпадъчните води, включително утайки от пречистване на отпадъчни води, излезли от употреба
моторни превозни средства или отпадъци от строителство и разрушаване. Битовите отпадъци се
формират от жизнената дейност на хората, катоколичеството и състава им се влияе пряко от:
-

Мястото на образуване;
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-

Стандарта на живота на населението и неговата култура;
Степен на благоустроеност на населените места;
Начини на отопление и други фактори.

Основен източник на битови отпадъци в страната (около 90%) са домакинствата (източник НПУО).
Имайки предвид административно-териториалната и социално-икономическата характеристика на
община Смолян към основните източници на битовиотпадъци следва да бъдат отнесени:
-

Домакинствата;
Промишлени предприятия;
Търговски и обслужващи обекти.

До 2020 г. включително сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Смолян се
изпълнява от фирма „Клинър“ ООД, съгласно сключен договор от 30.08.2006 г. за възлагане на
обществена поръчка. През 2020 г. сметосъбирането и сметоизвозването се изпълнява от фирма „Еко
Титан Груп“ АД, съгласно сключен договор от 03.01.2020 г. за възлагане на обществена поръчка.
През 2021 г. услугите по организирано сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване в община Смолян се извършва от фирма „Глобъл Клинър“
ООД, гр. Хасково, съгласно сключен договор от 04.01.2021 г. за възлагане на обществена поръчка.
Със Заповед на Кмета на общината (действаща Заповед РД 1099 от 30.10. 2020г.) са определени
границите на районите и вида на предоставените услуги по чл. 62 по Закона за местните данъци и
такси, както и честотата на сметоизвозване.
Границите на районите от гр. Смолян, населените места, курортните комплекси и местности в
общината, честотата на сметосъбиране, сметоизвозване и депониране за 2021 г. са подробно
описани в одобреното приложение към същата Заповед.
Събраните от територията на Община Смолян отпадъци се транспортират до инсталацията за
сепариране, разположена на Регионално депо за неопасни твърди битови – Теклен дол“ за
общините Смолян, Чепеларе, Баните.
Количеството на образуваните битови отпадъци е променлива величина, която е функция от броя
на населението, начина и стандарта на живот на населението, населеното място и степента му на
благоустрояване, годишния сезон и др. Източник на данни за докладваните количества битови
отпадъци за периода 2016-2020г. е общинската администрация. Количествата на събраните битови
отпадъци от общината за предходните пет години са представени в следващата таблица:
Таблица 4. Количества битови отпадъци на вход на РД в община Смолян 2016 - 2020 г. (т/год)

година

2016

2017

2018

2019

2020

тона/год.

16444,24

14495,21

15528,94

15505,06

16285,34

Източник: Община Смолян
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Таблица 5. Количества депонирани отпадъци на

РД в община Смолян 2016 - 2020 г. (т/год)

година

2016

2017

2018

2019

2020

тона/год.

15081,37

10862,94

8358,36

6926,58

7072,66

Източник: Община Смолян
От таблицата става ясно, че за периода 2016 – 2020 година може да се каже, че се наблюдава
задържане на количествата събрани битови отпадъци. Причините за това са:
-

целенасочена работа с населението за екологосъобразно отношение към отпадъците;
действащи системи за разделно събиране на рециклируеми фракции и сторителни
отпадъци;
намаляване броя на населението.

През разглеждания период в община Смолян се редуват години на лек спад и леко увеличаване на
количествата образувани смесените битови отпадъци. За периода 2016-2020 г., трудно може да се
направи извод за тенденциите в промяната на количествата отпадъци, образувани в общината през
годините. Като цяло липсват резки промени и годишнитеколичества на събраните битови отпадъци
остават близки до средните за разглеждания период ~ 15000 т. През 2020 г. не е функционирала
системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Морфологичен анализ
Друг важен аспект на анализа на битовите отпадъци в общината е определянето на морфологичния
анализ на състава и количествата на генерираните битови отпадъци.Морфологичният анализ на
битови отпадъци в община Смолян е изготвен през 2019 г. по проект „Определяне на
морфологичния състав на БО в България“, с възложител ПУДООС, разработен в рамките на Проект
„Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно
съхранение на опасни отпадъци от домакинствата“, финансиран по Българо-Швейцарската
програма за сътрудничество.
Представените по-долу данни включват информация за целия обследван период за извършаване на
анализа, съгласно изискуемия по “Методиката за определяне на морфологичния състава на
битовите отпадъци“, формат и са както следва:
Таблица 6. Анализ

на състава на битовите отпадъци по фракции след сумиране на
разделно събраните отпадъци за община Смолян
Вид Отпадък

Хранителни

Количество
смесен отпадък
на година т/год

Разделно
събран отпадък
на година т/год

1306,21

0,00

Общ отпадък на
Година т/год

Общ отпадък на
Година %

1306,21

10,34

708,29
Хартия

437,19

271,10

5,60
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Картон

1048,10

2311,14

1379,61

65,22

1444,83

11,43

667,95

0,00

667,95

5,29

Гума

10,82

0,00

10,82

0,09

Кожа

276,80

0,00

276,80

2,19

Градински

530,36

750,00

1280,36

10,13

Дървесни

323,48

1,00

324,48

2,57

Стъкло

486,94

5,89

492,83

3,90

Метали

468,94

196,45

665,39

5,27

Инертни>4 см

301,62

0,00

301,62

2,39

Опасни

352,79

0,00

352,79

2,79

Други

778,14

0,00

778,14

6.16

1715,45

0,00

1715,45

13,57

157.1

18,29

1263,03
Пластмаса
Текстил

Ситна
Фракция<4см

Според данните за морфологичния състав, представени в горната таблица, с най-голям относителен
дял за община Смолян са отпадъците от картон (18,29%), следвани от ситна фракция (13,57),
пластмасовите отпадъци (11,43%), хранителните (10,34%), градинските (10,13%), други (6,16%),
хартия (5,60%). Фракциите с най-нисък относителен дял са гума (0,09%), кожа (2,19%), инертни
(2,39%), опасни (2,79%).
Делът на рециклираните отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали, изчислени на
основа на морфологичния анализ, проведен през 2019 г. възлиза на 44,49% от общото количество
генерирани отпадъци в общината.
Важен показател при управлението на отпадъците е нормата на натрупване (НН), представена
като количеството на образуваните битови отпадъци за година на човек от населението. От анализа
на съществуващите данни и тенденциите при проучванията в страната може да бъде предположена
като най-реалистична за момента „Норма на натрупване“, представена в таблицата по-долу:
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Таблица 7. Норма

на натрупване

Тип населеното място

Норма на натрупване на
смесени
битови
отпадъци без разделно
събрани отпадъци

над 150 хиляди

410,3

50 -150 хиляди

349,6

25 – 50 хиляди

334,9

3 – 25 хиляди

295,5

под 3 хиляди

241,7

Източник: Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци
Съгласно представените информация, изчислената норма на натрупване в общината е по-висока
от нормата, определена за населени места с население от 25 000 – 50 000, а именно 334,9 кг/ж/год,
в съответствие с Методика за определянена морфологичния състав на битовите отпадъци. Като
цяло трудно може да се направи извод за тенденциите на количествата на образуваните през
годината отпадъци в общината. От друга страна, предвид установената тенденция в
непрекъснатотонамаляване на населението, не се установява същата закономерност в стойностите
на образуваните отпадъци, генерирани на територия ѝ.
Таблица 8. Норма

на натрупване без разделно събрани
2019 г.

2020 г.

Количество отпадъци

15505,06

16285,34

Население /бр. жители*

35829

35288

НН (кг/жител/год)

432,75

461,49

Завишената норма на натрупване основно се дължи на факта, че туризмът в този регион е силно
развит, особено в курорта „Пампорово“. При изчисляване на нормата на натрупване не се отчита
туристическият поток и броят на студентите.

Разделно събрани отпадъци от системата за разделно събиране
Началото на системата за разделно събиране на отпадъци е поставено през 2005 г. съвместно от
Община Смолян и фирма „Екобулпак” АД. През 2005 г. на територията на общината са
разпределени общо 95 комплекта цветни контейнера, разположени по 3 бр. в една точка за
гр.Смолян и селата Момчиловци, Смилян, Стойките, Широка лъка, Търън, Арда и Могилица.
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В настоящия момент системата за разделно събиране на отпадъци отопаковки включва два вида
контейнери тип „Бобър“: контейнер със зелен стикер – за стъклени опаковки и стъкло, съответно
един път на два месеца, контейнер със жълт стикер – за пластмаси, хартия, картон и метални
опаковки, два пъти месечно. На територията на град Смолян са разположени общо 98 контейнера
за разделно събиране на отпадъци от опаковки
В следващите таблици са посочени количествата предадени рециклируеми отпадъци през 2019 г. и
2020 г.
Таблица 9. Количества

приети отпадъци от търговски обекти, пром. обекти,
административни сгради и физически лица от фирма „ТОМОВ – ТРЕЙД“ ЕООД,
град Смолян
Вид разделно събран отпадък

Хартия и картон
Пластмаса
Стъкло
Общо

2019 г.

2020 г.

кг/г

кг/г
110 852

109 371

21 688

21 860

342

7 500

132882

138731

Източник: Община Смолян
Таблица 10. Количества

приети отпадъци от домакинствата от „Ростер“ ООД

Хартия и картон

20 470

7 124

Пластмаса

1 303

1 030

Излязло от употреба електрическо и
електронно
оборудване-големи
домакински уреди

17830

15295

Метални опаковки

293 770

145 960

Метали

127 491

15 327

Стъкло

0,00

0,00

Общо:

460 864

184 736

Източник: Община Смолян
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Таблица 11. Количества

събрани отпадъци от опаковки от контейнерите за разделно
събиране, разположени в гр. Смолян през 2019 г.
Вид разделно събран отпадък

2019 г.
кг/г

Хартия и картон

3 950

Пластмаса

1 320

Стъкло

22 933

Общо

28 203

Източник: Община Смолян
През 2020 г. на територията на град Смолян не е имало изградена система за разделно събиране на
отпадъци от опаковки.
Таблица 12. Отделени отпадъци

на територията на РСУО от хартия и картон, метални
опаковки, пластмаса и стъкло от община Смолян за периода 2017 – 2020 г.)
година

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

кг/г

кг/г

кг/г

кг/г

Хартия и картон

285 360

394 020

349 640

467 130

Пластмаса

505 580

740 060

757 640

720 200

Черни и цветни метали

303 580

425 860

282 220

466 260

Стъкло

60 320

117 080

160 160

209 440

Източник: Община Смолян
След въвеждане в експлоатация на инсталацията за сепариране през м. ноември 2016 г. е изпълнена
основната цел на програмата за управление на отпадъците, а именно намаляване количеството на
отпадъците, подлежащи на обезвреждане чрез депониране. В Регионалното сдружение за
управление на отпадъците за общините Смолян, Чепеларе и Баните, от приетите през 2019 г.
15505,06 битови отпадъци, рециклируемите отпадъчни материали представляват 55,33 % от
общото тегло на битовия отпадък.
През 2020 г. от приетите 16285,34т битов отпадък, рециклируемите отпадъчни материали
представляват 56,57 % от общото тегло на битовия отпадък.
През последните години се наблюдава плавно увеличение в количеството на разделно събраните
отпадъци от хартия и картон,пластмаса, метали и стъкло. От тук следва да се заключи, че през
годините населението на общината постепенно придобива навици за правилното сортиране и
разделяне на рециклируемите отпадъци. Общинска администрация Смолян организира кампании
с тази цел и чрез тях се повишава информираността на гражданите. Това способства за подобряване
ефективността на системата.
В контекста на политиката на Европейската комисия за отпадъците и развитие на кръговата
икономика, линейният икономически модел от типа „вземи, произведи и изхвърли“ вече не
съответства на нуждите на съвременното общество и на ограничения характер на природните
ресурси. В този смисъл, държавната политика по управление на отпадъците се фокусира върху

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН | 2021 – 2028 Г.

интегрирането на нови, устойчиви от екологична гледна точка модели, където от битовите
отпадъци да се отделя всичко, което може да се оползотвори и рециклира, да се превърне в енергия,
суровина за индустрията, а в изградените регионални депа да се депонират минимални количества
отпадъци. Законът за управление на отпадъците, регламентира цели за повторна употреба,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, за изпълнение от общините на територията на
Р. България.
Чл. 31 ал. 1 на ЗУО предоставя информация за конкретните параметри за изпълнение, а именно:
-

-

т. 1. най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и рециклиране на
отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от
домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от
общото тегло на тези отпадъци;
т. 2. най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите
отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.

Целите по ал. 1 до 2020 година, се постигат поетапно съгласно срокове, определени в Параграф 15
от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО.
При изпълнение на законовите цели (чл. 31, ал. 1), размерът на отчисленията за битовиотпадъци се
намалява, както следва:
При изпълнение на целите за отпадъците от хартия, метал, пластмаса и стъкло, общините се
освобождават от заплащане на 50% от финансовите отчисления за депониране на отпадъци, с цел
стимулиране на увеличението на рециклиранеите и оползотворени отпадъци.
Избраният изчислителен метод за страната ни, за изчисляване на целите за подготовка за повторна
употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса
и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници до 2020 г. е Метод 4 от
Приложение 1 на Решение на Комисията от 18 ноември2011 г. Според него степента на постигане
на целите се изчислява по следния начин:

В количеството на рециклираните битови отпадъци попадат всички отпадъци от хартияи картон,
пластмаса, стъкло и метали предадени за рециклиране от:
-

Организации по оползотворяване на отпадъци;
Пунктове за вторични суровини;
Общински и частни предприятия управляващи инсталации за предварително
третиране на битови отпадъци или сепариращи инсталации;
Търговски обекти
Физически лица;
Експорт на отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали.

Според Заповед №139 от 15.06.2020г. на Изпълнителния Директор на ИАОС за 2018г. относно
изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1. т. 1 от Закон за управление на отпадъците, към 2018 година 32
общини (12% от Общините в България) изпълняват заложените цели по чл. 31 (подготовка за
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повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал,
пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50
на сто от общото тегло на тези отпадъци).
Съгласно горецитираната заповед, община Смолян е достигнала 43% степен на рециклиране, т.е.
не е постигнала степен на рециклиране 50% за календарната 2018 г., което се явява неизпълнение на
целите по чл. 31,ал. 1, т.1 от ЗУО.

Биоотпадъци и биоразградими отпадъци
По смисъла на Допълнителните разпоредби на ЗУО:
§ 1, т. 2 от ЗУО (изм. ДВ, бр. 19 от 2021 г.) „Биоотпадъци“ са биоразградими отпадъци
от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, офисите,
ресторантите, търговията на едро, столовете, заведенията за обществено хранене и търговските
обекти за търговия на дребно, както и подобните отпадъци от предприятията на
хранителновкусовата промишленост.
§ 1, т. 3 от ЗУО (изм. ДВ, бр. 19 от 2021 г.) "Биоразградими отпадъци" са всички
отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и
растителни отпадъци, хартия, картон и други.
Като цяло биоразградимите отпадъци можем да разделим на основно на следнитевидове:
-

-

-

Растителни зелени отпадъци - зелени площи към обществени и търговски обекти,
производствени, стопански и административни сгради, градини, паркове, домакинства
и др.
Хранителни и кухненски отпадъци: детски градини, училища, домакинства,
ресторанти, заведения за обществено хранене, търговски обекти, социални домове,
пазари, и др
Биоразградими от хранително вкусовата промишленост.
Биоразградими - хартия, картон и други;

С изисквания, приети през 2018 г от ЕС и приетите изменения в Закона за управление наотпадъците
от 05.03.2021, ДВ бр.19, пред общините стоят нови предизвикателства в управлението на
биоразградимите отпадъци. Освен събирането на „Зелените отпадъци“ е необходимо разполагане
на нови съдове, нова техника за транспортирането им, както и инсталации за третиране на
биоразградимите хранителни отпадъци. В общината е необходимо да изгради необходимата
инфраструктура за разделното събиранена биоразградимите хранителни отпадъци, без да ги смесва
с другите видове отпадъци,за да се достигнат поетапно приетите цели за рециклиране.
Данните от извършения морфологичен анализ показват, че количеството на биоразградимите
отпадъци в общия битов отпадък – хранителни и зелени отпадъци е 20,47%.
Таблица 13. Количества

зелени отпадъци на съхранение, получени от компостиращата
инсталация на регионалното депо за периода 2017-2020 г.
Вид отпадък

2017

2018

2019

2020

Общо
генерирани
зелени отпадъци

0,00т

8,200т

0,360т

11,24т

Източник: Община Смолян
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За територията на Община Смолян до 2020 г. е била в действие общинска стратегия за поетапно
намаляване на биоразградими отпадъци, със срок на 2011-2020 г. Стратегията обхваща дейностите,
свързани с управлението на биоразградими отпадъци, образувани на територията на община
Смолян. За целта от Община Смолян са закупени и раздадени на населението 200 бр. компостера,
също така са разположени 300 бр. кофи за събиране на биоразградими отпадъци. В парковете и
градините на гр. Смолян са разположени 20 бр. компостера за компостиране на биоразградими
отпадъци от зелените части. В с. Турян временно е изградена площадка за временно съхранение на
зеления биоразградим отпадък, но съответните разрешителни за площадката са изтекли. А сега
биоразградимият отпадък се събира в специализирани съдове и се транспортира до компостиращата
система на Регионалното депо.
Предвижда се поетапно разширение на обхвата на системата за разделно събиране и компостиране
на биоразградими отпадъци от паркове и зелени площи. С реализиране на планираните мерки в
Стратегическия план, очакванията са били биоразградимите отпадъци да бъдат намалени до 66,57
кг/жит./год. през 2020г., като през 1995 г. базисното количество биоразградим отпадък е
190,2кг./жит./год. Морфологичният анализ, извършен през 2019 г. показва наличие на 1836,57 т
годишно градински и хранителни отпадъци. Това означава 51,26 кг/жит./год.
На регионалното депо гр. Смолян е изградена инсталация за компостиране, която е действаща от
2017 г. Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини се събират
разделно, както и биоотпадъците от зелените площи към търговски обекти, производствени,
стопански и административни сгради. Дейностите по събиране на биоотпадъците в Община
Смолян се извършват при спазване на изискванията на ЗУО, и разпоредбите на Общинската
наредба за управление на отпадъците от 2014 г., актуализирана през 2021 г.
Зелените отпадъци от домакинствата на територията на град Смолян се събират разделно.
Администрацията на Община Смолян осигурява подходящи контейнери и площадки за събиране
на отпадъците, както и събирането, транспортирането и оползотворяването на биоотпадъците.
Хранителните отпадъци, подходящи за компостиране от ресторанти, заведения за бързо хранене,
столове и кетъринг, търговски обекти и др. се събират в голяма степен разделно в специализирани
контейнери и в други подходящи съдове на мястото на образуване.
В момента дейностите по събиране и третиране на зелените отпадъци от паркове и градини (треви,
листа, клони) на територията на Община Смолян се осъществяват от фирма „Глобъл Клинър“ ООД,
гр. Хасково, която ги събира и транспортира до Регионалното депо, където действа компостираща
инсталация.
Във връзка с изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1, т.2 от ЗУО, със Заповед № 168/08.07.2020 г.,
Изпълнителният Директор на ИАОС констатира, че в страната 170 общини са изпълнили целите за
2018 г. „за ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци“ (по чл. 31,
ал.1, т. 2 от ЗУО).
Целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО за ограничаване на количеството депонирани биоразградими
битови отпадъци се изчисляват за всяка година като процент на количеството депонирани
биоразградими отпадъци спрямо количеството на образуваните биоразградими отпадъци през 1995
г. в Република България. Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на
биоразградими отпадъци определя разрешените за депониране биораградими отпадъци в
съответния регион за 2020 г. на 109 кг/жител. Съгласно горецитираната заповед, община Смолян
не е постигнала необходимите проценти за календарната 2018 г. (последната налична отчетна
година), което се явява изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1, т.2 от ЗУО.
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Съгласно чл. 13, ал. 3, от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на
биоразградимите отпадъци, изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО се изчислява по
методите съгласно приложение № 1 на Решение на Комисията от 18 ноември 2011 г. за
установяване на правила и изчислителни методи за проверка на съответствието с целите, зададени
в чл. 11, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
Поставените цели следва да бъдат постигнати при източника на образуване и оползотворяване, чрез
компостиране, анаеробно разграждане или като източник на възобновяема енергия в инсталации за
изгаряне на биомаса на територията на региона за управление на отпадъците. Целите се изпълняват
чрез съвместни усилия на всички общини, които принадлежат към региона за управление на
отпадъците.

Масово разпространени отпадъци (МРО)
Съгласно ЗУО, "Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след
употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата странаи поради своите
характеристики изискват специално управление.
Във връзка с изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО и наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО за
организиране на система за разделно на отпадъци от опаковки и масово разпространени отпадъци,
образувани от домакинствата, обществени и административни сгради, училища, търговски,
промишлени и други обекти, община Смолян е сключила следните договори:
-

Договор за сътрудничество за разделно събиране и последващо оползотворяване на
негодни за употреба батерии и акумулатори с „Екобатери“ АД.
Договор за сътрудничество за организиране на дейности по събиране, транспортиране и
съхранение на ИУЕЕО, флуорисцентни и луминесцентни лампи с „Елтехресурс“ АД.
Договор с „Универсметал“ ЕООД за сътрудничество за организиране на дейности по
събиране, транспортиране на ИУМПС.
Договор с „Универсметал“ ЕООД за разделно събиране от домакинствата на отпадъци от
хартия, картон, метал, пластмаса, стъкло.
Договор с „ИННГ“ ЕООД за разделно събиране от физически лица, търговски обекти,
административни сгради и др. отпадъци от хартия, картон, метал, пластмаса, стъкло.
Договор за разделно събиране на отпадъци от текстил с „М-ТЕКС Рециклиране на текстил“
ООД.

Количествата на образуваните опасни отпадъци, по кодове съгласно Наредба № 2 за класификация
на отпадъците, се водят в ИАОС. Съгласно чл. 44, ал. 6 отЗакона за управление на отпадъците
(Обн., ДВ, бр.3 от 13.07.2012 г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна
агенция по околна среда (ИАОС).
Лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране, съхраняване
(оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към §1,т. 13 от допълнителните
разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на приложение № 1 към § 1,
т. 11 от ДР на ЗУО), оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/ или обезвреждане, включително
подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на опасни отпадъци, водят отчетни книги и
представят годишни отчети за предходната година до 10.03. на текущата година.
Организирането на третирането на тези отпадъци не е по силите на отделна община. В рамките на
Регионалното сдружение на общините е необходимо осигуряване на възможности за разделно
събиране и транспортиране на този тип отпадъци до лицензирани фирми за оползотворяване и
обезвреждане. За тази цел се въвежда система за разделно събиране чрез осигуряване на мобилен
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събирателен пункт и мащабна разяснителна кампания и инициативи включително в учебните
заведения и неправителствени организации.
За събиране на опасни отпадъци от бита кмета на Общината изготвя и утвърждава график, който
следва да съдържа най-малко две дати годишно (пролет и есен). Графикът се обявява чрез
местните средства за масово осведомяване и се публикува на интернет страницата на Община
Смолян.
В изпълнение на сключен договор между Община Смолян и „Елтехресурс“ АД за разделно
събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО),
флуоресцентни и луминесцентни лампи и др. живак съдържащи, в следващата таблица представяме
резултатите за 2019 и 2020 г.
Таблица 14. Разделно

събрани отпадъци, 2019, 2020 г.

Код на отпадъка

Наименование
отпадъка

20 01 36
20 01 21*

на

2019 г.

2020 г.

ИУЕЕО

21 330 кг

30 750 кг

флуоресцентни
и
луминесцентни лампи

100 кг

51 кг

През 2019г.– 2020г. са организирани и проведени кампании за предаване на излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване чрез заявка за извозване на безплатен
телефон 0800 14 100, валиден за територията на цялата страна.
През 2019 г. и 2020 г., съгласно сключен договор за сътрудничество за разделно събиране
и последващо оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори на община
Смолян с „Екобатери“ АД, в следващата таблица са показани резултатите:
Таблица 15. Разделно

събрани отпадъци, 2019, 2020 г. , батерии и акумулатори

Код на отпадъка

Наименование
отпадъка

16 06 04

НУБА

на

2019 г.

2020 г.

340 кг

128.60 кг

Управлението на този вид отпадъци преследва две основни цели :
-

Екологична – защита на въздуха, водата, почвата и здравето на хората чрез
предотвратяване на изхвърлянето на вредни и опасни вещества в околната среда.
Икономическа - оползотворяване на материалите, от които са съставени батериите и
акумулаторите.

НУБА са всички, които не могат да бъдат използвани повторно и следва да бъдат преработени и
обезвредени.
Със ЗИД на ЗУО, ДВ, бр. 19 от 05.03.2021г. се добави още един поток към масово разпространените
отпадъци, а именно отпадъци от дрехи и обувки. Така Община Смолян работи по допълнителен
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ангажимент да организира система за разделно събиране на обувки и текстил, като на 07.06. 2021
г. е сключен договор за разделно събиране на отпадъци от тексстил с „М-ТЕКС- Рециклиране на
текстил“ ООД.
Задълженията на общината за отработените масла се определят от „Наредба за отработените масла
и отпадъчни нефтопродукти“ (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.).
Съгласно чл. 39, ал. 1 от Наредбата кметът на общината съдейства за извършване на дейностите по
събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и отпадъчни нефтопродукти и предаването
им за оползотворяване и обезвреждане, като определя местата за смяна на отработените моторни
масла на територията на общината и информира обществеността за местоположението и
условията за приемане.
Задълженията на общината за излезлите от употреба пневматични гуми, се определят от
„Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми“ (приета с ПМС № 221 от
14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.).
Дейности по събиране, съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба
пневматични гуми (ИУПГ) имат право да извършват само лица, притежаващи съответното
разрешение, издадено по реда на чл. 35 и чл. 67от ЗУО. Местата на събирателните пунктове се
съгласуват от общината. Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да
предават ИУПГ само на определените събирателни пунктове.
Изискванията за събирането, транспортирането и третирането на излезлите отупотреба моторни
превозни средства (ИУМПС) и изискванията към пусканите напазара моторни превозни средства
(МПС), материали и компоненти за тях се определят с НАРЕДБА за излезлите от употреба
моторни превозни средстваПриета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013
г., в сила от25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г., изм., бр. 60от
22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от28.07.2015 г.
В общинската наредба за управление на отпадъците са обяснени действията, които Община Смолян
тряба да изпълнява, да контролира и съответно да създава условия за реализирането на дейностите.

Производствени неопасни отпадъци
На територията на Община Смолян производствените отпадъци, които нямат опасни свойства се
третират от:

причинителя, в собствени съоръжения съгласно одобрен от компетентните органи проект на
производствената дейност и при изпълнение на чл. 8, ал. 2 от ЗУО;
- лицата, на които е издадено разрешение по чл. 67 , регистрационен документ по чл.35, ал.3 от
ЗУО.
- оператори, притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване
на околната среда.
Предаването и приемането на производствени отпадъци за съответно третиране и/или
транспортиране се извършва въз основа на писмен договор.
Депонирането на неопасни производствени отпадъци на регионалното депо за битови отпадъци
се извършва след издадено разрешение от Кмета на Община Смолян, въз основа на подадено
заявление по образец.
За депониране/обезвреждане на неопасните производствени отпадъци на Регионално депо за
неопасни отпадъци в местност „Теклен дол”, притежателят на отпадъците сключва договор с
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Община Смолян и заплаща такса за третиране на тон отпадък, както и отчисления по чл.60 и чл.64
от ЗУО. Цената за третиране на тон отпадък се определя с Решение на Общински съвет. Кметът на
Общината или упълномощено от него лице издава разрешение за третирането на договореното
количество отпадъци на Регионалното депо за битови отпадъци, след подадено заявление по
образец от притежателя на отпадъците, заплатена такса в касата на Общината или по банков път
На територията на Община Смолян се формира основното количество типични производствени
отпадъци в региона.
Основните проблеми при третиране на производствените отпадъци са свързани с:
-

-

липсата на съоръжения за третиране на някои видове отпадъци – напр. рециклиране на
текстилни отпадъци, което води до смесването им с битовите отпадъци и невъзможност за
отчитане на количествата им;
непълното организиране на разделно събиране и оттам невъзможността за рециклиране и
оползотворяване и отчитане на количествата;

Някои видове отпадъци като черни и цветни метали, хартия, картон, стъкло и някои пластмасови
отпадъци се предават на организации и пунктове за изкупуване на метални и хартиени отпадъци,
както и за преработка на пластмасови отпадъци, но Общината не получава данни за количествата,
което затруднява изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци.
Най-голям е делът на производствените отпадъци от дървопреработването, което е една от
структуроопределящите стопански дейности в Общината. По-малки са количествата на
текстилните отпадъци, образувани от шивашките и текстилни фирми. Производствени неопасни
отпадъци се приемат на Регионалното депо след становище на РИОСВ Смолян.
През 2019 г. са депонирани 845,73т производствени неопасни отпадъци, а през 2020 г -997,50 т.

Опасни отпадъци от бита
В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 3, т.9 от ЗУО, кметът на общината има ангажимента да
организира разделно събиране на опасните битови отпадъци, генерирани от домакинствата, с цел
предаването им за обезвреждане и оползотворяване.
В община Смолян разделното събиране на отпадъци от бита се извършва съгласно сключен договор
с „Ростер“ ООД до 15. 10. 2020 г. От тази дата договорът е прекратен от страна на фирмата.
Видовете битови отпадъци, които са се приемали от фирма „Ростер“ от домакинствата до
посочената дата на прекратяване на договора, са със съответните кодове, съгласно Наредба №2 от
23.07.2014г. за Класификация на отпадъците:
-

15 01 04 Метални опаковки
20 01 01 – Хартия и картон
20 01 36 – ИУЕЕО – големи домакински уреди
20 01 36 – ИУЕЕО – малки домакински уреди
20 01 39 - Пластмаси
20 01 40 – Метали – цветни
20 01 40 – Метали – черни
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От 01.02. 2021 г. община Смолян е сключила договор за безвъзмездно предаване на
разделно събраните отпадъци от домакинствата, в т.ч. едогабаритни отпадъци и други
отпадъци с фирма „Променергомонтаж“ АД.
Събраните отпадъци се събират и се предават на площадка №1, която се намира в град Смолян, в
промишлена зона „Трандевица“, с площ 99330 кв. м за последващо третиране.
За отпадъци с кодове: 20 01 35* и 20 01 33* общината е сключила договори съответно със следните
организации: „Елтехресурс“ АД и „Екобатери“ АД.
В следващата таблица са представени разделно събраните и предадени количества опасни битови
отпадъци за 2019 и 2020 г. от домакинствата.
Таблица 16. Разделно

събрани отпадъци от домакинствата от „Ростер“ ООД през 2019 и 2020
г., в т.ч. едрогабаритни, опасни и др.
Код

на

Наименование на отпадъка

отпадъка
15 01 04

Метални опаковки

20 01 01
20 01 36

2019 г.

2020 г.

кг/г.

кг/г.
293 770

145 960

Хартия и картон

20 470

7 124

ИУЕЕО – големи домакински
уреди

17 830

15 295

0.000

0.000

20 01 36

ИУЕЕО – малки домакински
уреди

20 01 39

Пластмаси

1 303

1030

Метали - цветни

5 641

4 318

Метали - черни

12 185

11 009

20 01 40
20 01 40

Източник: община Смолян

Други битови отпадъци, вкл. едрогабаритни отпадъци
Едрогабаритните отпадъци (ЕГО), като част от потока битови отпадъци се събират по заявка на
граждани.

Както по-горе отбелязахме, от 01.02.2021г. Община Смолян има сключен договор с фирма
„Променергомонтаж“ АД , притежаваща раз.№11–ДО–248–00/11.12.2020г. издадено от
РИОСВ–Смолян за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от
домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци и др.
Други отпадъци с битов произход са отпадъци от пепел и сгурия. За територията на община
Смолян, тези отпадъци се събират в отделни обозначени за целта съдове.
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Анализ на отпадъци от строителство и разрушаване (ОСР)
По смисъла на Допълнителните разпоредби на ЗУО §1, т. 39 „Строителни отпадъци" са
отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава
17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г. зазамяна на Решение 94/3/ЕО
за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква "а)" от Директива
75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на
списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на
Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения“.
Съгласно ЗУО кметът на общината отговаря за управлението на строителните отпадъци,образувани
на нейната територия. Отговаря за оползотворяването и обезвреждането на строителните отпадъци,
събрани от ремонтните дейности на домакинствата. (чл.19, ал. 3, т.5 от ЗУО).
Кметът на общината е пряко ангажиран с организирането на системи за третиране на строителни
отпадъци най – късно от 01 Януари на 2020г, за подготовката им за повторнаупотреба, рециклиране
и друго оползотворяване на материали от неопасни строителниотпадъци, 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 материали в естествено състояние, определени с код 17 05
04 от списъка на отпадъците съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, като с това се
постигат целите по чл. 32, параграф 16 от ЗУО, както следва: до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на
сто от общото тегло на отпадъците.
Кметът на общината контролира дейностите (чл.112, ал.1,т.1 от ЗУО ), свързани с образуването,
събирането, включително разделното, съхраняването, транспортирането, третирането на
строителните отпадъци на територията на общината. Кметът контролира управлението на
строителните отпадъци, когато общината е възложител на строителни дейности, регламентирани
подробно в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали (Приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г. Обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г).
Общините имат възможност да приложат различни подходи за организация на дейността за
изпълнение на ангажиментите им по отношение на строителните отпадъци от ремонтна дейност и
съответно да ги регламентират в Наредбата по чл.22 от ЗУО. Общинският Съвет на общината
приема наредба или тя е част от Общинската Наредба по чл. 22 от ЗУО, с която определя условията
и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването,
оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци на територията на общината, както
и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси.
Всички фирми, които формират строителен отпадък, се задължават съгласно общинската Наредба
за управление на отпадъците да го транспортират до Регионалното депо след получаване на
съответните разрешения.
Данни за количествата на строителните отпадъци за периода 2019-2020 г. са представени в
следващата таблица.
Таблица 17. Генерирани

строителни отпадъци в Община Смолян в тона за година за

периода 2019-2020 г.
Вид отпадък

2019

2020

Строителни отпадъци

869 т

90,42 т

Източник: Община Смолян
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В сключения договор между община Смолян и фирма „Променергомонтаж“ АД на 01.02. 2021 г. е
посочен като ангажимент на фирмата организиране и прилагане на система за предаване на
строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинстватае на територията на цялата
община.
Все още, понякога недобросъвестни граждани изхвърлят строителни отпадъци от ремонтна
дейност на нерегламентирани за целта места. Почистването на тези сметища става с финансиране
от страна на общината по време на сезонни почиствания (пролет и есен). От страна на общинската
администрация се извършва контрол, което е довело до значително намаляване на образуването на
нерегламентирани сметища.
Съгласно НПУО 2021 – 2028 г., в България все още не е изградена национална информационна
система за образуваните, рециклираните, оползотворените и депонираните строителни отпадъци,
поради което данните за отпадъците от строителство и разрушаване от наличните източници са
непълни.
Съгласно НПУО и статистиката до момента, основното количество строителни отпадъци се
генерира предимно от фирми, занимаващи се със строителна и ремонтна дейност, както и от редица
частни фирми – еднолични търговци и юридически лица. Община Смолян е сключила осем
договора с фирми, притежатели на строителни отпадъци, като строителните отпадъци, съгласно
маршрут, одобрен от Кмета на общината, се извозват на Регионалното депо.
Делът на физическите лица, отделящи строителни отпадъци главно при ремонт на жилища е
незначително спрямо другите количества.

Анализ на отпадъци от ПСОВ
На национално ниво няма изградена цялостна информационна база данни, в която информацията
за утайките от ПСОВ да е систематизирана и да обхваща всички аспекти, както в регионален и
местен, така и във времеви разрез.
За управление на отпадъците в България е създаден, националнен стратегически план за
управление на утайките от ГПСОВ за отпадни води с период на действие 2014 – 2020 г., с основна
цел да осигури рамка за планиране на национално ниво, както и разумен подход при определяне и
прилагане на адекватни мерки за оползотворяване и обезвреждане на утайки. Планът анализира
тенденциите на европейско ниво и тенденциите в България в т.ч. поставя национални цели и план
за действие с мерки за постигането им. Съгласно НПУО 2021 – 2028 г., в периода 2008 – 2018 г. в
България се наблюдава увеличение на количествата на образувани утайки от ПСОВ, като за
разглежданияпериод образуваните количества утайки са най-ниските на ниво ЕС. Към момента в
България се изпълняват заложените цели за рециклиране и материално оползотовряване на утайки
в Плана за действие на Националния стратегически план зауправление на утайки от пречиствателни
станции за отпадъчни води в България. Не се изпълняват поставените цели в Националния
стратегически план по отношение енергийно оползотворяване на утайките за 2018 г.
ПСОВ на територията на община Смолян
През 2012 г. по проект „Интегриран проект за управление на водите на град Смолян” е изградена
нова пречиствателна станция, която третира отпадъчните води до постигането на приемливи
стандарти за качеството на отпадъчните водии се осигури допълнителната инфраструктура в
системата за събиране на водите чрез разширение на главния колектор с дължина 1550 метра и
свързване на всички съществуващи 45 преливници към него.
ПСОВ Смолян е проектирана за 55 550 Е.Ж. и Qср.ден. = 10 173 м3/ден. за пълно вторично
пречистване, с включена в процеса биологическа денитрификация чрез стабилизация на утайката
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в резервоари за активирана утайка. Създадена е възможност за биологическо отстраняване на
фосфора. Използваният процес е методът на активираната утайка, включващ безкислородни зони
за отстраняване на азота и етап на аеробна стабилизация на утайката и свързаните с него
съоръжения за сгъстяване и обезводняване на утайката.Въведена е система за автоматизиран
контрол и наблюдение на всички процеси от работата на ПСОВ Смолян.
Чрез изпълнение на компонентата за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води и
разширение на главния колектор на гр. Смолян” са постигнати следните резултати:
-

Модернизиране с включване на третично пречистване чрез биологично отстраняване на
фосфора.
Намаляван на количеството на замърсителния товар, заустван в река Чернаи респективно
река Арда. Намаляване и замърсяването в трансграничния район.
Изпълнение на европейската директива за заустване на градски отпадъчни води от
агломерации с над 10 000 еж.
Постигане на по-добра екологична инфраструктура на региона, с което се улеснява
развитието на стопанските дейности и защита на туристическатаиндустрия в района.

Решаване на проблема с депонирането на утайките от пречиствателна станция за отпадни води –
Смолян е много важен въпрос, тъй като от 2005 г. в страните от Европейския съюз е забранено
депонирането на утайки, които съдържат органични съставки.
Използването на утайките в селското и горско стопанство е най-добрият начин за рециклирането
им, а направените проучвания в страните от Европейския съюз, показват, че е и най- евтиния. В
момента утайките се транспортират и депониратна регионалното депо гр. Смолян. Изготвен е План
за управление на утайките от ГПСОВ. По данни на ВиК Смолян анализите на утайките показават,
че те са годни за оползотворяване в селското стопанство като торно средство, за паркоизграждане
и поддържане на тревни площи, за земеделски нужди, така същооползотворяване за рекултивация
на нарушени терени.
Предложената стратегия за оползотворяване на утайките за ПСОВ Смолян е съобразена с
„Национален стратегически план за управление на утайките отградски пречиствателни станции
за отпадъчни води на територията на Р България за периода 2014-2020 г.” и документа
„Финансиране на управлението на утайки от ГПСОВ (адекватни решения за изпълнението на
НСПУУ) Окончателен вариант“.
Предложената стратегия за управление на утайките от ГПСОВ Смолян за периода 2018 – 2048 год.
предвижда по-голяма част от утайката да се оползотворява за техническа рекултивация на
нарушени терени, а малка част в селското и горското стопанство (Фиг. 1 и Фиг.2).
ВиК гр. Смолян има сключен предварителен договор за оползотворяване на утайки от ГПСОВ с
„РУДМЕТАЛ“ АД, със седалище гр. Рудозем, в размер на не повече от 600 т/год. за рекултивация
на стари обекти.
Почвите, които са били засегнати от дейностите на мини и кариери, имат значителна полза от
внасянето на големи количества органични вещества, намиращи се в утайките. В средносрочна и
дългосрочна алтернатива оползотворяването на утайките за рекултивация на нарушени терени е
приложимо за утайките от ПСОВ Смолян.
През 2018 г. с Решение № 919/11.09.2018 г. на Общински съвет Смолян е изменена Програмата за
управление на отпадъците, като са направени следните допълнения:
„Предложената стратегия за оползотворяване на утайките за ПСОВ Смолян е съобразена с
„Национален стратегически план за управление на утайките от градски пречиствателни станции за
отпадъчни води на територията на Р България за периода 2014- 2020 г.” и документа „Финансиране
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на управлението на утайки от ГПСОВ (адекватни решения за изпълнението на НСПУУ)
Окончателен вариант“.
Предложената стратегия за управление на утайките от ГПСОВ Смолян за периода 2018 – 2048
год. предвижда по-голяма част от утайката да се оползотворява за техническа рекултивация на
нарушени терени, а малка част в селското и горското стопанство.
През 2019 г. са депонирани 389 т. утайки от ГПСОВ-Смолян, а през 2020 г са депонирани 51,20 т.

2048 г.
0% 0%
Оползотворяване в селско
стопанство

10%
10%

Оползотворяване в горско
стопанство и озеленяване
Оползотворяване за техническа
рекултивация
Термично оползотворяване

80%

Депониране

Фиг. 2 Предложен стратегически вариант за оползотворяване на утайката за
2048 год.

Анализ на болничните отпадъци
Отпадъците, които се генерират на територията на лечебните и здравните заведения седефинират
в две категории медицински отпадъци:
Отпадъци от лечебни и/или здравни заведения, които не притежават опасни свойства - Къмтях
се отнасят битовите отпадъци; хартия и картон, пластмаса, вкл. опаковки; стъклени и пластмасови
банки от физиологични разтвори, които не са използвани в системи за кръвопреливане или други
вливания на пациент; ампули и флакони с изключение на тези от използвани ваксини и
цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти; метални опаковки с изключение на тези,
съдържащи остатъци от опаснивещества/смеси или замърсени с опасни вещества/смеси; превръзки,
гипсови отливки, спално бельо, облекло и бельо за еднократна употреба, които не са замърсени с
биологични течности, и памперси с изключение на отпадъци, образувани от дейността на
изолаторите в инфекциозните отделения/клиники и лаборатории за особено опасни инфекции;
хранителни биоотпадъци с изключение на отпадъци от храни от инфекциозни болници и
клиники/отделения.
Опасни отпадъци от лечебни и/или здравни заведения - Към тях се отнасят биомедицинските
отпадъци, включващи биологичните медицински отпадъци, лабораторни отпадъци, отпадъци,
замърсени с кръв и биологични течности; отпадъци от остри предмети и отпадъци, съдържащи
опасни химични вещества/смеси.
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Изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъци на територията на лечебните
и здравните заведения с НАРЕДБА № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по
събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.
За извършване на дейности по третиране на отпадъци, образувани в лечебните и здравните
заведения се изисква съответният документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
– разрешение или комплексно разрешително.
Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от лечебните и
здравните заведения трябва да притежават регистрационен документ съгласно чл. 35, ал. 3 ЗУО.
Лечебните и здравните заведения притежатели на отпадъци по смисъла на § 1, т.29 от
допълнителните разпоредби на ЗУО, с цел опазване на общественото здраве и околната среда са
длъжни:
-

-

-

да разделят отпадъците при източника на образуване по вид, състав и свойства;
да спазват условията на съхраняване на отпадъците в съответствие с изискванията на
наредбата;
да опаковат и обозначават разделно събраните отпадъци в съответствие с изискванията на
наредбата;
да транспортират отпадъците до мястото за предварително съхраняване на отпадъците
съгласно изискванията на наредбата;
да третират самостоятелно и/или да предават за съхраняване,транспортиране и третиране
отпадъците само въз основа на сключен договор с лица, притежаващи съответния документ
по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности с отпадъци, класифицирани със съответния код,
съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците; в случай че лицата,
извършващи съхраняване, транспортиране и третиране, са различни, предаването на
отпадъците се извършва въз основа на писмени договори между заведението по чл. 1, ал. 1
и лицата, извършващи съответната дейност;
да водят отчетност и да попълват идентификационен документ при предаването на
опасните отпадъци съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците,
по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене
на публични регистри (ДВ, бр. 51 от 2014 г.);
да спазват йерархията по управление на отпадъците по смисъла на чл. 6 от ЗУО.

Медицинските отпадъци в МБАЛ “Проф. д-р Братан Шукеров АД“ - гр. Смолян се събират и
съхраняват в специално отговарящо на изискванията помещение.
В МБАЛ “Проф. д-р Братан Шукеров АД“ - гр. Смолян се събират и съхраняват около 30 тона
годишно медицински отпадъци. Дружеството събира и съхранява и генерирани на територията на
Общината медицински отпадъци: от други диоагностично-консултативни и медицински центрове
и кабинети, до предаването им за оплозотворяване. МБАЛ “Проф. д-р Братан Шукеров АД“ - гр.
Смолян притежава разрешение № 11-ДО-78-02 от 26.05.2014 г. за извършване на дейности по
третиране на отпадъци (код R13 – за временно съхранение на болнични отпадъци, съгласно ЗУО).
Болницата има сключен договор с фирма, която има разрешение по ЗУО за транспортиране и
обезвреждане на опасни отпадъци от хуманното здравеопазване. МБАЛ “Проф. д-р Братан
Шукеров АД - гр. Смолян има сключен договор с фирма „МЛ-България”АД специализирана в
събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци и притежава следните
документи по чл. 35 от ЗУО – регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци
№:07-203-01/21.05.2015 г. и Разрешение №:12-ДО-321-01/04.06.2015 г. за третиране на отпадъци,
издадени от РИОСВ-Пазарджик.
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Неопасните медицински отпадъци се депонират и запръстяват на регионалното депо в Теклен дол.

Анализ на негодни за употреба пестициди
Пестицидите са токсични химични вещества, някои от които трудно се разграждат, натрупват се в
организма и хранителната верига, пренасят се от въздуха и водатаи по този начинсе отлагат на
разтояние от мястото на тяхното освобождаване. Според Стокхолмската конвенция за устойчивите
органични замърсители, 9 от 12те най-опасни и устойчиви органични химикали са пестициди.
Негодните за употреба пестициди класифицирани като опасни отпадъци по реда на Наредбата,
съгласно чл.3, параграф 1 от ЗУО.
Наличието на негодни за употреба пестициди на територията на цялата страна, включително
съхраняването им на изоставени или необезопасени места енационален проблем и представлява
риск за околната среда и човешкото здраве. За успешната реализация на цялостното решение на
проблема с негодните пестициди в България по Българо-Швейцарската програма за
сътрудничество е одобрен проект на МОСВ е одобрен проект за „Екологосъобразно
обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за разстителна защита“. В
рамките на подготовката на проекта е извършено проучване на територията на цялата страна за
количествата и местата за временно съхранение на пестицидите. По данни на ПУДООС на
територията на Община Смолян има два склада, в землищата Смолян и Търън, където се съхраняват
общо 45736 кг пестициди в твърдо и течно състояние.
Намиращите се в складовете на територията на Общината пестициди ще бъдат третирани след като
от МОСВ бъде направен избор на изпълнител на дейностите по обезвреждане.

Изводи и препоръки
-

-

В община Смолян всички населени места от общината са обхванати оторганизирана
система за сметосъбиране и сметоизвозване;
През последните години в община Смолян не се очертава ясна тенденция по отношение
на увеличението или намалението на количествата събрани битови отпадъци. Като цяло
липсват резки промени и годишните количества на събраните битови отпадъци остават
близки до средните за разглеждания период.
Изчислената норма на натрупване за 2020 г. в общината е по-висока от нормата,
определена за населени места с население от 25 000 до 50 000 жители.

-

Според данните за морфологичния състав, с най-голям относителен дял за община
Смолян са отпадъците от картон (18,29%), следвани от ситна фракция (13,57),
пластмасовите отпадъци (11,43%), хранителните (10,34%), градинските (10,13%),
други (6,16%), хартия (5,60%). Фракциите с най-нисък относителен дял са гума
(0,09%), кожа (2,19%), инертни (2,39%), опасни (2,79%).

-

Морфологичният състав на образуваните отпадъци може да се промени в положителна
насока в резултат на:

-

Излизането от употреба на масово използваните в бита пластмасови и комбинирани
опаковки за еднократна употреба;
Усъвършенстване на системите за разделно събиране и компостиране на растителните
и биоразградими отпадъци.
Система за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци.
Провеждане на разяснителни и обучителни кампании за информиране на населението,
че отпадъкът, събран разделно е ценен ресурс.
В община Смолян липсва интегрирана система за управлението на отпадъците.
Необходимо е да бъде създадена необходима организация, включително да бъде

-
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-

VI.

назначени служители, чийто основни задължения да бъдат свързани с управлението на
отпадъците – да водят отчетност за вида и количествата отпадъци (в т.ч. строителни),
третирани, депонирани, рециклирани и др. отпадъци; да правят необходимите разчети,
анализи и планове за екологосъобразно управление на отпадъците и за постигане на
целите, поставенив законодателството;
За управление на масово разпространените отпадъци и за проиводствените неопасни
отпадъци общината е сключила договори с фирми, притежаващи необходимите
лицензи за тяхното управление.

АНАЛИЗ НА
ОТПАЪЦИ

ИНФРАСТРУКТУРАТА

ЗА

УПРАВЛЕНИЕ

НА

Ключова предпоставка за успешното управление на отпадъците е наличието на подходяща
инфраструктура, отговаряща на съвременните екологични стандарти и технологии. В тази част на
анализа са представени данни за съществуващата инфраструктура за управление на отпадъците в
община Смолян и тази, за която има готовност да се изгради.
Анализът на инфраструктурата по управление на отпадъците дава отговори на следните въпроси:
 Какви са тенденциите и настоящата ситуация по отношение на осигуряване от общината на
инфраструктура за отпадъци, чието управление е от компетенциите на местните власти?
 Осигурената, изградената и в процес на планиране, осигуряване и изграждане
инфраструктура достатъчна ли е за третиране на отпадъците на територията на общината и за
постигане на количествените цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, поставени
пред местните власти?
 Съществуващи съоръжения за третиране на отпадъци – инсталации за предварително
третиране/сепариране, инсталации за компостиране/Регионално депо за битови отпадъци;
 Какви са основните изводи и препоръки за бъдещи действия?
Управлението на отпадъците е сложен и многообхватен процес, изискващ интегрираност на
подходите, внедряване на нови технологии, създаване на подходяща икономическа среда и
нормативна база ивисока обществена отговорност.
Основните компоненти на инфраструктурата за управление на битовите отпадъци са два:


Съдове и техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци.



Площадки, съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци.

В община Смолян има добре изградена система за събиране, транспортиране и депониране на
отпадъците. Системата за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци обхваща
100% от населението на общината.
В настоящия момент дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на
територията на Община Смолян се изпълняват от Глобъл Клинър“ ООД, гр. Хасково, съгласно
сключен договор от 04.01.2021 г. за 5 годишен период, а сепарирането на ТБО на Регионално депо
„Теклен дол“ се извършва от Еко Титан Груп“ АД по договор, сключен с общината на 15.09.2016
г.
За целите на настоящият анализ е ползвана информация от програми, доклади и отчетина община
Смолян по управление на отпадъците, информация от интернет страницата на РИОСВ - Смолян,
ИАОС, МОСВ и НПУО 2021 – 2028 г. и др.
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Инфраструктура за събиране и транспортиране на битови отпадъци
Общинската системата за сметосъбиране и сметоизвозване в община Смолян обхваща100% от
населението на общината. Генерираните битови отпадъци от домакинствата се събират в
стандартни съдове за битов отпадък, конструктивно пригодени за сметосъбиращата техника в
общината. Използват се следните по вид съдове за събиране на битовите отпадъци:
-

Контейнери тип „Бобър“ с вместимост 1,1 м3;
Кофи 240 л;
Кофи тип „Компостер“ 0,5 куб.м/л;
Паркови кошчета;
Съдове за пепел;
Полиетиленови чували ( за курортен комплекс „Пампорово“ )

Осигуряват се за гражданите включително и торби, стикери, съдове за биоотпадъци, за домашно и
квартално компостиране за домакинствата и на съдове за разделно събиране за административните
сгради и за сградите на учебни заведения, болнични заведения, заведения за социални услуги,
културни институции и други обществени сгради на бюджетна издръжка .
В жилищните комплекси за събиране на отпадъци се използват предимно съдове тип „Бобър“, с
вместимост 1,1 м3. Тези съдове се поставят на широки улици или на места с уширения на
тротоарите, тип „джоб“. През годините в община Смолян се закупуват само пластмасови кофи с
вместимост, с които поетапно се подменят закупените през годините поцинковани такива.
Наличните съдове за сметосъбиране в общината са собственост на фирмата изпълнител.
Таблица 18. Видиве

№

и брой съдове

Вид контейнер

Собственост

Брой

Обем м3

1

Еднофамилни кофи

„Глобъл Клинър“ООД, гр. 0,110 м3 и 359
Хасково
0,120 м3

2

Тип «Бобри»

„Глобъл Клинър“ООД, гр. 1,100
Хасково

942 в гр. Смолян
745 в населените
места

Източник: Община Смолян
Работният обем на сметосъбиращите автомобили варира от 5 м3 до 25 м3 и е съобразен с редица
ограничителни фактори – състояние на транспортната инфраструктура, обем и вид на отпадъците,
разстояние и подход до регионално депо и др.
В следващата таблица е представен броят и видът на сметосъбиращите автомобили, които се
използват в община Смолян:
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Таблица 19. Технически

характеристики на използваните транспортни средства в

община Смолян
Вид
№

на
транспортното Технически характеристики на транспортното средство
средство
Марка
Брой Тип

1

Специален автомобил

Мерцедес

4

сметосъбирач

2

Специален автомобил

ИСУЗУ

2

сметосъбирач

3

Специален автомобил

Ивеко

1

сметосъбирач

4

Специален автомобил

Рено

1

сметосъбирач

5

Мерцедес

1

самосвал

6

МАН

2

самосвал

6

Мерцедес

1

контейнеровоз

Почистваща техника

Източник: Община Смолян
Голяма част от автопарка за транспортиране на битови отпадъци е на възраст повече от 5 години.
Събирането и транспортирането на едрогабаритни отпадъци се извършва организирано при масови
акции и по сигнал при случайното им появяване. Използват се открити бордови автомобили,
самосвали и товарачна техника. Едрогабаритните отпадъци обикновено се събират периодично при
масови акции на населението за почистване или появата им има инцидентен характер – при
изхвърляне на едрогабаритни домакинска техника.
Дейността на община Смолян по сметосъбиране и сметоизвозване е обезпечена с необходимите
съдове за събиране, така че да обхване 100% от населението на общината и да осигури
необходимата честота на извозване, която да не допуска препълване на контейнерите.
Всички фирми, организации и домакинства се осигуряват с необходимия брой съдове за събиране
на битовите отпадъци, съобразно приетата организация за сметосъбиране и сметоизвозване. Част
от фирмите и учрежденията плащат такса смет спрямо количчеството формиран отпадък и за тях
персонално се доставят съдове тип „Бобър“.
Образуване на нерегламентирани сметища не се допуска, тъй като се извършва контрол от страна
на общинската администрация и се прави периодичен мониторинг за замърсявания на територията
на общината и същите се премахват своевременно.

Инфраструктура за събиране на отпадъци от опаковки
Кметът на Община Смолян организира дейностите по разделно събиране на отпадъците по
опаковки, отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса и стъкло, като сключва договори с:

1. Организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, притежаващи разрешение,
издадено по реда на глава пета, раздел Ш от ЗУО;

2. С 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 отпадъци на територията на Община Смолян, и/или
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комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС, в случай на
писмен отказ от всички Организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки;
3. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално по смисъла на чл. 81 от ЗУО;
Началото на системата за разделно събиране на отпадъци е поставено през 2005 г. съвместно от
Община Смолян и фирма „Екобулпак” АД.

През 2010 г започва кампания за организиране на разделно събиране на отпадъци от
опаковки от търговските обекти.
От 28.11.2013 г. Община Смолян има сключен договор с фирма „Булекопак“ АД за разделно
събиране на отпадъци от опаковки.
В настоящия момент общината има сключени договори с „ИННГ»ЕООД „Универсметал“ ЕООД
за извършване на разделно събиране на отпадъци от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло.
“ИННГ“ ЕООД извършва събиране на отпадъци от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло от
търговски обекти, промишлени обекти, административни сгради и физически лица
На 16.03.2021 г. общината е сключила договор с Универсметал“ ЕООД за разделно събиране от
домакинствата на отпадъци от хартия, картон, метали, пластмаса и стъкло.
Всички райони на гр. Смолян са обхванати от системата за разделно събиране на отпадъци от
опаковки.
Системата за разделно събиране на отпадъци отопаковки включва два вида контейнери: със зелен
стикер – за стъкло и стъклени опаковки, със жълт стикер – за хартия, картон, пластмасови и
метални опаковки - два пъти месечно. Разположени са общо 98 контейнера за разделно събиране
на отпадъци от опаковки на територията на град Смолян.
Честотата на извозване на съдовете за разделно събиране на отпадъците от опаковки е следната: в
Община Смолян – град:
-

контейнер –жълт стикер – два пъти месечно;
контейнер –зелен стикер – един път на два месеца.

Честотата на извозване е съобразена с практиката на фирмата изпълнител да поддържа изрядни
системите си за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Транспортирането на отпадъците от фирмите, сключили договори с община Смолян за извършване
на дейността се извършва от специализирана транспортна техника, пригодена за разположените
контейнери за разделно събиране.
Автомобилите, извозващи отпадъците от системите за разделно събиране, преди разтоварване се
претеглят на електронната везна, след което се разтоварват. Следва сортиране по видове опаковки
на сепарираща инсталация:





хартия и картон, разделени най–малко на следните фракции: отпадъци от
вълнообразен картон, смесена хартия
стъкло
полимерни материали (PET, LDPE, HDPE, PP, други твърди пластмаси)
метали–черни и цветни.

Стоманените опаковки се отнемат от общия поток автоматично с помощта на разположен в края
на поточната лента магнитен сепаратор или ръчно.
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Същевременно, за по–нататъшно третиране се отделят другите рециклируеми инерециклируеми
суровини, различни от хартия, пластмаса и различните метали се балират поотделно. Получените
пресовани бали се складират временно до извозването им до преработвателно предприятие.
Отпадъците, неподлежащи на рециклиране с характер на битови отпадъци, се събират в специален
контейнер, който се намира в края на линията за сортиране. При напълване на контейнера,
отпадъците се предават за обезвреждане чрез депониране на площадка, посочена от Община
Смолян.
Отпадъците, събирани от производствените и търговските предприятия по правило не съдържат
нерециклируеми замърсени отпадъци. Очаква се да бъдат с по –високо качество и сортирането им
да се извършва по–бързо и лесно. След балиране, те също се предават за рециклиране.
В Община Смолян се поддържа постоянен Регистър на фирмите и площадките за предаване на
разделно събирани рециклируеми отпадъци, който е публикуван на официалната интернет
страница на общината.
Таблица 20. Регистър

на площадките за предаване на хартия, картон, пластмаса
и стъкло на територията на община Смолян (по чл.19, ал.3, т.14 от ЗУО)
№

Име на фирмата

БУЛСТАТ

Адрес

1.

„Ростер“ ООД

830105641

Обл. Смолян, общ. Смолян,
Смолян, ул. „Цар Калоян“ №3

2.

„Томов – Трейд“ ЕООД

120609508

Обл. Смолян, общ. Смолян, ул.
„Момчил юнак“ №7

3.

„Универсметал“ ООД

121840884

Гр. София, район Надежда, ул.„Елон
дол“ №1

4.

„ИННГ“ ЕООД

205257698

Обл. Смоля, общ. Смолян,
«Димитър Македонски» №7

гр.

ул.

Регистърът е поместен на сайта на Община Смолян и гражданите могат да получат информация за
местоположението и работното време за предаване на хартия, картон, пластмаса и стъкло.
Чрез въведената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки се очаква да се намалява
количеството на депонираните рециклируеми отпадъци. Необходимо е да се внедри тази система и
в населените места на общината и да се разшири за обществени сгради, търговски обекти и
заведения.
Провеждане на разяснителни и обучителни кампании за информиране на населението, че
отпадъкът, събран разделно е ценен ресурс е друг важен инструмент по пътя на прилагане на
политика за намаляване депонираните отпадъци.
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Инфраструктура на масово разпространени отпадъци (МРО)
НУБА
Кметът на община Смолян организира дейностите по разделно събиране на портативни и
автомобилни НУБА, съгласно разпоредбите на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за
употреба батерии и акумулатори и съгласно Наредбата на община Смолян за управление на
отпадъците. За изпълнение на задължението си кметът сключва договори с организации по
оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, издадено по редана глава пета, раздел III от
ЗУО.
Община Смолян има сключен договор за предаване на НУБА и акумулатори с „Екобатери“ АД от
01.10.2018 г. за тригодищен период. През м. октомври 2021 г. предстои сключване на нов договор,
поради изтичане на срока му.
Съдовете за разделно събиране на НУБА (батерии и акумулатори) са разположени в различни
търговски обекти, детски градини и училища, административни сгради и държавни учреждения в
гр. Смолян.
Съставен е Регистър с разположените съдове за разделно събиране на НУБА, който е публикуван
на сайта на общината. Общо местата за разполагане на съдовете са 41 броя.
Всички търговски обекти на територията на общината, където се извършва продажба на портативни
и/или автомобилни батерии и акумулатори са длъжни да приемат обратно портативни и/или
автомобилни батерии и акумулатори от същия вид, който продават. След това се предават на
фирми, притежаващи необходимия лиценз за последващи действия.
ИУЕЕО
Задълженията на Общината са регламентирани от „Наредба за излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване“, приета с ПМС № 355/28.12.2012 г., обн. ДВ бр.2 / 08.01.2013 г. Съгласно
изискванията, заложени в общинската наредба за управление на отпадъците, Кметът на общината
отговаря за разделното събиране на ИЕЕУО като организира изпълнението на задължението си за
участие в системите за разделно събиране на ИУЕЕО, като сключва договори с организации по
оползотворяване на ИУЕЕО.
Община Смолян има сключен договор за предаване на ИУЕЕО и луминисцентни лампи с
организация „Елтехресурс“ АД от 01.10.2020 г., притежаваща лиценз за оползотворяване на
ИУЕЕО.
През 2019 и 2020 г. са проведени кампанииза предаване на излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване чрез зачвка за извозване на безплатен телефон 080014100, валиден за
територията на цялата страна.
Разяснителни кампании Община Смолян организира периодично с цел разясняване на гражданите
за полезността за природата и хората от извършване на разделно събиране на масово
разпространени отпадъци.
ИУМПС
Съгласно действащата Наредба за управление на отпадъците на територията на община Смолян
кметът на общината определя местата за изграждане на общинските площадки за събиране и
съхраняване наИУМПС на територията на общината в съответствие с общинската Програма за
управление на отпадъците и организира дейностите по събирането на ИУМПС и предаването им в
центровете за разкомплектоване, за което уведомява Пътна полиция при Областна дирекция на
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Министерството на вътрешните работи по място регистрация на моторното превозно сред- ство
/МПС/. Такава площадка е изградена на територията на град Смолян.
Община Смолян има сключен договор за предаване на ИУМПС с „Универсметал“ ЕООД от
16.03.2021 г.
Отработени масла
Съгласно общинската наредба за управление на отпадъците, актуализирана през 2021 г., Кметът на
общината определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на община
Смолян, като не възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация за
оползотворяване, както и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално и съдейства за
извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването
им за оползотворяване или обезвреждане и информира гражданите на територията на община
Смолян за местата, както и за условията за приемане на отработените масла.
Кметът на Общината със Заповед е определил местата за смяна на отработени моторни масла на
територията на Община Смолян.
Задълженията на общината се определят и от „Наредба за отработените масла и отпадъчни
нефтопродукти“ (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.). Съгласно
чл. 39, ал. 1 от Наредбата кметът на общината съдейства за извършване на дейностите по събиране
и съхраняване на излезли от употреба масла и отпадъчни нефтопродукти и предаването им за
оползотворяване и обезвреждане, като определя местата за смяна на отработените моторни масла
на територията на общината и информира обществеността за местоположениетои условията за
приемане.

Община Смолян няма сключен договор с фирми за предаване на отработени моторни масла
и др. отпадъчни нефтопродукти както и определено място или площадка за прием на такъв
вид отпадъци.
Лицата при чиято дейност се образуват отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти,
както и притежателите на отработени масла и др.отпадъчни нефтопродукти ги предават за
оползотворяване или обезвреждане на лица притежаващи разрешение за дейности с
отпадъци /организации по оползотворяване на отпадъци от масла /въз основа на писмен
договор т.е. сервизите за смяна на отработени моторни масла, ИУГ.

Излезли от употреба пневматични гуми
Задълженията на общината се определят от „Наредба за изискванията за третиране на излезли от
употреба гуми“ (приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.).
Кметът на общината:


пределя 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, и информира обществеността за
местоположението им и условията за приемане на ИУГ;
 съдейства за извършването на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването
им за оползотворяване и/или обезвреждане.
Кметът на общината извършва посочените дейности, когато местата за смяна на ИУГ са
разположени върху общински имот и когато има сключен договор за финансиране на дейностите
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по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или
обезвреждане с организация по оползотворяване на ИУГ.
За извършване на дейности по ал. 1, т. 2, кметът има основание да сключва договори с лица, които
притежават съответният документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране,
съхраняване, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на ИУГ.
Фирмата, които има разрешение за третиране на излезли от употреба гуми на територията на
Община Смолян е „Ник Стил“ ООД.

Строителните отпадъци
В Закона за управление на отпадъците и в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за
влагане на рециклитани строителни материали са регламентирани задълженията, които имат
кметовете на общините относно отпадъците от строителството и събаряне, извън отпадъците от
домакинствата. Извършването на дейностите по третиране и транспортиране на строителните
отпадъци, съгласно общинската Наредба за управление на отпадъците, (вкл. строителните
отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения) и излишните
земни маси е задължение на собственика, инвеститора или изпълнителя на дейността, от която са
формирани.
Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и при разрушаване или
реконструкция на сгради и съоръжения се извършват от притежателите на отпадъците, от
изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице въз основа на писмен
договор.
Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на строителните отпадъци до
инсталацията/съоръжението за третирането им.
Предаването и приемането на строителни отпадъци се извършва въз основа на писмен договор.
Строителните отпадъци се извозват, приемат и обработват на Регионално депо за неопасни
отпадъци в гр. Смолян, м. "Теклен дол".
През 2021г. Община Смолян е сключила договори с 8 фирми, на които образуваните строителни
отпадъци са приети на Регионалното депо. Това са фирмите Електромеханични елементи“АД,
„Гамакабл“АД“, ДЗЗД „Пашмакли“, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „Билдком БГ“ ЕООД,
„Графена Груп“ ЕООД и „Дик“ ООД.

Третиране на утайките от ПСОВ
Чрез изпълнение на компонентата за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води и
разширение на главния колектор на гр. Смолян” са постигнати следните резултати:





Модернизиране с включване на третично пречистване чрез биологично отстраняване на
фосфора.
Намаляван на количеството на замърсителния товар, заустван в река Чернаи респективно
река Арда. Намаляване и замърсяването в трансграничния район.
Изпълнение на европейската директива за заустване на градски отпадъчни води от
агломерации с над 10 000 еж.
Постигане на по-добра екологична инфраструктура на региона, с което се улеснява
развитието на стопанските дейности и защита на туристическатаиндустрия в района.

Производствени отпадъци
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Производствените отпадъци, които нямат опасни свойства се третират от:

-

Причинителя, в собствени съоръжения съгласно одобрен от компетентните органипроект
на производствената дейност и при изпълнение на чл. 8, ал. 2 от ЗУО;
Лицата, на които е издадено разрешение по чл. 67 , регистрационен документ по чл.35,
ал.3 от ЗУО;
оператори, притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за
опазване на околната среда;

Предаването и приемането на производствени отпадъци за съответно третиране и/или
транспортиране се извършва въз основа на писмен договор.
Депонирането на неопасни производствени отпадъци в общинското депо за битовиотпадъци може
да се извършва след издадено разрешение от Кмета на Община Смолян, възоснова на подадено
заявление по образец от притежателя на отпадъците.
За депониране/обезвреждане на неопасните производствени отпадъци наРегионално депо за
неопасни отпадъци в местност „Теклен дол”, притежателят на отпадъците сключва договор с
община Смолян и заплаща такса за третиране на тон отпадък,както и отчисления по чл.60 и чл.64
от ЗУО.
Община Смолян е сключила договори през 2021г. с 12 фирми за приемане и обработване на
производствени отпадъци на депо „Теклен дол“ с цел обезвреждане. Фимите са следните:
„Електромеханични елементи“ АД, „ЗММ“ ООД, „Гамакабел“ АД, „Амер Спортс България“
ЕООД, „Елитекс“ ЕООД, „Паро“ ЕООД, „Робоск“ ООД, „Албатекс“ ЕООД, „Арексим
Инженеринг“ ЕАД, „Микони“ ООД, „ВиК“ ЕООД и „Томов Трейд“ ЕООД.

Биоотпадъци
Съгласно Наредбата за управление на отпадъците на Община Смолян, биоотпадъците от
поддържане на обществени площи, паркове и градини се събират разделно.
Биоотпадъците от зелените площи към търговски обекти, производствени, стопански и
административни сгради се събират разделно.
Хранителните отпадъци, както и отпадъците от зелените площи към търговски обекти,
производствени, стопански и административни сгради се третират чрез компостиране.
Зелените отпадъци от домакинствата на територията на Община Смолян се събиратразделно.
Хранителните отпадъци, подходящи за компостиране от ресторанти, заведения за бързо хранене,
столове и кетъринг, търговски обекти и др. се събират разделно в специализирани контейнери или
други подходящи съдове на място на образуване.
Събирането и транспотрирането на биоотпадъците до регионалното депо „Теклен дол“ се извършва
от фирма „Глобъл Клинър“ ООД, гр. Хасково, а третирането им се извършва в компостираща
инсталация на депото от работници на фирма „Еко Титан Груп“ АД, обсужваща депото.

Предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на смесени битови,
отпадъци от опаковки, биоразградими
Съгласно изискванията на чл.38, ал.1 от Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане
и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане
на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.), отпадъците предназначени
за обезвреждане чрез депониране следва да се подлагат на предварително третиране преди
депонирането им.
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По смисъл на Наредба № 6 под “предварително третиране” разбираме всички физични, термични,
химични или биологични процеси, включително сортирането, които променят характеристиките
на отпадъците, с цел да се намали обема им или опасните им свойства, за да се улесни понататъшното им третиране или дасе повиши оползотворяемостта им;
Съгласно дефиницията за “предварително третиране” (в наредбата и в директивата) изпълнението
на поне една от целите на изискването за промяна на характеристиките на отпадъците е достатъчно
за да се счита, че операцията представлява предварително третиране.
В известна степен може да се приеме, че се осъществява предварително третиране на битови
отпадъци в процеса на събирането им от специализираните автомобили при което в следствие на
пресиращите механизми на автомобилите се намалява от 1 до 5 пъти (в зависимост от състава на
събрания отпадъците) обема на отпадъка предназначен за обезвреждане, чрез депониране.
Предварителното третиране на битовите отпадъци, следва да бъде разглеждано едновременно с
прилагането на изискванията за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите
отпадъци, предназначени за депониране.
Като основни методи за предварително третиране на смесените битови отпадъци могат да се
разглеждат:

-

разделно събиране при източника на образуване,
сепариране (разделяне) по фракции на битовите отпадъци,
биологични методи за третиране на биоразградимата фракция от общияпоток на
битовите отпадъци,
смесени методи на механично и биологично третиране на битовите отпадъци.

Обезвреждането на неопасните отпадъци генерирани на територията на Община Смолян се
извършва на регионалното депо за неопасни отпппадъци в „Теклен дол“ чрез депониране.
С договор от 03.07.2008 г., Община Смолян възлага на “Еко-Титан Груп” АД извършване на
дейности по: Третиране на твърди битови отпадъци и експлоатация на регионалното депо за ТБО
в местността “Теклен дол”, гр.Смолян.
С договор от 09.09.2016 год., Община Смолян възлага на “Еко-Титан Груп” АД, гр. Смолян
извършване на дейности по: Експлоатация и поддръжка на инсталациите за сепариране и
компостиране на Регионално депо за твърди битови отпадъци „Теклен дол“, гр. Смолян.
Към настоящия момент на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци – Регион Смолян,
Чепеларе, Баните, курорта „Пампорово“ са изградени и функционират:
1.
2.

Инсталация за сепариране
Инсталация за компостиране

Сепариращата и компостиращата инсталации са разположени на площадка на Регионалното депо..
Общият му обем възлиза на 526 511 куб. м депонирани отпадъци, а срокът на експлоатация е
минимум 25 години.
Реконструкцията и модернизацията на депото за твърди битови отпадъци в Смолян е била включена
в Националната програма за управление на отпадъците 2009- 2013г. и е финансирана изцяло от
държавата.
Инсталациите за сепариране и компостиране са разработени за максимален капацитет съответно
35000тона/год. и 5000тона/год.
С инсталацията за сепариране се сортира 135 тона битов отпадък на ден при едносменен режим от
17 души персонал и 260 работни дни в годината. При увеличаване на генерираните количества и
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обеми от ТБО, предназначени за сепариране, максималният капацитет на обработка с инсталацията
се постига само с увеличение на персонала и работа на дву - или трисменен режим, съответно при
намалено количество на постъпващите отпадъци, ще бъде редуцирано работното време на
инсталацията.
Площадката за компостиране може да работи при максимално натоварване 5000тона/год., поголеми натоварвания не могат да бъдат поети.
Площадките за сепариране и компостиране са ситуирани в северната част на стопанския двор на
Регионалното депо Смолян, разположено в местността „Теклен дол”.
Инсталация за сепариране на отпадъците и производство на RDF
Инсталацията за сепариране на ТБО е разположена в хале с общи размери в план 25х35м, съставено
от затворена зона и навес с размери на затворената част 25м х 16м и височина 11 м до билото.
ТБО преминават през следната схема на третиране:
1. КАНТАР - част от изградения стопански двор;
2. ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН ТРАП- част от изградения стопански двор
3. ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СЕПАРИРАНЕ
-

Механизъм за отваряне и разкъсване на торбички;

-

Хоризонтална транспортна лента;

-

Наклонена транспортна лента;

-

Балистичен сепаратор;

-

Транспортна лента за отвеждане на тежка фракция;

-

Надлентов магнитен сепаратор;

-

Транспортна лента за отвеждане на лека фракция;

-

Сортировъчна платформа с обслужващи кабини;

-

Транспортна лента за отвеждане на остатъчен материал след сепарирането;

-

Контейнери 30 m3 - 2 броя (за стъклени и обемни пластмасови отпадъци)

-

Контейнери 4 m3 - 4 броя (за дървени отпадъци, метал. остатъчни отпадъци след
сепарирането и за отсявката от балистичния сепаратор)

-

Контейнери 2 m3 - 1 брой (за строителни отпадъци)

-

Контейнер тип бобър 1,1m3 - 1брой (резервен)

-

Контейнери 0,75 m3 - 22 броя (за хартиени и картонени отпадъци, за пластмасови и
композитни опаковки и фолиа, за метални опаковки тип „кен”)

-

кофи с капак 120литра (за спорадично попаднали в общия отпадък опасни отпадъци)

-

Преса за балиране на хартия, картон и велпапе

-

Челен товарач (един и същ за нуждите на сепарирането и на компостирането)

-

Виличен товарач

-

Линия за производство на RDF-гориво от отпадъци
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Сметосъбиращите товарни коли преминават през кантар и дезинфекционен трап на площадката на
стопанския двор на депото, след което разтоварват битовите отпадъци на приемната площадка на
сепариращата линия.
Кантарът и дезинфекционния трап са съществуващи на площадката и въпреки че от технологична
гледна не е необходимо при влизане към площадките камионите да преминават през
дезинфекционния трап, предходното решение на вертикалната планировка е предвидило това
решение.
При постъпване на отпадъците в приемната площадка на сепариращата линия с помощта на двама
работника се отделят неподлежащите на третиране едрогабаритни отпадъци като мебели, гуми и
излязло от употреба електронно оборудване. Първоначално отделените строителни отпадъци се
насочват съответно за депо за строителни отпадъци. Отделените в началото на технологичния
процес едрогабаритни отпадъци, автогуми, електронно оборудване и др. се събират в контейнери
и се насочват към специализирани фирми за обезвреждане/оползотворяване.
В тази схема няма специализирано третиране на опасни отпадъци, тъй като съгласно нормативната
уредба, такива отпадъци не би трябвало да присъстват в смесения битов отпадък. Въпреки това
инцидентно е възможно такива отпадъци да присъстват в събраните отпадъци и по тази причина е
предвидено те да се събират на място, когато бъдат идентифицирани. Поради минималното
количество, в което този вид отпадък евентуално би бил наличен, е предвидено той да се събира в
две кофи от по 120 л. с капак, от където да се предава на съответни специализирани фирми за
обезвреждане.
Съгласно последните нормативни документи, отнасящи се до третирането на отпадъците преди
депониране, както и за третиране на биоотпадъците, се поставя изискването отпадъците
предназначени за биологично третиране (компостиране) да бъдат разделно събирани. Прието е, че
една малка част от разделно събраните хранителни отпадъци, фуражи и остатъци от негодна за
употреба храна за животни, дървесни опаковки за храна и храна за животни, биоразградими
опаковки и биопластмаси, текстилни опаковки за храна и храна за животни и други подобни се
докарват на регионалното депо. Тези отпадъци се насочват директно към инсталацията за
компостиране за добавяне към биоразградимите отпадъци.
В приемната зона се извършва механизирано разкъсване на полиетиленовите торбички, в които се
намират част от отпадъците посредством механизъм за отваряне и разкъсване на торбички. Този
механизъм е метален, отпадъците, намиращи се в полиетиленови торби се изсипват в него, където
посредством зъбчати устройства торбичките се разкъсват и отварят, а отпадъкът се разбухва, което
улеснява работата на балистичния сепаратор. От там отпадъците се пренасят върху въвеждаща
транспортна лента. Транспортната лента придвижва отпадъците върху въвеждаща наклонена втора
транспортна лента. Тя служи за транспортиране на отпадъците до балистичния сепаратор.
Посредством балистичния сепаратор, разделянето се осъществява на базата на различните криви
на „полет” на отпадъчните материали. За да се избегнат омотаване на фолиа, полепване на лепкави
и глинести материали, се използва сепаратор с цялостна ротираща плоскост, без разделни прегради.
Материалът се въвежда върху наклонена въртяща се плоскост (сито). Чрез ротацията се въвежда
импулс, който предизвиква движение обратно на „полета” на отделните отпадъчни фракции.
При това леките фракции като хартия, пластмасови фолиа, текстил, опаковки тип „кен” се
изхвърлят нагоре и се отвеждат чрез ротационното движение на ситото към изхода за леки фракции.
По време на това придвижване плоските материали се разтърсват многократно като по този начин
се освобождават от полепналите фини фракции.
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Тежките и заоблените части се подхвърлят от ситото и с помощта на наклонената повърхност се
ускоряват в крива на „полет” насочена назад, като тези примеси попадат в задната задна част на
сепаратора. Тежката фракция съдържа - камъни, бутилки, метали, дърво и. т. н.
Финната фракция минава през отворите на ситото и се събира отделно на предвидения за тази цел
контейнер.
Степента на сепариране е както следва:


Максимум 8 тегловни % тежки части в леката фракция



Максимум 8 тегловни % леки части в тежката фракция

Отделената от сепаратора тежка фракция (метали, дърво, бутилки, стъкло) пада върху транспортна
лента. Чрез тази транспортна лента тежката фракция се придвижва, преминавайки под надлентовия
магнитен сепаратор до сортировъчна платформа с обслужващи кабини. Надлентовият магнит
служи за отделяне на железните примеси в тежката фракция постъпваща от балистичния сепаратор.
Железните части се изхвърлят в контейнер с обем 4m3, който се намира в началото на работната
площадка. Отделените железни отпадъци в контейнера се извозват за оползотворяване.
Леката фракция, която напуска сепаратора на сортировъчна платформа, под балистичния
сепаратор, се отвежда от транспортна лента.
Остатъчните след сортирането отпадъци от транспортни ленти падат върху транспортна лента. От
тази транспортна лента се събират в контейнер с обем 4m3 и се извозват за депониране към клетката
на депото.
При сортировъчната платформа има 12 отвора, шест от тях разположени по три от всяка страна на
сортировъчната лента за сепариране на тежката фракция и останалите шест, разположени по три от
всяка страна на сортировъчната лента за сепариране на леката фракция
Остатъчният отпадък от леката и тежка фракции пада върху транспортна лента от където се събира
в контейнер с обем 4m3 и се транспортира за депониране.
При пресяването на отпадъка от балистичния сепаратор, фината фракция минава през отворите на
ситото и попада в контейнер с обем 4m3, от където се извозва за депониране.
Таблица 21. Средни

количества сепарирани отпадъци

Фракции:

Тонове за година (t/y)

метал

600

обемни пластмаси

3000

дърво

766

стъкло

1790

хартия

1242

картон

1000

фолио

1656

метални опаковки тип „кен”

20
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отпадъци за депониране

16164

зелени биоразградими отпадъци

3 155.30

Отделените хартиени и картонени отпадъци, леките пластмасови опаковки, както и композитните
опаковки, металните опаковки тип „кен” и фолиата се пресоват в преса за балиране на хартиени и
картонени отпадъци (големина на една бала 150÷ 300 кг, размери на балата 1000/1100/700mm).
Балите се съхраняват в близост до пресата за балиране и своевременно се извозват за последващо
третиране. Максималният брой бали, който може да бъде съхраняван на площадката е 28 броя, като
е необходимо при запълване на предвидената площ, същите своевременно да се извозват за
последваща преработка.
Сградата за сепариране е разположена така, че да се осигури лесно разтоварване на постъпващите
отпадъци.
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Фигура 3. Технологична

схема на процеса сепариране на битовите отпадъци на
регионалното депо в Смолян
Основни технологични параметри на съоръженията от инсталацията за Сепариране
Механизъм за отваряне и разкъсване на торбички Х09: Полиетиленовите торбички, в които се
намират някои от отпадъците се изсипват в приемния отвор на устройството и се разкъсват
посредством механизъм за отваряне и разкъсване на торбички. Този механизъм е метален (зъбчат)
и служи за отварянето на полиетиленовите торбички и разбухване на отпадъка, което улеснява
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работата на балистичния сепаратор (Х03). Параметрите на съоръжението са както следва: дължина
L=600mm; Р=15kw разкъсващите ножове са хидравлично подсигурени; производителност - 50m3/h.
Хоризонтална транспортна лента - позиция F01: Отпадъците се пренасят върху въвеждаща
транспортната бункерна лента (F01) с помощта на челен товарач (тип фадрома) и изпадат от
устройството за разкъсване на торбички. Преди въвеждащата лента F01 с помощта на двама
работника се отделят неподлежащите на третиране едрогабаритните отпадъци като мебели, гуми,
излязло от употреба електронно оборудване и др. Предвидени са 2 кофи с капак 120литра за
събиране и предаване на евентуално попаднали в битовите отпадъци опасни отпадъци - батерии и
други.
Лентово-верижния транспортьор с приемен бункер е с ширина В=1600mm, дължината му
L=7200mm, v=0.1m/s; мощността е 2,2kW, авариен изключвател. Транспортната лента придвижва
отпадъците върху въвеждаща наклонена транспортна лента F02.
Наклонена транспортна лента - позиция F02: Транспортната лента F01 придвижва отпадъците
върху въвеждаща наклонена транспортна лента F02 - шевронен тип с параметри: ширина
В=1600mm, дължината му L=15000mm, v=0.3-0.5m/s; мощност 4kW, авариен изключвател. Тя
служи за транспортиране на отпадъците до балистичния сепаратор X03.
Балистичен сепаратор - позиция Х03: Балистичният сепаратор е стоманено съоръжение с обща
дължина 7000мм, обща ширина 5500мм и обща височина 3000мм. Капацитет 120 m3/h; тегло 10000
kg; мощност 16kW; настройка на наклона 5 - 12°; Обороти макс. 150 U/min; степен на сепариране
92%.
Посредством балистичния сепаратор, разделянето на отпадъците се осъществява на базата на
различните криви на „полет” на отпадъчните материали, които се подлагат на „издухване”. Леките
фракции имат по-дълга крива на полет и излизат от съоръжението на по-далечно разстояние, докато
тежките фракции имат по-къса крива на полет и излизат на по-близко разстояние от съоръжението.
За да се избегне омотаване на фолиа, полепване на лепкави и глинести материали трябва да бъде
използван сепаратор с цялостна ротираща плоскост без радиални прегради.
Транспортна лента за отвеждане на тежка фракция - позиция F04: Отделената от сепаратора тежка
фракция (метали, дърво, бутилки, стъкло) пада върху транспортна лента F04. Транспортната лента
е със следните параметри: В=1200mm, осово разстояние 19400mm; v=0.2-0,5m/s; задвижващ
барабан Ф345 - изработен от горещо валцована дебелостенна тръба DIN59410, лагеруван, гумиран,
балансиран; мотор редуктор 4kW; опъвателен барабан - изработен от горещо валцована
дебелостенна тръба DIN59410, лагеруван, снабден с опъвателни супорти; лентово платно
В=1000mm, трипластово, полиестерна тъкан; ролки носещи и ролки обратен ход, съгласно ISO
1537; DIN 15207; DIN22212; авариен въжен изключвател.
Чрез тази транспортна лента, тежката фракция се транспортира преминавайки през надлентовия
магнитен сепаратор F05 до сортировъчна платформа X07.
Надлентов магнитен сепаратор - позиция Х05: Надлентовият магнит служи за отделяне на
железните примеси в тежката фракция постъпваща от балистичния сепаратор. Монтира се над
транспортната лента за отвеждане на тежка фракция. Железните части се изхвърлят в контейнер,
който се намира в началото на работната площадка. надлентовия магнитен сепаратор е с отвеждаща
лента и задвижващ барабан с перманентен магнит, L=2040mm; мощност - 2,2kW; v=1,8m/s; тегло
1100kg.
Транспортна лента за отвеждане на лека фракция - позиция F06: Леката фракция, която напуска
балистичния сепаратор X03 се отвежда от транспортна лента F06 за по-нататъшна обработка на
сортировъчната платформа X07. Транспортната лента е със следните параметри: B=1400mm, осово
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разстояние 19400mm; v=0.2m/s; задвижващ барабан Ф345 - изработен от горещо валцована
дебелостенна тръба DIN59410, лагеруван, гумиран, балансиран; мотор редуктор 4kW; опъвателен
барабан - изработен от горещо валцована дебелостенна тръба DIN59410, лагеруван, снабден с
опъвателни супорти; лентово платно B=1200mm, трипластово, полиестерна тъкан; ролки носещи и
ролки обратен ход, съгласно ISO 1537; DIN 15207; DIN22212; авариен въжен изключвател.
Сортировъчна платформа с работна кабина - позиция Х07: Сортировъчна платформа X07 е с обща
дължина 13 500 mm, обща ширина в областта на сепариране 11000 mm. Под сортировъчната
платформа X07 има разположени 12 шахти (1100 x 800 mm), шест от тях разположени по три от
всяка страна на сортировъчната лента за сепариране на тежката фракция F04 и останалите шест
разположени по три от всяка страна на сортировъчната лента за сепариране на леката фракция F06.
На сортировъчните ленти работят общо 12 служители, които сепарират ръчно по вид твърдите
битови отпадъци. Ще бъде монтирана една работна кабина, която обхваща всички 12 работни места
(по 6 на всяка от транспортните ленти съответно за леките и тежките фракции) от готови елементи,
които ще бъдат сглобени и монтирани в сградата за сепариране.
Сепарирането се осъществява на няколко етапа, като са обособени работни клетки както следва:
Тежка фракция:
Първа клетка: Тежката фракция преминава с транспортна лента F04 под магнитния надлентов
сепаратор, където желязната фракция се отделя и изхвърля в контейнер с обем 4m3.
Втора клетка: Двама работници отделят дървени отпадъци в контейнер с обем 4m3. От събраните
дървени отпадъци 421t/y се извозват за използване като структурен материал към инсталацията за
компостиране, а 345 t/y се извозват за оползотворяване.
Трета клетка: Двама работници отделят обемисти пластмасови отпадъци в контейнер с обем 30m3,
от където се извозват за последващо оползотворяване.
Четвърта клетка: Двама работници отделят бутилките и стъклените отпадъци в контейнер с обем
30m3, от където се извозват за последващо оползотворяване.
Лека фракция:
Първа клетка: Двама работници отделят фолиа, композитни опаковки и пластмаса от леката
фракция. Този вид отпадъци са отделяни в контейнери с обем 0,75m3 - 9 броя подредени под
отворите за отделяне на този вид отпадък. Този размер контейнери е избран, за да има възможност
лесно да бъдат повдигани и премествани чрез виличен товарач с товароподемност 2.5t до
балиращата преса, от където ще бъдат извозвани за оползотворяване.
Втора клетка: Двама работници отделят хартия и картон от леката фракция. Този вид отпадъци са
отделяни в контейнери с обем 0,75m3 - 9 броя подредени под отворите за отделяне на този вид
отпадък. Този размер контейнери е избран за да има възможност лесно да бъдат повдигани и
премествани чрез виличен товарач с товароподемност 2.5t до балираща преса, от където ще бъдат
извозвани за оползотворяване.
Трета клетка: Двама работници отделят метални опаковки тип „кен”, празни флакони от
дезодоранти и други подобни отпадъци от този тип от леката фракция. Този вид отпадъци са
отделяни в контейнери с обем 0,75m3 - 4 броя подредени под отворите за отделяне на този вид
отпадък. Този размер контейнери е избран за да има възможност лесно да бъдат повдигани и
премествани чрез виличен товарач с товароподемност 2.5t до балиращата преса, от където ще бъдат
извозвани за оползотворяване.
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Отделените хартиени, картонени отпадъци, както и отделените отпадъци от фолиа, композитни
опаковки и пластмаса, опаковките тип „кен” ще се балират и ще се насочат за предаване на
специализирани фирми за оползотворяване.
Остатъчният отпадък от леката и тежка фракции пада върху транспортна лента F08, от където
отпадъкът се събира в контейнер с обем 4m3 и се транспортира за депониране в клетка на депото за
отпадъци.
Транспортна лента за остатъчен материал - позиция F08: Остатъчните отпадъци, след сепарирането
на леката и тежката фракция от транспортни ленти F04 и F06, падат върху транспортна лента F08.
Параметрите на лентата за остатъчен материал са както следва: В=800mm, осово разстояние
12500mm; v=0.3m/s; а<20°; задвижващ барабан Ф345 - изработен от горещо валцована дебелостенна
тръба DIN59410, лагеруван, гумиран, балансиран; мотор редуктор 4kW; опъвателен барабан изработен от горещо валцована дебелостенна тръба DIN59410, външно лагеруван, снабден с
опъвателни супорти; лентово платно В=800mm, шеврон, трипластпво, полиестерна тъкан; ролки
носещи и ролки обратен ход, съгласно ISO 1537; DIN 15207; DIN22212; авариен изключвател. Тази
транспортна лента има възможност за накланяне до 20оС, с което се дава възможност за пълнене на
контейнер за отпадъци, който е натоварен на камион директно от лентата.
От транспортната лента F08 отпадъкът се събира в контейнер с обем 4m3, който го извозва в клетка
за отпадъци на регионалното депо за депониране.
Преса за балиране на хартия: Отделените хартиени и картонени отпадъци ще бъдат пресовани в
преса за балиране на хартиени и картонени отпадъци със следните характеристики:
Производителност 0,5- 0,6m3/h; маса на балата 150 - 300kg; размери на балата 1000х1100х700mm;
време за получаване на една бала - 15^20минути; тел за връзване - мека, горена стомана с ф2,53mm; ръчно подаване на телта и връзване; максимално усилие на пресоване - 250kN; обслужващ
персонал - 2 души; работно налягане на хидравличната течност - 100MPa; Консумирана мощност 4-5kW; маса на пресата в заредено състояние - 2860kg.
Инсталация за компостиране
Инсталацията за компостиране на битови органични отпадъци е с общо количество 3155,30т/г в т.ч
2500т/г разделно събрани битови органични отпадъци, 234т/г отделени органични отпадъци от
сепарирането и 421,30т/г структурен материал.
Технологична схема на третиране на битови органични и зелени отпадъци.
Съвременните техники за обезвреждане на битови отпадъци от населените места целят редуциране
на количествата предназначени за депониране, като преимуществено включват рециклиране с цел
последващо използване на отпадъчните продукти. Технико - икономически ефективно решение за
обработване на биоразградими отпадъци е компостирането. Компостирането е процес на
контролирано биологично узряване в аеробни условия на органичните съставки на твърдите
отпадъци, генерирани в населените места. Процесът на компостиране преминава през две фази:
фаза на разграждане на органичната материя и фаза на зреене. Полученият краен продукт е
биологично стабилен, хигиенизиран, без неприятна миризма, богат на хумусни вещества.
Целта е да се извърши третиране и последващо оползотворяване на биоразградимите отпадъци от
Община Смолян, Община Чепеларе, Община Баните, курортен комплекс Пампорово.
Биоразградимите битови отпадъци включват органичната фракция на генерираните в
домакинствата, търговските обекти и обществено - обслужващите сгради отпадъци, предимно от
хранителен произход.
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Поради особеностите на предвидения за третиране изходен материал - висока влажност и голяма
плътност е необходимо добавянето на т.н. структурен материал - дървен материал, получен от
подрязването на дървета. Посочените съставки, смесени в правилно съотношение, съгласно
описаната рецепта, гарантират достатъчна порьозност на средата, поддържане на оптимална
влажност и съотношение между съдържанието на въглерод и азот на сместа, което е
основополагащо за правилното протичане на процеса в две фази - интензивна ферментация и
узряване.
Интензивната ферментация има ограничена продължителност във времето - процесът е
термофилен - характерно е значително повишаване на температурата на компоста, като
максималната допустима стойност е 70°С. Фазата на зреене са отличава с продължителен
мезофилен режим с температури на компоста не надвишаващи 45°С. Готовият компост е продукт
на аеробни процеси, протичащи с участието на различни микроорганизми. Продължителността на
третирането на постъпващите биомаси зависи от избраната технология на третиране.
Избраната технология на компостиране на биоразградимите отпадъци от регион Смолян е
компостиране на непокрити купове с принудително размесване и площно преместване. Тази
технология е оптимална в технико - икономическо отношение.
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Фигура 4. Технологична

схема на компостиране

В настоящата точка е описана избраната технология на третиране на битовите отпадъци, която
включва ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ, включително Склад за сурови материали, който
е оборудван с мобилен шредер; Площадки за ферментация; Площадка за съхранение на готов
компост, оборудвана с мобилно сито.
Площадките, съставящи инсталацията за компостиране (склад за суров материал, площадка за
ферментация, площадка за пресяване и площадка за съхранение на готов компост) са разположени
върху едно общо технологично зонирано обособено пространство.
Доставената биомаса - битови органични отпадъци се измерва по реда на постъпването на
ситуирания на входа на стопанския двор кантар. Материалът за обработка се складира на площадка
за сурова маса на обособени купове за битови отпадъци и за структурен материал, отделен в
процеса на сепариране. Битовите отпадъци преминават през процес на смилане и едновременно
смесване в предварително изчислена пропорция със структурен материал.
Предвиден е срок на съхранение е до 3 денонощия, което гарантира, че процеса на компостиране
не може да започне в складовите площи и следователно не биха се образували неприятни миризми.
Непрекъснатото изземване на отпадъците от складовото пространство с цел прехвърляне в машина
за разбъркване и разстилане на купове за компостиране също гарантира безпроблемен поток от
въздух към складирания материал, което допринася за избягване на развитие на анаеробни процеси
в масите.
Машината използвана за раздробяване и смесване гарантира достигане на оптимален размер на
третираните отпадъци до 75 мм. Така получената суровина се разстила на купове с трапецовидно
напречно сечение с височина 3,50м, широчина на долната основа 7,50м и дължина 25,0м.
Куповете се разполагат успоредно един на друг с разстояние между отделните купове
благоприятстващо движението на машините.
Процесът на компостиране протича в две фази. Първата фаза на аеробно разграждане органичните
отпадъци протича за 21 дни с повишаване на температурата до около 65°С. Повишаването на
температурата гарантира обезвреждане на патогенните микроорганизми, но надвишаването над
75°С потиска процеса на компостиране. Показателите температура и наличен кислород се
регулират чрез честотата на разбъркването на всеки куп.

Въпреки разположението на регионалното депо в планински район - средна кота на площадката на
стопанския двор 1375м и сравнително ниските средно - месечни температури през зимата от около
-1°С процесът на компостиране протича нормално. През зимните месеци суровият материал
достига желаната температура от 55-65°С за около 7 дни, поради което първото разбъркване се
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осъществява след 9-10дни или с оглед резултатите от мониторинга на температурата на компоста.
След разбъркването температурата на куповете намалява чувствително, но достига отново
термофилен режим в рамките на 24часа. Цитираният ритъм на работа гарантира правилно
протичане на процеса на компостиране през първа фаза за около 21 дни с 4-5 разбърквания.
Влажността от 58,7% за куповете от битови отпадъци се гарантира от естественото съдържание на
влага в съставките на компоста, като може да бъде коригирана чрез внасяне на допълнително
количество вода чрез поливане на куповете от инсталираните пожарни хидранти. Процесът на
компостирането се осъществява на открито. Валежите, когато са в нормално количество
благоприятстват процеса поради осигуряване на необходимата за жизнената дейност на
микроорганизмите влага и не налага разходи, причинени от принудително оросяване. При
проливни и продължителни дъждове е препоръчително покриването на куповете с геосинтетичен
материал с дебелина 0,5-1,0mm.
Втората фаза т.н. фаза на зреене се характеризира с продължителен мезофилен процес, който
продължава 45 дни до достигането биологично узряване.
Процесите на интензивна ферментация и зреене се осъществяват на обособена площадка с
пространствено преместване на куповете. След пълното стабилизиране компоста се пресява и
отсятата фракция първокачествен компост се съхранява, а задържаното количество се прибавя към
суровия материал.

Поддържане на чистотата на местата за обществено ползване
Съгласно договор за възлагане на обществена поръчка, сключен на 04.01.2021 г. между Община
Смолян и «Глобъл Клинър» ООД, гр. Хасково, фирмата се задължава, освен сметосъбиране и
сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на общината, да извършва и поддържане на
чистотата на териториите й за обществено ползване.
Поддържането в централната градска част се извършва ежедневно, като работниците, освен метене,
извършват и почистване на малките, паркови кошчета за отпадъци.

Заинтересованост за участие на населението в организираните системи за разделно
събиране
От изключителна важност е населението и бизнесът да бъдат запознати с йерархията при
управление на отпадъците, да са запознати с приоритетността в реда на справянето с отпадъците,
както и за отговорностите на всеки, който образува или допринася за образуването на отпадъци,
включително и отговорността да покрива пълните разходи за своите действия.
Чрез организиране и провеждане на срещи с граждани, се цели и се постига повишаване на
екологичната култура, информираността и мотивацията на различните социални групи и на бизнес
организациите, което е от критична важност за подобряване на резултатите при управлението на
отпадъците. Гражданите с желание и съпричастност вземат участие в организацията и
провеждането на екологични събития, основно имащи за цел почистване на определени територии,
преди всичко туристически местности.
Със желание и в подпомагане на организацията, граждани участват в провежданите ежегодни
национални кампанииза почистване от отпадъци чрез доброволци, ежегодния конкурс за общини
„За чиста околна среда", информационни кампании на организациите по оползотворяване.
Дейностите на общинската администрация са насочени пряко в двете основни направления информиране и включване на обществеността при вземане на управленски решения в областта на
управление на отпадъците. Това ги прави по-отговорни и съпричастни към екологичните проблеми,
свързани с управление на отпадъците.
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Участието на населението и бизнеса относно дейностите по управление на отпадъците има
изключително значение за общото подобряване на управлението на отпадъците.

Изводи и препоръки:
1) Община Смолян спазва изискванията на нормативната уредба по управление на
отпадъците и е осигурила необходимата инфраструктура за тяхното управление.
2) През 2021 г. е актуализирана общинската Наредба за управление на отпадъците.
3) На Регионалното депо са изградени сепарираща и компостираща инсталации, кои то имат
достатъчно капацитет за ежедневно обработване на постъпващите отпадъци.
4) Съгласно Приложение 8 на НПУО 2021-2028 г. Община Смолян е включена в
индикативния списък на РСУО за осигуряване на инсталация за третиране на
биоразградими отпадъци във връзка със задълженията за разделно събиране на
хранителните отпадъци

VII.

АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ

Анализът на институционалния капацитет в община Смолян цели да даде отговори на следните
въпроси:
-

-

Изпълняват ли се отговорностите на общината в сферата на управление на отпадъците
съгласно нормативните актове, кои звена в административната структура на общината
имат функции в областта на отпадъците;
Какво е състоянието на човешките ресурси, натоварени с функции за отпадъцитеи на
тяхната техническа и информационна обезпеченост;
Кои са основните предизвикателства пред общината при осъществяването на функциите
за отпадъците
Кои са основните препоръки за подобряване на ефективността от дейността на
общината и организационното структуриране на администрацията и подобряване на
институционалния капацитет.

За осигуряване на информация за анализа за събрани и проучени национални и ведомствени
документи, регламентиращи отговорностите на общините за управление на отпадъците в т.ч.
събиране и анализ на отчетни документи и данни за персонала, ангажиран с функциите по
управление отпадъците в община Смолян.
Анализ на функциите на общината по управление на отпадъците
Структурата на общинската администрация, отговорна за политиката по управление наотпадъците,
съответства на общоприетото устройство на администрацията в България. В голямата си част
управлението на отпадъците е делегирано на основните административни единици в общината –
дирекции и отдели.
В ЗУО и по-специално чл. 19 са разгледани и подробно разписани задълженията на общините по
управление на отпадъците. В съответствие с тези задължения е анализиран институционалния
капацитет на община Смолян с акцент върху контролните функции на общината.
В община Смолян, според разпределението на дейностите, които извършва при подпомагане на
органа на местната власт, общинската администрация е разделена на обща и специализирана. Към
общата администрация се отнася Дирекция „Административни и информационно обслужване“,
включваща отделите „Организационно-техническо и административно обслужване“, „Улично
осветление“ и „Обслужване на кметства“, Дирекция Финансово-счетоводна дейност и бюджет“,
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включваща отдел „Счетоводство на общинска администрация“, Дирекция „Правно-нормативно
обслужване“. Специализираната администрация включва:


Дирекция „Устройство на територията“, и към нея отдел „Техническо обслужване и
устройство на територията“,



Дирекция „Стратегическо планиране, иновации, проекти и туризъм“, включва
сектор „Туристически информационен център“,



Дирекция „Хуманитарни дейности“, отдел „Култура, младежки дейности и
спорт“включва секторите „Стопанисване на културна инфраструктура“ и
„Стопанисване на спортни имоти“,



Отдел „Местни приходи“, включващ сектор „Приходи и местни данъци и такси“.



Звено „Вътрешен одит“ осъществява дейността по вътрешен одит на всички
структури, програми и дейности

Дирекция „Строителство, инфраструктура и околна среда“, включваща отдел
„Строителство, опазване на околната среда и стопанисване на горите“ и сектор „Поддръжка
на общинска собственост“
Съгласно Устройствения правилник на община Смолян следните дейности, свързани с екология,
озеленяване и чистота се изпълняват от дирекцията:
1. Подготовка или участие в подготовката на програми, стратегии и други дългосрочни
материали, база за устойчиво развитие по отношение на опазване на околната среда.
2. Участие в разработването, провеждането и контрола на държавните задачи, касаещи
опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на
територията на общината.
3. Участие в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на
екологичните общински мероприятия и обекти.
4. Координация на екологичната дейност на общинската администрация с държавните
структури и инспекторати, неправителствените екологични и природозащитни
организации и движения, както и с научната общност (висшите училища и
университети), частните и държавни фирми, неправителствените организации и със
специалисти в областта на екологията.
5. Контрол на екологичното състояние на общината.
6. Участие в разработването на проекти свързани с опазване на околната среда.
7. Въвеждане и ръководство на система за управление на отпадъците.
8. Участие в подготовка на договорите за дейността по сметопочистването,
сметоизвозването, поддържането на депото за твърди отпадъци, сепарираща и
компостираща инсталация и осигурява контрол по същата дейност.
9. Участие в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене,
снегопочистване, сметоизвозване и др., както и контрол на тяхното изпълнение.
10. Контрол по опазване на чистотата и зелените площи, стопанисване на зелените
площи от граждани, фирми, организации и др.
11. Подготовка и реализация на програма за решаване на проблемите, свързани с
бездомните кучета.
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12. Разяснява и осведомява широката общественост по отношение на всички дейности,
намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите,
свързани с тях, чрез всички средства за масова информация.
13. Представлява общинската администрация в експертни съвети, семинари,
симпозиуми и комисии по отношение на екологичната политика и проблематика на
местно, регионално, републиканско и международно ниво.
14. Издава разрешителни за премахване на дървесна и храстова растителност на терени
общинска и частна собственост на територията на община Смолян.
15. Извършва проверка на обектите - замърсители на околната среда, като изготвя
протоколи и предписания, съставя констативни протоколи и актове на
нарушителите.
16. Участва в компетентното проучване и решаване на постъпили молби, жалби,
сигнали и предложения на граждани.
17. Участва в изготвянето на наказателните постановления за актове, съставени от него
по действащите общински наредби, осигурява връчването им на нарушителите и
спазва цялата процедура съгласно Закона за административните нарушения и
наказания.
18. Участва в комплексни проверки с РИОСВ, Басейнова дирекция, РУ - Смолян към
ОД на МВР и др.
19. Контролира състоянието на защитените територии, съгласно заповедите за
обявяване, режима и плановете за управление; контролира опазването на
биоразнообразието.
20. Участва и контролира периодичните кампании за почистване на териториите в
общината; следи за състоянието на реките и източниците на замърсяването им;
съставя протоколи за констатациите и ги изпраща в РИОСВ - Смолян.
21. Участва в комисии и осъществява контрол по Закона за защита на животните,
относно: изоставени животни на територията на общината; идентификация и
регистрация на кучета; спазване изискванията за защита на животните на
територията на общината.
В обобщен вид, функциите за управление на отпадъците могат да бъдат групирани в следните
направление на компетентност:
-

-

Функции по политики за отпадъците – разработване на общински програми и нормативни
документи;
Функции по предоставяне на услуги – дейности по събиране и третиране на отпадъците,
разработване на годишни бюджети и определяне на годишните такси за предоставяне на
услугата.
Функции по наблюдение и контрол – извършване на контрол и инспекции, в т.ч.
превантивен, текущ и последващ контрол и координация с други органи;

Разработване на общински програми и нормативни документи
Съгласно изискванията на националното законодателство, общината е задължена да разработва
следните документи в областта на управлението на отпадъците:
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Програма за управление на отпадъците (ПУО)
Кмета на общината, съгласно чл. 52 от ЗУО, има задължение да разработва и изпълнявапрограма за
управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата е неразделна част от
общинската програма за околна среда, като се разработва и приема за период, който следва да
съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците. Програмата за
управление на отпадъците се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните
условия при които е създадена.
Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на община в
изпълнение на изискванията по глава втора, раздел III от ЗУО . Кметовете на две или повече общини,
включени в регион по чл. 49, ал. 9 от ЗУО, могат да разработят обща програма за управление на
отпадъците, в случай че задълженията, отговорноститеи мерките, засягащи отделните общини, са
ясно разграничени в програмата.
Управлението на отпадъците в общините досега се осъществяват с програми, които са разработени
в съответствие със ЗУО и Националния план за управление на отпадъцитеза периода 2014 -2020 г..
Съгласно изискванията на законодателството в областта на управление на отпадъците за община
Смолян е разработена „Програма за управление на отпадъците с период 2014 -2020 г. Плана за
действие към програмата обхваща периода 2014 – 2020 г., като включва основни мерки и дейности,
предвидени за изпълнение на поставените в програмата цели. Структурата на Плана за действие към
нея е съобразена с целите и приоритетите, заложени в програмата.
Отговорното структурно звено в община Смолян за разработване на програмата зауправление на
отпадъците е Дирекция „Строителство, инфраструктура и околна среда“.
Дирекцията отговаря и за провеждане на процедура по преценка необходимостта от екологична
оценка на програмата по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка
на планове и програми.
Наредба по чл. 22 от ЗУО
Съгласно чл. 22 от ЗУ, Общинският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за
изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването,
оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци,
опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на общината,
разработена съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му,
както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци
и такси.
С наредбата се уреждат и изискванията към площадките за предава на отпадъци от хартия и картон,
пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, както и условията за предаване
на отпадъци на площадките по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО.
Сега действащата Наредба № 9 за управление на отпадъците в община Смолян е приета с решение
№419/21.01.2021 г. на Общински съвет Смолян. Наредбата урежда:


Условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането,
претоварването, оползотворяването и обезвреждането на твърди битови (ТБО) и строителни
отпадъци (СО), включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово
разпространени отпадъци (МРО) и производствени отпадъци (ПО) от физически и
юридически лица на територията на Община Смолян.



Задълженията и отговорностите на кмета на общината, на физическите и юридическите
лица, домакинствата, ползвателите на търговските обекти, производствени, стопански и
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административни сгради, болници, училища и други обекти, разположени на територията
на община Смолян по отношение управление на отпадъците, съгласно изискванията на
Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му.


Изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и
стъкло, условията за регистрацията им, както и условията за предаване на отпадъци на
площадките по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО.



Размера и реда на заплащане на предоставените услугите при извършване на дейностите



по третиране и транспортиране на отпадъците, съгласно Закона за местните данъци и такси
и Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в
Община Смолян.

Аналитичния преглед на общинската наредба за управление на отпадъците показва, чеотговаря на
определените в чл. 22 от ЗУО, най-съществени изисквания за съдържание наобщинските наредби.
Основни функции свързани с управлението на отпадъците
Основните функции, свързани с изготвянето на планови и нормативни документи в областта на
управлението на отпадъците в община Смолян са възложени на дирекция „Строителство,
инфраструктура и околна среда “, отдел „Строителство, опазване на околната среда и стопанисване
на горите“. Дирекцията Въвежда и ръководи системата за управление на отпадъците, Оказва
съдействие при подготовката на договорите за дейноста по сметопочистване, сметоизвозване,
поддържане на депото за твърди битови отпадъци, експлоатацията на сепарираща и компостираща
инсталации и осигурява контрол във връзка с дейностите по отпадъците.
Екипът на Дирекцията в дейностите свързани с информиране на обществеността по въпроси,
свързани с околната среда, включително в разяснителни кампании във връзка с управлението на
отпадъците.
Цялостната координация на процесите по разработването, актуализирането и изпълнението на
стратегии и програми, свързани с управлението на дейностите по отпадъците, както и на дейностите
за изготвяне на актуализиране на Наредбата по чл.22 от ЗУО при промяна в нормативните
изисквания е възложена на зам. кмет на общината.
Основен партньор в информирането на обществеността за състоянието на околната среда в
общината са местните медии. Периодично се провеждат информационни кампании, свързани с
определени дати или събития на национално ниво. Осигурена е постоянна телефонна връзка с
общината за сигнали, засягащи състоянието на околната среда.
Събиране, транспортиране, оползотворяване и третиране на отпадъци
Основна цел на дейността на общината в тази област е да предоставят качествени услуги за
населението и бизнеса на територията на община Смолян за управление на отпадъците в
съответствие с компетенциите, възложени ѝ в нормативната уредба.
Обезпечаването и изпълнението на функциите, свързани с управлението на битовите отпадъците,
могат да се изпълняват чрез прилага на един или комбинация от следнитеподходи за организация:
-

Чрез създаване на регионалното сдружение за управление на отпадъците и ползване на
регионалното депо по ред, определен в ЗУО;
Чрез сключване на договори с Организации по оползотворяване на масово разпространение
отпадъци, притежаващи разрешения по реда на ЗУО
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-

-

Чрез сключване на договори с други лица, притежаващи разрешение или регистрационен
документ за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или
оползотворяване на отпадъци на територията на община Смолян, и/или комплексно
разрешително по реда на ЗООС;
Чрез сключване на договори с лица, които изпълняват задълженията си индивидуално по
смисъла на чл. 81 от ЗУО.

Услугите по организирано сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване в община Смолян
се извършват от «ГЛОБЪЛ КЛИНЪР»
ООД, ГР. ХАСКОВО.
Действащи са и следните договори във връзка с услуги за събиране и третиране на отпадъци от бита:


За предаване на предаване на НУБА, АКУМУЛАТОРИ – договор с "ЕКОБАТЕРИ“ АД



За предаване на ИУЕЕО и луминисцентни лампи - договор с "ЕЛТЕХРЕСУРС“ АД



За разделно събиране от домакинствата на битови отпадъци от хартия, картон, метал,
пластмаса, стъкло - договор с "УНИВЕРСМЕТАЛ" ЕООД



За разделно събиране на отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни и др., както и
строителни отпадъци от домакинствата – договор с „Променергомонтаж“ АД



За разделно събиране на отпадъци от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло от
търговски обекти, промишлени обекти, административни сгради и физически лица –
договор с “ИННГ“ ЕООД.



За предаване на ИУМПС



За разделно събиране на отпадъци от текстил - договор с "М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА
ТЕКСТИЛ" ООД



За сепариране на ТБО "Теклен дол“- договор с "ЕКО–ТИТАН ГРУП“ АД



За третиране на твърди битови отпадъци и експлоатация на регионално депо за ТБО в м.
Теклен дол - договор с "ЕКО–ТИТАН ГРУП“ АД

- договор с "УНИВЕРСМЕТАЛ" ЕООД

За приемане и обезвреждане на производствени отпадъци на регионалното депо Теклен дол са
сключени договори с производствени предприятия, както следва:


"Електромеханични елементи" АД; гр. Смолян



"ЗММ" ООД, гр. Смолян



"Гамакабел" АД, гр. Смолян



"Амер Спортс България" ЕООД, гр. Чепеларе



"Елитекс" ЕООД, гр. Смолян



"Паро" ЕООД, гр. Смолян



"Робоск" ООД, гр. Смолян



"Албатекс" ЕООД, гр. Смолян



"Арексим Инженеринг" ЕАД, гр. Пловдив



"Микони" ООД, гр. Смолян



"ВиК" ЕООД, гр. Смолян
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"Томов Трейд" ЕООД, гр. Смолян

За приемане и обезвреждане на строителни отпадъци на регионалното депо Теклен дол са сключени
договори, както следва:


"Електромеханични елементи" АД



"Гамакабел" АД, гр. Смолян



ДЗЗД "ПАШМАКЛИ", гр. София



"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД-КЕЦ СМОЛЯН, гр. Пловдив



"БИЛДКОМ БГ" ЕООД, гр. София



"ГРАФЕНА ГРУП" ЕООД, гр. Хасково



"ДИК" ООД, гр. Смолян

Контролът по изпълнението на договорите е възложен на дирекция Строителство, инфраструктура
и околна среда.
Разработване на годишни бюджети и определяне на такса БО
Основна функция за разработване на годишния бюджет и определяне на такса БО има Дирекция
„Финансово - счетоводна дейност и бюджет“, която има функции по разработване и съставянето на
проектобюджет на община Смолян в приходната и разходната му част и неговото изпълнение.
Дирекцията има следните функции в областта на отпадъците: анализира местните данъци и такси,
цени на услуги, наеми и други актове на общинския съвет, свързани с общински приходи,
включително и на такса битови отпадъци въз основа на годишна план-сметка за дейностите по
сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на обществените територии. Дирекция
„Финансово - счетоводна дейност и бюджет“ дава информация на данъчно задължените лица
относно размера на техните задължения за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и
имуществени санкции по ЗМДТ.
Финансирането на услугите и дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, съхранение,
сепариране и обезвреждане на битовите отпадъци, както и отчисленията по Закона за управление на
отпадъците, се осъществява чрез събиране на такса „Битови отпадъци“. Тя се определя в годишен
размер и е заложена в План-сметката за приходите и разходите за поддържане на чистотата,
сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Общината за съответната година.
Дирекция „Финансово - счетоводна дейност и бюджет“ планира бюджета като част от програмата за
управление на отпадъците за участие в процеса на планиране на бюджетните средстваза изпълнение
на програми и стратегии, свързани с управлението на дейностите по отпадъците. Дирекцията, със
съдействието на отдел „Местни приходи“ и Дирекция Строителство, инфраструктура и околна
среда“, разработва проект на годишна план-сметка за управление на отпадъците. За представяне
годишната план - сметка пред общинския съвет, Дирекцията внася доклад. Общинския съвет
одобрява за следващата година: План-сметка за дейностите по събиране, транспортиране,
обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на
териториите на обществено ползва в община Смолян. За края на отчетнатагодина, община Смолян
внася в общинския съвет отчет за изпълнение на план-сметката.
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Таблица 22. Приходите от

ТБО и разходите за дейности по упрвление на отпадъците за

последните 5 години
Година

Приходи

Разходи

2016

2 887 104

3 470 475

2017

3 085 757

2 568 519

2018

3 143 583

2 603 564

2019

3 146 269

3 043 502

2020

3 878 818

4

249 164

Контрол и инспекции
Съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗУО Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице
контролира:
1. дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване,
транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци;
2. дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или
регионални депа;
3. площадките за дейностите с ОЧЦМ;
4. спазването на други изисквания, определени с наредбата по чл. 22 от ЗУО (Наредбата с
която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното,
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни
отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци,
на територията на общината, разработена съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги
по реда на Закона за местните данъци и такси);
5.
изоставянето на битови отпадъци и нерегламентираното им изхвърляне.
Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терените и
последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на територията на
съответната община.
Съгласно чл. 118 кметът на общината по местонахождение на площадката за извършване на
дейности с ОЧЦМ контролира спазването на условията и реда за извършване на дейностите с
ОЧЦМ съобразно своите компетенции. За констатиранитенарушения при проверките за спазване
на условията и реда за извършване на тези дейности кметът на общината уведомява в 14-дневен
срок директора на съответната РИОСВ, като му изпраща всички документи.
ЗУО регламентира също видове контрол, минимална честота на контролните проверки и актове,
които се съставят от контролните органи. Контролът може да бъде разгледан вследните основни
групи:
Документален контрол - проверка на представени документи от задължените лица за спазване на
изискванията на закона и наредбите;
Проверка на място в обектите за спазване на изискванията на закона и наредбите.
Минималната честота на проверките е както следва:
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- поне веднъж годишно се извършва проверка на документите, които се изискват от ЗУО
и подзаконовите нормативни актове по прилагането му на търговците и брокерите на отпадъци и
на лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, и/или извършващи дейности с отпадъци;
- проверката на място е независима от проверката по документи и се осъществява поне
веднъж годишно в мястото на извършване на дейността и в присъствието напроверявания или на
лица, които работят за него. В отсъствието на такива лица проверката се извършва с участието на
поне един свидетел.
Проверките по документи и проверките на място се извършват текущо от общините, като те могат
да бъдат и с по-голяма честота от веднъж годишно. Това зависи най-вече от наличието на
достатъчен брой общински служители, занимаващи се основно с управлението на отпадъците,
както и от броя на подлежащите на контрол юридически лица. За това е от особена важност
общините да имат актуална информация за юридическите лица, подлежащи на контрол на
територията им с цел прецизно планиране на проверките.
От гледна точка на целта на контролната дейност, контролът се ограничава в три групи:
- Текущ контрол – по предварително определен график периодично и превантивно се
извършва на задължените лица по отношение на това дали спазват изискванията на закона и
наредбите;
- Последващ контрол – за установяване от контролните органи дали са изпълнените от тях
предписания качествено и в срок, в случаите, в които са констатирани нарушения на нормативната
уредба;
- Проверки по сигнали – проверки, осъществявани при сигнали за нарушения, подадени от
граждани, юридически лица и институции.
Препоръки от НПУО 2021-2028 за подобряване на общинския контрол по управление на
отпадъците
Националното законодателство ясно разграничава и регламентира отговорностите на институции
на централно и местно ниво по отношение извършването на инспекции и контрол на дейностите с
отпадъци.
Необходимо е общините да изготвят годишен план и годишен отчет за контролната дейност по
отпадъците, които да се одобряват от ръководството на общината, а резултатите от контролната
дейност да се публикуват периодично на интернет страницата за осведомяване на обществеността.
Съгласно НПУО 2021 – 2028 г., за повишаване капацитета на общините за изпълнение нафункциите
с отпадъци и особено за подобряване на контрола е необходимо:
Назначаване на допълнителни служители, вкл. служители, занимаващи се основно с
управление на отпадъците в общинските администрации;
Непрекъснати обучения на общинските служители, включително на новопостъпващи в
сектор отпадъци, като за целта МОСВ може да разработи проекти по различни финансиращи
програми;
Запазване високото ниво на квалификация на служителите, чрез система на обучение в
рамките на МОСВ и различни проекти;
Осигуряване на достатъчно автомобили с цел повишаване мобилността и възможност за
извършване на планирани и внезапни проверки в общинските администрации.
Човешки ресурси за управление на отпадъците
Дейността свързана с околната среда по настоящем се изпълнява от: 5 служители в дирекцията,
като няма такива, които да се занимават само с управление на отпадъците.
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Лицата отговорни за изпълнението на дейностите по управление на отпадъците разполагат с
различна по вид техника за осъществяването на дейностите по управление и контрол при дейности
свързани с отпадъци. Едни от ресурсите са: компютърна техника; служебни телефони; служебни
автомобили; фотоапарати и др.
Провеждат се специализирани обучения на служителите занимаващи се с управление и контрол
по дейностите с отпадъци.
Изводи и препоръки
- В община Смолян няма обособен отдел, който да се занимава само с управлението на
отпадъците.
- Функции в конкретни области от управление на отпадъците имат и други дирекции в
община Смолян, във връзка с финансовото, правното, административното и друго обезпечаване на
политиката за управление на отпадъците;
- По отношение на разработването на годишни бюджети и определяне на такса за
управление на отпадъците, основните функции са възложени на обща администрация, „Дирекция
„Финансово-счетоводна дейност и бюджет“.
- Функциите на структурните звена в общинската администрация осигуряват в голяма
степен възможните с нормативната уредба правомощия.
- Броят на служителите за изпълнение на дейностите както по управление наотпадъците,
така и в останалите дейности в областта на околната среда в община Смолян е недостатъчен за
изпълнение на възложените функции;
- Необходимо е да бъдат назначени допълнителни служители, вкл. служители, занимаващи
се основно с управление на отпадъците в общинските администрации;
- Необходимо е да се запази високото ниво на квалификация на служителите, чрезсистема
на обучение за различни проекти.

VIII.

AНАЛИЗ НА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ

Настоящият анализ има за цел да даде отговор на следните въпроси:
-

-

Каква е ситуацията и предприети ли са действия от страна на община Смолян по
отношение на закриването, рекултивацията и последващият мониторинг на депа за
отпадъци с преустановена експлоатация в т.ч. необходимо ли е изграждането на нови
клетки към вече съществуващото регионално депо;
Необходими ли са допълнителни мерки за изпълнение на изискванията на
националното законодателство относно депата за отпадъци с преустановена
експлоатация.

На национално ниво към настоящият момент няма изградена цялостна информационна база
данни, която да обхваща информацията за старите депа за отпадъци, обхващаща всички
аспекти, както в регионален, така и в местен. За целите на настоящият анализ е ползвана
информация, предоставена от община Смолян, в т.ч. интернет страницата на община Смолян,
доклади, отчети на общината, както и информация от НПУО 2021 – 2028г.
На територията на общината стари замърсявания се получават в резултат:
-

Локални (незаконни) сметища (струпване на всякакъв вид отпадък, най-вече битови
и строителни) около население места. Образуват се периодични и своевременно се
почистват. Една от причините за тяхното образуване е недостатъчната култура и
липса на отговорно отношение от страна на някой недобросъветсни жители на
общината.
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-

Депа за неопасни отпадъци с преустановена експлоатация.

Към настоящият момент на територията на община Смолян няма депо за неопасни отпадъци с
преустановена експлоатация. Депото в местност «Теклен дол» има една запълнена клетка и
свободен капацитет от около 200 000т. Депото е въведено в експлоатация през 2016 г. В
местност Теклен дол има и въведени в експлоатация инсталация за сепариране и инсталация за
компостиране. При отчитане на тенденциите за намаляване на дела на отпадъците за
депониране, в следствие на предприетите мерки (въвеждане в експлоатация на инсталациите
за сепариране и компостиране) остатъчния капацитет на депото е достатъчен.
Изводи и препоръки
На територията на община Смолян има едно общинско депо за отпадъци – в експлоатация,
с достатъчен капацитет.
На територията на община Смолян има действащи инсталация за сепариране и инсталация
за компостиране.
За района на община Смолян периодично се появяват нерегламентирани
замърсявания, които редовно се почистват; тенденцията е към намаляване на такива
замърсявания.

-

IX.

АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СХЕМИ И ФОРМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ; ПЛАНИРАНЕ; ФИНАНСИРАНЕ И
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ И ТАКСИ ЗА УСЛУГИТЕ

Настоящият анализ е разработен с цел да даде отговори на следните въпроси:
-

-

-

Каква е същността на установените схеми за управление на отпадъците - „Разширена
отговорност на производителя“ и „Замърсителя плаща“;
Осигурила ли е общината всички услуги, свързани с битовите отпадъци, които са
ангажимент на общините, произтичащи от националната и местна нормативна уредба;
какви форми на управление и възлагане на отделните услуги прилага при събиране,
извозване и третиране на различни потоци отпадъци;
Кои са източниците и формите на финансиране на битовите отпадъци и относителният им
дял; каква е структурата и събираемостта на приходите от такса битови отпадъци; какви са
направленията на изразходваните финансови средства , в т.ч. за отчисления по ЗУО;
Какъв подход се прилага от общината за определяне на размера на цените и на таксите за
услуги в анализирания сектор; прилага ли общината изключения от общото правило за
определяне на ТБО;

За целите на настоящият анализ е ползвана информация НПУО 2021 – 2028 г., Наредбии
решения одобрени от общински съвет Смолян; заповеди на кмета на общината и интернет
страницата на община Смолян.
Същност на принципите „Замърсителя плаща“ и „Разширена отговорност на
производителя“
Принципът „Замърсителя плаща“ е заложена в договора за създаване на Европейската общност и
най-общо изисква:
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- Причинителят и притежателя на отпадъци да ги управлява по начин, който гарантирависока
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 напродуктите
и услугите;
- Разходите за третиране и транспортиране са за сметка на причинителите и притежателите
на отпадъци
Принципът на схемата за „Разширена отговорност на производителя“ съгласно последните
изменения на ЗУО е набор от мерки, предприети с цел да гарантират, че производителите на
продукти носят финансова отговорност или финансова и оперативна отговорност за управлението
на отпадъците като етап от жизнения цикъл на продукта след превръщането му в отпадък.
В България се прилагат успешно няколко основни схеми за управление на отпадъците в
съответствие с националното законодателство в т.ч.: отговорност на причинителя и притежателя за
образуваните отпадъци при производството на стоки и услуги; разширена отговорност на
производителя относно 6 групи масово разпространени отпадъци; и схема за отговорност на
домакинствата и на другите лица, които генериратподобни на битовите отпадъци;
Схемата за разширена отговорност на производителя (РОП) на национално ниво се прилага
успешно по отношение на 6 групи масово разпространени отпадъци (МРО): опаковки (от 2004 г.);
ИУМПС (от 2005 г.); ИУЕЕО (от 2006 г.); отпадъчни масла и нефтопродукти (от 2006 г.); батерии
и акумулатори (от 2006 г.); и гуми (от 2011 г.). При тази схема, лицата, пускащи на пазара продукти,
които се превръщат в МРО, са задължени по силата на ЗУО и специфичните наредби за постигане
на количествени цели за подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на МРО,
определени в Наредбите за всеки вид МРО. Създадени са и се поддържат съответните публични
регистри на задълженитепо схемата лица. Цените на услугите, свързани с подготовка за повторна
употреба, рециклиране и оползотворяване на МРО се формират изцяло на пазарен принцип при
наличната конкуренция на национално ниво, в рамките на ЕС и СТО за предоставяне на такива
услуги. С оглед на новите европейски цели по отношение на текстилните отпадъци за 2025 г., е
необходимо в схемата да бъдат включен и този отпадъчен поток.
Схема за отговорност на домакинствата и на другите лица, които генерират подобни на битовите
отпадъци се прилага за битовите отпадъци от домакинствата (с изключение на 6 групи МРО) и за
отпадъци, подобни на битовите, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от
домакинствата, но образувани от други източници.Задължени лица са домакинствата и лицата,
които образуват битови отпадъци и подобни на битовите отпадъци. Задължените лица заплащат
такса - битови отпадъци, с приходите от която се финансира функционирането на схемата.
Понастоящем размерътна таксата се определя масово като промил от данъчната оценка/отчетната
стойност на имотите на гражданите, фирмите и институциите, което води до неспазване на
принципа „замърсителят плаща“. През 2017 г. бе приет ЗИД на ЗМДТ, с който бяха въведени нови
основи за определяне на такса битови отпадъци. След няколко отлагания,към настоящия момент за
стартова година на новия механизъм за определяне на такса-битови отпадъци е приета 1.01.2022 г.

Схема за управление на отпадъците
Схема за отговорност на домакинствата и на други лица, които генерират битови отпадъци и
подобни на битови отпадъци
При тази схема задължените лица са домакинствата и лицата, които образуват битови отпадъци и
подобни на битовите отпадъци. Тези лица са отговорни за изхвърлянето, включително разделното
събиране и изхвърлянето на битови отпадъци в определените за целта съдове и места, в
съответствие с принципа „Замърсителя плаща“ – и за заплащането на пълните разходи за услугите
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по временно съхраняване, събиране, транспортиране, третиране на отпадъци, закриване,
рекултивация и последващ мониторинг на депа и съоръженията за битови отпадъци в съответствие
със Закона за местни данъци и такси, ЗУО и наредбите на общините за управление на отпадъците.
За услугите по събиране, извозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или другисъоръжения
и за поддържане чистотата на местата за обществено ползване, данъчно задължените лица на
територията на община Смолян, заплащат такса за битови отпадъци, определена от Общинския
съвет, въз основа на одобрена план - сметка, за разходите по поддържане на чистотата и размера на
таксите за битовиотпадъци, включваща разходи за:
За събиране и сметоизвозване
Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови
отпадъци и други инсталации; включително отчисления по чл. 60 и 64 от ЗУО
Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените
места, предназначени за обществено ползване;

По данни на община Смолян за последните 5 години са както следва:
Таблица 23. Приходите

Година
2016
2017
2018
2019
2020

и разходите на общината за управление на отпадъците

Приходи(лева)
2 887 104
3 085 757
3 143 583
3 146 269
3 878 818

Разходи(лева)
3 470 475
2 568 519
2 603 564
3 043 502
4 249 164

Схема за разширена отговорност на производителя (РОП) относно някой групи МРО
На територията на община Смолян функционира система за разделно събиране на отпадъци; Към
началото на 2021 г. са действащи следните договори за дейности, свързани със системата за
разделно събиране:
 Договор с „Екобатери“АД; за сътрудничество от 01.10.2018г. в областта на разделното
събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА);
 Договор с „Елтехресурс“ за разделно събиране на отпадъци от излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), флуоресцентни и луминисцентни лампи;
 Договор с фирма „Универсметал“ ЕООД, събиране на ИУМПС.
 Договори с фирма „Универсметал“ ЕООД и фирма «ИННГ» ЕООД – разделно събиране на
отпадъци от картон, хартия, метал, пластмаса, стъкло.
 Договор с М-ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ за разделно събиране на отпадъци от
текстил.
През 2020 г. Община Смолян кандидатства пред Оперативна програма Околна среда 2014 – 2020
г. с проект "Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на
територията на Община Смолян и Община Баните" по процедура BGENVIRONMENT-3.002-S1
Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“. Целта на проектно
предложение е подобряване на управлението на отпадъците на общинско ниво и използването им
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като ресурс, чрез реализиране на схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци,
прилагайки принципите на кръговата икономика и използвайки ноу хау от норвежките партньори.
Специфичните цели на проекта са свързани с:
въвеждане на схема за разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци в Община
Смолян и предотвратяване на депонирането на около 100 т. строителни отпадъци първата година
след приключване на дейностите по проекта;
въвеждане на схема за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от излезли от
употреба гуми и предотвратяване на депонирането на около 17 т. отпадъци от излезли от употреба
гуми първата година след приключване на проекта;
въвеждане на схема за разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци
от домакинствата в Община Смолян (обхваща 150 домакинства – предоставяне на компостери);
разработване на модел за генериране и тенденции при оползотворяване на отпадъците в
контекста на принципите на кръговата икономика и повишаване на знанията на целевите групи за
различните предимства на кръговата икономика, ползите за опазване на околната среда, здравето и
живота на населението.
Проектът е в процес на изпълнение.
В периода 2021 г. – 2025 г. дейности по разделно събиране на битови биоразградими отпадъци ще
се изпълнява от „ГЛОБЪЛ КЛИНЪР“ ООД.
Община Смолян имаше сключен договор с организацията по оползотворяване на отпадъците от
опаковки с „Булекопак“ АД. През 01.05.2019 г. договорът е едностранно прекратен по искане на
фирма „Булекопак“АД. Изпратени са писма до останалите организациите по оползотворяване на
отпадъци от опаковки „ЕКОБУЛПАК“АД, „ЕКОКОЛЕКТ“АД, „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“АД, „ЕКО
ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ“АД за сключване на нов договор за разделно събиране на отпадъци от
опаковки на територията на община Смолян, но на този етап от всички организации е получен
отказ.
Изпълнение на мерки при управление на строителните и производствените отпадъци
Дейностите, свързани с управлението на строителните и производствените отпадъци и контрола
върху тях са регламентирани със Закона за управление на отпадъците, Наредбата за управление на
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, както и с общинската
наредба за управление на отпадъците.
Основното количество строителни отпадъци се генерира от дейността на фирми, извършващи
строителна и ремонтна дейност, като през 2020 год. са депонирани 90,42 т.
Производствените отпадъци, които не подлежат на рециклиране и нямат опасни свойства, след
становище от РИОСВ-Смолян по Докладите от основно охарактеризиране на отпадъците се
приемат на Регионалното депо за обезвреждане чрез депониране. През 2020 г. са депонирани 997,50
т. производствени отпадъци.
Предаването и приемането на строителните и производствените отпадъци се извършва въз основа
на писмен договор с лицата, при чиято дейност се образуват отпадъците.
Икономически инструменти и стимули в сектора за управление на отпадъците
Икономическите инструменти в сектора за управление на отпадъците са механизми, въведени от
държавата, които правят по-изгодно за населението и бизнеса да рециклират и оползотворяват
отпадъци, вместо да ги депонират. Най-общо икономическите инструменти могат да бъдат
обединени в няколко групи:
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Такса за депониране на битови отпадъци. Тази група инструменти включва разнообразни
такси за депониране на отпадъци на депа, такси за изгаряне на отпадъци в инсинератори,
както и различни по вид забрани за депониране и изгаряне на отпадъци;
Схеми плащане при изхвърляне. Това са инструменти, при които населението и бизнеса
заплащат за събирането, извозването и третирането на генерираните от тях отпадъци. Тези
схеми са пряко свързани с количеството на генерираните от съответните лица отпадъци,
като те заплащат на кг/чувал/контейнер и т.н.
Схема за отговорност на производителя. Това са схеми, при които производителите и
вносителите на дадени продукти, чиято употреба създава масово разпространени отпадъци,
се задължават за финансиране и организиранена дейностите по оползотворяване на тези
отпадъци;
Банкови гаранции и застраховки – въвеждат се с цел покриване на риска от извършване на
определени дейности, например за трансграничен превоз наотпадъци.

На база на разгледаните в предходната точка схеми и форми за управление на отпадъците в община
Смолян ще бъдат анализирани следните икономически инструменти:



Определяне на такса битови отпадъци в т.ч. постъпления от такса битови отпадъци и
разходите на общината за управление на отпадъци
Обезпечения за покриване на последващите разходи за закриване на депа иотчисления за
депониране (чл. 60 и чл. 64 от ЗУО)

Определяне на такса битови отпадъци в т.ч. постъпления от такса битовиотпадъци и
разход на общината за управление на отпадъци
Възприетият подход за финансиране на дейностите по управление на отпадъците се основава на
принципа „замърсителят плаща”, който се въвежда с такса „Битови отпадъци” за населението, на
основание чл. 62 и чл. 63 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Общинският съвет
определя размера на такса „Битови отпадъци” за дейностите, предвидени със ЗМДТ. Общинският
съвет приема наредба за определянетои администрирането на местните такси и цени на услуги, в
т.ч. и таксата „Битови отпадъци”.
Съгласно действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги в Община Смолян за необходимите средства за заплащане на услугите по събиране,
извозване и обезвреждане на битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на територии
за обществено ползване се събират такси, както следва:
Такса битови отпадъци за жилищните имоти на физически и юридически лица,намиращи се на
територията на гр. Смолян за 2021 г. е както следва:
1.1. На база данъчна оценка на имота
Общо 3,9 промила, включително:

2.

-

За събиране и сметоизвозване – 1,5 промила

-

Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа
за битови отпадъци и други инсталации; включително отчисления по чл. 60 и 64 от
ЗУО – 1,05 промила

-

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 1,35 промила

Такса битови отпадъци на нежилищни имоти на физически и юридически лица:
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2.1. На база данъчна оценка на имота за физическите лица и на база на по-ниската стойност
между данъчната оценка и отчетната стойност за юридическите лица
Общо 4,4 промила, включително:

3.

-

За събиране и сметоизвозване – 1,72 промила

-

Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа
за битови отпадъци и други инсталации; включително отчисления по чл. 60 и 64 от
ЗУО – 1,22 промила

-

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 1,46 промила

Такса битови отпадъци за жилищни имоти на физически и юридически лица , намиращи
се на територията на останалите населени места в община Смолян за 2021 г., както
следва:
3.1. На база данъчна оценка на имота
Общо 4,6 промила, включително:

4.

-

За събиране и сметоизвозване – 1,72 промила

-

Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа
за битови отпадъци и други инсталации; включително отчисления по чл. 60 и 64 от
ЗУО – 1,22 промила

-

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 1,66 промила

Такса битови отпадъци за нежилищни имоти на физически и юридически лица на
територията на останалите населени места в община Смолян
Общо 5,1 промила, включително:

5.

-

За събиране и сметоизвозване – 1,94 промила

-

Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа
за битови отпадъци и други инсталации; включително отчисления по чл. 60 и 64 от
ЗУО – 1,4 промила

-

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 1,76 промила

Такса битови отпадъци за жилищни имоти на физически и юридически лица, намиращи
се на територията на к.к. Пампорово за 2021 г., както следва:
5.1. На база данъчна оценка на имота
Общо 5,3 промила, включително:
-

За събиране и сметоизвозване – 2,1 промила
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6.

-

Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа
за битови отпадъци и други инсталации; включително отчисления по чл. 60 и 64 от
ЗУО – 1,5 промила

-

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 1,7 промила

Такса битови отпадъци за нежилищни имоти на физически и юридически лица на
територията на останалите населени места в община Смолян
Общо 5,6 промила, включително:

7.

-

За събиране и сметоизвозване – 2,16 промила

-

Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа
за битови отпадъци и други инсталации; включително отчисления по чл. 60 и 64 от
ЗУО – 1,54 промила

-

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 1,9 промила

За жилищни и нежилищни имоти с установено ползване на определени съдове, на база
подадено заявление - декларация
За ползване на контейнер Бобър – годишно – 4500 лева

За имоти, намиращи се извън границите, в които общината е организирала събиране и извозване на
битовите отпадъци се събират следните такси:
-

За застроени имоти: такса за ползване на депо, такса за събиране и транспортиране
на отпадъци и такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

-

За незастроени имоти: такса за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване

В община Смолян, такса битови отпадъци не се дължи в пълен размер за:
1

2

Имоти, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация по реда
на Наредба №2 за определянето на администриранетона местните такси и цени на
услугите в община Смолян;
За бюджетни структури, финансирани от общинския бюджет на община Смолян

Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове
храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните
вероизповедания в страната.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН | 2021 – 2028 Г.
Таблица 24. приходите

от такса битови отпадъци на територията на община за периода 2016 –

2020 г.
Година
2016
2017
2018
2019
2020

Приходи
2 887 104
3 085 757
3 143 583
3 146 269
3 878 818

Разходи
3 470 475
2 568 519
2 603 564
3 043 502
4 249 164

Обезпечения за покриване на последващите разходи за закриване на депа иотчисления
за депониране (чл. 60 и чл. 64 от ЗУО)
Обезпечения по чл.60 от ЗУО
Те се правят за всеки тон депониран отпадък. Целта на обезпеченията е в периода на експлоатация
на съответното депо да се акумулира финансов ресурс, който собственикът на депото да използва
за неговото закриване и рекултивация, след изчерпване на капацитета му. Задължението за
обезпеченията по чл.60 се отнася и за общините, в случаите, в които те се явяват собственици на
депо за отпадъци, независимодали става въпрос за битови, строителни или опасни отпадъци, като
обезпеченията не могат да бъдат под формата на банкова гаранция. В случаите, в които дадено депо
за отпадъци се използва от няколко общини на регионален принцип, обезпеченията се внасят
пропорционално на количествата депонирани отпадъци. Важно е да се подчертае, ченатрупаните
средства остават притежание на собственика на депото.
Когато собственик на депото е община, обезпечението е под формата на месечни отчисления в
банкова сметка за чужди средства на РИОСВ, на чиято територия се намира депото, или месечни
отчисления в банкова сметка със специалнопредназначение, блокирана за периода до приключване
и приемане на мерките по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото, с
изключение на случаите, когато еразрешено тяхното ползване.
Собственикът на депото превежда до последно число на текущия месец определените месечни
вноски по обезпечението за предходния месец. При забавяне на преводите по банковата сметка се
дължи законната лихва за всеки просрочен ден, но не повече от 20 на сто от дължимата/остатъчната
сума. В същия срок собственикът на депото представя на компетентния орган информация за
депонираните количества отпадъци за предходния месец. Дължимите суми за невнесени
обезпечения се определят с акт за установяване на публично държавно вземане, издаден по реда на
чл. 166 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс от директора на РИОСВ, на чиято
територия се намира депото.
В случай, че събраните средства в сметката са недостатъчни за приключване на дейностите по
закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото, собственикът на депото
осигурява остатъка от средствата.
Когато след приключване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи наплощадката
на депото останат средства на общината в сметката в РИОСВ, същитеподлежат на възстановяване
на общината за извършване на дейности по управление наотпадъците.
Отчисления по чл.64 от ЗУО
Тези отчисления се правят за всеки тон депонирани отпадъци. Натрупаните средства серазходват 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
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актове по прилагането му. Средствата могат да бъдат разходвани за извършването на последващи
разходи, свързани с изградените съоръженияи инсталации за оползотворяване на битови отпадъци.
Отчисленията се превеждат от собственика на депото ежемесечно по банкова сметка за чужди
средства на РИОСВ, на чиято територия се намира депото. Целта на отчисленията като
икономически инструмент е да стимулират общините да намалят количествата на депонираните
отпадъци за сметка на рециклираните и оползотворени отпадъци и да се натрупат средства за
изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъците. В случаите, в които дадено депо за
отпадъци се използва от няколко общини на регионален принцип, то отчисленията се внасят
пропорционално на количествата депонирани отпадъци.
С последните изменения на Наредбата от 2020 г., размерът на отчисления по чл. 64 от ЗУО за
регионални депа за неопасни отпадъци за всеки тон депониран е:
 (изм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2020 г. - 69 лв./т;
 (нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2021 г. - 82 лв./т;
 (нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2022 г. и всяка следваща година - 95 лв./т;
За депа за неопасни и/или инертни отпадъци (когато отпадъците са от строителство и разрушаване),
размерът на отчисленията по чл. 64 от ЗУО за тон депониран отпадък са:
 (изм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2020 г. - 69 лв./т;
 (нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2021 г. - 82 лв./т;
(нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) за 2022 г. и всяка следваща година - 95 лв.
Промените в Наредба от 2020 г. имат за цел да се намали финансовата тежест върху общините,
които следва да ги заплащат и нямат налична към момента изградена инфраструктура за третиране
на отпадъците.
Изводи и препоръки
 В община Смолян, подхода за определяне на такса битови отпадъци се извършва въз основа
на чл.20 и чл.21 от ЗМДТ - данъчна оценка на имота, както и на база количество отпадъци
– като брой обслужени съдове – контейнер Бобър;
 През последните четири години приходите са по-ниски от разходите за дейността по
управление на отпадъците
 Дейностите, подпомагани от общината на принципа „разширена отговорност на
производителя” са обхванати изцяло от системата за разделно събиране на МРО на
територията на общината.;
 Финансирането на дейностите с отпадъците, се извършва и посредством въведените
отчисления, които общината заплаща по реда на ЗУО.
 Създадена е системата за разделно събиране и оползотворяване на растителни, хранителни
и други биоотпадъци в общината
 Необходимо е разработване и внедряване на информационна система за докладване на
информацията за управление на битовите отпадъци в общината;
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X.

АНАЛИЗ НА ИНФОРМИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО
ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Анализът е разработен с цел да даде отговор на следните въпроси:
-

Какъв е информационния подход в информационно-разяснителната политика на общината
във връзка с дейностите по управление на отпадъците;
Информационни и разяснителни дейности и привличане на обществеността;
Използвани методи и форми за предоставяне на информация на гражданите и фирмите
относно предоставяните от общината услуги в областта на управлението на отпадъците;

Планиране и предприемане на действия за информиране на обществеността и бизнеса
относно управлението на отпадъците в общината
Съгласно нормативните документи на общината, функциите свързани с информиране на
обществеността за дейността и услугите на община Смолян в областта на управлението на
отпадъците сред гражданите са регламентирани в следните документи:
Устройствен правилник на общинската администрация
Този правилник урежда организацията и дейностите на общинската администрация, която е
регламентирана от действащите закони и подзаконови нормативни актове. Дирекциите, отделите и
секторите са структурни звена на ръководство, координация и контрол в съответните сфери от
работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените
правомощия и функции, определени нормативни актове и устройствения правилник на общината.
Дирекция „Строителство, инфраструктура и околна среда“ участва в разработването,
актуализирането и изпълнението на стратегии, програми, нормативни документи свързани с
управлението на дейностите по отпадъците, включително и на дейностите по предоставяне на
информация за обществеността и бизнеса.
Секретарят на общината отговаря за дейностите на общинската администрация, документооборота
в общината и общинския архив, работа с молби, жалби, сигнали и предложения на граждани и
юридически лица.
За информиране на гражданите и обществеността относно управлението на отпадъцитена сайта на
общината се публикуват решения и протоколи от заседания на общинския съвет чрез интернет
страницата на общината и чрез средствата за масово осведомяване. Община Смолян осигурява
информация във връзка с актове на общинския съвет, чрез публикуване на нормативни документи
(включително тяхната актуализация), приемани от Общинския съвет на община Смолян.
Представители на общинската администрация провеждат и срещи с граждани за изясняване на въпроси
в техните жалби, предложения и мнения. Администрацията изпълнява и всички задължения във
връзка с информиране на обществеността за проекти, получили финансиране от национални
оперативни програми.
Форми за предоставяне на информация относно управлението на отпадъците в община
Смолян
Основен партньор в информирането на обществеността за състоянието на околната среда в
общината са местните медии. Периодично се провеждат информационни кампании, свързани с
определени дати или събития на национално ниво. Осигурена е постоянна телефонна връзка с
общината за сигнали, засягащи състоянието на околната среда.
Опазването на околната среда изисква да бъдат осъществявани както обмен на информация, така и
сътрудничество с редица регионални органи на централни ведомства като РИОСВ – Смолян,

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН | 2021 – 2028 Г.

РИОКОЗ – Смолян, РУГ, ГЗ и други. Особено добро взаимодействие и сътрудничество съществуват
между общината и РИОСВ – Смолян. В решаването на много екологични проблеми се търси
съдействието и на РИОКОЗ – Смолян и РУГ – Смолян.
Информация за управление на отпадъците се разпространява и чрез публикуване на съобщения на
информационно табло. Сигнали от обществеността за нередности по всички наредби и закони се
приемат от информационен център на Община Смолян, както и на официалните телефони на
общината.
Изработват се информационни материали за събиране на опасни отпадъци от домакинства и
графици и информация за отпадъците от опаковки, които се предоставят на населението.
Допълнителен обмен на информация се осъществява и чрез привличане на местни медии, които да
подпомогнат за информационното образование на населението.
Образованието и комуникацията с участниците в дейностите по управление наотпадъците е
изключително важни за:
-

Предоставяне на информация относно политиката по управление на отпадъците;
Получаване на информация, обратна връзка и подкрепа от участниците вуправлението
на отпадъците;
Подпомагане на формулирането, обсъждането, приемането, прилагането на дейности,
засягащи финансирането и възстановяването на разходите;

Провеждат се информационни кампании със служители на общинската администрация с цел обмен
на информация с населението и лицата от частния сектор. При провеждане на кампании се
разпространяват информационни материали (листовки, дипляни) сред населението, свързани с
различни групи отпадъци.
С цел предоставяне на информация на населението за системата за управление на отпадъците на
интернет страницата на общината се публикува информация относно:
-

Стратегии, програми, общински наредби и други документи, свързани с управлението на
отпадъците;
Сметосъбиране и сметоизвозване, фирми извършващи дейността, адрес иконтакти;
Протоколи от редовни заседания на общински съвет, в които се дава информация за
развитието на проекти, промени в местното законодателство;
Заповеди на кмета, даващи информация за обществени услуги и дейности натериторията
на общината;
Постъпили уведомления за инвестиционни предложения, решения на директорана РИОСВ
Смолян, за преценка необходимостта от ОВОС, ЕО и др.

Община Смолян отчита следните изпълнение действия във връзка с провеждане на информационни
кампании за периода 2016 – 2020 г.:
 Предоставена е информация /писмено/ на всички кметове на населени места, за
организиране на разяснителни кампании за въвеждане на разделно събиране на отпадъци с цел
намаляване количествата на отпадъците предназначени за депониране.
 На сайта на община Смолян са публикувани информационни материали и съобщения: за
излезли от употреба гуми; за излезли от употреба, спрени от движение или бракувани моторни
превозни средства; за управление на потока от строителни отпадъци; за разделно събирани
отпадъци от електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО и НУБА“/; разделно събирани
отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и др. на територията
на гр. Смолян.
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През 2020 г. е проведена работна среща между представители на собствениците на търговски обекти
и хотели в Община Смолян относно постигане на целите за разделно събиране на рециклируеми
фракции. Проведени се срещи с представители на центровете за гуми относно задълженията по ЗУО
за третиране на ИУГ и ИУМ.
През 2020 г. Община Смолян кандидатства пред Оперативна програма Околна среда 2014 – 2020 г.
с проект „Въвеждане на добра практика за намаляване количеството на депонираните отпадъци и
повишаване информираността и капацитета за рециклиране в община Смолян“ по процедура
BG16M1OP002-2.009 - Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на
отпадъците. Изпълнението на проекта ще доведе до:
Намаляване количеството депонирани отпадъци и съответно увеличение на дела на
рециклираните отпадъци;
Повишаване на осведомеността и общественото самосъзнание и утвърждаване на модел на
отговорно гражданско поведение за спазване на споменатата йерархия за управление на отпадъците.
В рамките на проекта ще се проведе 1 бр. цялостна информационна програма за установяване на
нов модел на поведение за предотвратяване образуването на битови отпадъци на тема „Намаляване
на количеството депонирани отпадъци, чрез високоотговорно поведение“, както и множество
дейности за популяризиране на резултатите от проекта на национално ниво.
Мерки за информиране на обществеността в община Смолян могат да бъдат:
-

образователни кампании в детски градини и училища

Поради предлагането на опаковани стоки, навикът „използвам и изхвърлям“ изглежда абсолютно
естествен и нормален за децата, ако родителите или преподавателите в училище не им кажат, че
опаковките трябва да бъдат разглеждани като рециклируеми материали. Поради тази причина е
целесъобразно в училище да бъдат въвеждани учебни предмети по управление на отпадъците –
например домашни занятия или писане на съчинения относно управлението на отпадъците,
създаване на скулптори от рециклируеми материали на тема отпадъци, прожектиране на кратки
филми и др.
-

кампании за информиране на обществеността

Необходимо е да бъде повишена информираността на населението относно ползите от разделно
събиране на отпадъци и популяризиране на информация сред обществеността посредством
провеждане на обществени кампании във вестници, радиото или телевизията.
Участие на обществеността в процесите за взема не решения по въпроси, свързани с
управлението на отпадъците
Община Смолян изпълнява всички ангажименти за информиране и консултации с
обществеността, произтичащи от екологичното законодателство. Общината привлича
обществеността за взимане на решения по изготвяне на планове и програми и по инвестиционно
предложения на територията на общината чрез процедурите по ОВОСи ЕО. Информацията от тях
се оповестява на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на
общината.
В същото време в общината няма изградена регулярна система за мониторинг (например чрез
регулярни социологически проучвания) на мнението на гражданите, относно дейностите за
отпадъци и удволетвореността на обществеността и заинтересованите лица от резултатите, с
услугите относно битовите отпадъци
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Изводи и препоръки
Община Смолян изпълнява всички ангажименти за консултации с обществеността,
произтичащи от екологичното законодателство. Общината привлича обществеността за вземане на
решения по изготвяне на планове и програми,инвестиционни предложения .
Голяма част от информацията за областта на управлението на отпадъците в община Смолян
се публикува на интернет страницата на общината;
За информиране на обществеността се провеждат регулярни информационни кампании,
организирани и финансирани от организациите по оползотворяване, коитоработят на територията
на общината
За подобряване на резултатите при управление на отпадъците са необходими мерки за
повишаване на информираността и мотивацията на различните социални групи граждани и на
бизнеса.
Препоръчва се отделяне на бюджет за провеждане на общинската информационна
разяснителна политика за опазване на околната среда, в частност управлението на отпадъците.
Възможните действия включват:
Системно информиране на общественоста чрез местните медии за всички предстоящи
действия, програми и проекти, касаещи управлението на отпадъците.
Издаване и разпространение на информационни материали за популяризиране на
предприетите действия.
Обучение на учещи в училища и детски гадини
Обучение на общински служители.
Организиране на посещения на обекти, съоръжения и инсталации, свързани с третирането
на отпадъците от ученици и членове на младежки клубове.
Подготовка и разпространение на материали, насърчаващи минимизирането,
рециклирането и оползотворяването на отпадъците, включително хранителни отпадъци и
повторната употреба на опаковките.
Организиране на акции за пролетно и есенно почистване и озеленяване на районите в и
около училищата и детските градини.
- Провеждане на обществено обсъждане на програмата за управление на отпадъците.
- Създаване на обстановка на партньорство между бизнеса, обществеността и общинската
администрация за по-ефективно решаване на проблемите.
Подобряване на работата между общинската администрация и неправителствените
организации в областта на управление на отпадъците.

XI.

АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННОТО
ОТПАДЪЦИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ С ТЯХ

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

ЗА

Целта на анализа е да представи информация относно:
-

-

Какви са изискванията на нормативната уредба във връзка със събирането и предоставяне
на информация за отпадъци от страна на общината;
Създадена ли е необходимата организация в общината за събиране, обработване и
предоставяне на информация както във връзка с нормативнитеизисквания, така и за
ефективни анализи и вземане на решения за управлениена отпадъците;
Какви са основните проблеми свързани с информационното обезпечаване на управлението
на отпадъците;
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Нормативни изисквания за събиране и предоставяне на информация
Основните документи, регламентиращи събирането и информацията за отпадъци са разписани в
ЗУО и Наредба №1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация с
отпадъци.
В Глава четвърта от ЗУО са регламентирани задълженията на общините във връзка с
информационното обезпечаване и управлението на отпадъците. Кметът на общината организира
събирането на данни и предоставя информация на Националния статистически институт (НСИ),
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), съгласно изискванията на Наредбата за реда и
образците, по които се предоставя информация за дейности с отпадъците, както и реда за водене на
публични регистри.
С наредба №1 от 4 юни 2014 г. се определят:
1. редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците;
2. редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците;
3. редът за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара продукти, след
употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
4. редът за водене на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО);
5. изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци.
Задължени лица по наредбата са:
1. лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или опасни отпадъци, с
изключение на отпадъците, образувани от домакинства, търговските иадминистративните сгради;
2. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и
съхраняване и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци;
3. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и
съхраняване и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци;
4. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и
съхраняване и/или третиране на масово разпространени отпадъци;
5. лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуватмасово
разпространени отпадъци;
6. организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията сииндивидуално
по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО;
7. регионални сдружения за управление на отпадъци;
8. лицата, извършващи дейности като търговец и/или брокер на отпадъци;
9. лицата, чиято дейност е свързана с временно съхраняване на отпадъци от живак по чл. 14,
параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г.
относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (ОВ, L 137/1), наричан по-нататък
"Регламент (ЕС)2017/852";
10. лицата, чиято дейност е свързана с преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване на отпадъци
от живак по чл. 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/852;
11. производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци съгласно актовете на
Европейската комисия, приети всъответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО, или
съгласно критерии, определени с наредба на министъра на околната среда и водите по чл. 5, ал. 2 от
ЗУО;
12. лицата, при чийто производствен процес се образува вещество или предмет, определено като
страничен продукт с мотивирано решение на министъра на околната среда и водите по чл. 4, ал. 2
от ЗУО.
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Събиране и обработване на информация
Основните направления на дейностите по управление на отпадъци в община Смолян, които са
идентифицирани по време на изготвянето на анализа на информационната система, могат да се
групират по следния начин:
Предварително планиране;
Последващо планиране;
Договори и дейности по договорите;
Събиране и транспортиране на отпадъци;
Поддържане на чистотата на територията на общината;
Третиране и обезвреждане на отпадъци;
Разделно събиране на масово разпространени отпадъци;
Организация и контрол по изпълнение на дейности;
Проучване, проектиране и изграждане на съоръжения и рекултивация на депа

-

Посочения по-горе списък е показателен, че управлението на отпадъците на територията на
общината обхващат множество процеси, които се извършват от различни структурни звена в
администрацията и от фирми, извършващи дейности с отпадъци.
Информационното обезпечаване по въпроси с управлението на отпадъците в община Смолян се
извършва чрез изготвяне и предоставяне на годишни отчети на Програмата за управление на
отпадъците. Основната информация за отпадъците се осигурява от Дирекция „Строителство,
инфраструктура и околна среда“, към която се подават отчети относно дейноститепо сметосъбиране
и сметоизвозване. Информацията най-малко съдържа:
Количества на събрани и извозени отпадъци от системата за организираносметосъбиране
на смесени битови отпадъци на територията на общината;
Количество на извозените отпадъци образувани по почистване на улиците,тротоарите и
други площи за обществено ползване;
Ежегодна справка за разположението и количеството на съдовете за събиране наотпадъците;
Ежегодни справки за предоставените услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на
отпадъци, съгласуване на графици за извършване на услугите.

-

Информацията за отпадъците се осигурява и от фирми, с които са сключени договори за извършване
на услугите по управление и третиране на специфични потоци отпадъци, както следва:








Договор с „Елтехресурс“ за разделно събиране на отпадъци от излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), флуоресцентни и луминисцентни лампи
Договор с „Екобатери“АД, - разделното събиране на негодни за употреба батерии и
акумулатори (НУБА)
Договор с „ М – ТЕКС рециклиране на текстил“ ООД - за разделно събирани отпадъци от
обувки и текстил.
Фирма «Универсалметал» ЕООД , – /ИУМПС/, черни и цветни метали
Фирма «Универсалметал» ЕООД – разделно събиране от домакинствата на отпадъци от
хартия, картон, пластмаса, стъкло, метали
Фирма „Променергомонтаж“ АД – разделно събиране на отпадъци от домакинствата, в т.
ч. едрогабаритни и др.
Фирма «ИННГ» ЕООД – кол. хартия, картон, пластмаса, стъкло и мет. опаковки от
търговски обекти, административни сгради,производствени сгради и физически лица.

На база постъпила информация от подадените отчети, общинската администрация:
-

Събира и систематизира получената информация;
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-

Обработва и обобщава данните, свързани с изпълнението на договорите с фирмите,
извършващи дейности с отпадъци;
Изготвя информационни справки, доклади, становища и др.

В община Смолян няма вътрешноведомствена уредба на информационно обезпечаване в областта
на управлението на отпадъците. Звената, които изпълняват функциите,свързани с управлението на
отпадъците поддържат самостоятелни различни информационни бази данни, съобразно
необходимата им за изпълнение и управление на конкретните функции, които са им възложени.
Обменът на информация се извършва на база документооборот, на хартиен носител или по
електронен път.
За правилното планиране на дейностите по управление на отпадъците е необходима пълна и
коректна информация за количествата и състава на образуваните отпадъци в общината, както и
ефективна комуникация между всички участници в регионалното управление на отпадъците.
Изводи и препоръки
-

-

-

-

XII.

Общината, съгласно Наредба №1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците по които се предоставя
информация с отпадъци е определена като задължено лице, което следва да предоставя
информация, свързана с управлението на отпадъците;
Създадената организация за събиране, обработване и предоставяне на информация във връзка
с нормативните изисквания е ефективна за изготвяне на анализи и вземане на решения за
управление на отпадъците.
Необходимо е да се увеличи обемът на информацията, която се събира в общината, например
информация за обектите, които генерират големи количества хранителни биоотпадъци, както
и за зелени площи в населените местаи квартали от които се генерират зелени отпадъци. В
събиране на информацията могат да се включат и обектите на територията на общината,
които събират разделно МРО;
Основен проблем е събирането на информация от лицата, които извършват дейности по
управление на отпадъци самостоятелно. Това са лица, които са сключили договори с фирми
и/или организации и предават отпадъците си директно на тях. Тези отпадъци влияят върху
дейността на общината, тъй като прилипса на информация за тях не може да се определи
точно количество на образуваните отпадъци. В този случай при изчисляване на целите,
същите няма да бъдат точни и коректни. Към момента тези лица не са задължени да
предоставят информация на общината.

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГНОЗИ ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Прогнозата на количеството образувани битови отпадъци в общината за периода 2021 –2028 г. в
община Смолян е изготвена въз основа на два компонента:
- Брой на населението и демографска прогноза на 2021 – 2028 г.
- Норма на натрупване на отпадъци на 1 жител;
Брой на население и демографска прогноза
Демографската прогноза за населението на община Смолян в периода 2021 – 2028 г. е изготвена на
база информация от НСИ, въз основа на данните за населението на общината за последните години
от 2016 – 2020 г. и официална демографска прогноза наНСИ за броя на населението в област Смолян
за периода до 2035 г. (при хипотеза на конвергентност). В следващата таблица е представен броят
на населението на община Смолян за периода 2016 – 2020 г., според данни на НСИ.
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Население на община Смолян за периода 2016 – 2020 г.

Община
Смолян

2016

2017

2018

2019

2020

37607

37057

36475

35829

35288

Източник: НСИ
Съгласно данни на НСИ, в община Смолян за предходните 5 години се наблюдаватенденция на
постоянно намаляване на населението. За предходни 5 години (периода 2016 – 2020 г.) населението
на общината е намаляло с 2319 лица. Средно населението на общината намалява с 464 лица на
година.
Към настоящия момент, относителният дял на населението на община Смолян, спрямо населението
на област Смолян е 34,6 %. При спазване на сегашната демографска ситуациясе очаква населението
на община Смолян през следващите години да продължи плавнода намалява.
В следващата таблица е представена информация относно официалната прогноза за населението на
НСИ за област Смолян за периода 2020 – 2035 г., както следва:
Демографска прогноза за населението на област Смолян за периода 2020 - 2035
година

2020

2025

2030

2035

Област Смолян

103230

95270

87178

85928
Източник: НСИ

За периода 2020 – 2035 г. населението на област Смолян се очаква да намалее със 17302 лица или с
около 1,1 % на година, т.е. населението на областта следва да намалява средно с 1081 лица годишно.
Позовавайки се на горната статистика за населението на община Смолян за периода 2021 – 2028 г.,
получаваме:
Демографска прогноза за населението на община Смолян за периода 2021 - 2028

население

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

34900

34517

34137

33782

33410

33076

32712

32352

Прогнозна норма на натрупване
Нормата на натрупване представлява средното годишно количество образувани битовиотпадъци,
които се падат на един жител. Тази норма се изчислява при определяне на потенциала за образуване
на битовите отпадъци в дадена административна единица.
По данни на Евростат в повечето страни домакинствата образуват от 60% до 90% от битовите
отпадъци, като останалите се образуват от търговски източници и административни единици.
Изчислената прогнозна норма на натрупване е изчислена въз основа на следните допускания:
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Налични данни: използвани са данни за населението на общината по данни на НСИ за
периода 2016 – 2020 г., данни за нормата на натрупване за периода 2016
-2020 г., изчислени на база на населението и общите количества образувани битови отпадъци
в община Смолян по години;
Използвани данни за прогнозата: брой на населението и демографска прогноза за
периода 2021 – 2028 г., посочени в предходната таблица; Норми на натрупванеза периода 20162020 г., изчислени на база на броя на населението и общите количества образувани битови
отпадъци в община Смолян по години;
Хипотеза на прогнозата: определяне на средната норма на натрупване на жител на
година на общината; Норма на натрупване на отпадъците, като функция на икономическото
развитие; намаляване на ръста на нарастване в следствие на мерките за предотвратяване
образуването на отпадъци.
В следващата таблица е представена информация за нормата на натрупване, съгласно данни от НСИ
за населението и количеството отпадъци в община Смолян за периода 2016 – 2020 г. в община
Смолян:
Норма на натрупване на битови отпадъци за периода 2016 - 2020 г.
година

2016

2017

2018

2019

2020

кг/жител/год

430,34

388,75

423,43

432,75

461,48

Определяне на норма на натрупване на жител на година
Средната норма на натрупване на жител на община Смолян се определя чрез екстраполация на
нормата на натрупване за 2020 г. при увеличение от 1% годишно.
Това увеличение се обосновава от нарастващия икономически растеж, който е основен фактор за
нарастването на крайното потребление на домакинствата и съответно на количеството образувани
битови отпадъци. В същото време, процентът не е по-висок, тъй като се очаква мерките по
предотвратяване образуването на отпадъци да бъдат възпиращ фактор.
В съответствие с горната обосновка, прогнозната норма на натрупване в община Смолян по години
за периода 2021 – 2028 г. е както следва:
Прогнозна норма на натрупване за периода 2021 – 2028 г.
година

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

кг/жител/год

466,09

470,75

475,45

480,20

484,45

489,29

494,89

499,84

Прогнозни количества битови отпадъци
Прогнозата на количествата образувани отпадъци е определена като произведение на броя на
прогнозното население и прогнозната норма на натрупване, представено в следващата таблица:
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Прогнозни количества отпадъци за периода 2021 – 2027 г.
година

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

тона

16266,54

16248,87

16230,43

16222,12

16177,12

16183,75

16188,84

16170,62

За изчисление на прогнозния морфологичния състав на отпадъци са извършени следните
допускания: морфологичния състав остава постоянен, а количествата от всеки вид отпадък
се променят в зависимост от промяната на нормата на натрупване и броя на населението.
Резултатите от прогнозата са представени в следващата таблица:
Прогнозен морфологичен анализ на отпадъци в община Смолян
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

количество

16266

16249

16230

16222

16177

16183

16188

16170

хранителни

2084,26

2081,92

2079,62 2077,31 2072,70

2070,27

2070,27

2069,19

хартия

1123,54

1122,28

1121,05 1119,80 1117,32

1116,01

1116,01

1115,43

картон

1595,76

1593,97

1592,21 1590,44 1586,91

1585,05

1585,05

1584,23

пластмаса

2230,81

2228,30

2225,85 2223,37 2218,44

2215,84

2215,83

2214,69

текстил

1628,30

1675,29

1673,45 1671,58 1667,88

1665,92

1665,92

1665,06

16,28

16,26

16,25

16,23

16,19

16,17

16,17

16,17

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

504,78

504,22

503,66

503,10

501,99

501,39

501,39

501,13

градински

1025,85

1024,70

1923,57 1022,43 1020,16

1018,96

1018,96

1018,43

дървесни

423,36

422,89

422,42

421,95

421,02

420,52

420,52

420,31

стъкло

928,15

927,11

926,08

925,05

923,00

921,92

921,92

921,44

метали

716,46

715,66

714,87

714,07

712,49

711,66

711,66

711,29

Инертни > 4 см

293,10

292,77

292,45

292,12

291,47

291,13

291,13

290,98

опасни

455,93

455,42

454,92

454,41

453,40

452,87

452,87

452,64

други

1058,42

1057,22

1056,06 1054,88 1052,54

1051,31

1051,31

1050,76

гума

кожа

ситна фракция <
4 см

2228,31

2215,83
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2230,81

2225,85 2223,37 2218,44

2215,84

2214,69

Съгласно изготвените прогнози за морфологичния анализ в следващата таблица е направена
прогноза за количествата биоразградими отпадъци в общината до 2028 г., както следва:
Прогноза за количествата биоразградими отпадъци

година

2022

2023

2024

34900

34517

34137

33782

585.51

584.29

582.91

Хранителни т/год

211.84

211.4

Градински т/год

350.18

Дървесни т/год

население, бр.
общо биоотпадъци ,
т/год

2021

2025

2026

2027

2028

33410

33076

32712

32352

581.56

580.06

578.69

577.07

575.42

210.9

210.41

209.87

209.37

208.79

208.19

349.45

348.63

347.82

346.92

346.11

345.13

344.15

23.49

23.44

23.38

23.33

23.27

23.21

23.15

23.08

6,06

6,12

6,18

6,23

6,28

6,33

6,38

6,43

10,023

10,12

10,21

10,30

10,38

10,46

10,55

10,63

норма на
натрупване
хранителни
отпадъци кг/ж/год
норма на
натрупване
градински/дървесн
и кг/ж/год

За целите на програмата е необходимо и изготвяне на прогнози, които са от типа целевипрогнози,
например разделното събиране на отпадъци по източници.
На първо място, това е прогнозиране на количествата рециклируеми отпадъци от хартия и картон,
пластмаси, метали и стъкло. При изготвяне на анализа са отчетени данните от съществуващата
ситуация относно отделените отпадъци на територията на РСУО от хартия и картон, метали,
пластмаса и стъкло от община Смолян за периода 2016 – 2020 г.)
Прогноза на количествата рециклируеми отпадъци от хартия и картон, пластмаси, метали
и стъкло
година

2017

2018

2019

Хартия и картон

285,36

394,02

349,64

Пластмаса

505,58

740,06

757,64

720,20

Метали

303,58

282,22

466,26

425,86

2020
467,13
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Стъкло

60,32

117,08

160,16

209,44

Източник: Община Смолян
Прогнозните количества за отделените отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъклои метали за
територията на община Смолян е извършено на база процентното увеличение наблюдавано през
годините, като за базова година се приема 2020 г. и е кактоследва:
Прогнозни отсортируеми количества от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло
година

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

616,63

813,93

1074,38

1418,18

1871,86

2470.85

3261,47

4305,14

813,82

919,62

1041,00

1178,41

1333,96

1510,04

1709,36

1934,60

Метали

500,06

536,31

575,19

616,89

661,61

709,57

761,01

816,18

Стъкло

230,38

253,01

278,31

306,14

336,75

370,42

407,46

448,20

Хартия и картон

Пластмаса

В обхвата на програмата за управление а отпадъците са изготвени и следните прогнози:
Прогноза за видовете отпадъци, които могат да бъдат предотвратени
Предотвратяване още във фазата на проектиране т.е преди производството
Образуването на отпадъци може да бъде предотвратено още в производствения етап чрез
подобряване на ресурсната ефективност, използване на процеси, при които се генерират по-малко
отпадъци и разработването на иновации в продуктите и услугите. Предотвратяването по време на
дизайна означава да се предприемат мерки още във фазата на взимане на техническите решения при
проектирането. Това включва не само еко-дизайн на продуктите, но и стратегическо развитие от
гледна точка на стратегическите показатели, позиция на пазара, планиране на разходи и пр., както
и използване на материали, използващи по-малко материали.
През етапа на дистрибуция отпадъците могат да бъдат предотвратени, например чрез добро
планиране на доставки и запаси, маркетингови стратегии за намаляване на отпадъците,
включително избягване на оферти от типа “Купуваш едно, получаваш две!”, чрез които се насърчава
закупуването, например на ненужни храни.
Предотвратяване образуването на отпадъците от хартия и други офис консумативи
Първите стъпки за предотвратяване и намаляване на изхвърлянето на хартия и картон всмесените
битови отпадъци трябва да са насочени към институциите, към които общината има възможно за
пряко въздействие – училища, детски градини, общински сгради, административни и общински
обекти, където е възможно образуването на отпадъци от кашони, офис консумативи, офис хартия
и др. Примерни мерки могат да бъдат:
-

Замяна на стари принтери с нови, които печатат двустранно;
Инструкции за пестене на хартия в офисите и общинските учрежденията;
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Употреба на електронна комуникация винаги, когато е възможно, например чрез
използване на информационна система за придвижване, споделяне и архивиране на документи в
рамките на общинската администрация, вкл. при предоставяне на услуги и информация за
гражданите.
Друг начин за предотвратяване на хартиените отпадъци е ограничаването на нежелана и
неадресирана пощенска реклама, например чрез следните стратегии:
Поставяне на лепенки на пощенските кутии („без реклами“) за да се избегне
нежеланата реклама;
Провеждане на информационно-образователни кампании, които да са насочени не
само към домакинствата, но и към персонала на компании(търговски вериги), които предоставят
брощури, каталози, промоции и т.н.
Предотвратяване образуването на хранителни отпадъци
Хранителните отпадъци представляват все по-голям проблем в Европа. Производството,
дистрибуцията и складирането на храни са свързани с използването наприродни ресурси и оказват
влияние върху околната среда. Изхвърлянето на храна, която все още е годна за консумация,
увеличава това въздействие и води до финансови загуби за потребителите и икономиката. За да бъде
постигната промяна на поведението на гражданите относно изхвърлянето на хранителните
отпадъците са необходими кампании за повишаване на осведомеността, както и разпространението
на добри практики за предотвратяване на генерирането на хранителни отпадъци. Освен това
хранителните отпадъци имат съществен социален аспект: даряването на храна, която всеоще е годна
за консумация, но по логистични или маркетингови причини не може да бъде продавана, следва да
бъде улеснено.
В някои европейски държави са създадени т. нар. „банки за храна“, при които хранителните
продукти от индустрията или търговските вериги на дребно се дарява на бедни хора и/или на
благотворителни организации. В Португалия, например през 2011 г. стартира пилотен проект, с
които местните власти провеждат обучения на ресторантите, относно повишаване на
осведомеността на клиентите и най-добри управленчески практики за съхранение на храни, с цел да
се намали количеството на хранителните отпадъци по цялата производствена линия от покупката
на хранителни стоки до приготвянето на храна.
Предотвратяване отпадъците от пластмасови продукти за еднократна употреба
Считано от 3 юли 2021 г., държавите - членки на ЕС, забраняват пускането на пазара на определени
пластмасовите продукти за еднократна употреба и на продуктите,изработени от оксо-разградима
пластмаса, в т.ч. клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки за напитки, пръчици
за балони и др. Предприетите мерки гарантират, че до 2026 г. ще се постигне количествено
намаление на потреблението на някои пластмасови продукти за еднократна употреба, в т.ч: чаши за
напитки и техните капаци и капачки; съдове за храна и др. Мерки, които могат да се предприемат
за намаляване на пласмасово продукти за еднократна употреба са например:
-

-

в общински сгради, училища, детски градини и др., единични с дозатори (напр,
сапуни, бутилки и др.) могат да бъдат заменяни с бутилки/дозатори за многократна
употреба;
насърчаване на ползването на текстилни пазарски торбички чрез провеждане на
разяснителни кампанни сред населението;

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН | 2021 – 2028 Г.

-

кампания, насочена към намаляване на образуването на отпадъци от опаковки чрез
насърчаване на клиентите да пълнят бутилки за перилни препарати.

Прогноза за видовете отпадъци, които могат да бъдат подложени на подготовка за
повторна употреба
Удължаването на живота на продуктите, повторното използване на продукти и технитекомпоненти,
както и преработката, са ключов елемент на кръговата икономика. При повторната употреба се
съхраняват физическите характеристики на суровините, както иенергията, вложена в продуктите и
техните съставни части. Отраслите на повторното използване и поправката са трудоемки и като
такива допринасят за създаването на работни места.
За да бъдат подложени на подготовка за повторна употреба е подходящо и целесъобразно да бъдат
създадени центрове за поправка и подготовка за повторна употреба на ненужни предмети/вещи на
територията на общината. Тези центрове могат да се поддържат съвместно със социални
предприятия при които да бъдат поправяни: мебели, битови предмети, електроуреди, текстил,
книги, детски играчки, обувки и др, с което да бъдат дарявани на хора в неравностойно положение,
социално слаби семейства и/или деца лишени от родителска грижа.
Базарите за обмен на употребявани вещи също са подходящи мерки, които общината може да
изпълнява, на които да бъдат предлагани детски дрешки и играчки, спортни уреди, вещи за бита,
книги, дрехи и др. Събраните средства от базарите могат да подмогат създадените центрове или да
бъдат дарявани благотворително.
Обществените нагласи и обучения са третия важен фактори – всички общински инициативи за
предотвратяване на отпадъците и повторна употреба се нуждаят от много добра информационна и
образователна кампания, насочена както към възрастните, така и към децата и младежите.
Пилотните проекти в училищата са чудесен начин за трайно възпитаване на добри навици.

XIII.

SWOT АНАЛИЗ

За определяне на целите и приоритетите за управлението на отпадъците в Община Смолян е
направен анализ на силните и слабите страни на съществуващите условия и са посочени факторите,
които предоставят възможности за постигане на националните цели за предотвратяване, разделно
събиране и оползотворяване на различни потоци битови отпадъци или обратно – фактори, които се
явяват заплаха. Между елементите на този анализ има отделни взаимовръзки, които разкриват
потенциала или проблемите, които стоят на преден план за разрешаване.
Резултатите от анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите позволяват поточно формулиране на приоритетите и целите за управлението на отпадъците в Община Смолян,
както и направата на периодична оценка и предприемането на мерки (дейности) за коригиране.
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Съществува необходимата институционална,
Недостатъчна активност на гражданите и
нормативна и стратегическа рамка за
неправителствените организации в началните
управление на дейностите по отпадъци
фази на планиране и проектиране на
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съоръжения и дейности по управление на
отпадъци;

Наличие на организирано сметосъбиране и
сметоизвозване на ТБО във всички населени Липса на целенасочени мерки и стимули,
които да допринесат за предотвратяване
места от общината;
образуването на отпадъци;
Действащо Регионално депо за неопасни
отпадъци с достатъчен капацитет – Теклен Необходимост от доразвиване на цялостната
дол, в което се експлоатира инсталация за система
за
разделно
събиране
и
сепариране и инсталация за компостиране;
оползотворяване на биоотпадъците;

Общината предоставя услуги по управление Липса на депо за строителни отпадъци;
на специфични потоци отпадъци;
Липса на изградена инфраструктура в
Наличие на схема за разделно събиране на новообразуваните курортни ядра;
отпадъци от текстил;
Недостатъчно ефективно използване на
Организиран контрол по спазване на ресурсите;
законовите изисквания по управление на
Ограничени
екологични
познания,
отпадъците на територията на Общината;
недостатъчно съзнание и култура на
Разработени са необходимите програми, гражданите;
наредби и други нормативни документи,
които се фокусират върху бъдещи действия с Няма обособен отдел, чиито служители да са
ангажирани само с управлението на
цел решаване на съществени проблеми;
отпадъците;
Изградени са предпоставки, които позволяват
участието на обществеността за вземане на Няма изградена мониторингова система,
решения, свързани с управлението на която да отчита удовлетвореността на
отпадъците – процедури по публични обществеността и заинтересованите лица от
обсъждания, предоставяне на информация резултатите, свързани с дейностите по
управление на отпадъците;
чрез различни медии, интернет и др.;
Въведен е регионален принцип за управление
на отпадъците;
Натрупан капацитет за изпълнение на проекти
Липса на големи индустриални замърсители;
Добре работещо партньорство между
институциите, имащи отношение към
управление на отпадъците и образование;
Високо ниво на събираемост на таксата за
битови отпадъци и значителни постъпления от
нея;
Приемственост в работата на общинската
администрация;
Сравнително стабилна местна икономика;
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Наличен опит за привличане на финансови
средства;
Природни дадености и ресурси;
Изискване от страна на обществеността за почиста околна среда, разбиране на значението
за опазване на околната среда;


















ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ


Осигуряване на средства по оперативни и/или
национални програми за финансиране на
проекти;

Развитие на системите за разделно събиране
на МРО;

Надграждане на прилагането на регионален
принцип на управление на зелените
биоотпадъци;

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

Въвеждане на депозитна система за повторна
употреба;

Създаване
на
интегрирана
общинска
информационна система за управление на

дейностите по отпадъци с осигурен
обществен достъп
Повишаване на капацитета на общинската
администрация за усвояване на фондовете в
сферата на управление на отпадъците.
Повишаване
информираността
на
населението чрез въвеждане на нови и
интерактивни
форми
на
екологично
образование и обучение
Проучване и използване на публично-частни
партьорства в управлението на отпадъците.
Наличие на
природни дадености и
сравнително стабилна местна икономика са
предпоставка за развитие на туризма,
подобрение на икономическия статус на
населението, увеличение на бюджетните
приходи
Ограмотяване на населението по отношение
на разделното събиране на отпадъците и
ползата от тяхното рециклиране, домашно

Обществена съпротива срещу повишаване на
разходите за извършените дейности по
отпадъците.
Увеличаване на разходите за управление на
битовите отпадъци.
Наличие на централизирана система на
финансиране на правила за изготвяне на
общински бюджети.
Неизпълнение
или
забавяне
на
инвестиционни проекти в инфраструктурата,
важни за развитието на общината;
Забавяне на преминаването към нови схеми за
определяне на такса битови отпадъци
Налагане на санкции за неизпълнение на
нормативните изисквания
Забавено излизане от икономическата криза
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компостиране, както и от стратегията „нулеви
отпадъци”.
Разработване на пазара на продукти,
произведени от биоотпадъци (компост).
Промяна на обществените нагласи в полза на
екологосъобразното и ефективно управление
на отпадъците
Преминаването към нови схеми за
определяне на такса битови отпадъци, което
да доведе до повишаване на такса битови
отпадъци за населението, съобразно промени
в националното законодателството и
законодателството на ЕС

XIV.

ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ

Отправна точка за определяне на стратегическите цели на Програмата за управление на отпадъците
на Община Смолян за периода 2021‐2028 г. са направените изводи от анализа на състоянието за
управление на отпадъците на територията на общината, препоръките и SWOT анализът, както и
целите на националната политика за управление на отпадъците и ефективно използване на
ресурсите. В съответствие с това e идентифицирана една генерална цел и четири стратегически цели
на общинската програма, както следва:
Генералната цел на Програмата за управление на отпадъците на територията на община
Смолян е:
Устойчиво управление на отпадъците в община Смолян и усвояването им като ценен ресурс
за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
Общинската програма се разработва в съответствие със структурата, целите и предвижданията на
Националния план за управление на отпадъците (НПУО), съобразена е с Европейската стратегия за
устойчиво развитие и подхода „нулеви „отпадъци“ и включва следните стратегически цели:
Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез
предотвратяване на образуването им и насърчаване на повторното им използване.
Стратегическа цел 2: Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.
Стратегическа цел 3: Намаляване на количествата и риска от депониране на битовите
отпадъци
Стратегическа цел 4: Включване на обществеността в управлението на отпадъците.
Достигането на всяка стратегическа цел може да се осъществи, чрез изпълнението на една или
няколко подпрограми.
Общинската програма за управление на отпадъците на Община Смолян, включва следните
стратегически цели и подпрограми за достигане на всяка от тези цели:
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Стратегически, оперативни цели и подпрограми в Програмата за управление на отпадъците
на община Смолян 2021 - 2027 г.
Стратегически цели
Стратегическа цел 1:
Намаляване на вредното въздействие
на отпадъците чрез
предотвратяване на образуването им и
насърчаване
на
повторното
им
използване
Стратегическа цел 2:
Увеличаване на количествата на
рециклираните
и
оползотворени
отпадъци.

Подпрограма
 Подпрограма за предотвратяване образуването
на отпадъци, в т.ч. подпрограма за
предотвратяване на образуването на хранителни
отпадъци

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

за
за

 Подпрограма за достигане на целите за
рециклиране и оползотворяване на строителни
отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради
 Подпрограма за достигане на целите за
рециклиране и оползотворяване на МРО в т.ч.
вкл. подпрограма за управление на опаковките и
отпадъците от опаковки

Стратегическа цел 3:
Намаляване на количествата и на
риска от депонираните битовите
отпадъци и др.
Стратегическа цел 4: Включване
на обществеността в управлението
на отпадъците

 Подпрограма
за
предотвратяване
и
намаляване на риска от депонирани
отпадъци

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

В началото на всяка подпрограма, преди представянето в табличен формат на мерките/ дейностите,
резултатите от тях и т.н., е направено кратко представяне на подпрограмата, в което са изложени:
какви са националните цели и посока на развитие в разглежданата област; най-важните резултати,
които общината е постигнала до момента и които ще надгражда; най-важните изводи и препоръки
от анализите, съотносими към подпрограмата; ключовите резултати, които се очакват от
изпълнението на подпрограмата и ще спомогнат за достигането на съответната стратегическа цел
на програмата за управление на отпадъците; наличието на други дейности и мерки, включени в
други подпрограми на общинската програма за управление на отпадъците, които допълват и
подпомагат изпълнението на оперативната цел на подпрограмата.
Подпрограмите съдържат както инвестиционни мерки, така и неинвестиционни мерки.
Инвестиционните мерки включват основно изграждането на инфраструктура в т.ч.: закупуване и
инсталиране на компостери за домашно компостиране; закупуване на съдове и транспортни
средства за разделно събиране и транспортиране на биоотпадъци и др. Инвестиционните проекти и
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възможностите на финансиране на определените стратегически цели в програмата и мерките в
плана за действие са представени в тази глава. За изготвяне на Инвестиционната програма сe
вземат предвид възможностите на общината за финансиране на дейностите по управление на
отпадъците.
Финансирането на дейностите по събиране, транспортиране и депониране на битовите отпадъци,
почистване на обществени места, почистване на незаконни сметища се поема от общинския бюджет
чрез приходите от такса „битови отпадъци”. Осигуряването на финансови средства за големи
инвестиционни проекти в областта на управлението на отпадъците ще се търсят чрез външно
финансиране от структурните и кохезионни фондове на ЕС, чрез Оперативните програми или други
финансиращи организации. Инвестиции, свързани с проекти, като например за въвеждане на
фамилно компостиране и други малки проекти с образователна цел биха могли да се финансират от
ПУДООС. През плановия период ще се търсят възможности за привличане на инвестиции от
частния сектор под формата на Публично-частно партьорство по отношение изграждане на
инфраструктура за събиране и оползотворяване на строителни отпадъци, както и разширение на
системата за събиране и транспортиране на биоотпадъци. Инвестициите, които попадат в меката
част на програмата, за разпространение на информационни материали, провеждане на кампании,
обучения или инструктиране на притежателите на отпадъци се финансират от общинския бюджет
или могат да бъдат финансирани от организациите по оползотворяване на отпадъците и други
външни донори от частния сектор или международни програми за подпомагане. Някои от
дейностите в плана за действие не изискват наличен финансов ресурс, като въвеждане на
нормативни изисквания чрез изменения и допълнения на местната нормативна уредба, което ще се
осъществи чрез наличния административен капацитет. Неинвестиционните мерки включват
дейности в т.ч.: нормативни промени; назначаване на служители; обучение на служители;
разработване на методики, инструкции и други административни актове; изпълнение на контролни
дейности; провеждане на информационни кампании; разработване и внедряване на информационни
системи и др.

XV.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Планът за действие съдържа мерките, които трябва да се предприемат за постигане на поставените
цели в сферата на управление на отпадъците. С приемането и прилагането на плана се цели да бъде
постигнат оптимален баланс между различните законодателни, институционални, икономически и
технически мерки и прилагане на интегриран подход за управление на отпадъците. Планът определя
и отговорностите на различните институции и организации в областта на управление на отпадъците,
свързани с реализацията на предвидените мерки и дейности, очакваните разходи и вероятните
източници за тяхното финансиране.
Следва да се отбележи, че финансовите ресурси, с които разполага Община Смолян са ограничени,
подкрепата от националните институции е недостатъчна и в случай на недостиг на средства може
да се ревизира изпълнението на някои от представените по-долу мерки.
В следващата таблица е представен план за дейностите по управление на отпадъците в съответствие
с чл. 52, ал. 5 от ЗУО, включващ необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета,
регламентирани в Глава втора, Раздел III от ЗУО.
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ДЕЙНОСТ
(МЯРКА)

ВИД НА МЯРКАТА

СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРЕН ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Участие в Регионално сдружение в съответствие с чл.
24, ал. 2 от ЗУО.

Административна

постоянен

НП

Регионално
сдружение Общински
съвет
Смолян

Осъществяване на контрола на експлоатацията на
регионалната

Административна

постоянен

НП

Регионално
сдружение Община
Смолян

система за управление на отпадъците и дейността на
избрания оператор на територията на РСУО Смолян.
Определяне на реда и начина за събиране и
Административна/ Експертна
разпределение на дължимата цена от потребителите на
системата (общини –

постоянен

членове на регионално сдружение)

Собствени средства Кметове на общините
включени в РСУО
(Смолян, Баните,
Чепеларе)
Община Смолян

Осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци – контейнери, кофи и др.

Финансова

постоянен

Средства от такса
„битови отпадъци“ по
реда на чл.66 ал.1 от
ЗМДТ

Община Смолян

Събиране на битови отпадъци и транспортирането им
до депа или други инсталации и съоръжения за
оползотворяване и/или обезвреждането им.

Финансова

постоянен

Средства от такса
„битови отпадъци“ по
реда на чл.66 ал.1 от

Община Смолян
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ЗМДТ

Почистване на уличните платна, площадите алеите,
парковете и другите територии от населените места
предназначени за обществено ползване.

Финансова

постоянен

Средства от такса
„битови отпадъци“ по
реда на чл.66 ал.1 от
ЗМДТ

Община Смолян

Избор на площадка, изграждане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци
или на други инсталации и съоръжения за
оползотворяване и/или обезвреждане на битови
отпадъци.

Финансова/
административна/

до 2028 г.

Средства от такса
„битови отпадъци“ по
реда на чл.66 ал.1 от
ЗМДТ; Общински
бюджет

Община Смолян

Организиране на събирането,
оползотворяването и обезвреждане на
строителни отпадъци от ремонтна дейност,

Административна/
Финансова/

до 2028г.

Общински

Община Смолян

експертна

бюдж
ет, ОПОС 2021 – 2027
г. и др.

Експертна

образувани от домакинствата на територията на
община Смолян
Разделно събиране на битови отпадъци на територията
на община Смолян най-малко на следните отпадъчни
материали: хартия и картон, метали, пластмаса и
стъкло.

Административна/
Финансова/
Експертна

постоянен

Общински
бюдж
ет, средства от такса
битови отпадъци,
ОПОС 2021 –
2027г.

Община Смолян
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Организиране на дейностите по разделно събиране на
масово разпространени отпадъци и/или оказва
съдействие на организациите за оползотворяване на
масово разпространени отпадъци в т.ч. определяне на
местата за разполагане на необходимите елементи на
системите за разделно събиране и

Административна

постоянен

Общински бюджет

Община Смолян

до 2028 г.

Средства от такса

Община Смолян

местата за предаване на масово разпространени
отпадъци.
Изпълнение на решенията на общото събрание на Административна/ Експертна/
регионалното сдружение за управление на отпадъците
Финансова
и съдейства за създаване на центрове за повторна
употреба, поправка и подготовка за повторна употреба
Организиране на разделно събиране на опасни битови
отпадъци

Административна/

„битови отпадъци“

Постоянен

Общински бюджет
ПУДООС

Община Смолян

до 2028 г.

Общински бюджет
Средства от ПУДООС

Община Смолян

до 2028 г.

Общински бюджет,
средства от ПУДООС

Община Смолян

Финансова

извън обхвата на Наредбите по чл. 13, ал.1 и
предаването им за оползотворяване и обезвреждане
Разделно събиране и съхраняване на битови
биоразградими отпадъци в т.ч. определяне на местата
за разполагане на необходимите елементи на системата
за разделно събиране на отпадъци и предаването им
за компостиране или анаеробно

Административна/
Финансова

разграждане.
Закупуване на съдове за разделно събиране на
биоотпадъци и насърчаване на домашното
компостиране

Административна/
Финансова
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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;

Административна/

Почистването от отпадъци на общинските пътища в
съответствие с чл. 12 от ЗУО - почистване на отпадъци
от пътя, земното платно, пътните съоръжения,
обслужващите зони, крайпътните обслужващи
комплекси, както и осигуряване на съдове за събиране
на отпадъците и транспортирането им до съоръжения
за тяхното третиране;

Административна/

Осигуряването на информация на обществеността по т.
1 - 12, 14 и 15 от ЗУО, както и информация относно
мерките за предотвратяване образуването на отпадъци
и предотвратяването на нерегламентираното
изхвърляне на отпадъци чрез интернет страницата на
съответната община,

до 2028 г.

Общински бюджет
Средства от ПУДООС

Община Смолян

до 2028 г.

Общински бюджет

Община Смолян

до 2028 г.

НП

Община Смолян

до 2028 г.

НП

Община Смолян

до 2028 г.

Общински бюджет

Община Смолян

Финансова

Финансова

Административна

както и по друг подходящ начин
Поддържане на регистър на площадките за
Административна/ експертна
предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия,
картон на територията на общината
Предотвратяване на изхвърлянето на отпадъците на
неразрешени за това места и/или създаване на
незаконни сметища и организиране на почистването им

Административна
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Назначаване на допълнителни служители в
общинската администрация, вкл. на служители
занимаващи се основно с управлението на отпадъците

Административна

Запазване на високото ниво на квалификация на
служителите чрез системи от обучения, вкл. на
новопостъпващите в сектора

Административна

до 2028 г.

Общински бюджет,

Община Смолян

Програми за
осигуряване на
заетост
до 2028 г.

Общинслки бюджет,
Държавен бюджет, ЕС
и структурни фондове

Община Смолян
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За да се постигнат стратегическите цели, заложени към настоящата програма, трябва дасе изпълнят
определен набор от дейности. Дейностите за постигане на целите са обособени в подпрограми,
съгласно НПУО 2021 – 2028 г., представени по-долу в настоящият раздел.
Всяка от подпрограмите е представена в текстов и табличен вид. Текстовата част съдържа кратко
въведение, в което са представени ключови изисквания, стратегически и оперативни цели, както и
основни съображения свързани с постигането на целите. В табличен вид са представени мерки към
съответните подпрограми, съгласно НПУО 2021 – 2028 г. и Методически указания за разработване
на програми за управление на отпадъците.
Някои от мерките имат т.нар хоризонтален характер, т.е те допринасят за постигането не само на
целите на конкретната програма, тъй като те са най-пряко свързани, а и за постигането на целите на
други подпрограми. Мерките могат да се групират и като инвестиционни мерки или
неинвестиционни мерки или често както се наричат „меки мерки“. "Меките" мерки включват
разнообразна палитра от дейности в т.ч.: назначаване на служители; обучение на служители;
изпълнение на контролни дейности; провеждане на информационни и разяснителни кампании;
разработване и внедряване на информационни системи и др.
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ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА
ОТПАДЪЦИ (ПППОО)

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

ЦЕЛ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
ЧРЕЗ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО ИМ И НАСЪРЧАВАНЕ НА
ПОВТОРНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ
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2.

ВЪВЕДЕНИЕ

Управлението на отпадъците трябва да се усъвършенства непрекъснато и да се превърне в
устойчиво управление на материалите с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на
околната среда, да се опазва човешкото здраве, да се гарантира разумнотои ефективно използване
на природните ресурси, да се насърчават принципите на кръговата икономика, и да се намалява
зависимостта на ЕС и на страните-членки от вносни ресурси, като по този начин се осигуряват
нови икономически възможности и дългосрочна конкурентоспособност. За постигането на този
екологичен приоритет Директива(ЕС)2018/851 от 30 май 2018 година за изменение на Директива
2008/98/ЕО относно отпадъците отделя специално приоритетно място на политиките по
предотвратяване на отпадъците, като насочва вниманието към следните основни аспекти:


Предотвратяването на отпадъци е най-ефикасният начин за подобряване наресурсната
ефективност и за намаляване на въздействието на отпадъците върху околната среда.



Насърчаването на устойчивостта при производството и потреблението може да
допринесе съществено за предотвратяването на образуването на отпадъци (ПОО).



Някои суровини са от голямо значение за икономиката на Съюза и снабдяванетос тях е
свързано с голям риск. С оглед на сигурността на доставките на тези суровини и в
съответствие с инициативата за суровините, установена от Комисията, в нейното
съобщение от 4 ноември 2008 г. относно „Инициатива за суровините: посрещане на
нашите основни потребности от растеж и работни места в Европа“ и целите и целевите
стойности на Европейското партньорство за иновации в областта на суровините,
държавите-членки следва да предприемат мерки за насърчаване на повторната употреба
на продукти, съдържащизначително количество суровини от изключителна важност, с
целпредотвратяване на превръщането на тези материали в отпадъци.

В България изискването за разработване на Национална програма за предотвратяване на
отпадъците се въведе в Закона за управление на отпадъците, приет през 2012 г., а първата за
страната програма се разработи от МОСВ и одобри от МС в края на 2014 г. като част от
Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.
Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъците за периода 2021-2028 г. е
втората за страната програма.
Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., приета от Общото събрание на Организацията на
обединените нации на 25 септември 2015 г., поставя цел за намаляване наполовина на
хранителните отпадъци на глава от населението в световен мащаб при търговията на дребно и
потребителите, както и за намаляване на загубите на храни по веригите на производство и
доставки до 2030 г. Тези мерки следва да са насочени към предотвратяването и намаляването
на хранителните отпадъци в първичното производство, преработването и промишленото
производство, при търговията на дребно и разпространението по друг начин на храни, в
ресторантите и заведенията за хранене, както и в домакинствата.
Предвид поставените цели на глобално ниво и значителното разхищение на храни в европейските
страни, в Директива 2018/851 от 2018 г. за изменение на Рамковата директива за отпадъците от
2008 г., се призовава държавите от ЕС да намалят хранителните отпадъци на всеки етап от
веригата на доставки на храни, да наблюдават нивата на хранителните отпадъци и да докладват
за постигнатия напредък с цел постигане на целта за намаляване на хранителните отпадъци на
територията на целия ЕС с 30 % до 2025 г. и с 50 % до 2030 г. За предотвратяване на хранителните
отпадъци държавите членки следва да предвидят стимули за събиране на непродадените
хранителни продукти на всички етапи от веригата на доставка на храни, както и за тяхното
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безопасно преразпределяне, включително на благотворителни организации. Сцел намаляване на
хранителните отпадъци от особено значение е да се повиши информираността на потребителите
относно значението на датата на трайност („годно до“ и „най-добър до“).
За да помогне страните членки на ЕС в постигането на целите за намаляване наполовина на
хранителните отпадъци, с Директива 2018/851 от 2018 г. ЕК се ангажира да:


разработи обща методология на ЕС за измерване на количеството на хранителните
отпадъци и определяне на подходящи показатели



създаде платформа с участието на страните членки и заинтересованите страни с цел да
допринесе за постигането на целите за устойчиво развитие по отношениена хранителните
отпадъци чрез обмен на най-добри практики и оценка на постигнатия във времето
напредък



предприеме мерки за разясняване на законодателството на ЕС относно отпадъците,
храните и фуражите и за улесняване на даряването на храна, както ина използването на
продукти, които вече не се използват за храна



проучи начини за подобряване на използването на посочените дати, особено
„най-добър до“, върху храните от участниците в хранителната верига и тяхното разбиране
от потребителите.

Политиката на страната по отношение на хранителните отпадъци е отразена в следните
стратегически и нормативни документи:


Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г. , който включва мерки както
за третиране на хранителни отпадъци, така и мерки за предотвратяване на тяхното
образуване, напр. мярка към общинските администрации за включване в общинските
програми по управление на отпадъците на конкретни мерки за предотвратяване на
образуването на отпадъци (в т.ч. и хранителни отпадъци).



Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г., който предвижда
мерки, насочени към намаляване на депонираните биоразградими, в т.ч. хранителни
отпадъци и конкретно за предотвратяване образуването на хранителни отпадъци, като
например домашното компостиране.



Закон за храните. Глава шеста "в" от закона определя дейностите по хранителното
банкиране, изискванията към производители и търговци на храни към начина на
маркиране на храни, предназначени за даряване, както и изисквания за наличиена система
за отчетност на операторите на хранителни банки.

Законът за управление на отпадъците не включва определение за „хранителни отпадъци“, а
хранителните отпадъци са включени в определението за „биоотпадъци“. Съгласно това
определение хранителните отпадъци обхващат: „хранителни и кухненски отпадъци от
домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и
подобни отпадъци от предприятията на хранително- вкусовата промишленост.“
Директива ЕС 2018/851 дава следното определение: „хранителни отпадъци“ са всичкихрани,
които са се превърнали в отпадъци“ и препраща към определението за „храни“в член 2 от
Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета: „По смисъла на настоящия
регламент „храни“ (или „хранителни продукти“) означава всяко вещество или продукт,
независимо дали е преработен или не, частично преработен или непреработен, който е
предназначен за или основателно се очаква да бъде приеман от хора.
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Общото количество на хранителните отпадъци в страната през 2018 г. възлиза на близо 500 хил.
тона, от които близо 57% са хранителните отпадъци с битов характер.
3.

ЦЕЛИ И МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА
ОТПАДЪЦИ ЗАПЕРИОДА 2021-2028 Г.

Стратегическа цел
Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и
насърчаване на повторното им използване
Оперативна цел
Намаляване на количеството на образуваните отпадъци и на количествата на вредни вещества,
съдържащи се в отпадъците.
Мерки
Предвижда се целите да бъдат постигнати чрез конкретни мерки/дейности, които са представени в
Плана за действие към настоящата подпрограма. За всяка мярка са посочени срок за реализация,
възможни източници на финансиране, очакван резултат от изпълнението на мярката, индикатори за
проследяване на напредъка и изпълнението на мярката, отговорни институции (водеща и
партньор/и).
Включени са различни по характер мерки, които могат да се обособят като информационнообразователни, икономически, административно-регулаторни, нормативни. Някои от мерките са
насочени към повече целеви групи, а някои към конкретна целева група (домакинства, бизнес,
ученици и др.).
Понастоящем в България няма внедрена методика за измерване на хранителните отпадъци с
произход, различен от домакинствата. Също така на национално ниво нямадействаща стратегическа
рамка по отношение предотвратяване образуването на хранителните отпадъци със съответните
мерки и действия, които да обхванат всички етапи на хранителната верига – първично производство,
преработката на храни, търговията на едро и дребно, общественото хранене и домакинствата.
В Подпрограмата за предотвратяване образуването на хранителните отпадъци са предвидени
основно меки мерки. В преобладаващата си част те имат информационно- образователен и
административно-регулаторен характер. Мерките са насочени към различни целеви групи, в т.ч.
публични институции, домакинства и бизнес.
Изпълнението на мерките ще допринесе за:
-

-

подобряване на качеството на информацията и проследяването по отношение на
количествата образувани, повторно използвани, рециклирани и оползотворени хранителни
отпадъци;
повишаване на осведомеността на обществото за проблема със загуба и разхищението на
храни;
повишаване на информираността на различни целеви групи (общини, НПО, бизнес,
домакинства и др.) по отношение предотвратяване образуването на хранителни отпадъци;
стимулиране на даряването на храни.
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Страт.
цел

СЦ1

План за действие към Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци (ПППОО)
Източни Срок за
ц и на реализац
Дейности (мерки)
Бюджет
Индикатори за изпълнение
Отговорни институции
ия (месец Очаквани
(хил.лв.) финанси
резултати
ране и година)
Текущи
Целеви
Водеща
Партньор

НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЧРЕЗ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО ИМ И
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОВТОРНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ

СЦ 1

Насърчаване на домашното
компостиране – домашни
компостери за зелени и
хранителни отпадъци

20

Бюджет Ежегодно Предотвратено
Брой
на
до 12. депониране на предоставени
общината 2028
зелени и
компостери на
; ОПОС
хранителни
домакинства
21- 27;
отпадъци
ежегодно
ПУДООС

Броят на
предоставените
компостери за
периода на
изпълнение на
програмата

Община
Смолян

Домакинства

СЦ 1

Повишаване
информираността на
населението за ползите от
разделно събиране и
третиране на биоотпадъците

5

Общинск Ежегодно
и бюджет

Увеличено
Брой
Брой проведени
количество информационни
Информационни
разделно
кампании
кампании
събрани
годишно
биоотпадъци

Община
Смолян

Домакинства

СЦ 1

Разделно събиране и
оползотворяване на
биоотпадъците от
обществени зелени площи,
паркове и градини

8

Бюджет Ежегодно
на
общината
;
ПУДООС

Увеличено
количество
разделно
събрани и

Разширяване на Брой населени
Община
системата за
места, обхванати Смолян
разделно
от системата за
събиране на разделно събиране
биоотпадъци
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третирани
биоотпадъци
СЦ 1

Намаляване на отпадъците
от хартия и други офис
консумативи чрез прилагане
на „електронно управление“

-

Бюджет
на
общината
,

2028

„ОП за
техническ
а помощ

Мерките за Брой изпълнени Предотвратени
„електронно
отпадъци от офис
проекти за
управление” са «Електронно
хартия и
реализирани в
съпътстващи
управление
консумативи,
пълен обхват
материали

Община
Смолян

20212027“
СЦ 1

Изготвяне прилагане на
общински планове за
предотвратяване
образуването на отпадъци в
общински социални,
здравни, образователни и
други звена и предприятия

5

Общинск 12/22 – Предотврятено
и бюджет; 12/27
образуването
доносрск
на отпадъци
и
програми

Брой
разработени
планове

Всички общински
звена са с
разработени
планове за
предотвратяване
образуването на
отпадъци в
изпълнение

Община
Смолян

Общински звена и
предприятоя

СЦ 1

Разработване на проекти за
финансиране на мерки за
предотвратяване
образуването на отпадъци

3

Общинск 01/21 –
и бюджет 12/ 28

Брой
разработени
проектни
предложение

Всички одобрени
проекти са
изпълнение/ в
изпълнение

Община
Смолян

Общински звена, НПО

Финансово
обезпечаване
на мерки за
предотвратява
не
образуването
на отпадъци
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СЦ 1

Определяне на патентния
данък по ЗМДТ до
допустимия минимум за
лица, чиято дейност води
пряко до повторна употреба
на някои продукти

1

Промяна на
Общинск 2022-2028
Диференциран Наредбата за
и бюджет
патентен данък
МДТ
за
предоставяне
на услуги,
свързани с ПО

СЦ 1

Изпълнение на целенасочени
кампании за разясняване и
предоставяне на
информация за политиките
по ПО

5

Брой
Бюджет 01/2021- Гражданите са
реализирани
на
запознати с
12/2028
ползите от ПО кампании на
общината
общинско ниво
и възможните
действия от
страна на
домакинствата
за прилагане
на мерки за ПО
в ежедневието

Включване в
информационните кампании
на организациите за МРО по
схемата за разширена
отговорност на
производителя на въпросите
за ПО

-

СЦ 1

Брой лица,
възползващи се от
намалената ставка

До края на
програмата са
проведени
ежегодни
кампании на
общинско ниво

Община Лица, чиято дейност пряко
води до повторна
Смолян
употреба на дадени
продукти

Община

НПО, медии, други

Смолян

Брой
В рамките Ежегодно Проведени
Всички
Организац Училища, община, медии
реализирани
на
информационн
организации за и и за МРО
ежегодни
и кампании от информационни МРО ежегодно за
кампании с
те
ОО с включена
периода на
включени
бюджети
програмата
тематика за ПО темите за ПО от
за
всяка от
включват в
организациите
информац
информационните
за
МРО
ионни
си кампании
кампании
въпросите за ПО
на
организац
иите
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СЦ 1

Продължаване и
разширяване на участието на
НПО, училища и общини в
Европейската седмица за
намаляване на отпадъците

2

Бюджет Ежегодно Разширяване
Брой
Най-малко 2
Община
на
познанията на организации на организации от
до
гражданите и
година,
общината
общината
на обществото участвали в ежегодно участват
като цяло за
Европейската
в европейската
ползите от ПО
седмица за
седмица за
и начините за намаляване на
намаляване на
прилагане на
отпадъците
отпадъците
действия в
ежедневието в
дома и на
работното
място

РИОСВ, училища, други
администрации, НПО,
бизнес организации

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
СЦ 1

Осигуряване на надеждна
информация за количествата
образувани хранителни
отпадъци

1

Бюджет 2021-2028
на община
Смлоян

Събрана и
Общински звена,
Брой изпратени Изготвени доклади Община
докладвана
браншови асоциации и
към МОСВ
въпросници,
сдружения на
информация за получени от
производители
и търговци
количествата
МОСВ и
на храни
образувани
хранителни
попълнени
отпадъци
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СЦ 1

СЦ 1

СЦ 1

Изготвяне и прилагане на
планове от общината за ПО
на хранителни отпадъци в
общински социални,
здравни, образователни и
други общински звена и
предприятия, общински
пазари и др. където се
образуват хранителни
отпадъци

-

Изпълнение на
непрекъснати целенасочени
кампании за разясняване и
предоставяне на
информация за ПО на
хранителни отпадъци на
общинско ниво

3

Изпълнение на
демонстрационни проекти
за предотвратяване на
хранителните отпадъци

150

Общинск 12/2022 за Предотвратени
и бюджет, изготвяне хранителни
т о;
отпадъци от
програми
общински
12/2028
звена като
за
пример за
прилагане останалите
организации в
то
общините

Брой
разработени
планове

В края на
Община
програмния период Смолян
всички звена,
генериращи
хранителни
отпадъци, са
разработили
планове и прилагат
мерки от тях

Брой
Бюджет 01/2021- Гражданите и
До края на
реализирани
на
бизнеса са
програмата са
12/2028
общината
запознати с инф. кампании проведени поне 4
;
ползите от
кампании на
на общинско
Европейс
предотвратява
общинско ниво
ниво
ки
нето
програми
Бюджет 01/2022- Изпълнени Брой подадени
на
проекти за
проектни
12/2026
община,
предотвратява предложения;
"ОПОС
н е на
брой сключени
хранителни
2021договори
отпадъци от
2027"
бита и
реализирани и
разпространен
и добри
практики

Брой изпълнени
проекти

Община
Смолян

НПО, медии, други

Община
Смолян

Общински звена,
юридически лица със
стопанска цел
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СЦ 1

Прилагане в пълен обхват на
възможностите за
даряването на храни, които
са предоставени на
европейско ниво с оглед
преодоляване на бариерите
за даряване на храни чрез
механизмите за прилагане на
ДДС

-

Бюджет
на МФ

12/2021

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

Одобрени
Участие в
указания/норматив
обсъжданията
на Изготвен е н акт, чрез които
са премахнати
проект на
бариерите за
указания/нормат даряване на храни
ивни промени за преди изтичането
на срока на
премахване на
годност
бариерите,
свързани с ДДС

МФ

Община,
неправителствени
организации

ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА
ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И
ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Целите за рециклиране на битовите отпадъци, които страната си е поставила да постигне поетапно
до 2035 г., са както следва:


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



до 1 януари 2025 - най-малко 55 на сто от общото им тегло



до 1 януари 2030 - най-малко 60 на сто от общото им тегло



до 1 януари 2035 - най-малко 65 на сто от общото им тегло

Целите се изпълняват от общините в РСУО, в съответствие с решението, взето от Общотосъбрание
на съответната регионална система.
Важна предпоставка за постигане на целите за намаляване количествата на депонираните отпадъци
и увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци са и част от
действията, предприети през последните години в това направление, а именно:


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



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



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



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



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



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


вече функционират инсталации за отделяне на полезните компоненти от битовите
отпадъци като резултат от изграждането им посредством публично- частно партньорство
между организациите по оползотворяване за отпадъци от опаковки, както и финансово
подпомагане чрез ПУДООС, на някои от тях.



Разработени, одобрени и финансирани проекти по ОПОС в рамките на последните два
програмни периода. С реализацията на проектите за регионалнисистеми по ОПОС 20072013 г. са изградени и 11 сепариращи, 18 инсталации за компостиране на зелени отпадъци
и 1 инсталация за анаеробно разграждане на хранителни отпадъци. По ОПОС 2014-2020
г. са подписани договори и в процес на изграждане са 35 инсталации за компостиране на
зелени отпадъци и 3 броя анаеробни инсталации. След тяхното изграждане и въвеждане
в експлоатация в страната ще функционират 53 инсталации за компостиране за зелени
отпадъци и 4 инсталации за анаеробно разграждане.



Над 6 млн. жители на страната са обхванати от системите за разделно събиране на
отпадъците от опаковки от хартия и метал, пластмаса и стъкло. Това е важна
предпоставка за изпълнение не само на националните цели за рециклиране и
оползотворяване на отпадъците от опаковки, но е принос за изпълнение на общинските
и националните цели по настоящата програма за рециклиране на поне 50% от битовите
отпадъци до 2020 г. Към настоящия момент в системите заразделно събиране на отпадъци
от опаковки са обхванати 207 общини.



Проведени са обучителни програми за общините за запознаването им с нормативната
уредба относно изискванията за рециклиране на битовите отпадъци и представяне на
добри общински практики и препоръки в тази област.
2. ЦЕЛИ И МЕРКИ

КЪМ ПОПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ ЗАПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА
БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

Стратегическа цел
Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци
Оперативна цел
Увеличаване на количеството на рециклираните и оползотворени битови отпадъци и намаляване
на количествата на вредни вещества, съдържащи се в тях.
Мерки
В Програмата за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на
битовите отпадъци са предвидени мерки, които условно могат да бъдат класифицирани като
инвестиционни мерки и неинвестиционни (меки) мерки.
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Инвестиционните мерки са насочени основно към реализация на проекти за изграждане на
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, инсталации за рециклиране,
инсталации за компостиране, създаване на центрове за подготовка за повторна употреба и др.
„Меките” мерки са насочени към осъществяването на различни тематични проверки, провеждане
на информационни и разяснителни кампании и обучения, различни нормативни промени и др.
В резултат от изпълнението на мерките от програмата до 2030 г. минимум 55% от общото тегло
на битовите отпадъци ще бъдат подготвени за повторна употреба и рециклиране.
Индикативен списък на РСУО, в които могат да се изградят допълнителни модули за
стабилизиране на биоразградимата фракцията към инсталациите за сепариране, е представен в
Приложение 6 към НПУО 2021 – 2028 г.
РСУО Смолян е в индикативен списък на РСУО (Приложение 8 към НПУО 2021-2028 г.), в които
е необходимо да се осигурят инсталации за третиране на биоразградими отпадъци във връзка със
задълженията за разделно събиране на хранително отпадъци.

План за действие към Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовитеотпадъци
Стратегическа Дейности (мерки)
цел

Бюджет
(хил.
лв.)

Източници
на
финансиране

Срок за

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

Отговорни
институции

реализация
Текущи

(месец и
година)

Целеви

Водеща Партньор

Изградена
инсталация

Общини МОСВ, УО
от
на ПОС,
РСУО
Регионално
сдружение
на

СЦ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И
ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ
СЦ 2

Разширение /надграждане/ на
регионалната система за
разделно събиране на
битовите отпадъци (съгласно
Приложение 8 от НПУО)

25

ОПОС 2021- 01/20222027 г.
12/2028
ПУДООС
Общински
бюджет

Осигурена необходима
инфраструктура за
предварително третиране на
смесено събрани битови
отпадъци със стабилизиране
на биоразградимата фракция
и рециклиране на разделно
събрани битови отпадъци

Изготвено и
подадено проектно
предложения и
сключен договор

общините
от региона.

СЦ 2

Изграждане на общински
площадки за безвъзмездно
предаване на разделно
събрани отпадъци от
домакинствата, в т.ч.
едрогабаритни отпадъци, и
други разделно събрани
отпадъци във всички
населени места с население
по-голямо от 10 000 жители.
–

Съгласн ОПОС 2021- 01/2022 о проект 2027 г.,
12/2024
общински
бюджет

Изградена площадка в

Има изградени

общината, даваща възможност Брой изградени
на населението да предава
площадки

площадки за
предаване на

безвъзмездно разделно
събрани отпадъци

разделно събрани
отпадъци и за
третиране на
строителни
отпадъци

Община УО на ПОС

Изпълнение на проект за
изграждане на площадка за
събиране и третиране на
строителни отпадъци.
СЦ 2

Създаване на центрове за
подготовка за повторна
употреба и поправка, и/или
друг начин за
предотвратяване на
отпадъците

100

ОПОС

01/2022 -

2021-2027 г.,
общински
бюдвет

12/2025

Създадени центрове за
подготовка за
повторна
употреба и поправка

Брой изготвени
проекти; брой
изпълнявани
проекти

Брой създадени
центрове за
подготовка за
повторна
употреба и
поправка

Община юридически
лица със
стопанска
цел
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СЦ 2

Изграждане на нови и
разширяване на
съществуващите системи за

15

СЦ 2

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

01/2022-

2027,

12/2028

общински
бюджет

разделно събиране на битови
отпадъци
СЦ 2

ОПОС 2021-

1

Въвеждане от общината в Наредбата по чл.22 от ЗУО на
нормативно
изискване
административните,
стопанските, търговските и
др.подобни обекти в населени
места над 10 000 жители да

Общински
бюджет

Изготвено
проектно
предложение и

система за разделно събиране сключен договор
на битови отпадъци
с бенефициенти
01/2022 11/2028

Общински
бюджет

Изградена нова система
и разширена
съществуваща

01/202111/2027

Изградени нови
системи или
разширена
съществуваща
система

Общини,
РСУО

Общини

Обществеността е
информирана относно
местонахождението на
площадките за
безвъзмездно
предаване на разделно
събрани отпадъци и
вида и количествата
на отпадъците, които
могат да бъдат
предавани

Публикуване
на интернет
страницата на
общината
информация за
местонахожден
ието на
площадките за
разделно
събрани
отпадъци и
вида и
количествата
на събираните
отпадъци до
12.2021 г. И
актуализиранет
ой

Публикуване
на интернет
страниците си
информация за
местонахожден
ието на
площадките за
разделно
събрани
отпадъци и
вида и
количествата
на събираните
отпадъци

Въведени от общината
нормативни изисквания

Въведени

Въведени
Община
нормативните
та
изисквания в
общинските наредби
по чл.22 от ЗУО и
ефективен контрол

нормативните
изисквания в
общинските
наредби по

УО на
ОПОС
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събират разделно най-малко
отпадъците от хартия и картон,
метали, пластмаса, стъкло и
зелени биоотпадъци и да
сключат договори
за
предаването им с лица,
притежаващи
регистрационен/разрешителен
документ
по
ЗУО
за
осъществяване на съответната
дейност;
практическо
прилагане на изискването и
осъществяване на непрекъснат
контрол от общините
СЦ 2

Извършване на проверки от общинските контролни органи
за спазване на изискванията от
административните,
стопанските, търговските и
др.подобни обекти в населени
места над 10 000 жители да
събират разделно най-малко
отпадъците от хартия и картон,
метали, пластмаса, стъкло и
зелени биоотпадъци и да
сключат
договори
за
предаването им

чл.22 от ЗУО

Общински
бюджет

01/202111/2028

Брой проверки,
извършени от
общинските контролни органи общинските
за спазване на изискванията от
административните,
контролни органи;
брой наложени
стопанските, търговските и
глоби; приходи от
др.подобни обекти да
наложени глоби
събират разделно най-малко
отпадъците от хартия и
Извършени проверки от

картон, метали, пластмаса,
стъкло и зелени биоотпадъци
и да сключат договори за
предаването им

върху прилагането

Административните, Общини
стопанските,
търговските и
др.подобни обекти в
населени места над
10 000 жители
събират разделно
най-малко
отпадъците от
хартия и картон,
метали, пластмаса,
стъкло и зелени
биоотпадъци и
сключат договори за
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предаването им

СЦ 2

СЦ 2

Провеждане от общината на
информационни кампании за
разделно събиране,
подготовка за повторна
употреба и рециклиране на
битовите отпадъци като
ресурси в съответствие с
мерките, предвидени в
общинските програми за
управление на отпадъците

2

Ежегодно провеждане на
кампании за

2

разделно събиране на
отпадъци от хартия и други
материали (напр. в края и в
началото на учебната

Общински
бюджет,

Ежегодно
до 2028 г.

"Програма за
околна среда
2021-2027"

Гражданите и фирмите са
информирани за реда, начина
и ползите от разделното
събиране и оползотворяване
на битовите отпадъци

Проведена поне
три
информационни
кампании за

Ежегодно
провеждани
информационни
кампании за

Общини

разделно събиране и
разделно събиране подобряване
и подобряване
управлението на
управлението на
битовите отпадъци битовите отпадъци
на година

Общински
бюджет

Ежегодно
до 2028 г.

Допълнителни количества
Проведени поне
разделно събрани отпадъци от две кампании за
разделно събиране
общините
на стара хартия и
други отпадъци в
годината

Провеждат се
ежегодни
информационни
кампании за
разделно събиране
на стара хартия и

Общини Училища,
НПО
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година)

СЦ 2

27. Създаване и
поддържане от общината на
електронни регистри на
търговските,
административните,

други отпадъци

-

Общински
бюджет

12/2025

обектите, които подлежат на
контрол по управление на
отпадъците от общините

стопански и други подобни
обекти в населени места над

СЦ 2

Създадени регистри на

Създаден и
поддържан
регистър

Общината има
информация за
обхвата на
обектите, които
подлежат на
контрол от

10000 жители, които трябва да
събират разделно отпадъците
си и да сключват договори за

общините по
нормативната
уредба за
управление на

предаването им

отпадъците

28. Изготвяне на годишни
планове и годишни отчети за
осъществяване на контрол от
общината за изпълнение на
изискванията на общинските

2

Общински
бюджет

Ежегодно
до 2028 г.

Общини

Одобрени годишни планове и Одобрени
Осъществена
годишни отчети за контрол по
контролната
общински
годишни
нормативната уредба за
дейност по
планове и годишни управление на
управление на отпадъците
отчети за контрол
отпадъците на
по нормативната

Общини
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наредби за управление на
отпадъците относно

уредба за
управление на
отпадъците

разделното събиране и
подготовката за
повторна употреба на
битовите

основата на
детайлно разработен
план и отчитат
изпълнението на
годишните цели за
контролната дейност
на основата на

отпадъци

годишния план
СЦ 2

29. Осигуряване на
необходимото
техническо

10

Общински
бюджет

12/2022

Повишена ефективност и
Брой предоставено Техническото
Общини
възможност за извършване на оборудване
оборудване е
планови и извънпланови
повече спрямо 2020
проверки
г.

-

Бюджет на
МОСВ

06/2023 -

Повишена информираност на Мерките се
населението и бизнеса по
изпълняват
въпросите на управлението на
съгласно Плана
отпадъците
за действие към
стратегията

Превръщане на
обществеността в

Приложен е принципа
"замърсителят плаща" по
отношение определяне
размера на такса битови

Приложени нови

оборудване за общинската
администрация, с което
служителите отговарящи за
отпадъците да извършват
проверки
СЦ 2

30. Изпълнение на мерките
от Националната

12/2028
комуникационна стратегия за
управление на отпадъците НИСО
СЦ 2

31. Прилагане от общината
1
на изисквания на ЗМДТ
относно формиране на такса
битови отп. при новите бази
за отделните услуги в рамките

Общински
бюджет

01/2022

Приложени нови
изисквания на
ЗМДТ

МОСВ

ключов фактор при
управлението на

медии

отпадъците

изисквания на
ЗМДТ

Общини;
НПО;

Общини
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на плансметката на общината

отпадъци

ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА
РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ
ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И РАЗРУШАВАНЕ

ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И
ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради се характеризират с висок
потенциал за рециклиране и повторна употреба, като някои от техните компоненти имат висока
ресурсна стойност. Правилното управление на строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване
на сгради допринася за постигането на устойчивост и подобряване качеството на живот. Според
РДО до 2020 г. подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на
материали от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване следва да се увеличи най-малко до
70% от общото им тегло, като се изключват незамърсени почви, земни и скални маси от изкопив
естествено състояние. В националното законодателство заложената крайна цел за рециклиране и
друго оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване до 1
януари 2020 г. от най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците също не е променяна и се
запазва и за периода на НПУО 2021-2028 г.
Важна предпоставка за постигане на целите са част от действията, предприети за постигане на
тези цели до момента, а именно:
 одобрените нормативни разпоредби в ЗУО и в Наредбата за управление на строителните
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали от 2017 г. -в тях са разграничени
ясно отговорностите на общинските, регионалните и централнитеинституции, като са поставени
следните ключови изисквания:
- Възложителят на инвестиционен проект е отговорен за изпълнението на целите за
рециклиране на строителните отпадъци.
- Възложителят е длъжен да разработи План за управление на строителните отпадъци като
задължителна част от строителната документация за инвестиционния проект за издаване
на разрешение за строеж и се одобрява заедно с целия проект. Изпълнението на Плана за
управление на строителните отпадъци осигурява проследимост на количествата на
отпадъците от момента натяхното образуване до предаването им за оползотворяване или
крайно обезвреждане. Въвеждането на този механизъм улеснява осъществяването на
контрол от страна на компетентните органи за изпълнение на изискванията на наредбата,
както превантивно – на етап издаване на разрешение за строеж, така и последващо – при
контрол на изпълнението на строителните дейности и в процедурата на въвеждане в
експлоатация на обекта.
- Възложителите на инвестиционни проекти, финансирани с публични средства, са
отговорни за влагане в строежите на определен процент материали от рециклирани
строителни отпадъци или материално оползотворяване в обратнинасипи.
- Възложителите на СМР и/или премахването на строежи извън предходната точка
осигуряват селективното разделяне и материално оползотворяване на определени видове
отпадъци в минимални количества.
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2. ЦЕЛИ И МЕРКИ КЪМ ПОПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА
РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
И ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ
Стратегическа цел
Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци
Оперативна цел
Увеличаване на количеството на рециклираните и оползотворени битови отпадъци и намаляване
на количествата на вредни вещества, съдържащи се в тях.
Мерки
Подпрограмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци
и отпадъци от разрушаване на сгради съдържа както инвестиционни мерки, така и „меки“ мерки.
Меките мерки са основно насочени към успешното прилагане на практика на нормативната
уредба, както и към повишаване на информираността и капацитета в разглежданата област.
Инвестиционните мерки по подпрограмата са свързани с реализацията на процедура за
финансиране на проекти и изпълнение на проекти за системи, съоръжения и инсталации за
селективно разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване настроителни отпадъци и за
производство на рециклирани строителни материали. Възможни източници на финансиране са
средства, осигурени от Програма за околна среда 2021-2027 г. Възможно е и публично – частно
партньорство между бизнеса и общината, включително чрез предоставяне на подходящи
общински терени заизграждане на съоръжения.

План за действие към Подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и
отпадъци от разрушаване на сгради
Стратег
ическа
цел

СЦ 2

Дейности (мерки)

Бюджет
(хил.
лв.)

Източници на
финансиране

Срок за
реализац
ия (месец
и година)

Индикатори за изпълнение
Очаквани
резултати

Отговорни
институции
Текущи

Целеви

СЦ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ
Намален риск за
Изготвяне и реализация на
ОС и човешкото
Изготвено
Изградена
проект за подготовка,
ОПОС 21здраве от
предложение;
Съгласно
01/23 система,
рециклиране и
27; финансови
вредното
Сключен
Община
проект
12/28
съоръжение и
оползотворяване на
инструменти
въздействие на
договор за
инсталация
строителни отпадъци.
тази група
изпълнение,
отпадъци

СЦ 2

Прилагане на контрол за
изпълнение изискванията на
ЗУО относно строителните
отпадъци и Наредбата за
строителните
отпадъци

СЦ 2

Включване на изискване в
тръжните документации за
строителство и/или
ремонт/реконструкция за
влагане на рециклирани
строителни материали

-

-

Общински
бюджет

Финансовите
източници за
обществените
поръчки

Постоянен

Осъществен
контрол по
прилагането на
ЗУО относно
строителните
отпадъци и
Наредбата за
строителни
отпадъци

01/23 12/28

Увеличено
количество на
вложените
рециклирани
материали в

Партньори

Юридически
лица със
стопанска
цел

Включени
тематични
проверки в
годишните
пл. на
контр.органи

Спазени
законови
изисквания

Община

-

12/23 - 2%;

12/28 - 8%

Възложители

Изпълнители

процеса на
строителство

ПОДПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗАРЕЦИКЛИРАНЕ И
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МРО

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ
ЦЕЛ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И
ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ

ВЪВЕДЕНИЕ

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







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

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

Група МРО
Отпадъци от опаковки

Цел
До 2025 г.:
65% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се
рециклира, в т.ч.
Пластмаси: 50%
Дърво: 25%
Черни метали: 70%
Алуминий: 50%
Стъкло: 70%
Хартия и картон: 75%
До 2030 г.:
70% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се
рециклират, в.т.ч.:
Пластмаси: 55%
Дърво: 30%
Черни метали: 80%
Алуминий: 60%

Група МРО

Цел
Стъкло: 75%
Хартия и картон: 85%

ИУМПС

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

ИУЕЕО

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

Отпадъци от
отработени масла

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

Отпадъци от гуми

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

Отпадъци от
портативни батерии и
акумулатори (ПБА)

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

Отпадъци от
индустриални батерии
и акумулатори
Отпадъци от
автомобилни батерии и
акумулатори

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

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

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

хиляди вида, което допълнително усложнява организирането на системите за разделното им
събиране.
В допълнение към гореизложените цели наскоро приетото европейско законодателствоот пакета
„Кръгова икономика“ поставя по-специални изисквания към едни от най- широко
разпространените пластмасови опаковки, а именно пластмасовите бутилки за напитки за
еднократна употреба. По-конкретно се поставя изискването всяка държава членка да гарантира,
че:
•
от 2025 г. някои бутилки за напитки трябва да съдържат най-малко 25% рециклирана
пластмаса, а от 2030 г. - най-малко 30%.
•
държавите-членки да осигурят разделното събиране с цел рециклиране на пластмасови
бутилки за еднократна употреба до 3 литра на ниво най-малко 77% до 2025г. и до 2029 г. - 90%.

1. ЦЕЛИ И МЕРКИ КЪМ ПОПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА
РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МРО И ОТПАДЪЦИ ОТ
ОПАКОВКИ
Стратегическа цел
Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци
Оперативна цел
Увеличаване на количеството на рециклираните и оползотворени МРО и намаляване на
количествата на вредни вещества, съдържащи се в тях.
Мерки
Подпрограмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО включва
основно „меки” мерки, които имат административно-регулаторен и информационнообразователен характер. Предвидени са мерки за повишаване на административния капацитет.

План за действие към Подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО
Стратегичес
ка цел

Дейности (мерки)

Бюджет
(хил.
лв.)

Източници на
финансиране

Срок за
реализация
(месец и
година)

Очакван
и
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущи

Целеви

Отговорни
институции
Водеща

Партньор

СЦ 2: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ И
ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ

СЦ2

СЦ 2

Провеждане
на
информационните кампании
сред обществеността, относно
ОО и МРО

Обобщаване и публикуване на
информация за местата за
събиране на ИУЕЕО, НУБА,
ИУГ и изготвяне на годишна
справка за количества
отпадъци
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-

Общински
бюджет;
ОПОС

Ежегодно
до 2028

-

Ежегодно

Увеличаване
на
количествата
разделно
събрани
отпадъци

Брой
проведени
информацион
ни кампании

Прозрачност и
информиране на
обществеността Публикуване
на
относно
управлението на информация
МРО

Повишена
Община
информираността на
обществеността по
въпросите на
управлението на МРО,
отчетена при
проучвания на
общественото мнение

Информиране на
населието

Община
Смолян

ОО; фирми

ОО, фирми

СЦ 2

СЦ 2

СЦ 2

Сключване на договори за
разделно събиране на ОО и
МРО, с цел обхващане на
по-голяма част от
населението

-

Оптимизиране и
разширяване на
системите за разделно
събиране на МРО

-

Увеличаване размера
на санкциите,
заложени в
общинските наредби
при смесването на
отпадъци и
изхвърляне на
рециклируеми и
оползотворими
отпадъци в
контейнерите за
битови отпадъци

-

-

2021 – 2028 г. Увеличаване
на количествата
разделно
събрани хартия
и картон,
стъкло,
пластмаси,
дърво и метали,
вкл. отпадъци
от опаковки от
същите
материали

Фирма или
организации

ежегодно

-

Постоянен

Сключ
ен
договор

Повишаване
Община
количествата разделно
Смолян
събрани отпадъци от
опаковки и МРО.

Увеличаване
на количествата
на разделно
събраните
отпадъци

Справка за
Достъпност
разположение на системата
на системата за гражданите

Община

Намаляване
количеството
на
рециклируеми
те отпадъци в
смесения
битов отпадък

Брой
наложени
санкции за
нерегламенти
рано
изхвърляне на
отпадъци

Община

Брой
наложени
санкции за
нерегламенти
рано
изхвърляне на
отпадъци

Смолян

Смолян

ОО

ОО, фирми

СЦ 2

СЦ 2

Увеличаване на контрола от
страна на общината, относно
спазването на забраната за
изхвърляне на МРО на
нерегламентирани за целта
места

-

Уведомяване на
обществеността за лицата,
притежаващи разрешителен
документ за извършване на
дейности по събиране,
съхранение и оползотворяване
на МРО.

-

-

-

2021-2028 г. Увеличаване
на
количествата
разделно
събрани
отпадъци

Извършени
проверки и
предприети
мерки

Увеличаване
на
количествата
разделно
събрани

Уведомяван
е на

Постоянен

Създадена
ефективност за
използване на
системата

Община

Уведомяване
на
общественостт
общественост а
та

Община

Смолян

Смолян

отпадъци

РИОСВ,
фирми
притежава
щи
разрешител
ен
документ;

Управление на опаковките и отпадъците от опаковки
СЦ2

Поемане на доброволни
ангажименти от бизнеса за
прилагане на практики за
предотвратяване генерирането
на отпадъци от опаковки

0

Бюджет на
организациите,
поели
ангажимент

2021-2028

Предотвратени
количества
депонирани
МРО

Планирани
мерки за
предотвратява
не
генерирането
на отпадъци от
опаковки от
бизнеса

Община
Изпълнени мерки за
предотвратяване на
отпадъц от опаковки от Смолян
бизнеса

Бизнес
организации
и търговски
обекти

СЦ2

Провеждане на
информационни
кампании/обуч
ение сред
училищата,
детските градини
и общинските
звена за
разделното
събиране на ОО и
МРО на
територията на
общината
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Бюджет на
общината;
фондове
на ЕС

2021-2028
Увеличаване
на
количествата
разделно
събрани
отпадъци

Повишена
Община
информираността на
Брой
обществеността по
Смолян
проведени
въпросите на
информацион управлението на МРО,
ни кампании отчетена при
проучвания на
общественото мнение

ОО

ПОДПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА И НА РИСКА ОТ
ДЕПОНИРАНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

ЦЕЛ 3: НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА И НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

1. ВЪВЕДЕНИЕ
В резултат на изпълнението на подпрограмата за намаляване на количествата и на риска от
депонираните битови отпадъци се очаква до 2040 г. количеството на депонираните битови
отпадъци да се намали до 10% или по-малко от общото количество образувани битови отпадъци.
По-конкретно:
-

ще бъде осигурен капацитет за депониране на остатъчните битови отпадъци и на друга
площадкова инфраструктура

-

ще бъдат рекултивирани и закрити всички общински депа

-

ще бъде осигурена инфраструктура за стабилизиране на биоразградимата фракция на
отпадъците

-

ще бъдат разработени иновативни продукти и технологии, чрез които се подобрява
йерархията на управление на отпадъците

-

ще бъдат изготвени практически решения за проблемите с най-широко генерираните
производствени опасни отпадъци

-

ще бъде повишен капацитетът на институциите да осъществяват контрол н
трансграничен превоз на отпадъци, вкл. за откриване на незаконни превози на отпадъци.

2. ЦЕЛИ И МЕРКИ КЪМ ПОПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
КОЛИЧЕСТВАТА И НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ БИТОВИ
ОТПАДЪЦИ
Стратегическа цел
Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци
Оперативна цел
Намаляване на количествата на депонираните битови отпадъци и увеличаване дела на
рециклираните и оползотворените такива.
Мерки
Предвидените мерки са както инвестиционни, така и "меки" мерки. Инвестиционните мерки са
насочени основно към изграждане на площадкова инфраструктура за битови отпадъци, закриване
и рекултивация на общински депа, третиране на утайки от ПСОВ, устойчиво управление на
излезли от употреба препарати за растителна защита и др.
„Меките” мерки са насочени към реализация на публични, бизнес и научни проекти за
разработване/внедряване на различни иновативни методи за намаляване на количествата и на
риска от депонираните битови отпадъци. Предвидени са мерки за повишаване на капацитета на
публичната администрация по отношение трансграничния превоз на отпадъци и др.

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

Стратегичес
ка цел

Дейности (мерки)

Бюдж ет
(хил.
лв.)

Източни
ци на
финанси
ране

Срок за
реализац
ия (месец
и година)

Очакван
Индикатори за изпълнение
и
резултати Текущи
Целеви

Отговорни институции
Водеща

Партньор

СЦ3: НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА И НА РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИ БИТОВИ
ОТПАДЪЦИ
СЦ3

Доизграждане/надгра
жд ане на регионални
системи за
управление на
битовите отпадъци

10 ОПОС
20212027 г.

01/202212/2028

Осигурена
Изградени
необходима
инсталации
инфраструкту
ра с цел
намаляване на
количеството
депонирани
битови
отпадъци

Намалено количество
депонирани битови
отпадъци и
постигнати цели към
2030/2035 г.

Община
Смолян и
МОСВ
членовете на
РСУО

СЦ3

СЦ3

Периодично
почистване на
локално образувани
натрупвания на
отпадъци на
нерегламентирани за
целта места
Създаване на
5
устойчива система за
разделно събиране на
опасни отпадъци от
бита

Предотвратяв Брой
% или брой намаление
нерегламентирани нерегламентирани
ане
20 Общински бюджет Постояне замърсяванет замърсявания
замърсявания
н
о с отпадъци
Общински бюджет, Постоянен Намален риск
ПУДООС
за околната
среда от
депонирани
опасни
отпадъци

Създадена система % на увеличение на
за регулярно
разделно събраните
разделно събиране отпадъци от бита
на опасни отпадъци
от бита

Община
Смолян

Община
Смолян

Домакинства,
фирми

ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ
КАМПАНИИ И ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ
НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ЦЕЛ 4: ВКЛЮЧВАНЕ
ОТПАДЪЦИТЕ

НА

ОБЩЕСТВЕНОСТТА

В

УПРАВЛЕНИЕТО

НА

1. ВЪВЕДЕНИЕ
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 ѝ, 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.
Кампаниите за повишаване на общественото съзнание и консултации с участниците в процеса на
управление на отпадъците, ще допринесат за разбиране на потенциалните възможности и ползи
за околната среда, произтичащи от оползотворяването и рециклирането на отпадъците.
Информирането и участието на обществеността е основен компонент на всяка Програма за
управление на отпадъците. Отпадъците са резултат от човешката дейност и без участието на
населението, основен генератор на битови отпадъци, дори и най - добре разработената програма
не може да постигне своите цели. От изключителна важност е населението и бизнесът да бъде
запознато с йерархията при управление на отпадъците, да са запознати с приоритетността в реда
на справянето с отпадъците, както и за отговорностите на всеки, който образува или допринася
за образуването на отпадъци, включително и отговорността да покрива пълните разходи за
своите действия.
Вземането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в Програмата за
управление на отпадъците и Плана за действие към нея, ще се постигнат при оптимален баланс
на интересите на различните участници в управлението на отпадъците. Необходимо е да се
поддържа непрекъснат диалог с участниците в дейностите по управление на отпадъците и
организирането на кампании за повишаване на общественото разбиране.

2. ЦЕЛИ И МЕРКИ КЪМ ПОДПРОГРАМАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Стратегическа цел
Включване на общствеността в управлението на отпадъците
Оперативна цел

Достатъчно и постоянно инфрмиране на обществеността с цел постигане на прозрачно
управление на отпадъците
Мерки
Постигането на целите ще се осъществи чрез изпълнението на следните мерки:


Повишаване на информираността и мотивацията на различни социални групи и на
бизнес организациите



Провеждането на ежегодни национални кампании за почистване от отпадъци чрез
участие на доброволци



Участие в ежегодният конкурс за общини „За чиста околна среда”, „Обичам
природата и аз участвам” и др.



Провеждане на регулярните информационни кампании съвместно с организациите
по оползотворяване.



Редовно предоставяне на информация за състоянието на околната среда;



Привличане на населението, неправителствени организации и заинтересованата
индустрия в процесите на вземане на решения по въпросите на управление на
отпадъците, включително за начина за определяне на „такса битови отпадъци” и
отчитането на изразходваните средства;



Повишаване на общественото съзнание, с цел да се постигне промяна в поведението
на населението, чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване
на ресурсите, образуването и обезвреждането на отпадъците;



Получаване на обратна връзка за успеха на прилаганите мерки.

Включените в подпрограмата мерки целят повишаване на информираността и мотивацията на
различните социални групи и на бизнес организациите, което е от критична важност за
подобряване на резултатите при управлението на отпадъците, като се залага на разширяване на
обхвата на информационните дейности за обществеността и бизнеса, дейности, които
традиционно се подценяват.

План за действие
подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на
отпадъците
Стратегическа цел
Дейности
(мерки)
СЦ4

СЦ4

Бюджет
(хил.
лева)

Публикуване на обяви
за консултации, срещи,
обществени обсъждания
и други в процеса на
вземане на решения по
общински нормативни
актове и документи в
областта на отпадъците

-

Провеждане на
информационни и
разяснителни кампании
и издаване на
информационни
материали за разделно
събиране и подобряване
на управлението на
битовите отпадъци като
ресурси в съответствие с
мерките, предвидени в
общинската програма за
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Източници
на
финансиране

Срок за
реализация

Очаквани
резултати

-

постоянен

Отчиаления по
чл.64 от ЗУО
Общински
бюджет

Ежегодно

Индикатори за
изпълнение
Текущи

Целеви

Осигурени
предпоставки
за участие на
общественостт
а в процеса на
вземане на
решения
относно
общинските
политики в
областта на
отпадъците

Брой
проведени
обществени
консултаци
и/
обсъждания

Брой
проведени
обществени
консултации
/
обсъждания

годишно

За периода
на
изпълнение
на
програмата

Гражданите и
фирмите са
информирани
за реда, начина
и ползите от
разделното
събиране и
оползотворява
не на битовите
отпадъци

Брой
проведени
информацио
нни
кампании за
разделно
събиране и
подобряван
е
управлениет
о на

Минимум 7
броя
проведени
информацио
нни
кампании за
разделно
събиране и
подобряване
управлениет
о на

Отговорни
институции
Партнь
Водеща
ор
Община НПО,
Смолян населен
ие,
бизнес

Община

НПО,
фирми,
ОО,
населен
и

Стратегическа цел
Дейности
(мерки)

Бюджет
(хил.
лева)

Източници
на
финансиране

Срок за
реализация

управление на
отпадъците за различни
възрастови и социални
групи

СЦ4

СЦ4

СЦ4

Очаквани
резултати

Индикатори за
изпълнение
Текущи
битовите
отпадъци

Провеждане на анкетно
проучване за отчитане
на мнението на
населението по
различни аспекти на
политиката по
управление на
отпадъците и
предоставяните услуги
Публикуване на
годишните отчети по
изпълнение на ПУО до
2027 г.

-

-

Ежегодно

-

-

Ежегодно до
31 март

Провеждане на местни
кампании по почистване
на обществени зелени
площи, паркове,
градинки, площади и др.
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Общински
бюджет

Ежегодно
2021-2027

Целеви

Отговорни
институции
Партнь
Водеща
ор

битовите
отпадъци

Събрана
Проведени
Община
информация за
минимум 3
Смолян
мнението на
анкетни
общественостт
проучвания
а с цел
до 2027 г.
подпомагане
вземането на
управленски
решения
Осигурена
Брой
Публикуван
Община
прозрачност
публикуван и 7 годишни
Смолян
при
и годишни отчети за
изпълнение на
отчети
ПУО
общинските
политики за
отпадъците
Повишено
Брой
Проведени
Община
участие на
проведени минимум 7
населението и
кампании; кампании;
бизнеса,
Брой
Минимум 50
почистени
участници; участници
нереглсментир Количества на година;
ани
събрани и Количества
замърсявания и
извозени
събрани и
обществени
отпадъци извозени
площи
отпадъци

НПО

Стратегическа цел
Дейности
(мерки)

Бюджет
(хил.
лева)

Източници
на
финансиране

Срок за
реализация

СЦ4

Организиране на
конкурси на екологична
тематика за деца и
ученици

3

Общински
бюджет

Ежегодно

СЦ4

Участие в национални
кампании на ПУДООС

50

ПУДООС

Ежегодно

Очаквани
резултати

Индикатори за
изпълнение
Текущи

Целеви

Отговорни
институции
Партнь
Водеща
ор
Община
Учили
ща,
детски
градин
и

Развиване на
Брой
Проведени
екологично
конкурси; минимум 7
мислене и
Брой
конкурси
отношение към участници
опазването на
природата сред
подрастващите
Реализирани
Брой
Реализирани Община
5 екологични
реализирани минимум
проекта
проекти
5
екологични
проекта

Учили
ща,
детски
градин
ии
кметств
а

XIII. КООРДИНАЦИЯ С ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНО
НИВО
При разработване на настоящата програмата са взети предвид основните постановки на
националните програмни документи, в т.ч.:
Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г.
Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за постигане на
ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй като анализите на
съществуващата ситуация показват, че в България съществува значителен потенциал за
подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро използване на
ресурсите, като същевременно бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху
околната среда.
Генералната стратегическа цел на страната в сферата на управление наотпадъците е: „Общество и
бизнес, които подобряват прилагането на йерархията на управление на отпадъците във всички
процеси.“
Формулирани са три стратегическите цели в синхрон за настоящата програма, гарантиращи
постигането на генералната стратегическа цел, като следва:
-

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване
образуването им и насърчаване на повторното им използване
Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци
Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци

Направени са прогнози и финансови разчети за необходимите инвестиции за постиганена целите
на НПУО.
Изпълнението на програмите с мерки от НПУО ще осигури достигане на националните цели за
управление на отпадъците, произтичащи от европейското законодателство и ЗУО.
Националния план за управление на отпадъците има следната структура и съдържание:
-

Основни изводи от анализа на състоянието на управлението на отпадъците
SWOT анализ (анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите)
Цели и подцели
План за действие с Програми от мерки за постигане на целите
Координация с други планове и програми
Система за контрол на изпълнението,
оценка на резултатите,
отчети
актуализация на НПУО
Приложения, в които са представени - Подробните анализи за състоянието на
управлението на отпадъците

Национална програма за развитие: България 2030 г. приета с протокол на Министерски
съвет №67.25 от 02.12.2020 г.
Националната програма за развитие на БЪЛГАРИЯ 2030 (детайлизирана стратегия) е рамков
стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни
документи, детерминиращ визията и общите цели на политиките за развитие във всеки сектор на
държавното управление, включително техните териториални измерения.
Ангажиментът за разработване на национален стратегически документ за развитие на страната в
средно- и дългосрочен период е залегнал в програмата за управление на правителството на
Република България за периода 2017 – 2021 г., приетас Решение №447 на Министерски съвет от
2017 г. При изготвянето на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 е отделено
специално внимание на Програмата за устойчиво развитие за периода до 2030 г. на Организацията
на обединените нации (ООН) „Да преобразим света“ и на включените в нея 17 глобални цели за
устойчиво развитие. Програмата и Целите са разгледани като рамка на националните политики за
развитие, а самата Национална програма за развитие България 2030 – като отговора на
правителството за изпълнението им.
Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 стъпва на нарочен Анализ на социалноикономическото развитие на страната след присъединяването ѝ към Европейския съюз, целящ да
идентифицира ключовите проблемни области и пропуски в политиките за развитие на страна,
обсъден със социално-икономическите партньори в рамите на Икономическия и социален съвет и
Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Тази детайлизирана версия на Националната програма за развитие: България 2030 стъпва върху
визията, целите и приоритети за социално-икономическо развитие наБългария в периода 2021-2030
г., одобрени с Решение на Министерски съвет №33 от 20.01.2020 г. В документа подробно са
разписани областите на въздействие, които ще бъдат обект на целенасочени интервенции до 2030
г., подредени по приоритети (13 приоритета) и подприоритети и съпътствани от индикатори за
резултат, индикативен финансов ресурс, източници за финансиране и съотносими цели за развитие
на ООН.
Координация с програмни документи на община Смолян
Програмата за управление на отпадъците на община Смолян 2021-2028 г. е елемент от цялостната
система за планиране на развитието на общината. Целите и мерките в настоящата Програма са
синхронизирани и съобразени с ключови общински програмни документи.

XVI.

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

Наблюдението и оценката на изпълнението на Програмата за управление на отпадъците на
Община Смолян е от ключово значение, с оглед проследяване на напредъка по постигане на
поставените цели, срокове и ресурси и навременно предприемане на действия за преодоляване на
възникващи проблеми при реализацията на мерките, а при необходимост ‐ предприемане на
действия за актуализация на Програмата.
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Наблюдението на Програмата за управление на отпадъците ще се осъществява чрез периодично
събиране на информация, свързана с напредъка по изпълнение на включените в Програмата мерки
и степента на постигане на индикаторите, както и анализ на събраната информация и на
възникнали проблеми при изпълнението и причините за тях. В допълнение, за всяка мярка ще се
наблюдава и спазването на планирания график и степента на изразходване на ресурсите.
Дейностите по организация на прилагането и изпълнението на общински планове и стратегии в
областта на околната среда и управлението на отпадъците се извършват от Дирекция
„Строителство, инфраструктура и околна среда“, отдел „Строителство, опазване на околната среда
и стопанисване на горите“.
Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците еобщинският
съвет. Кметът на общината информира ежегодно общинския съвет иобществеността за
изпълнението на програмата през предходната календарна година. За целта той изготвя Отчет за
изпълнение на Програмата за управление на отпадъците.Отчетът се представя в срок до 31 март,
като копие от отчета се изпраща на РИОСВ. Целта на отчета за изпълнение на програмата през
предходната календарна година е дасе проследи напредъкът при изпълнението и да се
идентифицират необходимитепромени или адаптиране на програмата за текущата година.
Отчетът се изготвя на достъпен език и стил и се препоръчва да включва графики, фигури, таблици,
които да илюстрират напредъка по изпълнение на мерките и целите.Това е необходимо за по-добро
разбиране на съдържанието от страна на неспециалистив областта на отпадъците – както общински
съветници, така и широката общественост. Целесъобразно е годишният отчет за изпълнение на
програмата за управление наотпадъците да се изготвя в следния формат:
1. Въведение
2. Общи условия за изпълнение и промени в социално-икономическите условия в
общината
3. Действия, предприети от общината за осигуряване на ефективност и ефикасностпри
изпълнението


Създадени механизми за събиране, обработка и анализ на данни



Преглед на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение напрограмата през
съответната година, и предприетите мерки за преодоляването им
 Резултати от извършени оценки и тематични допитвания към края на съответната
година
4. Напредък по изпълнение на целите и мерките в Програмата
5. Заключение
Приложения
Въведението включва уводни бележки, в които се обяснява основанието за изготвяне на отчета, за
кого е предназначен отчетът, какви са целите на отчета и пояснение как е структуриран. Може да
се включат и други важни съображения във връзка с изпълнениена програмата за управление на
отпадъците в отчетния период.
Отчетът за изпълнение е основната част от документа и представя промени в средата за
изпълнение през отчетната година; описание на предприетите от общината действия замониторинг
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и контрол по изпълнение на програмата, вкл. проведени оценки и/или допитвания до населението;
постигнатия напредък по изпълнение на целите и меркитевъз основа на включените в програмата
индикатори за изпълнение и анализ на тяхнотоизпълнение, както и причините за неизпълнение.
Описанието на напредъка по изпълнението на целите и мерките се структурира по целите,
включени в Програмата за управление на отпадъците.
В заключителната част се представят изводи от анализа на изпълнението и предложения за
промени или адаптиране на програмата за текущата година в случай на необходимост.
В приложение в табличен формат се докладва напредъкът по изпълнение на индикаторите,
разработени за постигане на специфичните цели в програмата за управление на отпадъците, който
е основата за текстовата част на отчета за напредъка по изпълнение на програмата.

Процедура по актуализация на програмата
Програмата за управление на отпадъците ще бъде актуализирана в случай на промени в
законодателството, които налагат съществени промени в заложените стратегически и оперативни
цели и в планираните мерки за тяхното постигане. Процедурата на актуализация ще включва
изготвяне на актуализиран вариант на Програмата за управление на отпадъците на Община
Смолян, провеждане на публично обсъждане, прилагане на законодателството за екологична
оценка на планове и програми, внасяне на актуализираната програма за одобрение и приемане от
Общински съвет.
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