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СЪКРАЩЕНИЯ 

БО - Битови отпадъци 

БрБО – Биоразградими битови отпадъци 

ЗМДТ – Закон за местните данъци и такси 

ЗУО - Закон за управление на отпадъците 

ИУЕЕО - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване  

ИУМПС - Излезли от употреба моторни превозни средства  

КПКЗ – Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 

МОСВ - Министерство на околната среда и водите 

МРО - Масово разпространени отпадъци 

МСП – Малки и средни предпрития 

НДНТ – Най-добри наложени практики 

НУБА - Негодни за употреба батерии и акумулатори 

НПРБ – Национална програма за развитие: България 2020 

НПУДО - Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013 г. 

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

НППОУ – Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци 

ОИСР - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

ООп – Организация по оползотворяване 

ОСР - Отпадъците от строителство и разрушаване 

ОУП – Общ устройтвен план 

ПО - Предотвратяването на отпадъците 

ПГ - Парникови газове 

ПСОВ – Пречиствателни станции за отпадъчни води 

ПХБ/ПХТ – Полихларирани бифенили/Полихлорирани трифенили 

ПУП – Подробен устройствен план 

РДО - Рамкова директива за отпадъците 

РОП - Разширена отговорност на производителя 

РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и води 

СЕС - Съд на Европейския съюз 

СЖП – Странични животински продукти 

СО - Строителен отпадък 

СООРС - Строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 

ОЕЕО -– Директива на Европейския Съюз  за отпадъци от електрическо и електронно 

оборудване  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата Програма за управление на отпадъците на община Никола Козлево 

за периода 2014-2020 г. е изготвена на основание чл.52, ал.1 от Закона за управление на 

отпадъците (Обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.) и в съответствие със структурата, целите и 

предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (приет с Решение № 

831/22.12.2014 г. на МС) и Методически указания за разработване на Общински програми 

за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на министъра 

на околната среда и водите. 

В Програмата са взети под внимание европейското и национално законодателство в 

областта на управление на отпадъците и Общинския план за развитие на Община Никола 

Козлево 2014-2020 г. и въз основа на  тях са определени целите и приоритетите за 

управление на отпадъците за периода от 2014 до 2020 г. 

Легенда: 

 

Контрол 

 

Същестуващо състояние 

 

Основни изводи и препоръки 

 

  

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.haymanengineering.com/products-page/hud-92051/initial-hud-92051-compliance-inspection/
http://lincolnkelly.blogspot.com/2011/04/blog-post-rangers-april-2011-flash.html
http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.haymanengineering.com/products-page/hud-92051/initial-hud-92051-compliance-inspection/
http://lincolnkelly.blogspot.com/2011/04/blog-post-rangers-april-2011-flash.html
http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.haymanengineering.com/products-page/hud-92051/initial-hud-92051-compliance-inspection/
http://lincolnkelly.blogspot.com/2011/04/blog-post-rangers-april-2011-flash.html
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1.1. Обхват на програмата 

Програмата за управление на отпадъците на община Никола Козлево обхваща 

всички дейности, които произтичат като задължение на общините в съответствие с 

нормативните изисквания за опазване на околната среда. 

Настоящата Програма се явява неразделна част от Общинската програма за околна 

среда, съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците и е разработена за 

период, който съвпада с периода на действие на Националния план за управление на 

отпадъците – от 2014 до 2020 г. 

Програмата ще се актуализира при настъпване на промяна във фактическите и/или 

нормативните условия свръзани с приемането й. 

Предмет на програмата са дейностите по управление на: 

 битови отпадъци; 

 строителни отпадъци; 

 специфични потоци отпадъци; 

 опасни отпадъци; 

 разделно събиране на рециклируеми отпадъци; 

 компостиране на биоразградими отпадъци; 

 стратегия за предотвратяване образуването на отпадъци. 

В законодателството и в политиката за предотвратяване и управление на 

отпадъците се прилага като приоритетен ред следната йерархия на отпадъците: 

 предотвратяване; 

 подготовка за повторна употреба; 

 рециклиране; 

 друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 

 обезвреждане. 

„Предотвратяването” на отпадъци е определено в Директивата като мерки, които се 

предприемат преди веществата или предметите да се превърнат в отпадък, с което се 

намалява:  

 генерираното количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба 

на продуктите или удължаването на жизнения им цикъл (количествено 

предотвратяване); 

 съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите (качествено 

предотвратяване на отпадъците). 
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„Подготовка за повторна употреба” включва почистване, проверка и поправка на 

употребявани продукти, които са станали отпадък, така че да могат да се употребяват 

повторно (например поправка на велосипеди, електрическо и електронно оборудване, 

мебели и др., които след като са поправени се продават като втора употреба). 

Подготовката за повторна употреба е вид оползотворяване на отпадъците. 

„Рециклиране” - Подходът при рециклирането е, че един материал се преработва с цел да 

се променят неговите физикохимични свойства и да се оползотворява повторно за същите 

или за други цели. Главната цел на Рамковата директива за отпадъците е ЕС да стане 

повече от "рециклиращо общество", което се стреми да избягва образуването на отпадъци 

и да използва отпадъците като ресурс. 

Конкретните дейности по управление на отпадъка, които се класифицират като 

рециклиране съгласно Рамковата директива за отпадъците, включват (но не само): 

 рециклиране на материали: напр. на пластмасови продукти или компоненти в 

пластмасови материали; стопяване на отпадъчно стъкло в стъклени продукти; 

употреба на хартиени отпадъци в заводи за хартия и др. Рециклирането на 

материали: например пластмасови гранулирани и палетизирани за 

екструдиране или формоване, натрошени отпадъци от стъкла, сортиране на 

отпадъци от хартия, отговарящи на критериите за края на отпадъка; 

 производство на компост, отговарящ на критериите за качество на продуктите. 

Рециклирането е вид оползотворяване на отпадъците. 

„Друго оползотворяване” е всяка дейност, която отговаря на определението за 

„оползотворяване‖ съгласно РДО, но която не отговаря на специфичните изисквания за 

подготовка за повторна употреба или за рециклиране. 

Примери за друго оползотворяване са: 

 изгарянето или съвместното изгаряне, когато основното използване на 

отпадъците е като гориво или друг начин за получаване на енергия. Това е 

операция по управление на отпадъците с оползотворяване на енергията, 

класифицирана като R1 в приложение II към РДО. Това контрастира с 

изгарянето на отпадъци без оползотворяване на енергия, класифицирано като 

операция по обезвреждане D10 в приложение I към РДО. 

 насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване. 

„Обезвреждане” - депониране (дори когато сметищен газ се използва за възстановяване 

на енергия); изгаряне и съвместно изгаряне, които не отговарят на критериите, за да бъдат 

определени като оползотворяване (в случай на съоръжения, предназначени за изгаряне на 
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твърди битови отпадъци, които не отговарят на определени критерии, с помощта на 

формулата за енергийна ефективност R1 в приложение II към РДО), насипни дейности, 

когато не отговарят на дефиницията за оползотворяване. 

При прилагането на посочената по-горе йерархия на отпадъците, държавите-членки 

предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които обезпечават най-благоприятните 

за околната среда резултати като цяло. Предимство имат тези действия, които водят до 

изпълнение на основната цел, а именно прекъсване на връзката между икономическия 

растеж и свързаното с това вредно влияние върху човека и околната среда поради 

образуване на отпадъци (чл. 29, точка 2 на РДО и чл. 50 от ЗУО). Предотвратяването на 

отпадъците (ПО) е съществена цел, но не е самоцел. В този смисъл мерки за ПО не би 

трябвало да са препоръчителни, ако не водят до общо намаляване на вредното влияние 

върху околната среда и човешкото здраве. 

1.2. Принципи 

Държавите-членки вземат предвид общите принципи за опазване на околната среда 

- предпазни мерки и устойчивост, техническата осъществимост и икономическата 

приложимост, опазването на ресурсите, както и цялостното въздействие върху околната 

среда, човешкото здраве, икономиката и обществото. 

Основните принципи, на които се основава секторното законодателство са: 

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

избегнато, където това е възможно; 

 ―Отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” – лицата, които 

образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват 

околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият 

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

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

 “Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат 

предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап; 

 “Близост‖ – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко 

до мястото на тяхното образуване; 

 “Самодостатъчност” – отпадъците, генерирани в ЕС, трябва да бъдат 

третирани в рамките на общността; 

 „Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и 

органи, както и широката общественост имат възможност да участват в 

разработването на плановете за управление на отпадъците и на програмите за 
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предотвратяване на отпадъците и имат достъп до тях след разработването им. 

Принципът „Замърсителят плаща” е включен в Договора за създаване на 

Европейската общност (чл.174). Този принцип във връзка с отпадъците изисква: 

 причинителят и притежателят на отпадъци да ги управляват по начин, който 

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

 причинителите на отпадъци да поемат отговорност за отпадъците си; 

 разходите за опазване на околната среда и човешкото здраве, свързани с 

образуването и третирането на отпадъците, трябва да бъдат отчитани при 

определяне цената на продуктите и услугите; 

 разходите за третиране и транспортиране на отпадъците са за сметка на 

причинителите и притежателите на отпадъците. 

Принципът "Разширена отговорност на производителя" (РОП) е екологичен 

принцип, който се прилага като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото 

въздействие върху околната среда от даден продукт и въвежда задължения и отговорности 

за производителя на продукта по време на целия му жизнен цикъл за ограничаване на 

съдържанието на опасни вещества, обратно приемане, повторна употреба, рециклиране, 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, получени в резултат на употребата на 

продукта. 

В съответствие с този принцип, производителите на продукти трябва да поемат 

отговорност, включително финансирането за: 

 предотвратяване и намаляване на отпадъци, образувани при производството на 

техните продукти; 

 проектиране и разработване на продукти, които подлежат на многократна 

употреба, са технически издръжливи, не съдържат или имат ограничено 

съдържание на материали и вещества, представляващи риск за околната среда; 

 развиване на пазари за повторната употреба и рециклирането на отпадъците, 

образувани след крайната употреба на пусканите на пазара продукти. 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) определя 

разширената отговорност на производителя като подход за екологична политика, при 

който отговорността на производителя за продукта обхваща и етапа след потреблението от 

целия жизнен цикъл на продукта. Политиката за разширената отговорност на 

производителя се характеризира с:  

 изместването на отговорността (физически и/или икономически, напълно или 

частично) във възходящ ред към производителя и извън общините;  
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 осигуряването на стимули на производителите, за да вземат предвид 

екологичните съображения при създаването на своите продукти. Докато други 

инструменти на политиката обикновено имат за цел изолирана точка от 

веригата, разширената отговорност на производителя се стреми да интегрира 

сигналите, свързани с екологичните характеристики на продуктите и 

производствените процеси в цялата продуктова верига. 

„Предотвратяване на отпадъци‖ 

„Предотвратяването‖ на отпадъци е определено в Директивата като мерки, които се 

предприемат преди веществата или предметите да се превърнат в отпадък, с което се 

намалява: 

а) генерираното количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на 

продуктите или удължаването на жизнения им цикъл (количествено предотвратяване); 

б) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите (качествено 

предотвратяване на отпадъците). 

"Повторна употреба" (Член 3 (13) от РДО, респ. в § 1, точка 23 от ДР на ЗУО)  

„Всяка дейност, посредством която продуктите или компонентите, които не са 

отпадъци, се използват отново за целта, за която са били предназначени‖. Повторната 

употреба е средство за предотвратяване на отпадъците; тя не е дейност по управление на 

отпадъка. Например, ако едно лице получава един материал, парче плат, директно от 

настоящия му собственик с намерението да го използва повторно (дори ако са необходими 

някои ремонтни дейности) за същите цели, това е доказателство, че материалът не е 

отпадък. 

"Подготовка за повторна употреба" (член 3 (16) РДО, респ. в § 1, точка 25 от ДР на 

ЗУО) 

"Проверка, почистване или ремонт, операции по оползотворяване, посредством 

които продуктите или компонентите на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, 

така че да могат да бъдат повторно използвани без всякаква друга предварителна 

обработка". По дефиниция, подготовка за повторна употреба е специфичен случай на 

оползотворяване (вж. 2.2.4 по-долу). Основната разлика между "повторна употреба" и 

"подготовка за повторна употреба" е, че в първия случай материалът или предметът не е 

станал отпадък, докато в случаите на "подготовка за повторна употреба" въпросният 

материал е станал отпадък по смисъла на определението за отпадъци. Примери за 

подготовка за повторна употреба включват ремонт на велосипеди, мебели или 
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електрическо или електронно оборудване, които са били изхвърлени от техните 

собственици. 

„Оползотворяване” (Чл. 3, (15) РДО, респ. § 1, точка 13 от ДР на ЗУО) 

„Оползотворяване‖ от една страна и противоположният термин „обезвреждане‖ 

заедно съставляват „третиране на отпадъците‖ (вж. Член 3 (14) от РДО, респ. в § 1, точка 

44 от ДР на ЗУО). Всяко третиране на отпадъците може да е или дейност по 

оползотворяване, или дейност по обезвреждане. СЕС изрично е постановил, че нито една 

дейност не може да се определи едновременно като дейност по оползотворяване и 

обезвреждане. Накратко казано, операциите по обезвреждане са предимно операции по 

управление на отпадъците, които целят освобождаване от отпадъците, докато основният 

резултат на операция по оползотворяване е "отпадъкът да се използва за полезна цел чрез 

замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на 

конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в 

производствено предприятие или в икономиката като цяло (вж. чл. 3 (15) РДО). 

Оползотворяването, което е нововъведено в РДО, е разделено на три под-категории - 

подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване. 

„Рециклиране” (Член 3 (17) от РДО, респ. в § 1, точка 37 от ДР на ЗУО)  

―Всяка дейност по оползотворяване, посредством която отпадъчните материали се 

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

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

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

използват като горива или за насипни дейности.‖ 

Общата идея при рециклирането е, че един материал бива преработван с цел да се 

променят неговите физико-химични свойства и това да позволи той да се употребява 

повторно за същите или за други цели. Главната цел на Рамковата директива за 

отпадъците е ЕС да стане повече от "рециклиращо общество", което се стреми да избягва 

образуването на отпадъци и да използва отпадъците като ресурс (вж. съображение 28 в 

преамбюла на РДО). 

Конкретните дейности по управление на отпадъка, които се класифицират като 

рециклиране съгласно РДО, включват (но не само):  

 Рециклиране на материали: напр. на пластмасови продукти или компоненти в 

пластмасови материали, стопяване на отпадъчно стъкло за стъклени продукти, 

употреба на хартиени отпадъци в заводи за хартия и др. 

 Производство на компост, отговарящ на критериите за качество на продуктите. 
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Рециклирането включва физическо, химическо или биологично третиране, 

което води до материал, който вече не е отпадък. Член 3 (17) на РДО не изисква 

никакво специално характеризиране на дейността по обработка или преработка, 

докато същата генерира материал, който се използва като оригиналния или за 

други цели и така затваря икономическия кръг на материала. Съгласно РДО 

изключение от това правило има при преработване в материали, които ще се 

използват като горива или за насипни дейности, като те се изключват от 

рециклирането и представляват „друго оползотворяване― по смисъла на РДО. 

 От определението за рециклиране на РДО следва, че единствено преработката 

на отпадъци в продукти, материали или вещества може да се приеме като 

рециклиране. Преработката на отпадъци, при която се получава отпадък, който 

претърпява други последващи стъпки за оползотворяване, не се приема за 

рециклиране, а за предварително третиране преди оползотворяване. Такава 

дейност следва да се категоризира като „подготовка преди оползотворяване или 

обезвреждане‖ или „предварителна обработка‖ преди оползотворяване. 

Последното включва дейности като разглобяване, сортиране, натрошаване, 

намаляване на обема, палетизиране, изсушаване, преопаковане, сепариране, 

смесване и пр. Тези дейности не подхождат на никое от нивата на йерархия на 

отпадъците и поради това може да се разглеждат като "предшестващи" 

специфични типове оползотворяване. Например, биологичната преработка на 

отпадъци с цел стабилизиране на отпадъците преди насипни операции трябва 

да се класифицира като предварително третиране преди "друго" 

оползотворяване, а не като процес на рециклиране. 

Трябва да се отбележи, че определението за рециклиране в РДО е малко по-

различно от определението за рециклиране, използвано в Директивите относно 

специфични потоци отпадъци. Определенията на понятието "рециклиране" в тези 

директиви, които са различни от тази на Рамковата директива за отпадъците на ЕС, 

остават обаче в сила. 

„Друго оползотворяване” (чл. 4 (1) от РДО) 

„Друго оползотворяване‖ е всяка дейност, която отговаря на определението за 

„оползотворяване‖ съгласно РДО, но която не отговаря на специфичните изисквания за 

подготовка за повторна употреба или за рециклиране. Примери за друго оползотворяване 

са: 

 изгарянето или съвместното изгаряне, когато основното използване на 
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отпадъците е като гориво или друг начин за получаване на енергия. Това е 

операция по управление на отпадъците с оползотворяване на енергията, 

класифицирана като R1 в приложение II към РДО респективно R1 в 

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

отпадъци, без оползотворяване на енергия, класифицирано като операция по 

обезвреждане D10 в приложение I към РДО, респективно D10 в приложение 1 

към § 1, т. 11 на ЗУО. За определяне дали изгарянето в инсинератори, 

предназначени за изгаряне на твърди битови отпадъци трябва да бъде 

класифицирано като R1 или D10, в съответствие с критериите за енергийна 

ефективност, трябва да се използва като ориентир Ръководството на Комисията. 

 насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване вж. § 1, т. 

10 от ДР на ЗУО. 

„Обезвреждане” (Член 3 (19) от РДО, респ. в § 1, точка 11 от ДР на ЗУО) 

―Всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има като 

вторична последица възстановяването на вещества или енергия.‖ От това определение 

следва, че всяка дейност по третиране на отпадъци, която не отговаря на критериите на 

определението за оползотворяване по подразбиране се счита за обезвреждане. 

Определението „дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на 

вещества или енергия‖ отразява обратно идеята, че всяка дейност по оползотворяване 

трябва да отговаря на критерия, че „основен резултат‖ е „използването на отпадъка за 

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

изпълнението на тази цел. 

Настоящата програма се базира на следните основни принципи: 

 Устойчиво развитие - Устойчивата община се стреми към подобряване 

здравето и към по-добро качество на живот за обществото чрез ограничаване на 

отпадъците, предотвратяване на замърсяването, максимално възможно опазване 

на природата и природните ресурси, стимулиране на местните ресурси и 

възраждане на местната икономика; 

 Постигане на трайни резултати с икономически разумни решения – 

икономическа достъпност и устойчивост - Системата за оптимизиране на 

дейността по управление на отпадъците трябва да е в състояние да генерира 

нужните приходи за покриване на разходите; 

 Минимизиране на отпадъците - Вземане на мерки за предотвратяване и 

намаляване образуването на отпадъци; 
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 Превантивност - Предимство на предотвратяване на замърсяването пред 

последващо отстраняване на вредите, причинени от него; 

 Чиста и здравословна околна среда - Преустановяване практиката за 

изхвърляне отпадъците на нерегламентирани места, извършване на безопасно 

депониране и осигуряване на чиста и здравословна среда в населените места, в 

домовете, обществените заведения; 

 Интегрирано управление на отпадъците - Вземане и реализация на 

управленски решения на основата на балансирана система от нормативни, 

технически, организационни и икономически мерки, идентифицирани 

източници на ресурси и определяне отговорности на страните, участващи в 

реализацията на целите; 

 Пълна отговорност на замърсителите - Обединява установените и в 

международната практика тясно взаимосвързани помежду си принципи на 

―споделена отговорност‖ и ―замърсителят плаща‖. Принципът за пълната 

отговорност предполага и заплащане на глоби в случаите на неизпълнение или 

нарушение на регламентираните с нормативните актове задължения; 

 Участие на обществеността - Гражданите имат отношение към 

проблематиката на отпадъците като постоянни причинители на отпадъци и като 

субект на вредното им въздействие. Прилагането на този принцип на общинско 

ниво осигурява партньорство между държавните институции и местните власти 

от една страна и обществеността от друга при вземане и реализация на решения 

по проблемите на отпадъците. 
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II. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО И 

ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

 

2.1. Основни изводи и препоръки от анализа на нормативната уредба 

 Европейските стратегически документи от последните години променят 

философията и подхода към отпадъците, и по-конкретно предлагат преход от 

целенасочено управление на отпадъците като фактор, увреждащ околната среда, 

към политика на предотвратяване на тяхното образуване и ефективното им 

използване като ресурси. Този подход цели прекъсване на връзката между 

икономическия растеж и генерирането на отпадъци, вредящи на околната среда и 

създаващи риск за човешкото здраве; 

 От приемането преди почти 40 г. на първата европейска рамкова директива за 

отпадъците през 1975 г.,  законодателството на Общността в сектора има бурно 

развитие през последните 15 години. От по-общи разпоредби през 70-те години, 

целящи намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, 

днешният законодателен пакет съдържа конкретни изисквания и количествени 

цели за намаляване депонирането на отпадъци, за рециклиране и оползотворяване 

на специфични отпадъчни потоци и за предотвратяването на отпадъците като най-

високо ниво от йерархията на управление на отпадъците; 

 Като се имат предвид предвижданията на стратегическите документи на ниво ЕС, 

очертаващи политиките по ефективно използване на ресурсите и околна среда по 

пътя на устойчивото развитие, както и работната програма на работната група 

„Околна среда‖ за преглед на политиките в сектор „Отпадъци‖,  може да се 

очакват промени в европейското законодателство, целящи още по-висока степен 

на защита на околната среда и човешкото здраве, както и преход от управление на 

отпадъците към устойчиво управление и по-ефективно използване на ресурсите, и 

вероятно: 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://lincolnkelly.blogspot.com/2011/04/blog-post-rangers-april-2011-flash.html
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- допълнителни ограничения относно депонирането на отпадъци до 2020 г., и с 

по-голяма вероятност депонирането да се ограничи само до отпадъци, които не 

могат да се рециклират и оползотворят, и по-конкретно ограничения за 

депонирането на пластмасови и/или хранителни отпадъци, а в по-далечен 

хоризонт – и повсеместна забрана за депониране на отпадъци; 

- специални разпоредби за намаляване на употребата и предотвратяване на 

отпадъци от полиетиленовите торби за еднократна употреба; 

- ограничения за изгаряне на отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, като 

например пластмасови отпадъци, съответно въвеждане на по-високи цели за 

рециклиране на битовите отпадъци, особено на пластмасовите отпадъци; 

- въвеждане на количествени цели за предотвратяване на образуването на 

отпадъци, особено за пластмасови, битови/хранителни и за опасни отпадъци; 

- по-високи цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци 

от опаковки, излезли от употреба електрическо и електронно оборудване, 

излезли от употреба моторни превозни средства и най-вече на пластмасовите 

отпадъци от тях, както и за батерии. 

 Националното законодателство, уреждащо обществените отношения, свързани с 

управление на отпадъците, се развива изключително бързо и динамично и то само 

от 15 години. След приемане на първия закон през 1997 г. се разработва и приема 

пълен и систематизиран пакет от правни норми, които, от една страна, 

хармонизират националното с европейското право, а от друга страна, въвеждат 

специфични национални инструменти и механизми, които да подпомогнат 

постигане на целите и прилагане на принципите на съответните нормативни 

актове;  

 Националната правна рамка е построена в цялост като логична конструкция и 

архитектура. Дори и прогнозите за промени в европейското законодателства да се 

реализират, съществуващата национална уредба може лесно да бъде допълнена. 

Предизвикателство в този случай ще бъдат консултациите и постигането на 

консенсус със заинтересованите страни; 

 Съществуват някои недостатъци в няколко текста на Закона за устройство на 

територията, които трябва да бъдат отстранени, тъй като представляват, макар и 

формална, бариера за предприемане на инвестиционни инициативи от страна на 

общините и бизнеса за инсталации и съоръжения за рециклиране и 

оползотворяване на строителни  и други отпадъци; 
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 С оглед осигуряване на публичност на информацията, свързана с битовите 

отпадъци, следва да се направи прецизиране в Закона за статистиката; 

 В изпълнение на първия Закон за ограничаване на вредното въздействие на 

отпадъците върху околната среда, както и на следващите закони, са разработени 

национални програмни документи като солидни инструменти за прилагане на 

законодателството и за идентифициране на  важни законодателни инициативи в 

сектора. При разработването на програмите е необходимо да се планира по-

прецизно, като се поставят реалистични срокове за изпълнение на мерките. 

2.2. Основни изводи и препоръки от анализа на състоянието на уравлението на 

отпадъците в община Никола Козлево 

2.2.1. Битови отпадъци 

Наличната информация и тенденциите дават основание да се направят следните основни 

изводи относно битовите отпадъци генерирани на територията на общината: 

 Общото количеството на образуваните битови отпадъци следва тенденция към 

намаление, като за периода 2011-2012 г. по-ясно изразено е намалението на 

отпадъците от предприятията - 48% и само 5% от това на населението; 

 количествата образувани битови отпадъци на човек от населението e много 

ниско – 120 кг/ж/г., при средно за страната 346 кг/ж/г. и 492 кг/ж/г. средно за 

ЕС-27; 

 Основен източник на битовите отпадъци са домакинствата – около 90% от 

битовите и приравнените на тях отпадъци; 

 Най-големи количества отпадъци се образуват в по-големите населени места в 

общината; 

 Във всички населени места според броя на жителите им над 50-60% от 

битовите отпадъци са биоразградими; 

 Желателно е да се отчитат различията между населените места в общината по 

показател образувани битови отпадъци на жител на година, освен от различията 

в икономическите и социалните показатели; 

 Да се реализира добрата практика ―фамилно компостиране‖, подобно на 

съседни общини, като община Велики Преслав с 265 броя компостера, община 

Каолиново -250 броя компостера, община Каолиново – 250 броя компостера и 

община Антоново - 200 броя компостера. Продуктът от компоста може да се 

ползва за земеделски площи, както на територията на община Нови пазар; 
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 С оглед проследяване на тенденциите относно състава на отпадъците общината 

следва да изиска от фирма „АЛАРА 2000‖ ООД да прилагат унифицирана 

методика за проучване на морфологичния състав на отпадъците. 

С цел запазване на положителните тенденции в йерархията за управление на 

битовите отпадъци, е целесъобразно следните препоръки да намерят място като конкретни 

мерки и действия: в Програмата:  

 Отчисленията (екотаксата) за депониране на отпадъците да се прилагат 

стриктно в общини, тъй като са сериозен стимул за намаляване количествата на 

депонираните отпадъци. 

 Проучване от общината на основните източници на хранителни, зелени и други 

биоотпадъци и на количествата им и за специфичния подход на всяко населено 

място за създаване на системи за разделното им събиране. Въз основа на това, 

при необходимост да се закупят повече съдове за разделното събиране за 

предотвратяване на образуването и депонирането на отпадъци; 

 Провеждане на постоянни обучителни програми сред служителите на общината 

по управление на битовите отпадъци в съответствие с йерархията за управление 

на отпадъците, с акцент върху управление на биоразградимите отпадъци, 

разделно събиране и рециклиране и предотвратяване, извършване на 

проучвания за морфологичен състав на отпадъците; 

 Участие на общината в проекти за изграждане на съоръжения за сепариране и 

рециклиране на рециклируеми отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло 

и за предотвратяване на образуването на отпадъци, включително битови 

отпадъци използвайки публично-частното партньорство между общините и 

организациите по оползотворяване с цел постигане на целите за рециклиране на 

тези потоци битови отпадъци; 

 Приближаване към принципа „замърсителят плаща‖ при определяне на такса 

битови отпадъци чрез измерване на количеството; 

 Предоставяне на преференции на домакинствата и юридическите лица по 

отношение на таксата битови отпадъци при условие, че се включат и участват в 

системи за разделно събиране на отпадъците, първоначално като пилотни 

проекти. 

2.2.2. Промишлени отпадъци 

Анализът на съществуващото положение на производствените отпадъци в България и 
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община Никола Козлево дава възможност да се изведат следните основни изводи: 

 За периода 2004-2012 г. количеството на образуваните производствени 

отпадъци е намаляло два пъти, като най-значителното намаление е в първите 

години на периода. 

 Подреждането на образуваните производствените отпадъци по икономически 

дейности показва, че на първо място е „Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива―, чийто дял 

съставлява 56% от общо образуваните производствени отпадъци за периода 

2008-2012 г. На следващо място са дейностите по предоставяне на услуги, 

следвани от отпадъците от производство на химични продукти – 6,2%, и 

отпадъците получени от растениевъдство, животновъдство и горско стопанство 

– 5.5%.  

 От образуваните производствени отпадъци за 2010 г. с най-голям дял (79%) са 

отпадъците от термични процеси - производство на топло- и електроенергия и 

металургични предприятия, следвани от производствените отпадъци от 

неорганични процеси (7.8%), и отпадъци, получени при обработване на 

отпадъчни води от пречиствателни станции (5.7%).  

 В регионален разрез най-големи количества производствени отпадъци са 

образувани в областите Стара Загора, Варна, София, Перник, в които има 

концентрация на ТЕЦ и други производства, генериращи големи количества 

производствени отпадъци. 

 Предварителното третиране на производствените отпадъци е слабо застъпено – 

едва 1.1% от образуваните производствени отпадъци за 2010 г. са 

предварително третирани. 

 За периода 2008-2012 г. са предадени за оползотворяване 11.9% от 

образуваните производствени отпадъци, от които с най-голям относителен дял 

са отпадъците, съдържащи метали, както и тези от горивни инсталации. 

 Основен метод за обезвреждане на отпадъците в страната остава депонирането. 

Количеството на обезвредените производствени отпадъци за 2012 г. възлиза на 

7 377 хил. тона, като 70% от тях са отпадъци от термични процеси. 

 За периода 2004-2012 г. от страната са изнесени общо 388 хил.тона 

производствени отпадъци, което представлява 0,2% от образуваните в страната 

отпадъци. Износът на метални отпадъци формира най-голям дял от износа и 
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представлява 62% от изнесените производствени отпадъци. В общината няма 

внесени отпадъци. 

 В началото на периода 2004-2010 г. в България се отчита най-висока стойност 

на производствените отпадъци на единица БВП, която е повече от три пъти по-

голяма от средното за ЕС-27, като следва тенденция на намаление. Въпреки че 

през 2010 г. по този показател България е все още над средноевропейското 

ниво, вече е значително под или на нивото на няколко силно развити 

икономически стари страни-членки. 

В заключение може да се обобщи, че в България се наблюдават положителни 

тенденции по отношение на предотвратяването на образуването на производствени 

отпадъци, включително по отношение на средноевропейските нива. По отношение обаче 

на третирането на образуваните производствени отпадъци е необходимо да се 

предприемат действие в посока увеличаване на количествата. По отношение на 

предотвратяването на образуването на отпадъци вниманието трябва да се фокусира върху 

отпадъците с най-голям относителен дял от образуваните – на първо място от ТЕЦ и с 

внимание към отпадъците от металургичните производства. Политиките и действията по 

оползотворяване на отпадъци трябва да насочат също към отпадъците от ТЕЦ, строителни 

отпадъци, утайки от ПСОВ и от металургични производства.  

Дадените по-долу препоръки имат за цел именно постигането на по-високи нива в 

йерархията на управление на отпадъците в съответствие с изискванията на ЗУО: 

 В процеса на издаване и актуализация на разрешенията за отпадъци и 

комплексни разрешителни особено внимание да се обърне на 

предотвратяването и оползотворяването на производствените отпадъци, 

посочени по-горе в изводите. 

 Подкрепа на проекти от приоритетна ос „Насърчаване на инвестициите в 

научно изследователска и иновационна дейност― на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.― за проучване от 

научноизследователски екипи съвместно с бизнеса от съответните целеви 

отрасли и изготвяне на предложения за решаване на проблемите с най-широко 

генерираните производствени отпадъци. 

 Подкрепа на проекти на браншови организации от отрасъл строителство и 

производство на строителни материали от ОПОС 2014-2020 г. или от 

Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.― за разработване на 

методически и обучителни материали/информационни интернет портали по 
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прилагане на европейското и съответното национално законодателство и 

политики относно строителните отпадъци, включително за разработване на 

план за управление на отпадъците в процеса на инвестиционно проектиране, 

възможностите и стандартите за влагане в строителството на рециклирани 

строителни материали; провеждане на широкомащабни обучения в 

разглежданата област. 

2.2.3. Строителни отпадъци 

Вследствие на извършения анализ на съществуващото състояние на управление на 

строителните отпадъци могат да бъдат направени следните изводи: 

 Необходимо е да се изготви стратегически план за управление на строителните 

отпадъци, като се поставят конкретни количествени цели за поетапно достигане 

до 2020 г. на подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване; 

 Няма натрупани данни за количеството строителни отпадъци и това не 

позволява вземането на ефективни решения;  

 С най-висок относителен дял на образуваните строителни отпадъци са 

подсекторите разрушаване на сгради и ново строителство (общо 35%), следвано 

от сектор „пътища‖ (33%) и индустриални предприятия (26%).  

 Преобладаващата част от строителните отпадъци имат висок потенциал за 

рециклиране и оползотворяване, има достъпни технологии за рециклиране, но 

няма достатъчен капацитет за рециклиране на строителни отпадъци. 

 В сектор „Пътища‖, който е източник на около 1/3 от строителните отпадъци, 

има голям потенциал за въздействие чрез прилагането на „зелени‖ обществен 

поръчки в сектора и изисквания за оползотворяване на отпадъците и влагане на 

рециклирани строителни материали. 

 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. 

 В аспекта на европейските сравнения, България е с многократно по-ниски 

стойности на показателя СО/жител/г. от средното за ЕС-27. За разлика от 

средноевропейските тенденции на увеличаване на количествата строителни 

отпадъци през последните години, в България те значително намаляват. 

Следните препоръки е целесъобразно да бъдат взети предвид при разработването на 

конкретните мерки в настоящата Програма за управление на отпадъците 2014-2020 г.: 
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 Изграждане на инфраструктура (площадка) за подготовка и рециклиране на 

строителни отпадъци и производство на рециклирани строителни материали с 

контролирано качество. 

 Подкрепа на бизнес проекти от ОП ‖Конкурентноспособност и иновации‖ 2014-

2020 г. за системи, съоръжения и инсталации за селективно разрушаване, 

подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни материали и за 

производства за рециклиране на строителни материали. 

 Прилагане на „зелени‖ обществени поръчки с европейски и национални 

публични средства от възложителите на строителни дейности за подготовка за 

повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на строителни 

отпадъци, включително влагане на рециклирани материали. 

 Подготовка на указания, примерни типови изисквания в тръжните документи за 

строителство за подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго 

оползотворяване на строителни отпадъци, включително влагане на 

рециклирани материали по видове строителни обекти, възлагани от 

възложители на обществени поръчки на централно, регионално и местно ниво.  

 Прилагане на стриктен контрол за изпълнение изискванията на ЗУО и 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали.  

2.2.4. Опасни отпадъци 

Анализът на съществуващото положение на опасните отпадъци дава възможност да се 

изведат следните основни изводи: 

 Няма данни за количествата на опасните отпадъци, образувани и съхранявани в 

община Никола Козлево по населени места и видове; 

 Със сключените договори с лицензирани фирми за извозване и опозотворяване 

на отпадъците ще се осъществява мониторинг и контрол върху генерираните 

опасни отпадъци в община Никола Козлево;  

 Основно значение за оползотворяване на опасните отпадъци имат дейностите 

R4, R5, R9 и R12+R13. От получените обезвредени опасни отпадъци над 60% са 

третирани с дейност D9 – отработени масла и течни горива; 

 От собствената дейност на предприятията за 2010 г. са оползотворени над 20% 

от образуваните опасни отпадъци за групи с код 05, 06, 10 и 19. С Националния 

проект на МОСВ посочен по-горе, ще се предприемат мерки чрез създаване на 

механизъм в краткосрочен и дългосрочен план за окончателното обезвреждане 
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на негодните за употреба пестициди на територията на страната и в частност на 

общината, огромна част от които се съхраняват по начин, който създава 

рискове за населението и околната среда. 

Настоящите препоръки имат за цел прилагането на практика на йерархията за 

управление на отпадъците и разработване на мерки в Програмата за управление на 

отпадъците в община Никола Козлево за 2014-2020 г.: 

 Мониторинг и контрол върху генерираните опасни отпадъци в община Никола 

Козлево, осигуряване на мерки за предотвратяване и оползотворяването на 

опасни отпадъци; 

 Осигуряване на подходящо обучение на служителите на общината, отчитайки 

добрите практики на други страни за мониторинг и контрол на дейностите с 

опасни отпадъци; 

 Поддържане на регистър за генерираните количества и събраните такива 

опасни отпадъци, което ще позволи да се предприемат по-ефективни мерки за 

управление; 

 Финансово и техническо обезпечаване на периодични проверки на лицата, 

образуващи опасни отпадъци, и компаниите, извършващи дейности с опасни 

отпадъци; 

Подкрепа и участие в проекти от приоритетна ос „Насърчаване на инвестициите в 

научно-изследователска и иновационна дейност― на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност― 2014-2020 г. за проучване от научноизследователски екипи 

съвместно с бизнеса от съответните целеви отрасли и изготвяне на предложения за 

решаване на проблемите с най-широко генерираните опасни отпадъци. 

2.2.5. Отпадъци от здравни заведения 

Предложения за мерки по отношение на отпадъците от лечебни и здравни 

заведения: 

 Към настоящия момент няма изграден специализиран регистър, съдържащ 

информация относно актуалното състояние на функциониращи съоръжения, 

както и техния капацитет. С цел оптимизиране на процесите, свързани с 

управлението на отпадъците от лечебни и здравни заведения, е необходимо 

създаването на специализирана база данни и включването й към бъдещата 

интегрирана информационна система за управление на отпадъците.  

 Планът за действие на Националния план за управление на отпадъците съдържа 

редица мерки, касаещи отпадъците от лечебни и здравни заведения. Сред тях се 
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открояват мерки, целящи предотвратяване и минимизиране на количествата 

образувани отпадъци, чрез оптимизиране на процеса на разделното събиране, 

както и стимулиране на употребата на рециклируеми материали; разработване 

на критерии и методика за оценка и одобряване на алтернативни технологии за 

третиране на отпадъците от лечебни заведения. Същевременно липсва 

информация относно постигнатото ниво на изпълнение на заложените мерки.  

За постигане на ефективно управление на отпадъците от лечебни и здравни 

заведения е необходимо активно участие на браншови организации в сектора, като 

Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България. Те биха могли да бъдат 

бенефициенти по ОП „Добро управление― 2014-2020 г. или по Приоритетна ОС 4 на 

ОПОС 2014-2020 г. Подходящи за финансиране са проекти, отнасящи се до обучения, 

изготвяне на информационни материали и създаването на интернет портали с цел 

информационното обезпечаване на сектора. 

2.2.6. Специфични потоци отпадъци 

2.2.6.1. Отпадъци от опаковки 

Анализът на предоставената информация позволява да бъдат направени следните 

изводи и препоръки: 

 Потреблението на опаковки от жител в страната е почти четири пъти по-ниско 

от средните нива в ЕС. 

 Община Никола Козлево изпълнява общите национални цели за осигуряване на 

разделно събиране на отпадъците от оператори по рециклиране и 

оползотворяване на отпадъци от опаковки, както и целите за рециклиране на 

отпадъците от опаковки по материали. 

 Рециклиращата индустрия на стъкло и хартия и картон изпитва недостиг от 

качествени отпадъци от стъкло (стъклени трошки) и от хартия, поради което се 

осъществява и внос. 

 Въвеждане на разделното събиране на отпадъците от хартия и картон, 

пластмаса, метал и стъкло (включително от опаковки) от търговските обекти, 

хотели, административни и други подобни сгради и предаването им на 

организациите по оползотворяване или други лица, които имат разрешение за 

дейността.  

 Да се разширят информационните кампании за обществеността и бизнеса за 

ползите от разделното събиране на отпадъците чрез обща национална и 
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общински комуникационни стратегии, които да се координират с 

информационните кампании на организациите по оползотворяване. 

 Да се пристъпи към въвеждане на отстъпки от такса ТБО за граждани и фирми 

при включване в системите за разделно събиране на отпадъците, в т.ч. от 

опаковки от хартия и картон, пластмаса и стъкло - например намаляване с 3-5% 

на годишната такса за ТБО. Предоставяне на отличителен стикер за 

домакинствата и фирмите, включени в системата за разделно събиране. 

2.2.6.2. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване  

За краткото време на прилагане на изискванията за разделно събиране и рециклиране и 

друго оползотворяване на ИУЕЕО е създадена работеща схема за този вид МРО. В 

резултат на това се отчитат следните резултати: 

 Р България е изпълнила целите си по оползотворяване и рециклиране на 

ИУЕЕО; 

 За четиригодишния период 2007-2010 г. е нараснало два пъти количеството на 

събраното ИУЕЕО; 

 Община Никола Козлево е изпълнила целите си по събиране на ИУЕЕО, 

образувано от бита; 

 Има какво да се подобри по отношение целите на община Никола Козлево по 

събиране на ИУЕЕО, образувано извън бита. 

2.2.6.3. Излезли от употреба моторни превозни средства 

 Количествата ИУМПС в страната нарастват през годините; 

 Няма данни колко МПС са излезли от употреба в община Никола Козлево. 

Необходимо е да се събере информация за тях, за да се формулират 

необходимите мерки 

2.2.6.4. Отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори 

 Необходимо е да се събира информация от община Никола Козлево за 

месечни/тримесечно/годишно събраните количества НУБА от фирмата, 

оторизирана за тази дейност 

 

 В България е въведена работеща схема за разширена отговорност на 

производителя за отпадъците от БА. 

 Забелязва се тенденция на увеличаване на количествата събрани и 

оползотворени батерии и акумулатори, но през 2011 г. има намаление на 

количествата автомобилни НУБА спрямо предходната година, но пък се е 

увеличило 2 пъти количеството на портативните НУБА; 
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2.2.6.5. Излезли от упореба гуми 

 Постигнатата цел по оползотворяване на национално ниво е 68.89%; 

 Постигнато е добро ниво в управление в йерархията на отпадъците, тъй като 

79% от оползотворените гуми са рециклирани, което представлява ръст от 9% 

спрямо предходната година; 

 Необходимо е преразглеждане на издадените разрешения за пиролиза на 

излезли от употреба гуми с цел гарантиране на съответствие с изискванията за 

изгаряне на отпадъци и отчитане на възможната класификация на получените в 

резултат на пиролизата вещества като опасни отпадъци; 

 Необходимо е да се определят местата за събиране на ИУГ на територията на 

община Никола Козлево и да се сключи договор по чл.15 от Наредбата с лице за 

събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане 

на ИУГ; 

 Да се регламентира мониторинга върху тази дейност в Наредбата за управление 

на отпадъците на територията на община Никола Козлево. 

2.2.6.6. Отпадъци от масла 

 Постигнатата цел по оползотворяване на национално ниво е между 42 и 60%; 

 Постигнато е добро национално ниво в управление в йерархията на управление 

на отработените масла; 

 Необходимо е да се определят местата за смяна на отработени масла на 

територията на община Никола Козлево и да се сключи договор с организиця за 

оползотворяването им (според чл.39 от Наредбата за отработените масла и 

отпадъчните нефтопродукти), ако се намират на територията на общински имот; 

 Да се регламентира мониторинга върху тази дейност в Наредбата за управление 

на отпадъците на територията на община Никола Козлево. 

2.2.6.7. Полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) 

В актуализирания План за действие за устойчивите органични замърсители за периода 

2012-2020 г. са предвидени две мерки във връзка с отпадъците, съдържащи ПХБ: 

 Актуализация на електронната база-данни за оборудването (трансформатори и 

кондензатори), съдържащо ПХБ/ПХТ; 

 Окончателно обезвреждане извън страната на наличното оборудване, съдържащо 

ПХБ/ПХТ; 

Няма данни за налично оборудване, съдържащо ПХБ кондензатори в община 

Никола Козлево. 
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2.2.6.8. Отпадъци от ПСОВ 

Направеният анализ на отпадъците от утайки от ПСОВ дава възможност да се 

направят следните изводи: 

 В периода 2004-2009 г. има увеличаване на количествата на образуваните утайки 

от ПСОВ с над 300%; 

 Образуваните годишни утайки от ПСОВ на жител в страната са едни от най-

ниските в ЕС; 

 През 2012 г. депонирането на утайки от ПСОВ съставлява едва 11% от общото 

им количество; 

 Проектът за Национален план за управление на утайките от отпадъчни води в 

България идентифицира достатъчно възможности за обезвреждане и 

оползотворяване на утайките от ПСОВ до 2020 г.  

 Анализът на възможностите за оползотворяване на утайките от ПСОВ в 

земеделието показва, че има възможност 100% от утайките от ПСОВ да бъдат 

оползотворени в земеделието. Друга възможност за значително оползотворяване 

на утайките е в рекултивацията на нарушени терени (50%); 

 Желателно е да се проследи как се оползотворяват отпадъците от селското 

стопанство в съществуащите предприятия в община Никола Козлево. 

2.3. Основни източници за финансиране 

Въз основа на анализа могат да се формулират следните по-важни изводи: 

 В България не съществува истинска система „плащане при изхвърляне‖, тъй 

като потребителите на услугата, свързана с управлението на битовите 

отпадъци, не плащат на база количество на изхвърлените от тях отпадъци; 

 Заплащането на такса, чийто размер е определен на база, различна от 

количеството на изхвърлените отпадъци, на практика не създава стимул на 

населението да изхвърля по-малко количество отпадъци; 

 Бизнесът заплаща повече на количество генерирани отпадъци, в сравнение с 

населението. Това доведе и до натиск от страна на бизнеса и въвеждането на 

новите нормативни промени в ЗМДТ, свързани с механизма за определяне 

размера на такса битови отпадъци; 

 Към настоящия момент средно за страната и в община Никола Козлево 

размерът на такса битови отпадъци е поносим за населението. 
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III. SWOT АНАЛИЗ 

3.1. Силни страни 

 100 % обхващане на населението с организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване; 

 100 % задоволяване потребностите с необходимите съдове за смет; 

 100 % ликвидиране на нерегламентираните селски сметища; 

 Структурирана система за управление на отпадъците в общината; 

 Висока професионална квалификация на експертите, работещи в тази област; 

 Възможност за провеждане на контрол; 

 Приемлива такса за битови отпадъци; 

 Добра събираемост на приходите от таксата за битови отпадъци; 

 Съществуваща общинска нормативна уредба по управление на отпадъците – в 

период на актуализация и обществено обсъждане; 

 Участие в междуобщинско сдружение за изграждане на Регионално депо зо ТБО 

– с. Стожер, регион Добрич; 

 Таксата за битови отпадъци се администрира от Данъчното звено на общинска 

администрация; 

 Въведена е система за разделно събиране на рециклируеми отпадъци (хартия, 

пластмаси, стъкло) от опаковки; 

 Сключени са договори с лицензирани фирми за управление на специфични 

потоци отпадъци: разделно събиране на отпадъци от опаковки;  

 Сключени са договори с лицензирани фирми за управление на негодни за 

употреба батерии и акумулатори; излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване (ИУЕЕО); за строителни отпадъци; биоразградими 

зелени отпадъци от паркове и градини; негодни за употреба пестициди. 

3.2. Слаби страни 

 Само един специализиран автомобил за събиране на битови отпадъци SEDDON 

ATKINSON M526260 CDD за контейнери тип „бобър‖ и кофи тип „мева‖ 0,1 м3; 

 Само един специалист по екология; 

 Недобро стопанисване на съдовете за смет, водещо до повреждането и 

амортизация преди изтичане на срока за подмяна; 

 Все още не са сключени договори с лицензирани фирми за управление на 

специфични потоци отпадъци: отработени масла, автомобилни гуми и 

едрогабаритни отпадъци. 
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3.3. Възможности 

 Провеждане на разяснителна кампания предимно в училищата и детските 

градини за повишаване на екологичното възпитание; 

 Навлизане на частния сектор и т.н. публично-частни партньорства в дейността 

по управление на отпадъците; 

 Актуализация на местните наредби в съответствие на нормативната уредба по 

околна среда; 

 Оценка ефективността на разходните центрове и необходимостта от 

актуализация при определяне на ―такса за битови отпадъци‖; 

 Участие в бъдещ проект за минимизиране на биоразградимите битови отпадъци 

чрез фамилно компостиране в компостери; 

 Провеждане на кампании, свързани с национални и местни инициативи; 

 Реализация на програма за предотвратяване и намаляване образуването на 

отпадъци. 

3.4. Рискове 

 Наличие на централизирана система за финансиране и правила за изготвяне на 

общинския бюджет; 

 Неизпълнението на нормативните задължения се следи от контролните органи и 

води до налагане на санкции и глоби; 

 Намираща се почти винаги в състояние на ―бюджетен дефицит‖ общината 

извършва много от предвидените действия ―в крачка‖, без да могат да се 

реализират дългосрочни инвестиционни програми; 

 Непълно използване на постъпващите средства от такса битови отпадъци по 

предназначение. 
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IV. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При определяне на целите трябва да се има предвид и това, че обезвреждането на отпадъци 

има „последващи‖ негативни ефекти, но и „предхождащи‖, които се отнасят до производството на 

продукти и оттам в крайна сметка на отпадъци.  

Освен влиянието върху околната среда, при оценяване на мерките по ПО е важно също така 

да се вземат предвид и техническите възможности за реализацията им, съблюдаването на някои 

политически и икономически цели като например запазване и повишаване на жизненото ниво, на 

конкурентоспособността на икономиката, на сигурността на работните места, най-добрия начин за 

постигане на целите на „социалната справедливост‖ в обществото и др. 

В българското законодателство (чл. 31-34 ЗУО) са определени конкретни цели при 

управлението на някои видове отпадъци, респективно за тяхното намаляване. Съгласно тези цели 

до 2020 г. количеството на депонираните биоразградими отпадъци трябва да намалее с не по-

малко от 35%  на повторно употребените, рециклираните и на оползотворените по друг начин 

строителни отпадъци трябва да достигне 70% от общото им тегло, а при отпадъчните материали от 

хартия, картон, метал, пластмаса, стъкло и други подобни отпадъци - 50%.  

Системите за разделно събиране на опаковки трябва да обхващат не по-малко от 6 милиона 

жители, като задължително включват всички населени места с повече от 5 000 жители. 

 

 

 

 

Мисия: да намалим отпадъците, 

посредством партньорство и добро 

управление на отпадъците в защита на 

здравето, безопасността на хората и ОС 

 

 

 

 

 

 

Отговорности: 
- Ангажимент за опазване на ОС, общ.здраве и 

безопасност 

- Ангажимент за спазване на законодатеството за ОС 

- Ангажимент за партньорство и добро обслужване 

- Ангажимент за качество 

- Ангажимент за грижа за хората 

 

 

 

Визия: Устойчива община, 

основана на опазване на ОС за 

бъдещите поколения 
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Въвеждането на цели, които не са пряко измерими количествено, дава възможност за по-

голяма гъвкавост при избора на инструментите за ПО. Водещият принцип в този случай е ex ante 

(предварително) да се изберат такива мерки за ПО, които изглеждат най-обещаващи за 

предотвратяване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда. 

4.1. Цели 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Предоставяне на устойчиви, икономически достъпни и 

законосъобразни услуги по управление на отпадъците на територията на общината в 

съответствие с екологичното законодателство, Националната политика по управление на 

отпадъците и стратегията за развитие на общината. 

Специфична цел 1: Подобряване на околната среда чрез намаляване на вредното въздействие 

на отпадъците  

Специфична цел 2: Оптимизиране на разходите на управление на отпадъците 

Специфична цел 3: Мониторинг на програмата за отпадъците 

Специфична цел 4: Прилагане на стимули и подобряване на нивото на информираност на 

гражданите 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Подпрограма 1: Предотвратяване образуването на отпадъци 

Мярка 1: Повишаване капацитета на служителите от администрацията по управление на 

отпадъците 

Мярка 2: Актуализиране на общинската Наредба за управление за отпадъците 

Мярка 3: Създаване и поддържане на регистър на обектите, които подлежат на контрол от страна 

на Общината според ЗУО 

Мярка 4: Създаване и поддържане на регистър/актова книга, в който се вписват предписания към 

нарушителите и сроковете за отстраняване на нарушенията от контролните проверки и 

в който се вписват резултатите от изпълненията на дадените предписания 

Мярка 5: Разширяване на схемата „замърсителят плаща‖ 

Мярка 6: Почистване от отпадъци на общинските пътища - 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 

Подпрограма 2: Разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна 

употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и 

стъкло 

Мярка 1: Система за изпълнението на повторната употреба и рециклиране на отпадъчни 

материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 

домакинствата и от други източници, приравнявани към домакинствата (ЗУО): 
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 до 1 януари 2016 г. - най-малко 25% от общото им тегло;  

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

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

Мярка 2: Включване на общината в унифициран за общините софтуер и информационна система 

за докладване на информацията по реда на Наредбата за разделно събиране на 

биоотпадъците с оглед улесняване на общините при подготовката и предоставянето на 

информация за отчитане изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на 

битовите отпадъци от хартия, метал, пластмаса и стъкло и на целите за 

биоразградимите отпадъци. Предоставяне на софтуера на общините, изграждане на 

националната информационна система за докладване. Обучение на общините за работа 

с информационната система. 

Мярка 3: Организиране на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на 

наредбите по чл.13, ал.1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или 

обезвреждане 

Мярка 4: Осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 

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

Мярка 5: Изпълнение на решенията на Общото събрание на Регионалното сдружение за 

управление на отпадъците на регионален принцип и съдействие за създаване на 

центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба. 

Подпрограма 3: Разделно събиране и достигане на целите и изискванията на НПУО за 

биоразградимите и биоотпадъците 

Мярка 1: Проучване и съставяне на пълен списък от общината на обектите в по-големите 

населени места, които генерират големи количества хранителни биоотпадъци, както и 

на зелените площи в населените места и кварталите, от които се генерират по-големи 

количества зелени отпадъци 

Мярка 2: Оптимизиране на организацията по осигуряване на съдове за смет, сметосъбиране, 

сметоизвозване и депониране на ТБО 

Мярка 3: Оценка на състоянието на съдовете за смет за битови отпадъци и за разделно събиране 

Мярка 4: Прилагане на добри практики за фамилно компостиране на биоразградимите отпадъци 

Мярка 5: Изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци 

Мярка 6: Изграждане на площадки за събиране на разделно събрани "зелени" отпадъци от 

поддържането на общински, държавни и частни озеленени площи и декоративна 

растителност 

Мярка 7: Освобождаване на общината от авансово заплащане на отчисленията за депониране на 

биоразградимите битови отпадъци (Европейска Директива 1999/39 за депата за 

отпадъци). Мярката следва да бъде постигната посредством: 
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 ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци с не по-

малко от 25% от количеството на биоразградими битови отпадъци, образувани в 

общината през 2014 г., в срок до 31.12.2017 г.; 

 ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци с не по-

малко от 50% от количеството на биоразградими битови отпадъци, образувани в 

общината през 2014 г., в срок до 31.12.2020 г. 

Мярка 8: Включване в националната система за онлайн отчитане от общините към РИОСВ/ИАОС 

на количествата битови отпадъци, постъпващи в депата и другите съоръжения за 

битови отпадъци 

Мярка 9: Определяне на собствения принос на общината за финансиране на регионалното депо за 

ТБО 

Таблица 1 Размер на отчисленията за всеки тон депониран отпадък на депата 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2020 г. и 

всяка 

следваща 

28 лв./т 36 лв./т 47 лв./т 61 лв./т 78 лв./т 95 лв./т 

Източник: МОСВ 

Мярка 10: Разработване на алтернативни методи за определяне на такса битови отпадъци, 

приближаваща се възможно най-близко до определяне на таксата за битови отпадъци 

на основата на изхвърляното количество отпадъци с оглед отчитане спецификата на 

различните населени места или райони в тях. 

Подпрограма 4: Прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци от 

разрушаване на сгради 

Мярка 1: Организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 

отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на 

общината 

Подпрограма 5: Закриване и рекултивация на депата с преустановена експлоатация 

Мярка 1: Рекултивация на закрито депо за БО на имот 000015, в местността "ДО СЕЛО‖ в 

землището на с.Никола Козлево, община Никола Козлево 

Подпрограма 6: Прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по 

въпросите на управление на отпадъците 

Мярка 1: Публикуване на интернет страницата на общината и широко оповестяване на точните 

местонахождения на площадките за отпадъци, какви отпадъци и в какви количества 

могат да се оставят на тези площадки 

Мярка 2: Публикуване на детайлните план-сметки за разходите на общината, на основата на които 

се определя таксата битови отпадъци, по елементи на разходите и видовете дейности, 
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както е предвидено в ЗУО и ЗМДТ и отчета за разходите за управление на БО за 

предходната година спрямо одобрената план-сметка. 

Мярка 3: Информационни кампании по определени национални/световни/местни поводи 

Мярка 4: Участие в донорски проекти с НПО по обучение на деца и юноши по разделно събиране, 

за оползотворяване на отпадъците и повторно използване на продуктите 

Марка 5: Въвеждане на нормативно задължение за общината за провеждане на информационни 

кампании, свързани с управление на отпадъците. Изрично включване на разходите за 

информационни кампании като елемент на разходите, формиращи таксата битови 

отпадъци в ЗМДТ. 

Мярка 6: Създаване на ―зелен телефон‖, чрез който обществеността да сигнализира за нарушения, 

свързани с управлението на околната среда и отпадъците. 

Описаните стратегическа цел, специфични цели и подпрограми за предотвратяване на 

отпадъци са част от общия комплекс политики в областта на устойчивото развитие, като при 

реализиране на целите и мерките трябва да се имат предвид и социалните и икономическите 

аспекти. 

4.2. Очаквани резултати (Индикатори за постигане на целите) 

Обективно проверени индикатори за успешно осъществяване на целите на Програмата 

могат да бъдат: 

 подобряване чистотата на населените места и територии; 

 подобряване обхвата и качеството на предлаганите услуги: съдове за смет, съдове за 

разделно събиране, организация на сметосъбирането и сметоизвозването, предаване за 

рециклиране на разделно събрани отпадъци от бита на населението; 

 намаляване количеството на отпадъците, предадени за обезвреждане чрез депониране; 

 забрана на определени вещества: брой продукти, за които е приложена забрана на 

определени вещества, начин на прилагане на забраната на вещества и заместване на 

опасните вещества с други по-малко опасни; 

 системи за управление по околна среда: брой предприятия, които са въвели системи за 

управление по околна среда, целящи количественото или качествено предотвратяване 

или намаляване на отпадъците и чиито постигане на целите се контролира; 

 разрешителни: брой разрешителни за съоръжения, които съгласно разрешението си 

целят количественото или качествено предотвратяване и намаляване на отпадъците и 

чиито успех се контролира; 

 повторна употреба - опаковки: развитие на количеството на многократно употребените 

опаковки по видове при вземане предвид на общото количество от съответния вид 

опаковки; 

 Брой проведени обучения в общината; 
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 Брой граждани, живеещи в региони, в които се прилагат такси за отпадъци, определени 

справедливо на принципа замърсителят плаща; 

 Брой разработени общински програми за управление на отпадъците; 

 Брой въведени и публикувани добри практики; 

 Брой одобрени проекти за управление на отпадъците; 

 Брой проведени информационни кампании и обучителни програми; 

 Отпадъци от опаковки - 2020 г. - 56% от теглото на образуваните отпадъци от 

опаковки се оползотворяват; 2020 г. - 54,9% от теглото на образуваните отпадъци от 

опаковки се рециклират; 

 ИУМПС - 2020 г. мин. 95% от теглото на всяко ИУМПС, прието на площадки за 

събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване се оползотворява; 2020 г. 

мин.85% от теглото на всяко ИУМПС, прието на площадки за събиране и съхраняване 

или в центрове за разкомплектоване се рециклира; 

 ИУЕЕО- 2020 г. разделно е събрано мин. 65% от средното тегло на пуснатото на 

пазара ЕЕО през предходните три години; 

 Отпадъци от отработени масла - 2020 г. мин. 40% от количеството масла, пуснати на 

пазара през съответната година; 

 Отпадъци от гуми - 2020 г. оползотворено мин. 65% от количеството гуми, пуснати на 

пазара през предходната година; рециклирано е мин. 50% от количеството гуми, 

пуснати на пазара; 

 Отпадъци от портативни батерии и акумулатори (ПБА)- 2020 г. разделно са 

събрани мин. 45% от пуснатите на пазара ПБА с изключване на ПБА, които са били 

пуснати на пазара, но са изнесени или изпратени от територията на общината; 

 Отпадъци от автомобилни батерии и акумулатори - 2020 г. събрани са разделно 

100% от пуснатите на пазара автомобилни батерии и акумулатори; 

 Създадени стимули за повишаване събираемост на отпадъци от хартия, картон, 

пластмаса и стъкло; 

 Намален риск за околната среда в резултат от депониране на отпадъци на депа, 

отговарящи на всички изисквания; 

 Разработени проекти за закриване и рекултивация на всички общински депа за битови 

отпадъци с прекратена експлоатация; 

  Осигурена публично достъпна информация по всички показатели свързани с 

управлението на отпадъците; 

 Създадена интернет базирана информационна система за съоръженията и инсталациите 

за битови отпадъци като част от бъдещата интегрирана информационна система за 

отпадъците; 

 През 2020 г. над 70% от домакинствата, живеещи на територии с въведени системи за 

разделно събиране на отпадъците, участват в тези системи; над 90% от търг. обекти, 
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произв., стоп. и админ. сгради в населените места с население над 5000 жители, които 

участват в системите за разделно събиране на отпадъци; 

 Превръщане на обществеността в ключов фактор при управлението на отпадъците; 

 проведени обществени консултации при разработване на общинските програми за 

управление на отпадъците; 

 Повишена екологична култура на населението и бизнеса и навлизане на съвременните 

достижения в управлението на отпадъците; 

 Спазване на екологичното законодателство за управление на специфичните потоци 

отпадъци; 

 приемане на приемлива такса смет; 

 създаване на трайни навици в населението; 

 намален риск за човешкото здраве; 

 достигане на европейски стандарти при управление на дейността по отпадъците. 

4.3. Стратегия за постигане на целите 

4.3.1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци 

Едно от важните предизвикателства, изтъкнати от обновената стратегия за устойчиво 

развитие на ЕС (2006 г.) и Национална програма за развитие: България 2020 е подобряване 

управлението на отпадъците и избягване на прекомерна експлоатация на природните ресурси. 

Преразгледаната рамкова директива за отпадъците изисква до 2013 г. държавите-членки да 

създадат Национални програми за предотвратяване образуването на отпадъци. Целта на тези 

програми е да представят координиран национален подход за предотвратяване образуването на 

отпадъци, определящ целите и политиките и целящ да прекъсне връзката между икономическия 

растеж и въздействието на отпадъците върху околната среда. 

Преходът към поведение, предотвратяващо образуванетото на отпадъци и по-ефективно 

използване на ресурсите, изисква интегриран набор от мерки. 

Предотвратяване образуването на отпадъци може да допринесе за: 

 Намаляване въздействието върху околната среда, например: намаляване на емисиите на 

парникови газове, както и на въглероден диоксид от изгаряне и рециклиране на 

отпадъци; 

 Подобрена ефективност от използването на ресурсите чрез икономия на енергия и 

намаляване употребата на материали, както и „скритото‖ въздействие върху околната 

среда от добива, производството и използването на природни ресурси; 

 Намаляване производството на опасни отпадъци и съответно подобряване на условията 

за общественото здраве. 

Рамката за проектиране и изпълнение на програмите за предотвратяване образуването на 

отпадъци включва няколко етапа: 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2014-2020 Г. 

 41 

1. Оценка на ситуацията; 

2. Набелязване на приоритети; 

3. Изработване на стратегия; 

4. Планиране и изпълнение; 

5. Проследяване на напредъка. 

4.3.2. Разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло 

Органите на общинската администрация играят важна роля за информиране на местните 

жители относно дейностите за повторна употреба: как се събират материали, къде могат да се 

оставят, как да се представят материали в добро състояние и къде могат да се закупят продукти за 

повторна употреба. 

Не малки резерви се крият и в намаляване на хартиените отпадъци и отпадъци от опаковки. 

Например, в някои общини са въведени вътрешни електронни комуникации между звената в 

общинската администрация, както и използването на продукти с минимизирано съдържание на 

опаковки, разширяване на търговската мрежа за закупуване на насипни стоки, използване на 

платнени торбички за многократна употреба и т.н. 

4.3.3. Разделно събиране и достигане на целите и изискванията на НПУО за биоразградимите 

и биоотпадъците 

4.3.3.1. Участие на общината в междуобщинско сдружение на регионално депо за ТБО 

Община Никола Козлево е член на сдружение „Регионално управление на отпадъците – 

Добрич‖. Регионалното депо за отпадъци при с. Стожер започна да функционира от 01.03.2015 г., а 

претоварната станция в гр. Тервел ще бъде открита няколко месеца по-късно. До откриването на 

претоварната станция Община Никола Козлево ще продължи да извозва отпадъците до депо за 

отпадъци в кв. Дивдядово, гр. Шумен.  

Регионалното сдружение на регион – Добрич включва девет общини: Балчик, Добрич, 

Добрич - селска, Генерал Тошево, Каварна, Крушари, Никола Козлево, Тервел, Шабла. 

Участието включва: 

 заплащане на финансовото обезпечение, съгласно дяловото участие на общината в 

регионалното сдружение; 

 участие в работата и управлението на дружеството; 

 организационни, технически, административни и др. подготвителни мерки, съобразени 

с начина и формите на изграждане и експлоатация на регионалното депо. 
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Подобряване организацията на сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на депото за ТБО 

Осигуряването на достатъчно надеждни данни за образуването, състава, събирането, 

оползотворяването и обезвреждането на различните видове отпадъци е от съществено значение 

както за правилната оценка на съществуващото състояние, така и за осъществяване на ефективно 

планиране, контрол и подобряване организацията на управление на отпадъците. 

На база на оценка на съществуващото състояние, анализа и тенденциите се формират 

конкретните мерки за подобряване организацията на сметосъбиране, сметоизвозване и 

поддържане на депото за ТБО: 

 дефиниране на отговорността на различните звена за ефективно събиране и извозване 

на отпадъците и поддържане на депото за ТБО; 

 оптимизиране вида и размера на съдовете за сметосъбиране с цел подобряване на 

ефективността и намаляване на транспортните разходи; 

 въвеждане на съвременни съдове за разделно събиране на рециклируеми отпадъци; 

 оптимизиране на площадките за разполагане на съдове за събиране на ТБО и разделно 

събиране на рециклируеми отпадъци; 

 подмяна на амортизираните съдове за смет; 

 обновяване на машинния парк на фирмите, извършващи дейностите по сметосъбиране, 

сметоизвозване и поддържане на депото за ТБО; 

 оптимизиране на графиците и честотата на сметоизвозване, отчитайки внедряването на 

разделно събиране на рециклируеми отпадъци; 

 завишаване контрола по спазване на графиците за обслужване на районите и честотата 

на сметоизвозване; 

 организиране на сметосъбиране и сметоизвозване след провеждане на кампании за 

пролетно почистване и др. инициативи; 

 завишаване контрола по запръстяване, подравняване и уплътняване на отпадъците на 

депото за ТБО. 

4.3.3.2. Компостиране на биоразградими отпадъци 

Местните органи демонстрират успешно определяне и изпълнение на целите за 

предотвратяване образуването на отпадъци от домакинствата и биоразградимите отпадъци, поради 

което усилията трябва да се насочат главно към тези отпадъчни потоци. 

Насърчаването за компостиране в домашни условия (фамилно компостиране), паралелно с 

предоставяне на съдове за компостиране, също допринася за значително намаляване количеството 

на биоразградимите отпадъци. Могат да се предвидят и икономически стимули за компостиране, 

като например известни отстъпки от таксите за смет. 
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„Биоразградими отпадъци‖ са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат 

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

Съгласно чл.34, ал.1 от „Закона за управление на отпадъците” (ДВ бр.53/2012 г.) 

биоотпадъците от поддържане на обществените паркове и градини се събират разделно. 

Съгласно чл.34, ал.2 от „Закона за управление на отпадъците” тези биоотпадъци както и 

отпадъците от зелени площи към търговските обекти, производствени, стопански и 

административни сгради се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане. 

Изграждане на площадка за компостиране 

Площадките за компостиране се изграждат в съответствие с Наредба № 7/24.08.2004 г. за 

изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за 

третиране на отпадъци. (http://eea.government.bg/bg/legislation/waste/Naredba7.pdf) 

Площадките се отреждат с влязъл в сила подробен устройствен план – ПУП, изработен и 

одобрен по реда на глава 7, раздел 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). В заданието за 

проектиране на ПУП се прави оценка на геоложките, хидроложки и хидрогеоложките условия, на 

които трябва да отговарят площадките за третиране на отпадъци, както и правила, и норми за 

застрояване на площадките. 

Технология на компостиране 

В основата на биологичното третиране на твърдите отпадъци са процесите, които протичат 

при кръговрата и обмяната на веществата в природата с активното участие на микроорганизми. 

При него органичната маса на твърдите отпадъци се разгражда чрез изкуствено ускорени 

биохимични процеси, при които протича частична минерализация и хумуфизация, с отделяне на 

СО2, Н2О и твърд хумусоподобен минерален продукт – компост. 

При аеробното компостиране се постига намаляване на обема и масата на твърдите 

отпадъци и тяхната стабилизация от гледна точка на спиране или силно ограничаване на по-

нататъшното протичане на биохимичните процеси. Компостирането е единствено приложимо за 

разделно събрани биоразградими отпадъци от растениевъдството и животновъдството.  

Съгласно добрите европейски практики за управление на отпадъците и в частност 

управление на биоразградимите отпадъци са в сила следните критерии за оценка и избор на 

технология: 

 екологична целесъобразност; 

 икономическа ефективност; 

 социална приемливост. 

В зависимост от начина на производство на компост, компостирането може да бъде 

разделено на: 

 

 

http://eea.government.bg/bg/legislation/waste/Naredba_7.pdf


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2014-2020 Г. 

 44 

 

1. Отворени системи 

Компостирането е на купове или в редове. Височината варира от 1 до 3 m, а ширината от 6 

до 7 m за непревишаване на оптималната температура от около 55 
0
С. Препоръчителните размери 

за купчините с естествена аерация са 1,5 m височина и 2,5 m ширина. 

2. Затворени системи 

Съществуват различни конструкции механизирани инсталации за производство на компост. 

Те могат да бъдат специални коридори с перфорирани стени и релси, по които се движат 

специални разбъркващи устройства. Използват се също и бавновъртящи се барабани, които са 

аналогични на биореакторите за твърдофазово култивиране. 

Предимствата на затворените системи са: 

 по-малка зависимост от метеорологичните фактори; 

 по-малка загуба на топлина към околната среда; 

 намаляване замърсяването на средата, благодарение на възможността за пречистване на 

въздуха чрез биофилтри. 

Освен намаляване количеството за депониране на биоразградимите отпадъци, 

компостирането има предимството да произвежда компост – продукт, който действа като 

подобрител на почвата – получава се добра органична хранителна среда за развитие на растенията. 

Фамилно компостиране 

Около 80% от общия брой домакинства в община Никола Козлево са домакинства с лични 

дворове. Препоръчително за тях е използването на технология за осъществяване на непрекъснат 

процес на компостиране с поседмично зареждане. Предварително подготвените за компостиране 

биоразградими субстрати, смесени и в подходяща пропорция се третират с ензимен ускорител за 

компостиране. Обемът на еднократно зареждане е около 150 литра, с цел обемът на компостера да 

се запълни за 6 седмици. В края на периода най-долният слой се изважда, като се освобождава 

място в компостера за следващо зареждане. Така се осъществява непрекъснат процес на аерация. 

С реализацията на фамилното компостиране се цели: 

 намаляване количеството на депонираните биоразградими отпадъци с около 12 %; 

 подобряване качеството на околната среда чрез използването на компост вместо 

минерални торове. 

4.3.4. Прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на 

сгради 

Центровете за обмен и повторна употреба на строителни отпадъци и отпадъци от 

разрушаване са особено ефективни на местно ниво, като се има предвид удобството за бизнеса и 

избягването на значителни транспортни разходи. 
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4.3.5. Закриване и рекултивация на депата с преустановена експлоатация 

 На територията на община Никола Козлево има само едно закрито депо от 2010 г., което 

след намиране на финансови средства предстои да бъде рекултивирано. 

4.3.6. Прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по 

въпросите на управление на отпадъците 

Инициативите за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци са насочени 

както към производителите на продукти – да използват „чисти технологии‖, така и към 

домакинствата, учебните заведения и др. за повишаване на общественото съзнание. 

Ролята на общините в този процес се състои в: 

 насърчаване въвеждането на схеми за повторна употреба, разделно събиране и 

предаване за рециклиране на отпадъци; 

 въвеждане на подходящи икономически инструменти, например: определяне размера 

на такса „битови отпадъци‖ съобразно реално образуваните количества от съответното 

домакинство; 

 организиране на кампании за информиране и обучение на обществеността за 

прилаганите схеми за екомаркировка. 

Програмите за предотвратяване образуването на отпадъци обикновено включват спектър от 

мерки: 

 информационни кампании; 

 програми за обучение; 

 стимули за чисто потребление; 

 насърчаване на повторна употреба и ремонтите. 

За успешната реализация на политиката по управление на отпадъците е задължително 

търсенето на силна обществена подкрепа. 

Вземането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в общинската 

програма, ще се постигнат при оптимален баланс на интересите на различните участници в 

управлението на отпадъците. Ще се поддържа непрекъснат диалог с участниците в дейностите по 

управление на отпадъците и организирането на кампании за повишаване на общественото 

разбиране и съзнание. За целта се предвижда: 

 редовно предоставяне на информация на населението за състоянието на околната среда; 

 привличане на населението, неправителствените 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; 
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 повишаване на общественото съзнание с цел да се постигне промяна в поведението на 

населението, чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване на 

ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците; 

 провеждане на конкурси, празненства, обществени мероприятия, организирани 

специално за целта, или включени като част от програмите за честване на празници на 

общината или конкретно населено място, като се обърне внимание на работата с 

подрастващите; 

 Получаване на обратна връзка за успеха на прилаганите мерки за управление на 

отпадъците и информация от населението по проблеми, свързани с отпадъците и 

нарушителите на разпоредбите. 
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V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Стратегичес

ка цел 
Програми Мерки 

Бюджет 

(лв) 
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резултати 
Индикатори 
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организация 
Партньор 

П
р

ед
о

ст
ав

ян
е 

н
а 

у
ст

о
й

ч
и

в
и

, 
и

к
о

н
о
м

и
ч

ес
к
и

 д
о
ст

ъ
п

н
и

 и
 з

ак
о

н
о
съ

о
б
р

аз
н

и
 у

сл
у
ги

 п
о

 у
п

р
ав

л
ен

и
е 

н
а 

о
тп

ад
ъ

ц
и

те
 н

а 
те

р
и

то
р

и
я
та

 н
а 

о
б

щ
и

н
ат

а 
в
 с

ъ
о

тв
ет

ст
в
и

е 
с 

ек
о

л
о
ги

ч
н

о
то

 з
ак

о
н

о
д
ат

ел
ст

в
о
, 

Н
ац

и
о
н

ал
н

ат
а 

п
о

л
и

ти
к
а 

п
о

 у
п

р
ав

л
ен

и
е 

н
а 

о
тп

ад
ъ

ц
и

те
 и

 с
тр

ат
ег

и
я
та

 з
а 

р
аз

в
и

ти
е 

н
а 

о
б

щ
и

н
ат

а
 

5.1. 

Подпрогра-

ма за предот-

вратяване 

образуването 

на отпадъци 

 13 600.00    Подобрена околна 

среда от доброто 

управление на 

отпадъците 

   

 Мярка 1: Повишаване капацитета на служителите от 

администрацията по управление на отпадъците 

3 000.00 ОПДУ 2015-2020 - Обучени 

служители, 
отговорни за 

управлението на 

отпадъците 

Брой обучени 

сложители за 
управление на 

отпадъците 

Община 

Н.Козлево 

НПО, 

Обучителна 
организация 

 Мярка 2: Актуализиране на общинската Наредба за 
управление за отпадъците 

150.00 Община 
Н.Козлево 

юни 2015 Чл.22, ал.1 от 
ЗУО 

Създадена 
ефективна система 

за управление на 
отпадъците и 

постигане целите 

на ПУО 

Актуализирана 
общинска Наредба 

за управление за 
отпадците 

Община 
Н.Козлево 

Служители и 
външни 

изпълнители 

 Мярка 3: Създаване и поддържане на регистър на 
обектите, които подлежат на контрол от страна на 

Общината според ЗУО 

150 Община 
Н.Козлево 

12.2015 Чл.19, ал.3 т.14 
от ЗУО 

Осъществяване на 
ефективен контрол 

на отпадъците 

Създаден регистър 
за осъществяване 

на контрол 

Община 
Н.Козлево 

Фирми 
изпълнители 

 Мярка 4: Създаване и поддържане на регистър/актова 
книга, в който се вписват предписания към 

нарушителите и сроковете за отстраняване на 

нарушенията от контролните проверки и в който се 
вписват резултатите от изпълненията на дадените 

предписания 

150 Община 
Н.Козлево 

12.2015 Чл.19, ал.3 т.14 
от ЗУО 

Осъществяване на 
ефективен контрол 

на отпадъците 

Създаден регистър 
на нарушителите 

Община 
Н.Козлево 

- 

 Мярка 5: Разширяване на схемата „замърсителят 

плаща‖ 

150 Община 

Н.Козлево 

12.2015 Чл.133 от ЗУО Спазване на 

Европейския 
принцип 

―замърсителят 

плаща‖ 

Брой 

домакинства/фирм
и заплатили според 

количеството 

отпадъци 

Община 

Н.Козлево 

- 

 Мярка 6: Почистване от отпадъци на общинските 

пътища - 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 

10 000.00 Собствени 

средства 

ПУДООС 

постоянен Чл.19, ал.3 т.12 

от ЗУО 

Чл.12 от ЗУО 

Поддържане на 

общинските пътна 

инфраструктура в 
добро състояние 

- Брой почиствания 

на общинсикте 

пътища; 
- Км почистени 

пътища; 

- Брой поставени 
съдове за отпадъци 

Община 

Н.Козлево 

- 

5.2.Подпрогр

ама за 

разделно 

събиране и 

достигане на 

 4 500.00    Намалено 

въздействие върху 
околната среда, 

чрез намаляване на 
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целите за  

подготовка за 

повторна 

употреба и за 

рециклиране 

на битовите 

отпадъци от 

хартия, 

метали, 

пластмаса и 

стъкло 

емисиите на 
парникови газове, 

както и на 

въглероден 
диоксид от 

изгаряне и 

рециклиране на 
отпадъци 

 Мярка 1: Система за изпълнението на повторната 
употреба и рециклиране на отпадъчни материали, 

включващи най-малко хартия и картон, метал, 

пластмаса и стъкло от домакинствата и от други 
източници, приравнявани към домакинствата (ЗУО) 

3 000.00 Община 
Н.Козлево 

ПЧП 

2015-2020 Чл.31, ал.1, т.1 
от ЗУО 

Чл.20, ал.1, т.2 

от ЗУО 
Чл.133, ал.1 от 

ЗУО 

Повишена 
повторна употреба 

и рециклиране на 

отпадъци от 
домакинствата и 

др. източници 

Сключен/подновен 
договор с фирми, 

лицензирани за 

събиране, 
оползотворяване и 

рециклиране на 

отпадъците 

Община 
Н.Козлево 

ПЧП 

 Мярка 2: Включване на общината в унифициран за 

общините софтуер и информационна система за 

докладване на информацията по реда на Наредбата за 
разделно събиране на биоотпадъците с оглед 

улесняване на общините при подготовката и 

предоставянето на информация за отчитане 
изпълнението на целите за рециклиране и 

оползотворяване на битовите отпадъци от хартия, 

метал, пластмаса и стъкло и на целите за 
биоразградимите отпадъци. Предоставяне на софтуера 

на общините, изграждане на националната 

информационна система за докладване. Обучение на 
общините за работа с информационната система. 

500.00 МОСВ 12.2016 Наредбата за 

разделно 

събиране на 
биоотпадъците 

Оптимизиране 

работата на 

общинска 
администрация по 

управление на 

битовите отпадъци 
чрез включване на 

общината в 

унифициран за 
общините софтуер 

и информационна 

система за 
докладване на 

информацията по 

реда на Наредбата 
за разделно 

събиране на 

биоотпадъците 

- Общината е 

включена в 

унифициран за 
общините софтуер 

и информационна 

система за 
докладване на 

информацията по 

реда на Наредбата 
за разделно 

събиране на 

биоотпадъците; 
- Отчитане 

изпълнението на 

целите за 
рециклиране и 

оползотворяване 

на битовите 
отпадъци от 

хартия, метал, 

пластмаса и стъкло 
и на целите за 

биоразградимите 

отпадъци; 
- Брой обучени 

служители за 

работа с 
информационната 

система. 

Община 

Н.Козлево 

- 

 Мярка 3: Организиране на разделно събиране на 
опасните битови отпадъци извън обхвата на 

наредбите по чл.13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за 

500.00 Собствени 
средства 

ПУДООС 

12.2015 Чл.19, ал.3 т.9 
от ЗУО 

Изградена система 
за разделно 

събиране на опасни 

Брой площадки за 
опасни битови 

отпадъци 

Община 
Н.Козлево 

- 
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оползотворяване и/или обезвреждане битови отпадъци 

 Мярка 4: Осигуряване на площадки за безвъзмездно 

предаване на разделно събрани отпадъци от 

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

500.00 Собствени 

средства 

ПУДООС 

12.2015 Чл.19, ал.3 т.11 

от ЗУО 

Осигурена 

инфраструктура за 

безвъзмездно 
предаване на 

разделно събрани 

отпадъци от 
домакинствата 

Брой площадки за 

безвъзмездно 

предаване на 
разделно събрани 

отпадъци от 

домакинствата 

Община 

Н.Козлево 

- 

 Мярка 5: Изпълнение на решенията на Общото 

събрание на Регионалното сдружение за управление 

на отпадъците на регионален принцип и съдействие за 
създаване на центрове за повторна употреба, поправка 

и подготовка за повторна употреба 

- Такса 

"битови 

отпадъци" 
Фонд ФЛАГ 

Банков заем 
Собствени 

средства 

ПУДООС 

постоянен Чл.19, ал.3 т.8 

от ЗУО 

Ефективна работа 

в Регионалното 

сдружение 

 Община 

Н.Козлево 

Мярката се 

изпълнява в 

рамките на 
Регионално-

то 
сдружение 

5.3.Подпрогр

ама за 

разделно 

събиране и 

достигане 

нацелите и 

изискванията 

на НПУО за 

биоразградим

ите и био-

отпадъците 

 28 300.00    Вредното 

въздействие на 

отпадъците е 

сведено до 

минимум 

   

 Мярка 1: Проучване и съставяне на пълен списък от 
общината на обектите в по-големите населени места, 

които генерират големи количества хранителни 

биоотпадъци, както и на зелените площи в населените 
места и кварталите, от които се генерират по-големи 

количества зелени отпадъци. 

500.00 Община 
Н.Козлево 

юни 2015 - Съставяне на база 
данни за ефективно 

управление на 

отпадъците 

- Изготвен списък 
с населените места 

с по-големи 

биоотпадъци; 
- Изготвен списък 

на зелените 

отпадъци 

Община 
Н.Козлево 

- 

 Мярка 2: Оптимизиране на организацията по 

осигуряване на съдове за смет, сметосъбиране, 

сметоизвозване и депониране на ТБО 

3 000.00 Община 

Н.Козлево 

ПУДООС 

2016-2017 Чл.19, ал.3 т.1 

от ЗУО 

Осигурени съдове 

за класифициране 

на видовете 
отпадъци 

- Брой съдове за 

смет; 

- Брой съдове за 
разделно събиране; 

- Брой съдове за 

специализирани 
отпадъци 

Община 

Н.Козлево 

- 

 Мярка 3: Оценка на състоянието на съдовете за смет 

за битови отпадъци и за разделно събиране 
3 000.00 Община 

Н.Козлево 

постоянен - База данни за 

взимане на 

финансови 
решения 

Съставена оценка 

на съдоете за смет 

Община 

Н.Козлево 

 

 Мярка 4: Прилагане на добри практики за фамилно 

компостиране на биоразградимите отпадъци 

10 000.00 Община 

Н.Козлево 
ФМЕИП 

ПУДООС 

2015-2017 Чл.49, ал.4, 

т.10 от ЗУО 

Използване на 

добрите практики 

Завършен 

демонстративен 
проект за 

компостиране 

Община 

Н.Козлево 

НПО 

 Мярка 5: Изграждане на площадки за безвъзмездно 500.00 Собствени 12.2015 Чл.19, ал.3 т.5 Изградена Брой изградени Община - 
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предаване на отпадъци средства 
ПУДООС 

от ЗУО 
Чл.19, ал.3 т.11 

от ЗУО 

инфраструктура за 
безвъзмездно 

предаване на 

отпадъци 

площадки Н.Козлево 

 Мярка 6: Изграждане на площадки за събиране на 

разделно събрани "зелени" отпадъци от поддържането 

на общински, държавни и частни озеленени площи и 
декоративна растителност 

500.00 Собствени 

средства 

ПУДООС 

12.2015 Чл.34, ал.2 от 

ЗУО 

Изградени 

площадки за 

събиране на 
разделно събрани 

"зелени" отпадъци 

Брой изградеи 

площадки за 

събиране на 
разделно събрани 

"зелени" отпадъци 

Община 

Н.Козлево 

- 

 Мярка 7: Освобождаване на общината от авансово 

заплащане на отчисленията за депониране на 
биоразградимите битови отпадъци  

- РИОСВ 12.2016 - 

12.2020 

Европейска 

Директива 
1999/39 за 

депата за 
отпадъци 

Намалени разходи 

за общината по 
управление на 

отпадъците 

Общината е 

освободена от 
авансово 

заплащане на 
отчисленията за 

депониране на 

биоразградимите 
битови отпадъци 

Община 

Н.Козлево 

- 

 Мярка 8: Включване в националната система за 

онлайн отчитане от общините към РИОСВ/ИАОС на 

количествата битови отпадъци, постъпващи в депата и 
другите съоръжения за битови отпадъци 

1500.00 МОСВ 

ПУДООС 

12.2016 - Оптимизиране на 

дейностите по 

отчитане на 
общината към 

РИОСВ/ИАОС 

Общината е 

включена в 

националната 
система за онлайн 

отчитане от 

общините към 
РИОСВ 

Община 

Н.Козлево 

Регионално 

сдружение 

 Мярка 9: Определяне на собствения принос на 

общината за финансиране на регионалното депо за 
ТБО 

9000.00 Такса 

"битови 
отпадъци" 

Фонд ФЛАГ 

Банков заем 
Собствени 

средства 

постоянен Чл.24, ал.1 от 

ЗУО 
Чл.26 ал.1 от 

ЗУО 

Чл.66 ал.1 т.3 
от ЗМДТ 

Защитен интерес 

на общината в 
Регионалното 

сдружение 

Определен 

реалистичен 
финансов принос в 

Регионалното депо 

за ТБО 

Община 

Н.Козлево 

Мярката се 

изпълнява в 
рамките на 

Регионално-

то 
сдружение 

 Мярка 10: Разработване на алтернативни методи за 

определяне на такса битови отпадъци, приближаваща 

се възможно най-близко до определяне на таксата за 

битови отпадъци на основата на изхвърляното 

количество отпадъци с оглед отчитане спецификата на 
различните населени места или райони в тях 

300.00 Община 

Н.Козлево 

2015-2017 Чл.26, ал.1, т.8 

от ЗУО 

Разработен 

алтернативен 

метод за 

определянене 

размера наа такса 
битови отпадъци 

Разработен метод 

за такса битови 

отпадъци според 

изхвърлено 

количство 
отпадъци 

Община 

Н.Козлево 

- 

5.4.Подпрогр

ама за 

прилагане на 

изисква-

нията за 

строителни 

отпадъци и 

отпадъци от 

разрушаване 

на сгради 

 1 000.00    Намаляване 

замърсяването на 

селищтните 

площи със 

строителни 

отпадъци 

   

 Мярка 1: Организиране на събирането, 

оползотворяването и обезвреждането на строителни 
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 

1 000.00 Такса 

"битови 
отпадъци" 

2014-2020 Чл.19, ал.3 т.5 

от ЗУО 
Чл.20, ал.1 т.2 

Намалени 

строителни 
отпадъци от 

Сключен/подновен 

договор с фирми, 
лицензирани за 

Община 

Н.Козлево 

Мярката е 

възможно да 
се изпълни в 
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домакинствата на територията на общината ПУДООС 
ПЧП 

ОПОС 2014-

2020 

от ЗУО ремонтна дейност строителни 
отпадъци от 

ремонтна дейност 

рамките на 
Регионалнот

о сдружение 

5.5.Подпрогр

ама за 

закриване и 

рекултива-

ция на депата 

с преустано-

вена 

експлоатация 

 295 005.00    Създадена 

благориятна 

околна среда за 

живот и бизнес 

   

 Мярка 1: Рекултивация на закрито депо за БО на имот 

000015, в местността "ДО СЕЛО‖ в землището на 
с.Никола Козлево, община Никола Козлево 

295 005.00 ОП ―Околна 

среда‖ – 

приоритетна 

ос ―Отпадъци‖ 

2015-2016 Чл.112, ал.2 от 

ЗУО 

Пообрена околна 

среда 

Брой 

рекултивирани 
депа 

Община 

Н.Козлево 

Фирма 

изпълнител 

5.6.Подпрогр

ама за прила-

гане на 

разяснителни 

кампании и 

информиране 

на обществе-

ността по 

въпросите на 

управление 

на 

отпадъците 

 10 400.00    Повишена 

информираност 

на населението по 

управление на 

отпадъците 

   

 Мярка 1: Публикуване на интернет страницата на 
общината и широко оповестяване на точните 

местонахождения на площадките за отпадъци, какви 

отпадъци и в какви количества могат да се оставят на 
тези площадки 

1500.00 Община 
Н.Козлево 

юни 2015 Чл.19, ал.3, 
т.13 

Информиране на 
обществеността за 

местонахождения 

на площадките за 
отпадъци 

Брой публикации в 
интернет 

страницата на 

общината за 
местонахождения 

на площадките за 

отпадъци 

Община 
Н.Козлево 

- 

 Мярка 2: Публикуване на детайлните план-сметки за 

разходите на общината, на основата на които се 

определя таксата битови отпадъци, по елементи на 

разходите и видовете дейности, както е предвидено в 
ЗУО и ЗМДТ и отчета за разходите за управление на 

БО за предходната година спрямо одобрената план-

сметка 

300.00 Община 

Н.Козлево 

постоянен Чл.19, ал.3, 

т.13 от ЗУО 

Информиране на 

обществеността за 

разходите на 

общината, на 
основата на които 

се определя 

таксата битови 
отпадъци, по 

елементи на 
разходите и 

видовете дейности 

Брой публикувани 

детайлни сметки за 

разходите на 

общината 

Община 

Н.Козлево 

- 

 Мярка 3: Информационни кампании по определени 

национални/световни/местни поводи 

3 000.00 Община 

Н.Козлево 

постоянен - Проведени 

информационни 

кампании 

Брой проведени 

информационни 

кампани 

Община 

Н.Козлево 

медии 

 Мярка 4: Участие в донорски проекти с НПО по 

обучение на деца и юноши по разделно събиране; за 
5 000.00 Община 

Н.Козлево 

постоянен - Реализирани 

проекти за 

Брой обучени деца 

и юноши по 

Община 

Н.Козлево 

НПО 
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оползотворяване на отпадъците и повторно 
използване на продуктите 

ФМЕИП обучение на 
младежта 

разделно събиране 
на отпадъците 

 Марка 5: Въвеждане на нормативно задължение за 

общината за провеждане на информационни 
кампании, свързани с управление на отпадъците. 

Изрично включване на разходите за информационни 

кампании като елемент на разходите, формиращи 
таксата битови отпадъци в ЗМДТ. 

100.00 Община 

Н.Козлево 

05.2015 - Актуализирана 

Наредба за 
управление на 

отпадъците на 

територията на 
община Н.Козлево 

Въведена Наредба 

за управление на 
отпадъците 

Община 

Н.Козлево 

НПО 

 Мярка 6: Създаване на ―зелен телефон‖, чрез който 

обществеността да сигнализира за нарушения, 

свързани с управлението на околната среда и 
отпадъците. 

500.00 Н.Козлево постоянен Чл.19, ал.3 т.13 

от ЗУО 

Осигурена обратна 

връзка на 

обществеността с 
общината относно 

отадъците 

Създаден ―зелен 

телефон‖ 

Община 

Н.Козлево 

НПО 

 
Общо: 352 805.00  
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VI. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ОБЩИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И 

ПРОГРАМИ 

Настоящата Програма за Управление на Отпадъците на община Никола Козлево е елемент 

от цялостната национална система за планиране, поради което в този раздел e представена 

връзката между НПУО и други национални и регионални програмни документи. При 

разработването на целите на ПУО са взети предвид анализите и предвижданията на девет 

национални плана, от които пряко или косвено произтичат част от мерките, заложени в него. От 

друга страна изпълнението на ПУО ще допринесе в по-малка или по-голяма степен постигането на 

целите на националните планови документи, както следва:  

 Национална програма за развитие: България 2020  

Документът осигурява връзката между националните приоритети на Република България с 

целите на ЕС в контекста на Стратегията „Европа: 2020‖. Програмата идентифицира осем 

национални приоритета, третият от които е: „Постигане на устойчиво интегрирано регионално 

развитие и използване на местния потенциал”. Основен негов подприоритет е „Създаване на 

условия за опазване и подобряване на околната среда в регионите, адаптиране към настъпващите 

климатични промени и постигане на устойчиво и ефективно използване на природните ресурси‖.  

В ПУО се предвижда целите на подприоритета да бъдат постигнати като се изпълнят 

редица дейности, включително дейностите за подобряване ефективно използване на ресурсите в 

регионите чрез предотвратяване на отпадъците, оптимизиране събирането на отпадъци и 

внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, компостиране на биоразградимите 

отпадъци, рециклиране и екологосъобразно обезвреждане. Поставени са и конкретни цели за 

рециклиране на поне 50% от битовите отпадъци, 70% от строителните отпадъци, както и за 

намаляване и оползотворяване на битовите и на строителните отпадъци и намаляване на 

депонираните биоразградими битови отпадъци до 35% през 2020 г. спрямо нивото от 1995 г.  

Очакваните резултати от осъществяването на мерките са: ръст на оползотворени и 

рециклирани отпадъци, повишаване на делa на населението обслужвано от системи за разделно 

събиране и транспортиране на битови отпадъци; ръст на компостираните биоразградими 

отпадъци; ръст на оползотворени и рециклирани строителни и битови отпадъци.  

ПУО 2014-2020 г. е обвързан и с друг приоритет на Национална програма за развитие: 

България 2020 - Приоритет 7 „Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност―, 

под-приоритет 7.5. „Повишаване на ефективността на използване на ресурсите―, области на 

въздействие „Въвеждане на нисковъглеродни, енергийно ефективни и безотпадни технологии― и 

«Оползотворяване и рециклиране на по-голямо количество отпадъци». 

 Европа 2020: Национална програма за реформи, актуализация 2013г.  
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Документът отчита напредъка по изпълнението на националните цели, заложени през 2011 

г. с оглед постигането на общоевропейските цели по стратегия "Европа 2020". Във връзка с 

националната Цел 3 по пакет „Климат – енергетика‖ се отбелязва, че България продължава 

усилията за преодоляване на предизвикателствата, в частност увеличението на емисиите на 

парникови газове от секторите извън Европейската схема за търговия с емисии да не надвишава 

20% от нивата спрямо 2005 г.  

Тъй като един от тези сектори, емитиращи емисии на парникови газове е сектор 

„отпадъци‖, са набелязани краткосрочни мерки – разработване на ПУО до 2020 г. и една наредба 

за управление на отпадъците са заложени мерки, чрез които се намаляват депонираните 

биоразградими отпадъци.  

Съветът на ЕС, проведен през юни 2013 г. препоръча на България да предприеме поредица 

от действия, едно от които е: „Да укрепи независимостта на националните регулаторни органи и 

административния капацитет, по-специално в енергетиката и транспорта, както и в управлението 

на водите и на отпадъците‖.  

При разработването на ПУО са взети предвид както предвижданията на Националната 

програма за реформи, 2013 г., така и препоръките на Съвета на ЕС по този документ от юни 2013г.  

 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022г.  

Стратегията определи цели, приоритети и специфични цели, допринасящи за постигането 

на целите на стратегия „Европа 2020‖ при отчитане на насоките на ―Териториален дневен ред на 

ЕС 2020‖ и на Националната програма за развитие ―България 2020‖. Тя определя държавната 

политика за устойчиво, балансирано развитие на шестте района от ниво 2 и дава ориентир за 

балансираното развитие и на по-малките териториални единици – области и общини.  

В рамките на стратегическия приоритет на документа: „Развитие на инфраструктурата за 

опазване на околната среда‖ е определена специфична цел за „ефективно използване на ресурсите 

в регионите чрез оптимизиране събирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии 

за разделно събиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологично 

обезвреждане в изпълнение на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа в 

периода до 2020 г."  Целта е да се ограничи вредното им въздействие върху здравето на хората и 

околната среда и същевременно да се премине към повторната им употреба, с което ще се намали 

ползването на първични природни ресурси. Стратегията предвижда битовите и строителните 

отпадъци да бъдат сепарирани, рециклирани и използвани отново чрез изграждането на 

компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци, изграждане на инсталации за разделяне, 

сепариране на отпадъците, закриване и рекултивация на старите депа за отпадъци, които не 

отговарят на съвременните технически стандарти. Стратегията подчертава, че по-доброто 
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управление на отпадъците ще допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове в 

регионите.  

ПУО взема предвид анализите и приоритетите на Националната стратегия за регионално 

развитие, анализира конкретните нужди и предвижда освен хоризонтални неинвестиционни 

мерки, приложими за територията на цялата страна и ригиона, така специфични инвестиционни 

мерки за подобряване йерархията на управлението на битовите отпадъци, с което допринася за 

тяхното балансирано и устойчиво развитие.  

 Национален стратегически план за поетапно намаляване количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.  

Планът е разработен с цел подобряване на околната среда в резултат на намаленото 

депониране и производството на продукти от биоразградими битови отпадъци, които 

представляват почти две трети от генерираните битови отпадъци и най - вече ограничаване на 

емисиите на парникови газове и подобряване на качеството на почвите в страната. В изпълнение 

на европейската директива за депата за отпадъци предвидените мерки в плана предвиждат 

количествата биоразградими битови отпадъци да намалеят до 50% от депонираните в страната 

такива отпадъци през 2013г. и до 35% от депонираните в страната такива отпадъци през 2020г.  

Анализите в ПУО констатират, че част от мерките в Националния стратегически план за 

поетапно намаляване количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 

2010-2020 г. вече са изпълнени, в т.ч. въведеното в експлоатация регионално депо за ТБО в 

с.Стожер, Добрич. ПУО включва детайлизирани мерки, които надграждат, подпомагат и 

продължават изпълнението на националния стратегически план за биоразградимите отпадъци, 

като са заложени мерки за компостиране, оползотворяване и изисквания към качеството на 

компоста и другите продукти, произведени от биоотпадъци, въведени са отчисления за 

депониране, както и рекултивация на закрито депо за битови отпадъци. 

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и 

разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-2020 г.  

Този план анализира в детайли състоянието на управлението на отпадъците от 

строителството и от разрушаването на сгради в страната. Основната цел е да се допринесе за 

устойчивото развитие на Р. България чрез рециклиране и оползотворяване на 70% от строителните 

отпадъци към 2020г., което да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, 

причинени от генерираните им, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, 

увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на 

отпадъците. Стратегическият план е разработен в съответствие с изискванията на Рамковата 

директива 2008/98/ЕС за отпадъците и европейската Тематичната стратегия за предотвратяване 

образуването на отпадъци и рециклиране.  



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2014-2020 Г. 

 

 56 

В ПУО са заложени поетапните цели за оползотворяване и рециклиране; изискванията за 

влагане на рециклирани строителни материали в различните типове строежи; изискванията към 

възложителите на обществени поръчки за строителство, за предоставяне на информация и 

контрол. ПУО включва мерки, които надграждат, подпомагат и продължават изпълнението на 

стратегическия план за управление на строителните отпадъци до 2020 г. Друга част от мерките са 

насочени към обучителни програми и информационни кампании.  

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

Планът предлага дългосрочен подход към управлението на този поток отпадъци в 

България. В частност Планът прогнозира количествата утайки, които се очаква да бъдат 

генерирани в резултат на пречистването на отпадъчни води до 2020г., определя възможностите за 

оползотворяването им и поставя цел до 2020г. този поток отпадъци да бъде 100% оползотворен по 

екологосъобразен начин, вместо преобладаващо да се депонира.  

Голяма част от мерките са интегрирани в настоящият ПУО, като осъществяване на контрол 

от страна на община Никола Козлево на малкото производствени пречиствателни станции с цел 

постигане на по-добро управление и опазване на земеделските земи, а от друга страна – 

обучителни програми за земеделските производители за използване на продуктите от третиране на 

утайки от ПСОВ и от биоотпадъци за подобрения на почвата; проучване за поемане на функциите 

за осигуряване на качеството на утайките, използвани в земеделието от Националната организация 

за осигуряване на качеството на компоста, проектите за финансиране на бизнеса за акредитация по 

системите за управление на околната среда и др.  

 Трети национален план за изменение на климата 2013 – 2020 г.  

С Третия план за действие по изменение на климата се залагат основите на преход към 

нисковъглеродно и ресурсно-ефективно развитие на страната ни. Въпреки, че в абсолютни 

стойности емисиите на парникови газове от сектор отпадъци са намалели с почти 28% спрямо 

базовата 1988 година, Сектор „Отпадъци‖ генерира емисии на парникови газове в страната с дял 

около 6-8% през последните години. Емисиите на парникови газове от депонираните битови 

отпадъци представляват около 77% от общото количество емитирани парникови газове от Сектор 

„Отпадъци‖, а от третирането на отпадъчни води - около 22%.  

Основните мерки за сектор „Отпадъци― в Третия национален план по изменение на климата 

са насочени към ограничаване на депонирането на битови отпадъци, преустановяване на 

експлоатацията на депа, неотговарящи на изискванията и закриване на депата с преустановена 

експлоатация, улавяне и изгаряне на биогаза от утайките от ПСОВ‖.  

Очевидна е синергията между ПУО и Третия национален план по изменение на климата, 

тъй като мерките, отнасящи се до биоразградимите отпадъци и отпадъците от утайки от ПСОВ 

допринасят за изпълнение на стратегическите цели на двата плана.  
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 Актуализиран национален план за действие за управление на устойчивите органични 

замърсители в Р.България 2012-2020г.  

Стратегическата цел на плана е намаляване на риска за човешкото здраве и околната среда 

от устойчивите органични замърсители. В плана е осъществена оценка на състоянието, 

включително наличието, пускането на пазара, производството и вноса, управлението, 

мониторинга, информационните системи и др. Част от залежалите устойчиви органични 

замърсители-пестициди, които по същество са опасни отпадъци, са предмет на подробни анализи 

и мерки в плана. Именно залежалите пестициди са пресечната точка на плана и ПУО на Никола 

Козлево, които предвиждат идентични мерки за решаване на проблема и по-конкретно износ 

извън страната за окончателно обезвреждане.  

 Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 г.; 

В настоящата ПУО са заложени мерки, които кореспондират и не припокриват, а само 

допълват целите и приоритетите в Областната стратегия за развитие на областта. В последана е 

заложен Приоритет 1.3. Подобряване на екологичните услвия чрез щадящо използване а 

териториалните ресурси и опазване на околната среда, като мерките о специфична цел 1 са:  

- Изграждане на инсталации за биогаз в свинекомплексите в област Шумен; 

- Внедряване на интелигентно управление на уличното осветление - населени места от 

община Никола Козлево – проект ―Инсталиране на фотоволтаични панели на покриви 

на обществени сгради – общинска собственост и изграждане на енергийно ефективно 

улично осветление Община Никола Козлево, село, село Вълнари, село Пет Могили; 

заложено е идейният проект да се извърши през 2015-2016 със средства от Европейски 

съюз. С него се цели намаляване на разходите за електроенергия в бщината. 

 Общински план за развитие на община Никола Козлево 2014-2020 г. 

В настоящата ПУО са заложени мерки, които кореспондират на Общинския план за 

развитие в Приоритет 4: Екологично развитие. В плана за развитие са включени специфичните 

мерки и цели като: 

Специфична цел: Трайно подобряване на екологичното състояние на община Никола Козлево 

Мярка 1 Екологичен мониторинг – изграждане на непрекъснато следене на замърсяването на 

въздуха, водата и почвата 

Мярка 2 Програмни мерки:  

2.1. Общинска програма за опазване на околната среда 

2.2. Реализиране на проект ―Подобряване качеството на питейната вода и намаляване вредното 

влияние на отпадните води в Н.Козлево 

Мярка 3: Технически и технологични мерки: 
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3.1. Депо за твърди битови отпадъци в община Нови пазар, съфинансирано от общ.Н.Козлево – 

разработване на инвестиционен проект, ОВОС, строителни дейности за изграждане на депото 

3.2. Изграждане на площадки за разкомплектоване и временно съхранениние на излезли от 

употреба МПС 

3.3. Въвеждане на системи за разделно събиране и оползотворяване н отпадъци от опаковки 

3.4. Премахване на нерегламентираните сметища в общината 

3.5. Постоянно планово обновяване на техниката за сметосъбиране, сметоизвозване и 

специализирани съдове за отпадъци 

3.6. Изграждане на екопътеки и пътища до исторически обекти до защитената територия 

―Чубоклията‖ край с.Хърсово и до др. природни феномени 

3.7. Полагане на грижи за складовете за пестициди и хербициди с оглед правилното им 

съхранение и обезвреждане 

Мярка 4: Партньорство с бизнеса и гражданското общество 

4.1. Повишаване на познанията, културата и съзнанието на децата и населението по въпросите 

на опазването на околната среда и устойчивото развитие 

4.2. Подобряване капацитета на стопанските сектори за управление на дейности, които 

въздействат върху околната среда чрез масово прилагане на доброволчески екологични схеми 

в индустриалния сектор 

4.3. Привличане и повишаване участието на обществеността в процеса на вземане на решения 

и осигуряване на широк достъп до информация 

Приоритет 5 – Укрепване на административния капацитет и развитие на нови професионални 

умения  

Специфична цел 2: Подобряване на организацията и качеството на предоставяните от общината 

административни услуги 

Мярка 1: Предоставяне на комплексни администравни услуги на гражданите и бизнеса и развитие 

на електронното управление 

Специфична цел 3: Засилване на партньорството и междуобщностното сътрудничество 

Мярка 2: Обучение на участниците и местните партньори за подпомагане на процесите на 

партньорство и управление на съвместни програми. 

Всички те са вкючени под една или друга форма в настоящият План за управление на 

отпадъците, като допълват и богатяват Общинския план за развитие на община Никола Козлево. 
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VII. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО А ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

 
 

Основна задача на мониторинга е да отбелязва отклоненията от Плана за действие на 

програмата достатъчно рано, за да се осигури възможност за своевременно коригиране. 

Въз основа на проведения мониторинг се прави периодична оценка на изпълнение на 

мерките от Плана за действие. 

 Месечна отчетност: Ежемесечно отговорните лица от общинска администрация 

съставят протоколи и подписват отчетните документи на фирмата- изпълнител за 

извършените дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на депото за 

отпадъци, съгласно договорните задължения. 

 Годишна отчетност: До 31 март на следващата година Общинският съвет приема 

―Отчет за изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците‖ като 

неразделна част от ―Отчет за изпълнение на общинската програма за опазване на 

околната среда‖. 

Екземпляр от отчета, заедно с решението на Общинския съвет, се изпраща в Изпълнителна 

агенция по околна среда. 

Съществува практика в Община Никола Козлево, отчетите на програмите, приети от 

Общинския съвет, да се сведат до знанието на населението като се публикуват на Интернет 

страницата на Общината www.nikolakozlevo.bg 

.

http://www.nikolakozlevo.bg/
http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.haymanengineering.com/products-page/hud-92051/initial-hud-92051-compliance-inspection/
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

8.1. Анализи на състоянието на управението на отпадъците: 

8.1.1. Анализ и оценка на действащото законодателство и програмни документи 

Анализа на програмните документи, политики и законодателство в областта на 

управление на отпадъците е на ниво ЕС и Република България показва каква е посоката на 

развитие на общностната политика в сектора „управление на отпадъците‖; какво е развитието, 

обхватът и структурата на европейското право относно управление на отпадъците; доколко са 

постигнати целите и изпълнени ли са мерките от Национален план за управление на отпадъците 

2014-2020; какво е развитието и структурата на националното законодателство в разглеждания 

сектор, включително свързано законодателство в други сфери на обществения живот и каква е 

очакваната посока на развитие на законодателството в бъдеще, предвид подготвяните и приетите 

стратегическите документи на европейско ниво. 

Конвенции 

Дневният ред 21 от конференцията на Обединените Нации заоколната среда и развитие в 

Рио де Жанейро1, включва Раздел заекологосъобразно управление на отпадъците и утайките от 

пречиствателнистанцииза отпадъчни води. Във въведението на раздела е посочено: 

„Съответно, рамката за необходимите действия трябва да се основава на йерархията на 

целите и да се фокусира върху четирите основни програмни области, свързани с управление на 

отпадъците, както следва: 

а) свеждане до минимум на количествата на образуваните отпадъци; 

б) увеличаване в максимална степен на екологосъобразнuтeдейностипо повторна 

употреба и рециклиране на образуваните отпадъци.” 

Основните принципи на съществуващата йерархия за управление на отпадъците на ЕС, се 

признават като ключови елементи за постигане на баланс и прекъсване на връзката между 

повишаването на жизнения стандарт, потреблението и образуването на отпадъците и тяхното 

управление. Докато минимизирането и предотвратяването на отпадъците е предизвикателство, 

свързано с промяна начина на живот и промяна на производството към продукти, съобразени с 

целия жизнен цикъл, дейностите по повторната употреба и рециклирането на отпадъците се 

фокусират върху суровините и материалните ресурсите, които обикновено се считат за 

безполезни и се изхвърлят. 

На конференцията се изисква от държавите да "насърчават предотвратяването и 

                                                                    
1
 Конференция за околна среда и развитие на Обединените Нации в Рио де Жанейро; A/CONF.151/26 (Vol. I); Дневен 

ред 21; Раздел 21, юни 1992 г.; Рио де Жанейро, Бразилия; http://www.un-documents.net/k-003020.htm    

http://www.un-documents.net/k-003020.htm
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минимизирането на отпадъците, като основната цел, включена в националните програми за 

управлението на отпадъците" и да "разработват техники, технологиии подходящи политически 

инструменти за насърчаване на повторната употреба и рециклирането на отпадъците." 

В допълнение, конференцията разглежда необходимостта от финансиране на пилотни 

програми за научни изследвания, за да тестват различните възможности за повторна употреба и 

рециклиранена отпадъците, включително използването на съоръжения за рециклиране, с 

малки мощности за производството на компост, включително използването на 

отработените води от процеса на компостиране за напояване, както и оползотворяването 

на енергия от отпадъци. 

8.1.1.1. Европейското законодателство и политика по управление на отпадъците  

Обхват и структура  

От приемането на първата рамкова Директива за отпадъците 75/442/ЕЕС през 1975г. 

европейското законодателство в сектора има огромно развитие. Понастоящем законодателството 

на Общността включва три категории законодателни актове:  

 Рамково законодателство: Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви и 

Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци; 

 Законодателство относно операции и съоръжения по третиране на отпадъци: 

Директива за индустриални емисии 2010/75/ЕС /относно изгаряне на отпадъци и 

изисквания за комплексни разрешителни за определени инсталации за третиране на 

отпадъци/ и Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането 

на отпадъци.  

 Законодателство относно специфични потоци отпадъци и включва следните базови 

директиви: Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 

2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и за отмяна 

на Директива 91/157/ЕИО; Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и 

електронно оборудване; Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 

декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки; Директива 2000/53/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от 

употреба моторни превозни средства; Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 

1996 г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили; 

Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-

специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието и 

Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 г. относно отпадъците от 
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производство на титанов диоксид.  

 

Рамково 

законодателство  

Операции по третиране Специфични потоци отпадъци 

Директива 2008/98/ЕО Директива 2010/75/ЕС 2006/66/ЕО; 2011/65/ЕС 

Регламент (ЕО) № 1013/2006 Директива 1999/31/ЕО 2012/19/ЕС; 94/62/ЕО; 2000/53/ЕО 

  96/59/ЕО; 86/278/ЕИО; 78/176/ЕИО 

 

В допълнение на посочените директиви за специфични отпадъчни потоци са приети и 

редица съпътстващи към тях директиви и решения на ЕС, въвеждащи специфични технически 

изисквания и правила.  

Рамката и структурата на европейското законодателство, уреждащо обществените отношения в 

сектор отпадъци може да се онагледи по следния начин:  

Действащо законодателство  

РДО от 2008 г. - Нови ключови разпоредби  

В новата Рамкова директива за отпадъците се въвежда понятието био-отпадъци. Това са 

биоразградими отпадъци от паркове и градини, хранителни и кухненски отпадъци от 

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

подобни отпадъци от хранително-преработвателните предприятия. Те се разделят на два основни 

потока: зелени отпадъци от паркове и градини, които съдържат около 50-60% влага и повече 

дървесина и хранителни отпадъци, при които съдържанието на влага достига до 80%.  

В био-отпадъците не се включват отпадъци от горскостопанска или селскостопанска 

дейност, естествени торове, утайки от отпадъчни води или други биоразградими отпадъци като 

естествен текстил, хартия или обработена дървесина.  

Няколко члена от новата Рамкова директива са важни за управлението на био-отпадъците:  

 Член 22 - държавите-членки са длъжни, ако е необходимо, да насърчават третирането 

на био-отпадъци, съгласно йерархията за третиране на отпадъците чрез насърчаване на 

разделното събиране, с цел компостиране и анаеробно разграждане на био-отпадъци, 

като се вземат мерки за третиране на био-отпадъци по начин, който осигурява висока 

степен на защита на околната среда, и чрез стимулиране на използването на безопасни 

за околната среда материали (напр. компост), произведени от био-отпадъци.  

Комисията се приканва да извърши оценка на съществуващото състояние по отношение на 

управлението на био-отпадъците. Необходимо е да се проучи и оцени възможността за 

определяне на минимални изисквания по отношение на управлението на био-отпадъците, както и 

възможността за въвеждане на критерии за качеството на компоста и отпадъците от процесите на 

анаеробно разграждане, за да се гарантира високо ниво на опазване на човешкото здраве и 
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околната среда.  

Постигане на съответствие с целите на Директивата и за превръщането на ЕС в 

рециклиращо общество с високо ниво на ефективност при използването на ресурсите, 

държавите-членки предприемат необходимите мерки, насочени към постигането на следните 

цели:  

 до 2020 г. подготовката за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, 

най-малко като хартия, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и евентуално от 

други източници, доколкото тези потоци от отпадъци наподобяват домакинските 

отпадъци, следва да се увеличи най-малко до 50 % от общото тегло;  

 до 2020 г. подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване 

на материали, включително насипни дейности с използване на отпадъци за заместване 

на други материали, на неопасни отпадъци от строителство и разрушаване, с 

изключение на материали в естествено състояние, определени в категория 17 05 04 в 

списъка на отпадъците, следва да се увеличи най-малко до 70% от теглото.  

В съответствие с тези цели, Европейската Комисията разработи проект на Решение за 

прилагане и изчисляване на количествата рециклирани отпадъци, който следва да бъде гласуван 

и одобрен в съответствие с установена процедура.  

 Член 11 - въвежда цели за повторно използване и рециклиране. Био-отпадъците обаче 

не са включени във видовете отпадъци, които трябва да бъдат събирани разделно, или 

за които са установени цели за рециклиране. Държавите-членки обаче имат право и се 

насърчават да включват повече отпадъци, с цел висококачествено рециклиране. 

Възможно е въвеждането на допълнителни схеми за разделно събиране на отпадъци, 

когато това е технически, екологично и икономически приложимо, за да се отговори 

на необходимите стандарти за качество за съответните рециклиращи сектори.  

 Член 6 - посочва, че някои определени отпадъци престават да бъдат отпадъци, когато 

са преминали през процес на оползотворяване, включително рециклиране, и отговарят 

на определени критерии, които ще бъдат разработени. Мерките, свързани с 

приемането на тези критерии се одобряват, съгласно процедурата по Комитология. 

Комитологията в ЕС се отнася до система от комитета, която следи за 

делегираните актове, прилагани от Европейската комисия. В съответствие с член 

202 от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО), това е задача на 

Комисията за прилагане на законодателство на равнището на Общността. На 

практика, всеки законодателен акт са посочени обхватът на изпълнителните 
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правомощия, предоставени на Комисията от Съвета на Европейския съюз. В този 

контекст, Договорът предвижда Комисията да бъде подпомагана от комитет, в 

съответствие с процедурата, известна като "комитология". Комитетите са 

форуми за дискусия, които се състоят от представители на държавите-членки и се 

председателстват от Комисията. Те дават възможност на Комисията да установи 

диалог с националните администрации, преди приеме на мерки за изпълнение. 

Комисията гарантира, че мерките отразяват, доколкото е възможно ситуацията 

във всяка от страните.  

Рамковата Директива за първи път въвежда понятие за „Край на отпадъка‖. Определени 

видове отпадъци престават да бъдат отпадъци, при спазване на следните условия:  

 съществува обичайна практика за използването на веществото или предмета за 

специфични цели;  

 за това вещество или предмет съществува пазар или търсене;  

 веществото или предметът отговарят на техническите изисквания за специфичните 

цели, и са в съответствие със съществуващите закони и стандарти, приложими към 

продуктите, и  

 употребата на веществото или предмета няма да доведе до цялостно вредно 

въздействие върху околната среда или човешкото здраве.  

РДО, освен посочената йерархията на отпадъците, въведе и други ключови разпоредби за 

страните-членки, съответно за техните компетентни национални, регионални и местни власти, 

отговорни за съответните политики:  

 до 2020 г. да се постигне повторна употреба и рециклиране на минимум 50% от 

битовите и приравнените на битовите отпадъци; 

 до 2020 г. да се постигне рециклиране и оползотворяване на най-малко 70% от 

отпадъците от строителство и от разрушаване на сгради; 

 до 2014 г. страните-членки да разработят национални програми за предотвратяване на 

образуването на отпадъци; 

 най-късно до 2015 г. да се въведе разделно събиране минимум за битовите отпадъци и 

подобни източници от хартия, метал, пластмаса и стъкло; 

 въвежда процедура за определяне на критерии за край на отпадъка и специфицира в 

кои случаи вещества или предмети, получени в резултат от производствен процес, 

представляват странични продукти, а не отпадъци; 

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

 определя ясно разликата между „оползотворяване‖ и „обезвреждане‖ на отпадъци; 

 въвежда „разширена отговорност на производителя‖ като едно от средствата за 

подпомагане на разработването и производството на стоки, при които се отчита 

напълно и се улеснява ефективното използване на ресурси по време целия им жизнен 

цикъл, включително тяхната поправка, повторна употреба, разглобяване и 

рециклиране, без да се възпрепятства свободното движение на стоки на вътрешния 

пазар.  

Изисквания при трансграничен превоз  

Регламент (ЕО) № 1013/2006 въвежда изисквания към лицата, които извършват 

трансграничен превоз, да нотифицират или да предоставят информация пред компетентните 

власти в страните-членки при трансграничен превоз на отпадъци и да предоставят финансови 

гаранции, покриващи риска от превоза. Регламентът предоставя на страните-членки възможност 

да ограничат в определени случаи вноса на отпадъци и изисква компетентните органи да 

осъществяват контрол и налагат подходящи санкции при установяване на нелегален превоз. 

Регламентът забранява износ на отпадъци за обезвреждане извън ЕС, с изключение на износ за 

страните от ЕАСТ - Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, Швейцария, когато са и страни по 

Базелската конвенция.  

Изисквания относно операции по третиране и съоръжения  

Две директиви въвеждат технически и други изисквания към съоръжения за отпадъци и 

към тяхната експлоатация:  

1) Директива 2010/75/ЕО от 24.11.2010 г. относно емисиите от промишлеността 

(комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (КПКЗ)  

Директивата регламентира набор от общи правила за издаване на разрешения и контрол 

на промишлените инсталации. Оценката на въздействието на предложената директива относно 

промишлените емисии, определя несъответствията, свързани с биологично третиране на 

органичните отпадъци и се препоръчва включване на този сектор в обхвата на Директива. 

Посочва се, че този тип третиране на отпадъците е в обхвата на Директивата, само ако крайния 

продукт се обезврежда. Препоръчителен документ на ЕК за Най-добри налични техники (НДНТ) 

в сектора за третиране отпадъци съдържа описание на тези видове инсталации. Това означава, че 

подобни инсталации (със сходни въздействия върху околната среда), в резултат на чиято дейност 

се образуват отпадъци или продукти (например за компостиране), които не са депонирани, а са 

оползотворени или използвани като продукти, не са включени в обхвата на Директивата. Според 

направената оценка на въздействието на разпоредбите на тази Директива, тези несъответствия 
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могат да доведат до евентуално нарушаване на конкуренцията между сходни видове инсталации, 

а също така инсталациите, които не са включени в директивата за КПКЗ е възможно да 

осигуряват по-ниско ниво на опазване на околната среда. В оценката на въздействието се 

посочва, че икономическите последици от прилагането на НДНТ са ограничени. Най-малките 

инсталации не попадат в обхвата на Директивата за КПКЗ, тъй като производствения им 

капацитет е под 50 тона на ден. В оценката на въздействието се препоръчва този сектор също да 

бъде обхванат от Директивата за КПКЗ.  

2) Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци.  

За намаляване на въздействието върху околната среда от депонирането на биоразградими 

битови отпадъци (БрБО), с Директива 1999/31/EC за депониране на отпадъците са въведени 

изисквания за поетапно намаляване на количеството БрБО, обезвреждани чрез депониране. 

Всяка от страните-членки на ЕС следва да разработи и предаде в Европейската комисия 

национална стратегия за управление на БрБО, в която да бъдат посочени мерките и действията, 

които ще се предприемат от съответната страна, в изпълнение на поставените в Директивата 

цели за поетапно намаляване депонирането на БрБО и за подобряване на цялостното им 

управление.  

Целите, поставени с чл. 5, ал. 2 на Директива 1999/31/ЕС са отнесени към общото 

количество образувани БрБО през 1995 г. или последната година преди 1995 г., за която има 

стандартизирани данни в EВРОСТАТ и включват намаляване на количеството на БрБО, 

постъпващи за депониране. Страни-членки, които през 1995 г. са депонирали повече от 80 % от 

своите битови отпадъци (РБългария, Гърция, Румъния), могат да отложат постигането на всяка 

от целите с не повече от четири години, като следва:  

 до 75% – в срок до 2010 г.;  

 до 50% – в срок до 2013 г.;  

 до 35% – в срок до 2020 г.  

Изисквания относно специфични потоци отпадъци  

Количествени цели за подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване 

са въведени в 4 европейските директиви относно отпадъци от опаковки, излезли от употреба 

моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни 

за употреба батерии и акумулатори. Специфични изисквания относно други потоци отпадъци: 

утайки от ПСОВ и отпадъци от производство на титанов диоксид са регламентирани в две 

отделни директиви. С оглед опростяване на законодателството, изискванията относно разделното 

събиране, когато е възможно регенерирането и обезвреждане на отработените масла, се 

включиха в РДО, която отмени стара европейска директива.  
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Изисквания за други видове отпадъци 

1) Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 

2002 година за установяване на здравни правила относно странични животински 

продукти, непредназначени за консумация от човека  

Регламентът (EО) 1774/2002 регламентира основните изисквания на европейското 

законодателство относно безопасността на храните, като въвежда забрана за директно 

депонирани на много видове странични животински продукти (СЖП).  

Регламентът категоризира страничните животински продукти в 3 категории, в зависимост от 

риска:  

 Категория 1 – много високо-рискови, напр. животни, за които съществува съмнение, 

че са носители на трансмисивна спонгиформна енцефалопатия;  

 Категория 2 - високо-рискови, напр. бракувано месо, умрели животни, оборски тор, 

съдържание на храносмилателния тракт;  

 Категория 3 – ниско-рискови, напр. ‖кухненски‖ отпадъци, хранителни продукти от 

животински произходи и сурово месо/ риба от производители и търговци на храни.  

Регламентът не се прилага за кухненските отпадъци, освен ако не са предназначени за 

хранене на животни, за използване в предприятия за производство на биогаз или за 

компостиране или когато са с произход от кетъринга, образувани в резултат от превоз по 

международни линии. Кухненски отпадъци от превоз по международни линии спадат към 

отпадъци, класифицирани към Категория 1 от Регламента.  

В допълнение, чл. 4 от Регламента също така изисква страните-членки да предприемат 

необходимите мерки, за да се гарантира, че кухненските отпадъци от категория 3 се събират, 

транспортират и обезвреждат без да застрашават здравето на хората и околната среда.  

В съответствие с чл. 6 от Регламента, кухненските отпадъци, попадащи в категория 3, 

трябва да се преработват в предприятия за производство на биогаз или да се компостират. 

Забранено е храненето на селскостопански животни (различни от животни с ценна кожа) с 

кухненски отпадъци. Следователно, кухненските отпадъци могат да се преработват в 

съответствие с националното законодателство, докато ЕК не определи общи мерки, в 

съответствие с процедурата по комитология, описана в чл. 33(2) на Регламента. Тъй като все още 

от Комисията не са предложени общи изисквания за преработка, страните-членки все още могат 

да регулират третирането на кухненските отпадъци в предприятия за производство на биогаз и 

компост.  
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Според проучване на Barth et al. (2008)
2

, много страни-членки до момента интерпретират 

погрешно възможността за въвеждане на по-облекчени правила за компостиране на кухненски 

отпадъци, които са разделени при източника и при издаването на национални разрешителни на 

предприятията прилагат пълния набор от изисквания, съдържащ се в Анекс VI на Регламента.  

2) Тематична стратегия за предотвратяване образуването и рециклиране на 

отпадъците COM(2005) 666 на Европейската Комисия.  

Тематичната стратегия за предотвратяване образуването и рециклиране на отпадъците 

посочва, че не съществува единен вариант за управлението на био-отпадъците които са 

отклонени от депата за депониране, който да е най-добър за околната среда. В съответствие с 

тематичната стратегия, страните-членки следва да управляват био-отпадъците, в съответствие с 

йерархията за управление на отпадъците, съгласно Рамковата директива 2008/98/ЕС за 

отпадъците.  

3)  Директива 2000/76/ЕС за изгаряне на отпадъците  

Директивата определя стойности за допустими емисии и изисквания за мониторинг на 

замърсителите на въздуха с прах, азотни оксиди (NOx), серен диоксид (SO2), хлороводород 

(HCl), флуороводород (HF), тежки метали и диоксини и фурани.  

Повечето видове инсталации за изгаряне на отпадъци попадат в обхвата на директивата, с някои 

изключения, като например тези, които третират само биомаса (напр. растителни отпадъци от 

селското и горското стопанство).  

4) Европейска политика за възобновяема енергия и Директива 2001/77/ЕС от 27 

септември 2001 г. в подкрепа на произведената от възобновяеми енергийни източници 

(ВЕИ) електроенергия във вътрешния пазар на електроенергия  

Европейската политика за възобновляема енергия и Директива 2004/8/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. за насърчаване на комбинираното производство на 

енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлина във вътрешния енергиен пазар определя 

цели за производство на електроенергия за ВЕИ. Поради факта, че биомасата има сравнително 

голям дял в общото количество ВЕИ, това може да доведе до конкурентно търсене на биомаса.  

По време на Оценката на въздействието на предложението за Директива за насърчаване на 

използването на енергия от възобновяеми източници се отбелязва, че, може да има негативни 

последици от използването на източниците на биомаса, в процеси при които не се получава 

енергия (например компостиране).  

5) Тематична стратегия за почвите COM (2006) 231 на ЕК и предложение за Рамкова 

директива за почвите COM (2006) 232 на ЕК.  
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Почвата е невъзобновяем ресурс, който изпълнява жизнено важни функции: производство 

на храни и друга биомаса; съхранение, филтриране и трансформация на много вещества, 

включително вода, въглерод, азот. Почвата играе важна роля като местообитание и генетичен 

фонд, служи като основа за човешки дейности, ландшафт и наследство и играе ролята на 

доставчик на суровини. Тези функции на почвата е необходимо да се опазват заради тяхната 

социално-икономическа и екологична значимост.  

Разрушаването на почвата е все по-бързо действащ процес с негативно въздействие върху 

човешкото здраве, природните еко-системи и промените в климата, както и върху националните 

икономики. В момента само 9 страни – членки имат специално законодателство за опазване на 

почвите (най-вече за недопускане на замърсяването й).  

Различните политики на ЕС (например в областта на управление на водите, отпадъците, 

химикалите, предотвратяване на индустриално замърсяване, опазване на природата, регулиране 

на използването на пестициди, политиката в селското стопанство и др.) значително допринасят 

за опазване на почвите. Тези политики обаче имат други цели и друг обхват на действие и не са 

достатъчни за осигуряване на адекватна степен на защита на почвите в Европа.  

Поради всички тези причини, на 22 септември 2006г. Комисията прие Тематична 

стратегия за почвите COM(2006) 231, както и предложение за Рамкова директива за почвите 

COM(2006) 232, с цел опазване на почвите в Европейския Съюз. Стратегията и предложението са 

изпратени на останалите европейски институции за предприемане на по-нататъшни стъпки в 

процеса на вземане на решение.  

Законодателството и политиките, които също са свързани с управлението на био-

отпадъци, но не са разгледани подробно в ръководството са:  

 Директива за опаковките;  

 Европейска програма за изменението на климата;  

 Опазване на почвите при употреба на утайки от ПСОВ;  

 Директивата за нитратите;  

 Общата селскостопанска политика.  

Процес на преразглеждане на законодателството  

Пътната карта на ЕК, ГД „Околна среда” за преглед на политиките в сектор 

„Отпадъци‖ за 2014 г., която представя възможните законодателни инициативи, включва три 

основни елемента:  

Първо, преглед на ключови цели в Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕС; 

Директивата 94/62/ЕС относно опаковките и отпадъците от опаковки; Директива 99/31/ЕС 
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относно депата за отпадъци. Целите, заложени в тези директиви, са един от инструментите за 

операционализиране на целите за ефективност на ресурсите и целите, свързани с Инициативата 

на ЕС за суровините1. Предвижда се прегледът на целите да адресира по един всеобхватен начин 

адекватността на настоящите цели в трите целеви директиви, например чрез поставяне на по-

строги цели от текущите или чрез поставяне на нови цели, включително за предотвратяване на 

отпадъците и за намаляване на депонираните отпадъци. В същото време, прегледът предвижда 

обследване за припокриване (в т.ч. между целите за рециклиране в РДО и в Директивата за 

опаковките и отпадъците от опаковки) и, ако е необходимо, идентифициране на опции за 

опростяване на законодателството и подобри яснотата и съгласуваността между директивите.  

Второ, последваща (ex-post) оценка ("fitness check") на пет, приети по-отдавна 

директиви относно специфични отпадъчни потоци: утайки от ПСОВ; ПХБ/ПХТ; отпадъци от 

опаковки, ИУМПС, батерии. Ще се направи оценка на съгласуваността между изискванията на 

тези директиви с новия подход в политиката по отпадъците, в т.ч. йерархията на отпадъците, 

подхода за жизнения цикъл, и с целите на текущата политика, в т.ч. ефективност на ресурсите и 

суровините. Оценката предвижда консултации със заинтересованите страни.  

Трето, оценка на проблема с отпадъците от пластмаса в контекста на текущата рамка 

на политиката за управление на отпадъците, основана на Зелената книга за Европейска стратегия 

за пластмасовите отпадъци и околната среда, одобрена през януари 2014 г.  

Предложение за промяна на Директива 94/62/ЕС относно опаковките и отпадъците от 

опаковки  

През 2011 г. ЕК възложи проучване и възможни регулации относно полимерните 

торбички за еднократна употреба. Предложенията за такава регулация са вече факт чрез промяна 

на Директива 94/62/ЕС. На 4 ноември 2013 г. ЕК прие предложение за намаляване употребата на 

полимерни торбички с дебелина под 50 микрона. Съгласно проекта за промени на Директивата 

от датата на влизането й в сила страните-членки трябва да въведат в националното си 

законодателство изискванията в срок от 12 месеца, а до две години след влизането й в сила – да я 

приложат на практика. Това означава, че страните-членки трябва да въведат мерки, които могат 

да бъдат икономически инструменти, национални цели за намаляване на количествата или 

пазарни ограничения, като се спазват правилата на свободно движение на стоки и услуги. Целта 

на предложението е да се намали вредното въздействие от изхвърлянето на полимерните 

торбички върху околната среда и най-вече върху водните морски организми и се стимулира 

предотвратяването на отпадъците и по-ефективното използване на ресурсите.  

Други проучвания  
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ЕК е възложила и проучване относно възможна промяна на сроковете относно целите за 

ОЕЕО.  

Стратегия на Европейската общност относно бъдещото управление на битовите 

отпадъци  

В изпълнение на 6-та Програма за действие в областта на околната среда (2001-2010 г.), 

―Околна среда 2010: Нашето бъдеще, нашият избор‖, в края на 2005 г. ЕК прие Тематична 

стратегия за предотвратяване на образуването и рециклиране на отпадъците. Стратегията 

посочи подхода за постигане на по-добро европейско законодателство в сектора на отпадъците, 

постави акцент върху нови подходи и начерта мерки относно по-пълното прилагане на 

съществуващото законодателство.  

Стратегията изигра значима роля в политиката за развитие на сектора. В резултат на 

прилагането й значителен прогрес беше достигнат в редица направления, в т.ч. опростяване на 

законодателството, установяване на ключови концепции в йерархията на отпадъците и жизнения 

цикъл, фокусира изисквания относно предотвратяването на отпадъците, прие се пакет от нови 

европейски цели за разделно събиране и рециклиране на отпадъците.  

Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа се прие от ЕК през 

септември 2011 г. в изпълнение на една от водещите инициативи от Стратегията „Европа 2020‖. 

Пътната карта е в основата на политиката на ЕС и на страните-членки на ЕС за устойчиво 

развитие. Фокусът е върху икономика, която да произвежда повече с по-малко суровини, като 

така се постига по-висока стойност с по-малко материали, а въздействието върху околната среда 

се свежда до минимум. С помощта на пътната карта се набелязват целите по този път и се 

посочват дейностите, необходими за постигането на устойчив растеж, основан на ефективността 

на ресурсите.  

Основна цел по отношение на отпадъците, съгласно раздела "Превръщане на отпадъците 

в ресурси", е: „До 2020 г. отпадъците да се управляват като ресурс. Генерираното количество 

отпадъци на глава от населението да е в състояние на абсолютен спад и да се рециклират повече 

материали и суровини от изключително значение. Оползотворяването на енергия ще е 

ограничено само до нерециклируеми материали, депонирането практически ще е премахнато‖. 

Документът предвиди ЕК да преприеме редица действия, в т.ч.:  

 Насърчаване на пазара за вторични материали и търсенето на рециклирани материали 

посредством икономически инструменти; 

 Да преразгледа целите в приетото вече европейско закондателство за предотвратяване, 

повторно използване, рециклиране и отклоняване от депониране, за да се премине към 

икономика, основана на повторно използване и рециклиране с близко до нулата 
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количество остатъчни отпадъци (през 2014 г.); 

 Да гарантира, че при публичното финансиране от бюджета на ЕС се отдава приоритет 

на дейностите, свързани с по-високите нива в йерархията на отпадъците, съгласно 

Рамковата директива за отпадъците, напр. приоритет имат проектите за рециклиране 

над депата за отпадъци, (през 2012—2013 г.); 

 Да улесни обмена на най-добри практики за събиране и третиране на отпадъци сред 

страните-членки и да разработи мерки за по-ефективна борба с нарушенията на 

законите на ЕС в областта на отпадъците (през 2013—2014 г.); 

 Да постави акцент върху финансирането на научните изследвания в Съюза (инициатива 

„Хоризонт 2020― на ЕС) в областта на най-важните цели, свързани с ефективността на 

ресурсите, включително рециклиране, повторно използване, замяна на материали, 

оказващи въздействие върху околната среда, или на редки материали, по-интелигентно 

проектиране.  

Страните-членки трябва да предприемат следните мерки:  

 да гарантират цялостно прилагане на правото на ЕС, свързано с отпадъците, 

включително минималните цели; 

 да насочват публичното финансиране за научноизследователски дейности към най-

важните цели, свързани с ефективността на ресурсите (непрекъснато); 

 да предпремат мерки по отношение на разхищението на храни в своите национални 

програми за предотвратяване на генерирането на отпадъци (2013 г.), като се има 

предвид поставената цел в Пътната карта до 2020 г. изхвърлянето на годни за 

консумация храни в ЕС да бъде намалено наполовина.  

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

„Благоденствие в рамките на нашата планета“, беше одобрена през ноември 2013 г. Един от 

основните тематични приоритети в тази седма по ред Програма на Общността за действия за 

околната среда е „Превръщане на Съюза в ресурсно ефективна, екологична и 

конкурентоспособна нисковъглеродна икономика”. Подчертава се, че съществува и значителен 

потенциал за подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците в Съюза, за да се 

използват по-добре ресурсите, да се разкрият нови пазари, да се създадат нови работни места и 

да се намали зависимостта от вноса на суровини, като същевременно се понижат въздействията 

върху околната среда. Констатира се, че през 2011 г. средното количество отпадъци на глава от 

населението в Съюза е достигнало 503 кг, като варира от 298 до 718 кг в отделните страни-

членки. Средно само 40 % от твърдите отпадъци са подготвени за повторна употреба или се 
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рециклират, докато някои страни-членки постигат 70%, показвайки как отпадъците могат да се 

използват като един от основните ресурси на ЕС. В същото време много страни-членки 

депонират над 75% от своите битови отпадъци. С цел Съюзът да се превърне в ресурсно 

ефективна, екологична и конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, със Седмата 

Програма за действие по околна среда се гарантира, че не по-късно от 2020 г. отпадъците ще се 

управляват безопасно като ресурс и за да се предотврати вредата за здравето и околната среда, 

абсолютното генериране на отпадъци и генерираните отпадъци на глава от населението ще 

намаляват и депонирането ще е ограничено до остатъчните отпадъци. Това ще включва 

прилагане на йерархията на отпадъците в съответствие с РДО и ефективното използване на 

пазарни инструменти и мерки, за да се гарантира, че:  

 депонирането е ограничено до остатъчните отпадъци (т.е. тези, които не подлежат на 

рециклиране и оползотворяване);  

 енергията се оползотворява само от материали, които не подлежат на рециклиране, 

като се вземат предвид разпоредбите на член 4, параграф 2 от РДО;  

 рециклираните отпадъци се използват като основен и надежден източник на суровини 

за Съюза чрез разработването на нетоксични цикли на материалите; 

 опасните отпадъци се управляват безопасно и генерирането им е намалено; 

 незаконните превози на отпадъци са премахнати с подкрепата на строг мониторинг;  

 намаляване на хранителните отпадъци.  

Предвижда се извършване на прегледи на съществуващото законодателство в областта на 

продуктите и отпадъците, включително преглед на основните цели на ключовите директиви за 

отпадъците, въз основа на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите, с цел напредък 

към постигането на кръгова икономика, и премахване на пречките на вътрешния пазар пред 

дейности по екологосъобразното рециклиране в Съюза.  

Целта на Зелена книга за Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в 

околната среда е да стартира обсъждане на широка основа за възможните отговори на 

свързаните с пластмасовите отпадъци предизвикателства пред обществената политика. Зелената 

книга представя както резултатите от редица изследвания относно пластмасовата индустрия и 

отпадъците от пластмаса, така и вредите, които се нанасят от пластмасовите отпадъци на 

околната среда, особено на морската среда и на водните организми, и потенциалните заплахи за 

човешкото здраве от химическите добавки в тези отпадъци, които могат да мигрират в околната 

среда, макар и в малки количества.  
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Разглеждат се варианти на политиката относно пластмасови отпадъци, като например 

предотвратяване на образуването чрез изисквания към създаването на пластмасови продукти, 

преразглеждане на целите за пластмасови опаковки, забрана на депонирането на пластмасови 

отпадъци, въвеждане на системи за депозит на РЕТ бутилки, въвеждане на икономически 

инструменти, които да стимулират рециклирането пред оползотворяването на енергия чрез 

изгаряне и намаляването на употребата на еднократни или с малотрайна употреба евтини или 

безплатни продукти, като например, детски играчки, найлонови торбички и др.  

На 2 юли 2014 г. Европейската комисия прие законодателно предложение и приложение 

към преглед на целите по рециклиране и други цели, свързани с отпадъците в Рамковата 

директива за отпадъците 2008/98/ЕО; Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци 

и Директива 94/62/ЕО за опаковките и отпадъците от опаковки. 

Целта на предложението е да се помогне за обръщане на Европа в кръгова икономика, 

стимулиране на рециклирането, сигурен достъп до суровини и създаване на работни места и 

икономически растеж. Това се постига чрез поставянето на амбициозни цели и добавяне на 

ключови разпоредби относно инструментите за постигане и да ги наблюдава. Предложението се 

представя като част от пакета за кръгова икономика. Основните елементи на предложението 

включват: 

 Събирането и подготовка за повторна употреба на битови отпадъци да се увеличи до 

70% до 2030 г.; 

 Събирането и подготовката за повторна употреба на отпадъците от опаковки да се 

увеличи до 80% до 2030 г., с поставянето на материални специфични цели, които 

постепенно да увеличават събираемостта между 2020 г. и 2030 г. (за да достигне 90% за 

хартия през 2025 г. и 60% за пластмаси, 80% за дърво, 90% от черни метали, алуминий 

и стъкло до края на 2030 г.); 

 Постепенно премахване на депониране до 2025 г. на рециклируеми (включително 

пластмаси, хартия, метали, стъкло и биологични отпадъци) отпадъци в депа за 

неопасни отпадъци - съответстваща максималната скорост на премахване на 

депонирането - 25%; 

 Мерки, насочени към намаляване на хранителните отпадъци с 30% до 2025 г.; 

 Въвеждане на система за ранно предупреждение за предвиждане и избягване на 

евентуални трудности по съответствието в държавите-членки; 

 Насърчаване на разпространението на най-добри практики във всички държави-членки, 

като например по-добро използване на икономически инструменти (например данъци 
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за депата по изгаряне, схеми за стимулиране на общините) и подобрено разделно 

събиране; 

 Подобряване на проследяемостта на опасни отпадъци; 

 Повишаване на ефективността на разходите на Разширени схеми за отговорност на 

производителите чрез определяне на минималните условия за тяхното функциониране; 

 Опростяване на задълженията за докладване и облекчаване тежести сблъскват МСП; 

 Подобряване на надеждността на основни статистически данни чрез хармонизиране и 

опростено изчисляване на цели; 

 Подобряване на цялостната съгласуваност на законодателството за отпадъците, като 

изравнява дефиниции и премахва остарели правни изисквания. 

8.1.1.2. Законодателна рамка за управление на отпадъците в българия  

Законът за опазване на околната среда (ЗООС), Законът за управление на отпадъците 

(ЗУО) и Законът за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничното 

движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, заедно със съответните подзаконови 

нормативни актове са основните закони в областта на управление на отпадъците в България. 

Съществуват и други закони и подзаконови нормативни актове, които оказват влияние върху 

развитието на сектор „Управление на отпадъците‖, като по- важните от тях са споменати в този 

раздел от Програмата.  

 Закон за опазване на околната среда  

Общите изисквания към опазването на всички компоненти на околната среда (въздух, 

води, почви, земни недра, биоразнообразие) и управлението на факторите, които оказват вредно 

въздействие върху нея (отпадъци, шум, химични вещества и антропогенна дейност) са въведени 

в ЗООС. ЗООС очертава принципите за защита на компонентите на околната среда – като 

например ―устойчиво развитие‖, ―предимство на предотвратяване пред обезвреждане‖, 

―замърсителят плаща‖ и интегрирането на политиката на опазване на околната среда в 

секторните и регионалните политики. Освен рамкови разпоредби относно принципите, които 

трябва да се спазват за опазване на околната среда (и в частност на управлението на отпадъците) 

и общите задължения на лицата и компетентните органи, в закона са регламентирани и 

процедурите по извършване на екологична оценка, оценка за въздействието върху околната 

среда (ОВОС) и издаване на комплексни разрешителни или лицензи.  

 Закон за управление на отпадъците  

До приемането през септември 1997 г. на Закон за ограничаване на вредното 

въздействие на отпадъците върху околната среда в България липсва специална правна уредба 
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в тази област. Законът за първи път урежда обществените отношения в сектор „Управление на 

отпадъците‖ и въвежда редица основополагащи изисквания на рамкова Директива за отпадъците 

75/442/ЕЕС, в т.ч. задължения на лицата, извършващи дейности по отпадъци, информация за 

дейностите с отпадъци, програмиране чрез национална, общински и фирмени програми за 

управление на отпадъците, разрешаване и контрол на дейностите с отпадъци; внос, износ и 

транзитен превоз, глоби и санкции за неизпълнение. За първи път се дефинират понятията 

„отпадък‖, „причинител‖ и „притежател‖ на отпадъци. С този закон се въвежда и принципа за 

„разширена отговорност на производителите‖ чрез изискване към производителите и 

вносителите на продукти, които в процеса на тяхното производство или след крайната им 

употреба образуват опасни или масово разпространени отпадъци, да заплащат продуктови 

екотакси. За детайлизиране разпоредбите на закона впоследствие са утвърдени редици 

подзаконови нормативни актове.  

Законът за управление на отпадъците, приет през септември 2003 г., доразвива 

философията на закона от 1997 г. и транспонира напълно РДО 75/442/ЕЕС и заедно с наредбите 

към закона се въвеждат изискванията на всички европейски директиви в сектор ―Управление на 

отпадъците‖. Към момента на приемане на България като страна член на ЕС през 2007г., 

законодателството в сектора е хармонизирано с европейското право. С допълненията в закона 

през 2010 г. се въвеждат икономически стимули за предприемане на реални действия от местните 

власти за намаляване на депонираните отпадъци, както и за преминаване към регионален 

принцип на управление на битовите отпадъци.  

ЗУО, в сила от юли 2012 г. въвежда изискванията на 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; урежда 

подхода за „край на отпадъка‖ и „странични продукти‖, определя детайлно контролните функции 

на институциите и конкретните глоби и санкции за неспазване на закона.  

Ключови разпоредби, произтичащи от ЗУО, са:  

 количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни 

материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 

домакинствата и подобни отпадъци от други източници, които да достигнат общините, 

в следните срокове и количества:  

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



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2014-2020 Г. 

 

 77 

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

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

 Въвежда изисквания най-късно до края на 2020 г. общините да ограничат количеството 

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

същите отпадъци, образувани в България през 1995 г.; 

 Въвежда поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 

отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, за което отговорност имат 

възложителите на строителни дейности, както публични органи, така и бизнес:  

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

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

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

 Кметовете на общини да организират системи за разделно събиране на битовите 

отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и да осигурят условия за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки за всички населени места с население, по-

голямо от 5000 жители и за курортните населени места; 

 Кметовете на общини да осигурят до средата на 2014 г. площадки за безвъзмездно 

предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни 

отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо 

от 10 000 жители и при необходимост в други населени места; 

 Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни 

сгради в населените места с над 5000 жители и в курортните населени места са 

задължени от началото на 2013 г. да събират разделно отпадъците от хартия и картон, 

стъкло, пластмаси и метали в съответствие с наредбите на общините по чл.22 от ЗУО. 

Наредбите следва да се приемат от общинските съвети до средата на 2014 г.; 

 Въвежда детайлни правила и изисквания за сдружаване на общините в регионални 

сдружения за решаване управлението на битовите отпадъци на регионално ниво чрез 

регионални съоръжения и организация; 

 Въвежда икономически инструменти за покриване на бъдещи разходи за закриване и 

следексплоатационни грижи на площадката на депото и за стимулиране на превенцията 

и оползотворяването на отпадъци преди депонирането; 

 Определя националните компетентни органи по Регламент (ЕО) № 1013/2006, 

изискванията за финансови гаранции при трансграничен превоз, както и възможните 

случаи на ограничения. Забраняват се превозите на отпадъци за Република България, 
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предназначени за изгаряне или съвместно изгаряне с оползотворяване на енергията за 

всяка инсталация, в количества за съответната календарна година, надвишаващи 

сумарно половината от годишния капацитет на инсталацията. В случаите, когато в 

Националния план за управление на отпадъците са заложени специфични мерки за 

управление на даден отпадък или поток от отпадъци, Министерският съвет може да 

ограничи вноса на тези отпадъци.  

Законът за ратификация на Базелската Конвенция за контрол на трансграничното 

движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане е приет през януари 1996 г (обн., ДВ, 

бр.8 от 1996 г.). Допълнително със Закон (обн. ДВ, бр.113 от 1999 г.) са ратифицирани и 

поправките към Конвенцията. На общоевропейско ниво конвенцията се прилага чрез Регламент 

(ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци.  

Подзаконови нормативни актове по прилагане на ЗУО  

Действащите подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията на ЗУО, 

могат да се обособят в четири групи:  

Подзаконови нормативни актове, определящи изисквания към съоръжения и инсталации:  

 към площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци  

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

на отпадъци  

 за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и за съвместно изгаряне 

на отпадъци  

 за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци  

 към инсталации, произвеждащи титанов диоксид.  

Подзаконови нормативни актове, регулиращи управлението на специфични отпадъчни 

потоци:  

 за утайки от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието; 

 за строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали; 

 две отделни наредби за третиране и за разделно събиране на био-отпадъците; 

 ПХБ; 

 за опаковки и отпадъци от опаковки; 

 ИУЕЕО; 

 ИУМПС; 

 за отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори; 

 за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 
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 за автомобилни гуми. 

Все още не е приета Наредбата за изискванията към дейностите по събиране и третиране 

на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения, която е съвместна наредба на 

министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите.  

Подзаконови нормативни актове, съдържащи регулации по управлението на отпадъци чрез 

икономически инструменти:  

 за отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и 

следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци и за отчисленията за 

депониране на битови и строителни отпадъци; 

 за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват 

масово разпространени отпадъци (ИУМПС, ИУЕЕО, гуми, опаковки, масла, негодни за 

употреба батерии и акумулатори, полимерни торбички); 

 за финансова гаранция или еквивалентна застраховка при трансграничен превоз на 

отпадъци.  

Подзаконови нормативни актове с хоризонтални разпоредби спрямо всички видове 

отпадъци, инсталации и съоръжения за отпадъци в обхвата на ЗУО:  

 за класификацията на отпадъците; 

 за предоставяне на информация и реда за водене на публични регистри относно 

отпадъците.  

Съответствие с европейското право в сектор отпадъци  

Към момента на приемане на НПУО националното законодателство е в съответствие с 

европейското екологично право в сектор „Управление на отпадъците‖ . Констатираните от ЕК 

пропуски в националното законодателство - нетранспониране в срок на Директива 2010/75/ЕС 

относно индустриалните емисии (част „Отпадъци‖) и на Директива 2011/97/ЕС за изменение на 

Директива 1999/31/ЕС по отношение на специфичните критерии за съхранение на метален 

живак, считан за отпадък - са отстранени и съответните наредби са приети.  

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗУО: 

Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 

27.12.2013 г.)  

Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 г. (Oбн. ДВ, 

бр. 107 от 13.12.2013 г.)  
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Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 92 

от 22.10.2013 г.)  

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 

13.11.2012 г.)  

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци 

(приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)  

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм. и доп., бр. 

76/30.08.2013 г.)  

Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид (обн. ДВ, бр. 

49/04.06.2013 г.)  

Наредба № 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите 

и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г. )  

Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за 

изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г.)  

Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 

съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, 

министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и 

министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. )  

Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Издадена от 

министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.)  

Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 10 от 

05.02.2013 г.)  

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 

г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила 

от 1.11.2013 г.)  

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез 

употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 

23.12.2004 г.).  

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (приета с 

ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)  
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Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 

27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)  

Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо 

полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и 

транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (приета с ПМС № 50 от 

9.03.2006 г., обн., ДВ, бр. 24 от 21.03.2006 г.)  

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 

от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)  

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след 

употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (приета с ПМС № 120 от 

30.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г., изм. и доп., бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от 

20.01.2009 г., изм., бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 69 от 3.09.2010 г., изм., бр. 85 от 29.10.2010 г., в 

сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 29 от 8.04.2011 г., бр. 47 от 22.06.2012 г., в сила от 22.06.2012 

г., изм., бр. 75 от 2.10.2012 г., в сила от 1.10.2012 г.; изм. с Решение № 9028 от 22.06.2012 г. на 

ВАС на РБ - бр. 87 от 9.11.2012 г., изм., бр. 76 от 30.08.2013 г., в сила от 30.08.2013 г., бр. 100 от 

19.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.)  

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.)  

Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна 

застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на 

отпадъци (Приета с ПМС № 76 от 31.03.2011 г., обн. ДВ. бр.29 от 08.04.2011 г.)  

 Закон за местните данъци и такси  

Механизмът за финансиране на изпълнението на задълженията на общините по 

управлението на битовите отпадъци, възложени със Закона за управление на отпадъците е 

регламентиран със Закона за местните данъци и такси. Въведена е ―такса битови отпадъци‖, 

която се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други 

съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места.  

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския 

съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност (чл. 66 от ЗМДТ):  

Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци: контейнери, кофи и други;  

Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депата или други инсталации и 

съоръжения за обезвреждането им;  
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Почистване на улиците, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените 

места, предназначени за обществено ползване;  

Проектиране, строителство, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата 

за битови и строителни отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на 

битови и строителни отпадъци.  

 Закон за устройство на територията  

Законът урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, 

изискванията към инвестиционното проектиране и строителството в страната, и определя 

ограниченията върху собствеността за устройствени цели.  

Съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци са определени като елементи на 

техническата инфраструктура. Това създава допълнителни административни бариери и 

забавяния на планирането и изграждането им, тъй като се изисква изработването на специален 

ПУП, дори ако теренът е определен с ОУП или ПУП за промишлени цели, т.е. неясен остава 

въпросът защо на терени, определени с устройствен план като промишлени, на които могат да се 

изграждат енергийни, химически, металургични и други подобни обекти, могат да стартират 

проекти за отпадъци, например компостираща или сепарираща инсталация, но след провеждане 

на процедура за нов ПУП. От гледна точка на характеристиките, значимостта, сложността и 

рисковете при експлоатация, тези инсталации са определени като втора категория строеж от 

общо осем категории, като първа категория са най-сложните и рискови, а осма категория – с 

незначителен риск и сложност.  

Законът съдържа разпоредби във връзка с произтичащите от ЗУО изисквания относно 

строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради:  

 оценката за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания 

към строежите обхваща проверката на тези проекти за съответствие с редица 

изисквания, включително и с изискванията за селективно разделяне на отпадъците, 

образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с 

цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и 

постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране;  

 премахването на строежи се извършва след одобряване на план за управление на 

строителни отпадъци, изискван от ЗУО; 

 в разрешението за строеж се вписват мерките за селективно разделяне на отпадъците, 

образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване и 

осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране; 
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 на фаза одобрение на строеж за въвеждане в експлоатация не се допуска въвеждане в 

експлоатация, когато:  

- липсва определен размер на отчисленията за единица депониран отпадък за 

последващо закриване и експлоатация по чл.60 от ЗУО; 

- не е издадено разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, 

когато такива се изискват по реда на ЗУО.  

С приемането на Закона за устройство на територията през 2001 г. се въвежда разпоредба 

общините да осигуряват терените и изграждането на съоръженията и инсталациите за третиране 

на битовите и строителните отпадъци. Този текст поставя значителни ангажименти на общините 

в сравнение с компетенциите им, произтичащи от ЗУО от 2012 г., които по отношение на 

строителните отпадъци и от разрушаване на сгради на територията на общината се свеждат до 

организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци 

единствено от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната 

община, както и общите изисквания, валидни за всички възложители на инвестиционни проекти.  

Посоченото несъответствие следва да се отстрани, тъй като общините не следва да имат 

задължението за осигуряване на терени, съоръжения и инсталации за производствени отпадъци 

(в случая строителни отпадъци), отговорност за които по ЗУО има строителният бизнес, 

генериращ тези отпадъци. Този текст би представлявал и пречка пред инвеститорите в 

съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци, тъй като текстът на закона не им позволява 

да си осигурят терен за инвестицията.  

Спорен и неясен е и текстът от Закона за устройство на територията, съгласно който не се 

допуска въвеждане в експлоатация на строеж, когато не е издадено разрешение или 

регистрационен документ за дейности с отпадъци.  

 Закон за статистиката 

Законът за статистиката е рамков за всички сфери на обществения живот и регламентира 

правилата за статистическата информация в страната. Законът урежда и въпросите, свързани с 

конфиденциалността на информацията и условията за предоставянето й в определени случаи 

само след съгласие на засегнатите лица. Информацията, предоставена на НСИ от общините 

относно битовите отпадъци, също попада в приложното поле на конфиденциална информация. 

Тъй като предоставянето на услуги в областта на битовите отпадъци са типични публични 

услуги, заплащани от публични финанси на общините, събирани от такси от потребителите на 

тези услуги в общината, следва информацията, предоставяна от общините, да е със свободен 

публичен достъп за обществеността и институциите. 
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Рамкови национални документи, свързани с управлението на отпадъците  

 Националeн План за управление на отпадъците (НПУО) 

Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за постигане 

на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй като 

анализите на съществуващата ситуация показват, че в България съществува значителен 

потенциал за подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро 

използване на ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места, като 

същевременно бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната среда.  

За първи път в България бе разработена и Национална програма за предотвратяване на 

образуването на отпадъци (НППОО) в съответствие с изискванията на РДО и на чл.50 от ЗУО. 

НППОО е неразделна част от НПУО и определя мерки за прилагане на най-високото ниво в 

йерархията на управление на отпадъците.  

Четвъртият НПУО е план на прехода от управление на отпадъците към ефективно 

използване на отпадъците като ресурс и устойчиво развитие чрез предотвратяване на 

образуването им, доколкото е възможно. Успешното изпълнение на плана ще доведе до 

предотвратяване и намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и 

човешкото здраве и намаляване на използването на първични природни ресурси. Планът 

подпомага централните и местните власти за концентрация на ограничените ресурси към 

приоритетни за финансиране проекти в сферата на управление на отпадъците от национални и 

европейски източници на финансиране.  

Основен документ, който съдържа освен основни изводи от анализа на състоянието на 

управлението на отпадъците, SWOT анализ(анализ на силните и слабите страни, възможностите 

и заплахите) и Цели и подцели, но и План за действие с Програми с мерки за постигане на 

целите: 

 Национална Програма за предотвратяване на образуването на отпадъци; 

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

на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло; 

 Програма за достигане на целите за биоразградимите отпадъци, в т.ч. за биоотпадъците; 

 Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване за строителни 

отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; 

 Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово 

разпространените отпадъци; 
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 Програма за подобряване на йерархията на управление на другите потоци отпадъци и 

намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци; 

 Програма за подобряване капацитета на институциите за управление на отпадъците; 

 Програма за подобряване качеството на информацията, подпомагаща вземането на 

информирани управленски решения; 

 Програма за подобряване информираността и участието на населението и бизнеса 

относно дейностите по управление на отпадъците; 

 Координация с други планове и програми. 

Освен това съдържа и Система за контрол на изпълнението, оценка на резултатите, отчети 

актуализация на НПУО. 

 Националният стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите 

отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.  

Този документ е първият план за страната, в който систематично се осъществява 

задълбочен анализ на проблемите за околната среда в резултат на депонирането на 

биоразградимите отпадъци, дефинира проблемите и идентифицира необходими мерки 

(административни, нормативни, финансови и др.) за преодоляване на проблемите и за 

изпълнение на целите за поетапно намаляване депонирането на тези отпадъци и увеличаване на 

тяхното рециклиране и оползотворяване. Очаква се в резултат на изпълнението на плана до 2020 

г. да бъде предотвратено депонирането на над 5 млн.т. биоразградими отпадъци. Допълнителен 

ефект се постига от заместването на фосфатни торове в земеделието с компост. Мерките от плана 

са заложени и като ключови за постигане на целите на Третия национален план за действие по 

изменение на климата 2013 -2020 г. за намаляване на емисиите на парникови газове от сектор 

„отпадъци”. Някои от инсталациите за оползотворяване на биоразградимите отпадъци са в 

изпълнение, а най-голямата инсталация предстои да бъде въведена в експлоатация в София през 

2014 г. Все още обаче информационните кампании за населението и другите заинтересовани 

страни са с много ограничен обхват.  

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и 

разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-2020 г.  

Този документ е също първи за страната план в разглежданата област. В резултат на 

детайлни анализи на съществуващата ситуация, планът определя за първи път мерки 

(административни, нормативни, финансови и др.) за увеличаване на рециклирането и 

оползотворяване на този поток отпадъци, които в страната основно се депонират. Главната 

стратегическа цел на плана е до 2020 г. да се намали вредното въздействие на строителните 
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отпадъци върху околната среда чрез достигане на поне 70% ниво на рециклиране на 

строителните отпадъци. В изпълнение на мерките от плана са приети разпоредби в ЗУО от 2012 

г. и е разработена и приета Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

строителни рециклирани строителни материали. В процес на подготовка и изпълнение са и 

инсталации за рециклиране на строителни материали като част от интегрираните регионални 

общински системи за управление на отпадъците.  

 Оперативна Програма „Околна Среда 2014- 2020”  

Оперативна програма „Околна среда― (ОП Околна среда) е основният програмен 

документ за изпълнението на националната политика в областта на околната среда. 

Предназначението на подкрепата в тази рамка е защитата и запазването на природните ресурси 

на България и подобряването на състоянието на околната среда в цялата страна. Крайната цел на 

ОП е „Подобряване на качеството на живот на населението в страната, чрез осигуряване на 

здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство на основата на 

устойчиво развитие на страната―.  

Оперативна програма „Околна среда― (ОП Околна среда) 2014-2020 г. е естественно 

продължение на предходната, като акцента по отношение подобряване и развитие на 

инфраструктурата за третиране на отпадъците да е в посока намаляване на образуването на 

отпадъци, рециклиране и оползотворяване.  

За периода 2014-2020 г. ОПОС ще продължи изпълнението на проекти в сектор „Води― – 

осигуряване на съоръжения за пречистване на отпадъчни води, за изграждане и разширяване на 

канализационни мрежи в населените места, за съоръжения, които осигуряват чисти питейни 

води, водопроводи и пречиствателни станции за това. В сектора, който е свързан с управление на 

отпадъците, вече няма да се финансира изграждането на депа, а ще се финансират мерки 

съгласно йерархията за управление на отпадъците. Акцентът ще бъде върху тези съоръжения и 

методи, които позволяват предварителното третиране на отпадъците и намаляване на обема на 

тези отпадъци, които в крайна сметка отиват до депото. Новостите в ОП са свързани с две нови 

приоритетни оси, които изцяло отговарят на актуалните предизвикателства. Едната приоритетна 

ос е свързана с осигуряване на средства за мерки и действия за превенция на риска от наводнения 

и свлачища. Другата е за осигуряване на чистотата на атмосферния въздух, т.е. подпомагане на 

общините, за да приведат в действия плановете си за качество на атмосферния въздух. Акцент в 

ОПОС е и темата, свързана с управлението на защитените зони от мрежата „Натура 2000―. 

Приоритетна ос 2 „Отпадъци― на Оперативната Програма ще допринесе за постигане на 

съответствие с йерархията при управлението на отпадъците, съгласно Директива 2008/98/ЕО и с 
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целите, залегнали в националното законодателство Мерки за подобряване управлението на 

битовите отпадъци в съответствие с Националния План за управление на отпадъците. 

За да изпълни задълженията си във връзка със законодателството на Общността и да 

достигне целта за рециклиране от 50% до 2020 г. и целите, заложени в Пътната Карта за ресурсна 

ефективност―, ОПОС Предвижда финансиране на мерки за постигане на тази цел по отношение 

на битовите отпадъци. 

Мерките са съобразени и с препоръката на службите на ЕК, че „Приоритет трябва да 

получи предотвратяването на отпадъците, повторната употреба и рециклирането, а нуждите от 

депониране на отпадъците трябва да бъдат намалени―. 

Нормативният акт регламентира задължениятана местните власти, свързани с 

управлението на отпадъците, включителноотговорностите посъбиране и третиране на 

биоотпадъците. 

Кметът на общината организира управлението на битовите и строителните отпадъци, 

образувани на нейна територия. Кметът трябва да осигури условията, при които всеки 

притежател на отпадъци трябва да бъдеобслужван от юридическо лице, притежаващосъответния 

документза дейности с отпадъции е отговорен за: 

 осигуряване на контейнери за събиране на битовите отпадъци -контейнери, кофи и др.; 

 събиране на битовитеотпадъци и транспортирането им до депа или други съоръжения 

за оползотворяване и / или обезвреждане; 

 изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата или други инсталации 

или съоръжения за оползотворяване и / или обезвреждане на отпадъци; 

 разделното събиране на битовитеотпадъци на територията на общината,най-малко за 

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

 разделното събиране и съхраняването на битовитебиоразградими 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; 

 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(чл.19 (11)); 

 предоставяне на информация на населението за управление на отпадъцитечрез 

интернет страницата на общината и по друг подходящ начин. 

В съответствие с чл.49 от ЗУО, Министърът на околната среда и водите разработва и 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2014-2020 Г. 

 

 88 

внася за приемане в Министерския съвет „Национален план за управление на отпадъците‖, в 

който се определят конкретни мерки за насърчаване на разделното събиране на биоотпадъцитеи 

постепеннотонамаляване наколичествата на биоотпадъците, постъпващиза депониране. С 

Националниятплан се определят Етап I - регионите, включващи общините, които ползват общо 

регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъците. 

Общините, включени във всеки един регион, са задължени съгласно чл. 24 да създават 

регионални сдружения за управление на отпадъците, с цел правилното управление на отпадъците 

на територията на региона и изграждане на цялата необходима инфраструктура. 

България е разделена на 55 региона за управление на отпадъците, като във всеки един от тях е 

учредено „Регионално сдружение за управление на отпадъците‖. 

Във всеки от регионите, в съответствие с йерархията за управление на отпадъците и чл.31 от 

ЗУО, системите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на 

битови отпадъци,осигуряват като минимум изпълнението на следните цели: 

 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 другиизточници на не по-малко от 50 на сто 

от общото тегло на тези отпадъци; 

 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. (съгласно директивата 

относно депонирането на отпадъците). 

Съгласно чл.22 от ЗУО, общините също са отговорни за разработването на общински 

програми за управление на отпадъците, които включват мерки за управлениетона биоотпадъците. 

С чл.34 от ЗУО е въведено задължение за разделно събиране на биоотпадъците, 

образувани приподдържане на обществени места, паркове и градини. Събраните биоотпадъци, 

както и зелените отпадъци от тревните площи към търговските обекти, промишлените, 

търговскии административни сгради трябва да бъдат третирани чрез компостиране или 

анаеробно разграждане по начин, който гарантира висока степен на опазване на околната среда. 

Изискванията към дейностите по събиране и третиране на биоотпадъците, методиката за 

изчисляване изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 и разпределениетона тези цели спрямо 

регионите по чл. 49, ал. 9 се определят с наредба на Министерския съвет, в съответствие с чл.43, 

ал.5 от ЗУО. 
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Оценка на съответствието: 
 

Съответни членове/разпоредби Необходимите действия, които следва 

да се предприемат от страните-членки 

на ЕС 

Статус в България  Забележки 

Чл.3 дефинира термина рециклиране, в смисъла на 

материално оползотворяване: „рециклиране― означава 

всяка дейност по оползотворяване, посредством която 

отпадъчните материали се преработват в продукти, 

материали или вещества за първоначалната им цел 

или за други цели. То включва преработването на 

органични материали, но не включва оползотворяване 

за получаване на енергия ипреработване вматериали, 

които ще се използват като горива или за насипни 

дейности; 

Определение за рециклиране на 

материалите следва да бъде включено в 

националните планове за управление на 

отпадъците. 

Всички определения от РДО са 

въведени в българското 

законодателство чрез Закона за 

управление на отпадъците 

 

Чл.4 –Въвежда 5 степенна йерархия за управление 

на отпадъците,утвърдена като най-добрия показател 

за устойчивоств управление на отпадъците 

Чл.4(1): В законодателството и в политиката за 

предотвратяване и управление на отпадъците се 

прилага като приоритетен ред следната йерархия на 

отпадъците: 

а) предотвратяване; 

б) подготовка за повторна употреба; 

в) рециклиране; 

г) друго оползотворяване, например оползотворяване 

за получаване на енергия; и 

д)обезвреждане. 

чл.4(2) регламентира: "При прилагането на посочената 

в параграф 1 йерархия на отпадъците, държавите-

членки   

предприемат мерки за насърчаване на вариантите, 

които обезпечават най-благоприятните за околната 

среда резултати като цяло. Това може да наложи 

специфични потоци от отпадъци да се отклонят 

отйерархията, когато това се основава на 

Прилагане на йерархията за управление 

на отпадъците в националното 

законодателство(Национален план за 

управление на отпадъците). 

Въвеждането на икономически 

инструменти може да спомогне за 

прилагане на йерархия за управление на 

отпадъците. Доклад на 

Европейскатакомисияза използването на 

тези инструменти в различните страни-

членки бе публикуван през април 2012 г. 

(http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/f

inalreport10042012.pdf). 

Виж глава 5.2 Концепция за жизнения 

цикъл 

Изискванията на чл.4от РДОса 

въведени в българското 

законодателство, чрез Закона за 

управление на отпадъците: 

Чл.6 (1) и(2) 

Чл. 49, (4), p. 11, p.14 

Чл. 19. (3) т. 13 

Чл. 51. (2) 

Чл. 76. (2) 

Чл. 92. (2) 
Изискванията на чл. 5от РДОса 

въведени в българското 

законодателство, чрез Закона за 

управление на отпадъците:: 

Чл.4 (1), (2) 

Във връзка с прилагането на 

йерархията за управление на 

отпадъците, като основен 

икономически инструмент са 

въведени допълнителни отчисления 

за всеки тон депонира отпадък в 

размер определен в ПМС 207 
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съображения, свързани с жизнения цикъл на 

отпадъците във връзка с цялостното въздействие на 

образуването и управлението на такива отпадъци.. 

Чл.6регламентира статуса за край на отпадъка: 1. 

Някои определени отпадъци престават да са отпадъци, 

когато са преминали през процес наоползотворяване, 

включително рециклиране и отговарят на определени 

критерии, които трябва да се разработят съгласно 

следните условия: 

а) съществува обичайна практика за използването на 

веществото или предмета за специфични цели; 

б) за това вещество или предмет съществува пазар или 

търсене; 

в) веществото или предметът отговарят на 

техническите изисквания за специфичните цели и са в 

съответствие със съществуващите закони и стандарти, 

приложими към продуктите; и 

г) употребата на веществото или предмета няма да 

доведе до цялостно вредно въздействие върху 

околната среда или човешкото здраве. 

Критериите за край на отпадъка се 

разработват във връзка с нарастващото 

значение на оползотворяването на 

отпадъците и намерението на ЕС за 

увеличаване на нивата на рециклиране на 

консумираните продукти и развитието на 

общия пазар за рециклираните продукти, 

както в отделните страни-членки така  и 

на ниво ЕС. 

Виж глава 4.4. Критерии за край на 

отпадъка за компоста и остатъчната 

фракция от процеса на анаеробно 

разграждане 

Изискванията на чл. 6 от РДО 

са въведени в българското 

законодателство чрез Закона за 

управление на отпадъците: 

Чл.5 (1), (2) 

Към моментасамо критериите за 

край на отпадъка публикувани в 

Регламент на ЕК се въвеждат в 

българското законодателство. Не 

съществуват национални критерии 

за край на отпадъка.  

Чл.6 (4)Разработване на национални  

критерии за край на отпадъка, за определени 

отпадъчни потоци 

 

Когато не са определени критерии на  

общностно равнище, държавите-членки 

могат да решат за всеки отделен случай 

дали даден отпадък е престанал да бъде 

отпадък, като вземат предвид: 

 

решениявсъответствие с Директива 

98/34/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 22 юни 1998 г. относно 

определяне на процедура за предоставяне 

на информация в областта на 

техническите стандарти и регламенти и 

на правилата относно услугите на 

информационното общество, когато това 

се изисква от разпоредбите на посочената 

Чл.5 от ЗУО определя кога  

определени отпадъци престават 

да бъдат отпадъци. Министърът 

наоколната среда и водите или 

оправомощено от него 

длъжностно лице определя с 

мотивирано решение за всеки 

отделен случай дали определен 

отпадък престава да бъде 

смятан за такъв, освен 

в случаите, когато с акт на 

Европейската комисия са 

определени задължителни 

критерии 

Чл.43 Изискванията към  

дейностите по събиране и третиране 

на биоотпадъци, методиката за 

изчисляване 

изпълнението на целите свързани с 

биоотпадъците и разпределение на 

тези цели спрямо регионите по 

управление на отпадъците в страната 

се 

определят с наредба на Министерския 

съвет на РБългария. 

 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2014-2020 Г. 

 

 91 

директива. 

Чл.9(c) Предотвратяване на отпадъците-до края на 

2014 г. поставяне на цели за предотвратяване 

наотпадъци и за прекъсване на връзката между 

икономическия растеж и екологичните въздействия, 

свързани с образуването на отпадъците, до 2020 г. въз 

основа на най-добрите съществуващи 

практики. 

Чл.29 Програми за предотвратяване на 

отпадъците: Задължава страните-членки да 

разработят национални програми за предотвратяване 

на отпадъците. 

Страните-членки на ЕС трябва да 

разработят програми за предотвратяване 

на отпадъците не по-късно от 12 

декември 2013 г. 

 

Това на свой ред ще доведе до 

по-голямо значение на 

предотвратяването на отпадъци 

в местните планове и стратегии, 

като по този начин ще доведе 

до намаляване на образуването 

на отпадъците в страната. 

Изискванията на чл.29 от 

РДО ще бъдат въведени в 

българското законодателство 

с разработването и 

приемането на Национален 

план за управление на  

отпадъците 2014-2020 

(Програмата за 

предотвратяване на 

отпадъците ще бъде част от 

националния план). 

 

Това се отнася предимно до 

предотвратяването и третиранетона 

хранителните отпадъци от 

домакинствата и промишлените 

източници като ресторанти, магазини 

и хранително-вкусовата 

промишленост. 

Тенденцията към по-силен акцент 

върху предотвратяването на 

отпадъците и оползотворяванена 

ресурсите от отпадъци е до голяма 

степен в съответствие с  

разпоредбите на други нормативни 

документи от законодателството на 

ЕС. 

Към момента В България са 

приложени някои добри практики 

за предотвратяване на отпадъците, 

но не са разработени 

законодателниразпоредбии 

ръководства в тази насока. 

Чл.11 (2)включва цели за разделно събиране и  

рециклиране/материално оползотворяване 

„(а) до 2020 г. подготовката за повторна употреба и 

рециклиранена отпадъчни материали, най-малко като 

хартия, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и 

евентуално от други източници, доколкото тези 

потоци от отпадъци наподобяват домакинските 

отпадъци, следва да се увеличи най-малко до50 % от 

общото тегло;―   

Комисията изработва подробни правила за методите 

на прилагане и изчисляване с цел да се удостовери 

спазването на целите, като взема предвид Регламент 

(ЕО) № 2150/2002 на Европейскияпарламент и на 

Съвета от 25 ноември 2002 г. относно статистиката на 

До 2020 г. страните-членки следва да 

организират повторната употреба и 

рециклирането най-малко на хартия, 

метал, пластмаса и стъкло от 

домакинствата и подобни отпадъци 

(напр. органични) -50% от теглото. 

Методите за изчисляване се решават на 

ниво ЕС. Страните-членки трябва да 

изберат един от 4 метода и да подготвят 

съответното събиране и докладване на 

данните.  

Към момента България е 

избрала вариант 2 за 

изчисляване на целите, като в 

МОСВ се разработва 

методология за отчитане на 

целите 

МОСВ обмисля приемането 

изчислителен метод 2 (съотношението 

между рециклираните и образуваните 

количества хартия, метал, пластмаса, 

стъкло, отпадъци и други единични 

потоци отпадъци от домакинства или 

подобни на потоците от отпадъци). 

Струва си да се отбележи, че няма 

стратегия която може да постигне 

50% оползотворяване на материалите, 

ако не са обхванати органичните 

отпадъци. 
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отпадъците. 

Чл.22приканва страните-членки да предприемат 

мерки, при необходимост за  

да насърчат: 

а) разделното събиране на биоотпадъци с цел 

тяхното компостиране и анаеробно разграждане; 

б) третирането на биоотпадъците по начин, който 

осигурява висока степен на защита на околната среда; 

в) използването на безопасни за околната среда 

материали, произведени от биоотпадъци. 

 

Страните-членки се очаква да 

предприемат мерки за насърчаване на  

разделното събиране на 

биоотпадъците(кухненски, хранителни и 

градински отпадъци, както и да бъдат 

третирани по начин, който гарантира 

"високо ниво на опазване на околната 

среда"). 

Последното се отнасякакто към 

процеситеза третиране (да се използват 

само чисти входящи материали), така и 

към крайната употреба на 

полученитепродукти (компост и 

остатъчна фракция от процеса анаеробно 

разграждане с високо качество). 

Изискванията на чл. 22 от РДО 

са въведени в  

българското законодателство 

чрез Закона за управление на 

отпадъците  

Чл.19 (3) 

Чл.34 

Чл. 49, (4) 

Чл. .43, (5) 

 

ЗУО регламентира задължениетокъм 

местните  

власти за разделно събиране на 

зелените отпадъци от парковете и 

градините.  

Специфични мерки за осигуряване 

на правилно управление на 

биоотпадъците в страната и 

постигане на целите са включенив 

Националния стратегически план 

за поетапно намаляванена 

количествата биоразградими 

отпадъци предназначени за 

депониране 2009-2013г. 
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8.1.2. Анализ на съществуващото състояние на отпадъците в община Никола Козлево 

 

Настоящият раздел съдържа анализ на потоците 

отпадъци, образувани на територията на община 

Никола Козлево. В анализа са включени следните 

видове отпадъци: 

 

 Битови отпадъци. В рамките на битовите отпадъци особено внимание е отделено на 

биоразградими битови отпадъци и отпадъци от хартия, картон, метал, пластмаса и 

стъкло; 

 Производствени отпадъци; 

 Строителни отпадъци; 

 Опасни отпадъци; 

 Специфични потоци отпадъци, които включват: масово разпространени отпадъци 

(отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба 

моторни превозни средства (ИУМПС), отпадъчни масла и нефтопродукти, излезли от 

употреба гуми); 

 Болнични отпадъци; 

 Отпадъци от ПСОВ. 

За всеки от посочените видове отпадъци са формулирани въпроси, на които анализът се 

стреми да отговори, представени в съответната част на раздела. Всеки един от анализите по видове 

отпадъци завършва с основни изводи и препоръки.  

Данни за отпадъците 

В Община Никола Козлево има организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Закупени са 

съдове и специализирана сметосъбираща техника. Общината е включена в новоизграденото 

Регионалн депо за отпадъци изградено в с. Стожер, област Добрич. 

Общият процент на обхванатите от сметосъбиране и сметоизвозване села е 100%. Към 

настоящия момент на територията на община Никола Козлево няма регистрирани 

нерегламентирани сметища. През месец септември 2012 г. е проведена масова кампания за 

почистване на нерегламентирани сметища в следните населени места: с. Никола Козлево, с. 

Църквица, с. Крива река, с. Вълнари, с. Пет могили, с. Хърсово, с. Ружица, с. Каравелово. 

Целесъобразно е общината да разработи проекти за фамилно компостиране на 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
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биоразградими отпадъци, ктаоито да се ползват безплатно от домакинствата на общината.  

На територията на с. Хърсово има обособена площадка, където са разположени 6 бр. 

контейнери „Б-Б куб―, където се съхраняват 30 куб.м. пестициди, обезвредени през 2003 г.  

Ежегодно от началото на 2013 г. Община Никола Козлево сключва договор с „Титан БКС‖ 

ООД, ЕИК 127016841, за депониране и обезвреждане на битови отпадъци от територията на 

община Никола Козлево на „Регионално депо за неопасни отпадъци‖ в кв. Дивдядово, гр. Шумен. 

Община Никола Козлево е партньор в изпълнението на проектно предложение DIR-5112122-13-81 

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич‖, финансирано 

съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C011/14.12.2012 г. по ОП 

„Околна среда 2007-2013 г.‖. В изпълнение на посочения договор Община Никола Козлево е член 

на сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич‖. Регионалното депо за отпадъци 

при с. Стожер започна да функционира от 01.03.2015 г., а претоварната станция в гр. Тервел ще 

бъде открита няколко месеца по-късно. До откриването на претоварната станция Община Никола 

Козлево ще продължи да извозва отпадъците до депо за отпадъци в кв. Дивдядово, гр. Шумен. 

Таблица 2 Брой жители и % население, обхванато в организирана система за събиране и 

транспортиране на БО на територията на РИОСВ Шумен 

№ Община 
Брой 

жители 

Брой 

населени 

места в 

общината 

Брой населени 

места с въведена 

система за 

събиране и 

транспортиране 

на БО 

% население, 

обхванато в 

организирана 

система за събиране 

и транспортиране 

на БО 

Брой на 

обслужван

ото 

население 

1 Антоново 6262 60 60 100 6262 

2 Върбица 10391 16 16 100 10391 

3 Венец 7137 13 13 100 7137 

4 Велики Преслав 13382 12 12 100 13382 

5 Каспичан 7976 9 9 100 7976 

6 Каолиново 12093 16 16 100 12093 

7 Нови Пазар 16879 16 16 100 16879 

8 Никола Козлево 6100 11 11 100 6100 

9 Омуртаг 21853 43 43 100 21853 

10 Опака 6664 6 6 100 6664 

11 Попово 28775 35 35 100 28775 

12 Смядово 6698 10 10 100 6698 

13 Търговище 57264 52 52 100 57264 

14 Хитрино 6223 21 21 100 6223 

15 Шумен 93649 27 27 100 93649 

Общо   301346 347 347 100 301346 

Източник: РИОСВ, Шумен 
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8.1.2.1. Битови отпадъци 

 

Анализът на състоянието и прогнозата за количествата 

и източниците на битовите отпадъци, включва следните 

нива на управление на отпадъците: страна, 

статистически регион, област, община (по смисъла на 

чл. 49, ал. 9 от ЗУО). Разгледани са количествата на 

битовите отпадъци – образувани, събрани, повторно 

използвани, рециклирани, оползотворени и 

обезвредени. 

Определение  

Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са “отпадъците от 

домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата” (това са отпадъците, 

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

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

на производствените отпадъци и отпадъците от селското и горското стопанство).  

Наличие и достатъчност на информацията 

В България няма изградена единна интегрирана информационна система с база данни, в 

която информацията да е систематизирана и да обхваща всички аспекти, свързани с управлението 

на отпадъците както в регионален аспект, така и във времеви разрез. Необходимата информация за 

нуждите на анализа на отпадъците се съдържа в различни документи и информационни 

източници, посочени по-горе. За целите на разработване на Програмата за управление на 

отпадъците на община Никола Козлево 2014-2020 г. беше направено проучване и отправени 

въпроси към Общинска администрация Никола Козлево, РИОСВ Шумен и Регионалния 

статистически институт, Бюрото по труда Нови пазар, от чиито отговори е ползвана информация 

за настоящия анализ.  

Генерирани количества, третиране и основни източници 

Количеството на генерираните отпадъци може да се разглежда като показател за това, 

колко ефективно е обществото, специално по отношение на използването на природните ресурси, 

и за избора на най-подходящи методи за третиране на отпадъците. 

За периода 2004–2012 г. в национален мащаб се наблюдава намаление от средно с около 4% 

за година в общото количество на образуваните битови отпадъци и с около 3% за година в 

количеството на депонираните отпадъци. 

Данните за количествата на общо образуваните битови отпадъци за разглеждания 

период са представени на следващата фигура: 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.denhaag.nl/en/residents/to/Rubbish-collection.htm
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Фигура 1 Общо образувани битови отпадъци в България (1999-2012 г.), хил.тона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: НСИ - Статистически годишник 

Образуваните в България количества битови отпадъци намаляват след 2000 г., като 

тенденцията е прекъсната само през 2008 г. Общо образуваните отпадъци през 2012 г. 

представляват около 65% от нивото през 2000 г.  

Намалява относителният дял на битовите отпадъци в общото количество образувани в 

страната отпадъци и попадащи в обхвата на ЗУО – от почти 20% през 2006 г. на 16% през 2011 г. 

Таблица 3 Дял на битовите отпадъци в общото количество образувани отпадъци в България 

(2003-2011 г.), в хил. тона 

Отпадъци 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Общо количество образувани 

отпадъци - хил. тона 

24 498 18 649 21 413 19 405 19 265 16 015 17 520 22 513  

Общо образувани битови 

отпадъци - хил. тона 

4502 4387 4172 4486 4443 4068 3572 3 249  

Дял на битовите отпадъци - % 18% 24% 19% 23% 23% 25% 20% 14% 

Източник: НСИ - Статистически годишник, собствени изчисления 

Таблица 4 Количество и структура на образуваните отпадъци, 2004-2011 г. 

Отпадъци 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество 

(тона) 
        

 

Общо количество 

образувани 

отпадъци  

33 861 342 24 498 450 18 649 324 21 413 252 19 404 826 19 265 312 16 014 924 17 520 093 22 513 281 

Общо образувани 

битови отпадъци 
4 619 002 4 501 854 4 387 235 4 172 035 4 485 806 4 442 802 4 067 745 3 572 146 3 248 666 

Общо 

производствени и 

опасни отпадъци, 

в т.ч.: 

29 242 340 19 996 596 14 262 089 17 241 217 14 919 020 14 822 510 11 947 179 13 947 947 19264615 

- Производствени 

отпадъци 
28 717 028 19 007 249 13 443 748 16 482 096 14 156 173 14 114 624 11 300 784 13 745 787 18 501 768 

- Опасни 

отпадъци 
525 312 989 347 818 340 759 121 762 847 707 886 646 395 202 160 762 847 

Структура (%) 
         

Общо количество 

образувани 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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#REF!

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
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Източник: НСИ - Статистически годишник 

Анализът на представените данни показва следното:  

 Около и над 80% от общите отпадъци в страната са генерирани от икономически 

дейности.  

 Общо образуваните отпадъци намаляват с една трета през 2012 г. спрямо 2004 г. Това 

намаление се дължи основно на спада в генерираните количества производствени 

отпадъци в резултат от изпълняваните мерки, предвидени в съответните фирмени 

програми, свързани с предотвратяване на образуването на отпадъци. Няма ясно 

изразена тенденция в количествата генерирани производствени отпадъци през 

отделните години на анализирания период като динамика и като посока на промяна - 

например през 2007, 2011 и 2012 г. има увеличение, докато в другите години има 

намаление и то с различен темп. 

 Намалението при битовите отпадъци през 2012 г. спрямо 2004 г. е с 30%, като при тях 

има изразена по-устойчива тенденция на намаление на годишна база. 

 Независимо от наблюдаваните колебания в количествата образувани отпадъци те се 

запазват относително постоянни на нива по-високи от 700 хил. тона годишно.  

За период от 13 години (1999-2012 г.) делът на населението, обхванато от системите за 

организирано сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци, нараства от 77,6% през 

1999 г. до 99.2% през 2012 г. Това нарастване се обяснява основно с факта, че са създадени и са 

започнали да функционират нови системи за организирано сметосъбиране и сметоизвозване в по-

малките, изцяло селски общини, както и обхващане с услугата на нови населени места в голяма 

част от общините, които в началото на разглеждания период не са имали пълно покритие на 

населените места и населението. Данните на НСИ показват увеличаване на броя на обслужваните 

населени места от 1465 през 2003 г. на 4431 през 2012 г.  

През 2011 г. над 90% от общините с организирано сметосъбиране депонират отпадъци на 

територията на други общини във връзка с прилагане на регионалния подход за управление на 

отпадъците и изграждане на регионални, а не общински депа за отпадъци. 

отпадъци 

Общо образувани 

битови отпадъци 
14% 18% 24% 19% 23% 23% 25% 20% 14,43% 

Общо 

производствени 

отпадъци, в т.ч.: 

86,36% 81,62% 76,48% 80,52% 76,88% 76,94% 74,60% 79,61% 85,57% 

Производствени - 

неопасни  
84,81% 77,59% 72,09% 76,97% 72,95% 73,26% 70,56% 78,46% 82,18% 

Производствени - 

опасни  
1,55% 4,04% 4,39% 3,55% 3,93% 3,67% 4,04% 1,15% 3,39% 
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Фигура 2 Нарастване на броя на обслужваните населени места (1999-2012 г.) 

 

Източник: НСИ 

Норма на натрупване на отпадъците 

Важен показател за управление на отпадъците е нормата на натрупване на отпадъците, 

представена като количеството на образуваните битови отпадъци за година на човек от 

населението. През десетгодишния период 2002-2012 г. по данни на НСИ образуваните битови 

отпадъци на човек от населението в България намаляват значително от 601 до 446 

кг/жител/година. По отношение на нормата на натрупване на битови отпадъци на жител спрямо 

средните стойности за ЕС-27, България е с по-благоприятни стойности през последната отчетна 

2012 г. и тенденциите в динамиката на показателя за периода. За същия десетгодишен период 

образуваните битови отпадъци на жител средно за ЕС-27 са съответно за 2002 г. – 527кг./жител, а 

за 2012 г. – 492 кг/ж. 

Ако не бъдат предприети целенасочени мерки за предотвратяване на образуването на 

битови отпадъци, може да се очаква, че количеството на образуваните битови отпадъци в 

България ще нараства в резултат на икономически растеж, повишаване на доходите и 

потреблението в домакинствата. В резултат на разработването обаче на Националната програма за 

предотвратяване на образуването на отпадъците 2014-2020 г. и прилагане на мерките, предвидени 

в нея, може да бъде прогнозирано стабилизиране на количеството образувани битови отпадъци, 

като България продължи да е с един от най-благоприятните показатели „образувани битови 

отпадъци на жител/година‖. Тенденциите в този показател са точен измерител за 

предотвратяването на образуването на отпадъци като най-високо ниво в йерархията на управление 

на отпадъците. 
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Повторно използване, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на битовите отпадъци 

Въпреки че България е с едни от добрите показатели и тенденции в ЕС относно 

образуваните битови отпадъци на жител, страната ни все още е с много високи нива на 

депонираните битови отпадъци.  

Фигура 3 Общо депонирани битови отпадъци на депата в България (1999-2011 г.), хил. тона 

 

Източник: НСИ 

Положителна е тенденцията, че за разглеждания период количеството на депонираните 

битови отпадъци намалява с около 20%, което след известно покачване след 2006 г. достига най-

ниско ниво през 2012 г.  

Много по-неблагоприятен е показателят депонирани битови отпадъци на жител за България 

спрямо средното ниво на показателя за ЕС. В България количеството на депонирани отпадъци 

намалява с по-бързи темпове от средното за ЕС, но в България се депонират почти два пъти повече 

битови отпадъци на жител от средноевропейското ниво (вж. Таблица 23).  

Таблица 5 Депонирани битови отпадъци, кг/жител/година 

Страна 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Средно за ЕС- 27 192 186 171 162 

България 460 411 349 318 

Източник: Евростат 

 

Очаква се обаче рязко намаляване в близките години на количествата депонирани битови 

отпадъци, тъй като до две години в голяма част от регионите в страната ще се въведат съоръжения 

за сепариране и оползотворяване на битовите отпадъци. В посока на бързо намаляване на 

депонираните битови отпадъци за сметка на оползотворените е и въведената екотакса за 

депониране на битовите отпадъци, която нараства значително в годините.  

С цел осигуряване на единен и аргументиран подход при осъществяването на прогнозите за 

битови отпадъци през 2012 г. МОСВ утвърди Методиката за определяне на морфологичния състав 
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на битовите отпадъци
2
. В методиката се извеждат 5 групи населени места и следните референтни 

норми на натрупване за всяка група, приложими до 2015 г., както е представено в таблицата по-

долу. 

Таблица 6 Норми на натрупване по групи населени места съгласно Методиката 

Групи населени места над 150 хил. 50-150 хил. 25-50 хил. 3-25 хил. под 3 хил. 

Норма на натрупване 410.3 349.6 334.9 295.5 241.7 

Източник: МОСВ 

Източникът на данни, който би могъл да даде реална представа за генериране на битови 

отпадъци, са електронните везни на депата. Данните от няколко такива депа показват следните 

резултати: 

 град София - 390 кг/ж/г., данни за 2008 г.; 

 град Варна - 375 кг/ж/г., данни за 2008 г.; 

 град Добрич - 350 кг/ж/г., данни за 2008 г. 

Очевидно е, че данните от електронните везни показват стойности много близки до 

заложените в Методиката.  

Наблюдава се тенденция на постепенно нарастване на дела на предадените за рециклиране 

битови отпадъци. В абсолютни стойности за страната това нарастване е от 350 тона (2006 г.) до 

159 770 тона (2011 г.), което за същия период представлява нарастване от 0,01% до 5,8% от дела на 

общо образуваните битови отпадъци.3 Най-съществените причини са въвеждането на екологичната 

такса за депониране на битови отпадъци и прецизирането на измерването на количествата 

депонирани отпадъци при въвеждането на новите депа с електронно измерване на входящите 

отпадъци. 

Таблица 7 Изгорени битови отпадъци – кг/ж/г 

Страна 2009 2010 2011 2012 

Средно за ЕС-27 111 114 119 116 

България 0 0 0 0 

Източник: Евростат 

Таблица 8 Рециклирани битови отпадъци - кг/ж/г 

Страна 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
4
 

Средно за ЕС-27 122 125 129 132 

България 119 136 122 103 

Източник: Евростат 

 

                                                                    
2
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/MunicipalWaste/Metodika-2012.pdf  

3
 Следва да се подчертае, че в тези количества рециклирани отпадъци не са включени количествата рециклирани 

отпадъци от опаковки и други МРО, които в абсолютни стойности превишават посочените стойности.  

4
 За 2011 г. с най-високо и най-ниско ниво на показателя са съответно Германия – 270 кг/ж/г и Румъния -3 кг/ж/г 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Municipal_Waste/Metodika-2012.pdf
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Таблица 9 Компостирани битови отпадъци - кг/ж/г 

Страна 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.  

Средно за ЕС-27 70 68 68 71 

България 0 0 11 13 

Източник: Евростат 

 

Както се вижда от представените данни, България се доближава до средното ниво на 

рециклиране на битови отпадъци на жител, но значително изостава от средното ниво на 

компостиране на битови отпадъци на жител. България не отчита изгаряне на битови отпадъци, в 

т.ч. с оползотворяване на енергията. В България няма организирана система за събиране на 

информация за обхванатите домакинства с домашно компостиране и съответните количества 

компостирани отпадъци не се отчитат. Поради това не може да се отчете и изпълнението на 

заложените в НПУДО 2009-2013 г. цели за разширяване на обхвата на домашното компостиране 

(до 2010 г. 70 000 домакинства, а до 2013 г. 89 000 домакинства да бъдат обхванати), независимо 

че редица общини реализираха пилотни проекти, включително Столична община. 

Битови отпадъци по региони 

Разпределението на количествата образувани и събрани битови отпадъци през 2011 г. в 

рамките на шестте района от ниво 2 показва, че почти 30% от битовите отпадъци в страната се 

образуват в Югозападния район, който включва столицата град София и е с най-голям брой 

население, следван от Южния централен район с почти 20% и Югоизточния – с 15%. 

Следователно почти 65% от битовите отпадъци се образуват в Южна България в края на 

анализирания период.  

Таблица 10 Събрани битови отпадъци на човек от обслужваното население за България, 

Североизточен регион и област Шумен (2004-2013 г.) 

Статистически зони 
Събрани битови отпадъци на човек от обслужваното население - кг/чов./г. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Общо за страната 472 463 448 420 467 467 404 380 347 434 

Североизточен район 
469 462 493 478 515 451 394 342 311 487 

Шумeн 535 564 518 428 404 273 259 268 259 348 

Източник: НСИ 

 

Преобладаващата част от общините докладват норма на натрупване между 300 и 500 кг/ж/г. 

Основната причина за тези различия е липсата на измерващи устройства на част от депата и 

съоръженията, на които се приемат отпадъците. Добър пример за точно измерване на събираните 

и предавани на съоръжения отпадъци е Столична община, където има измерващи везни както на 

съоръженията за обезвреждане, така и на сепариращите инсталации. Освен това устройства за 

проследяване са поставени и на сметоизвозващите автомобили. 
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Битови отпадъци по община Никола Козлево 

Таблица 11 Количества на събраните битови отпадъци от община Никола Козлево по обекти 

Тип на отпадъка 2009 2010 2011 2012 

Смесени битови отпадъци, в т.ч. 130 133 452 415 

 - от домакинствата 98 100 400 380 

 - от предприятия и търговски обекти 32 33 52 35 

Разделно събирани зелени отпадъци 0 0 0 0 

Четирисезонен морфологичен анализ на „Алара 2000“ ООД 

 

Разделното събиране на битовите отпадъци датира още от 2010 г. Община Никола Козлево 

има сключен договор от 19.08.2011 г. с „БУЛЕКОПАК‖ АД за изграждане и управление на 

система за разделно събиране на отпадъци от опаковки със срок на действие до 31.12.2018 г. Вид 

система за разделно събиране: 

 Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки с два контейнера тип „Бобър‖ 

1100 л. – с жълт цвят за събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови и метални 

опаковки и зелен цвят за събиране на отпадъци от стъклени опаковки. Минималният 

брой точки, на които са разположени: с. Никола Козлево – 4 точки, с. Вълнари – 6 

точки, с. Пет могили – 5 точки, с. Хърсово – 2 точки, с. Крива река – 2 точки. 

 Система за разделно събиране с чували: с. Векилски и с. Красен дол – обхванати 

кампанийно чрез цветни чували от 120 л. 

Морфологичен състав на битовите отпадъци 

 

Община Никола Козлево има сключен договор от 

24.07.2014 г. с „АЛАРА 2000‖ ООД за изготвяне 

на четирисезонен морфологичен анализ на 

битовите отпадъци, генерирани на територията на 

общината. 

По данни от Първи отчет, сезон лято 2014 г., морфологичният състав на битовите отпадъци, 

генерирани в община Никола Козлево, е даден в следващата фигура: 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.globaltest-bg.com/services/water/
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Фигура 4 Морфологичен състав на битовите отпадъците в % за община Никола Козлево, 

сезон лято 2014 г. 

 
Източник: Първи отчет от Четирисезонен морфологичен анализ на „Алара 2000“ ООД 

 

По данни от Трети отчет, сезон зима 2015 г., морфологичният състав на битовите отпадъци, 

генерирани в община Никола Козлево, е даден в следващата фигура: Фигура 13 Морфологичен 

състав на битовите отпадъците в % за община Никола Козлево, сезон зима 2015 г. 

Фигура 5 Морфологичен състав на битовите отпадъците в % за община Никола Козлево, 

сезон зима 2015 г. 

  
Източник: Трети отчет от Четирисезонен морфологичен анализ на „Алара 2000“ ООД 

 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
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Според Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, в 

малките населени места с най-голям относителен дял са биоразградимите отпадъци - около 60%, 

като градинските са водещи с относителен дял 30% в най-малките населени места, а хранителните 

– с малък превес над градинските в групата на населените места от 3 до 25 хил. ж. 

От анализа на предоставените данни от РИОСВ-Шумен и „Булекопак― АД за количествата 

депонирани отпадъци се заблязват следните тенденции: 

 запазване ръста на депонираните отпадъци; 

 хартия - тенденция към запазване на количеството - увеличеното потребление на 

опаковки се компенсира от навлизането на електронни носители, изместващи 

печатните издания и офис хартията; 

 тенденция към увеличаване на количествата картон вследствие на увеличено 

потребление на опаковки в зимния сезон; 

 при пластмасата се предвижда тенденция към леко увеличаване вследствие на 

повишаване на общото потребление на пластмасовите бутилки; 

 няма съществено изменение при стъклото и металите. 

За в бъдеще разделното събиране и третиране на отпадъците от зелените площи се очаква 

да доведе до повишение в количествата на градинските отпадъци.  

Очаква се тенденция на леко намаляване на инертните и опасните домакински 

отпадъци. Причините за това са намалената употреба на твърди горива за отопление, разделното 

събиране и третиране на строителни отпадъци, както и въвеждането на центрове за приемане на 

опасни отпадъци от домакинствата. При текстила, гумата и кожата не се очакват промени. 

Във връзка с изчисленията, които общините ще правят и ще трябва да доказват пред МОСВ 

за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, общините са 

задължени на определена периодичност да извършват морфологичен анализ на битовите си 

отпадъци, като използват методиката, утвърдена през 2012 г. Това ще даде възможност за 

съпоставимост на данните и проследяване на тенденциите за промените в морфологията на 

битовите отпадъци. 
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Битовите отпадъци и националните политики по изменение на климата 

 

В България управлението на отпадъците, и 

по-конкретно депонирането им, е източник 

на парникови газове с дял от 10%, което го 

нарежда след секторите „Енергетика― – 76% 

и „Земеделие― – 13% и пред сектор 

„Индустрия― – 6%. Съгласно Националната 

инвентаризация на парникови газове (ПГ), 

сектор „Отпадъци― включва емисиите от три 

подсектора: депониране на отпадъци (77% 

от емисиите), третиране на отпадъчни води 

(22%) и изгаряне на отпадъци (1%). 

В Третия национален план за действие по изменение на климата за периода до 2020 г., 

одобрен през юни 2012 г., при оценката на състоянието и тенденциите на емисиите е установено 

намаляване на емисиите парникови газове от сектор „Отпадъци― за периода 1988-2009 г., което е 

обяснено с намаляване на депонираните битови отпадъци в сметищата. 

Депата за твърди битови отпадъци са най-големият източник на парниковия газ метан от 

отчитаните в националната инвентаризация източници. Добив и оползотворяване на газ от депата 

в България не се практикува и целият газ от депата се емитира в атмосферата или (в редки случаи) 

се изгаря. С функционирането на регионалното депо в с. Стожер, ще се осигури екологосъобразно 

обезвреждане на отпадъците в община Никола Козлево. 

Директивите на Европейския съюз (ЕС) и националното законодателство изискват 

намаляване на емисиите на ПГ. По-специално, законодателния пакет на ЕС „Климат – 

Енергетика‖, изисква до 2020 г. намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % спрямо 

нивата от 2005 г. Намаляването на емисиите на метан от депата за отпадъци може ще бъде 

значителен принос към постигането на тази цел. 

Всички мерки за намаляване на парникови газове, посочени в настоящата програма, са 

според заложенити в НПУО 2014-2020 г. и в Националния стратегически план за поетапно 

намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-

2020 г. До момента са направени инвестиции в управлението на отпадъците само за изграждане на 

Регионалното депо, които за Община Никола Козлево са на стойност 73 863 лв. за периода от 2011 

до 2015 г. 

Очакванията са, че изпълнението на мерките по управление на отпадъците предвидени в 

Програмата ще доведат до по-добро управление на ресурсите.   

 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://ukhumanrightsblog.com/2012/05/09/climate-change-human-rights-litigation-is-it-so-radical-nicola-peart/
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8.1.2.2. Производствени отпадъци 

Определение за производствени отпадъци 

Производствени отпадъци са отпадъците, образувани в резултат на производствената 

дейност на физическите и юридическите лица (§1, т. 32 от Допълнителните разпоредби на 

ЗУО). 

На база наличната информация е извършен анализ на съществуващото състояние на 

производствените отпадъци в страната в следната последователност: 

 Образувани производствени отпадъци: 

˗ от дейността по икономически групи; 

˗ по групи от Списъка на отпадъците. 

 Предварително третирани производствени отпадъци 

 Третирани производствени отпадъци: 

˗ предадени за оползотворяване и предадени за обезвреждане; 

˗ оползотворени и обезвредени по дейности R и D и по групи от Списъка на 

отпадъците; 

˗ оползотворени и обезвредени от собствената дейност. 

 Внесени и изнесени производствени отпадъци 

 Производствени отпадъци на единица БВП: 

˗ производствени отпадъци на единица БВП; 

˗ сравнение между България и други страни от ЕС. 

Образувани производствени отпадъци 

Образувани производствени отпадъци от дейността по икономически групи по данни на НСИ 

за периода 2004-2012 г. 

Основна цел на статистическото изследване на НСИ за отпадъците от дейността е да 

осигури информация за количествата на образуваните отпадъци от всички икономически 

дейности. 

По данни на НСИ в РБългария общото количество на образуваните производствени 

отпадъци за периода 2004–2011 г. е 149 469 хил. тона или 16 607 хил. тона/година (от анализа са 

изключени данните за производствени отпадъци от добивна промишленост, съгласно чл. 2 (2) 

ЗУО). Отпадъците от собствена дейност, оползотворени на мястото на образуването им, не се 

включват в количеството на образуваните отпадъци. Динамиката на изменението на количествата 

образувани отпадъци е представена в следващата фигура. 
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Фигура 6 Динамика на изменението на количеството на образуваните производствени 

отпадъци в страната за периода 2004–2012 г. 

 
Източник: НСИ 

През 2012 г. относителният дял на общо образуваните производствени отпадъци (18 501 

хил.т.) от общо образуваните отпадъци в страната (22 513 хил.т.) е 85.6%, като това е най-високата 

стойност след 2004 г.  

Данните на НСИ за образуваните производствени отпадъци по икономически дейности са 

разделени по периоди – 2004-2007 г. и 2008-2012 г. Причината е, че от 2008 г. се използва 

Класификация на икономическите дейности, версия 2008, за краткост наричана КИД-2008 - нова 

версия на класификацията в рамките на общоевропейския процес на ревизия на действащата 

Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE). 

КИД-2008 е класификационен стандарт, на чиято база се разработват, поддържат, внедряват и 

прилагат националните класификации на страните членки на Европейския съюз, в съответствие с 

Регламент № 1893/2006 на Европейския парламент и Съвета. 

За целите на анализа за съпоставимост на данните и във връзка с прилагането на КИД-2008 

в практиката на страната, анализът на съществуващото състояние на производствените отпадъци, 

както и тенденциите в управлението им са разгледани за периода 2008-2011 г. (вж. следващата 

таблица). 
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Таблица 12 Образувани производствени отпадъци от дейността по икономически групи - за 

периода 2008-2012 г. (тона) 

№ Икономически дейности 2008 2009 2010 2011 2012 

01 
Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни 

дейности. Горско стопанство 
751776 623963 833090 802824 903086*** 

02 Рибно стопанство 62 32 105 1248  

04 
Производство на хранителни продукти. Производство 

на напитки. Производство на тютюневи изделия 
213338 369386 166972 284516 261156 

05 

Производство на текстил и изделия от текстил без 

облекло. Производство на облекло. Обработка на 

кожи; производство на обувки и други изделия от 

обработени кожи без косъм 

19070 10283 7420 17584 25611 

06 

Производство на дървен материал и изделия от дървен 

материал и корк без мебели; производство на изделия 

от слама и материали за плетене 

204855 93038 90782 131679 127708 

07 

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и 

картон. Печатна дейност и възпроизвеждане на  

записани носители 

177727 63703 54212 83221 58821 

08 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 45196 92505 18896 13673 13606 

09 

Производство на химични продукти. Производство на 

лекарствени вещества и продукти. Производство на 

изделия от каучук и пластмаси 

1016541 608911 887251 987116 982682 

10 
Производство на изделия от други неметални 

минерални суровини 
290146 2054249 123675 109695 441114 

11 
Производство на основни метали. Производство на 

метални изделия, без машини и оборудване 
586765 248063 285001 1071618 1052346 

12 

Производство на компютърна и комуникац. техника, 

електронни и оптични продукти. Пр-во на електр. 

съоръжения. Пр-во на машини и оборудване с общо и 

спец. предназнач. Пр-во на автомобили, ремаркета и 

полуремаркета. Пр-во на превозни средства без 

автомобили 

98681 73934 75111 82417 84641 

13 

Производство на мебели. Производство, 

некласифицирано другаде. Ремонт и инсталиране на 

машини и оборудване 

44348 109008 26104 50241 34644 

14 
Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива 
7652573 6848737 8031387 8369393 9531079 

15 

Събиране, пречистване и доставяне на води. Събиране, 

отвеждане и пречистване на отпадъчни води. 

Възстановяване и други услуги по управление на 

отпадъци 

172061 152546 233874 347050 309078 

16 
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране 

на материали 
288538 257186 234453 375779 995035 

17 Строителство** 1827808 1020610 76803 282716 1824564 

18 Дейности по предоставяне на услуги 748521 1461937 76420 502552 1661462 

19 Търговия на едро с отпадъци и скрап 18168 26534 79230 232466 195137 

ОБЩО 14156173 14114624 11300784 13745787 18501768 

Източник: НСИ 

Забележка: 

*Въведената номерация на икономическите дейности в реда, посочен на интернет-страницата на НСИ, е условна и 

служи за съпоставка на данните за отпадъците в таблицата и фигурата. От анализа е изключена дейност 03 Добивна 

промишленост. 
**Подробен анализ на отпадъците от строителство и събаряне е представен в т. I.3. Строителни отпадъци на 

настоящия Анализ на отпадъците.  

***Данните за икономически дейности с поредни номера 01 и 02 за 2012 г., публикувани на интернет-страницата на 

НСИ, са дадени представени като обща стойност. 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2014-2020 Г. 

 

 

 
 

109 

За разглеждания петгодишен период са образувани общо 71 819 хил. тона производствени 

отпадъци на територията на страната. С най-голям дял са образуваните от икономическа дейност 

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива― – 

56,3% от общо образуваните производствени отпадъци за периода. Следват три икономически 

дейности: „Строителство―, „Производство на химични продукти, на лекарствени вещества и 

продукти на изделия от каучук и пластмаси― и „Предоставяне на услуги―, съответно 7.0%, 6.2% и 

6.2%. Като цяло се отчита тенденция за нарастване на общо образуваните производствени 

отпадъци след 2010 г., въпреки колебанията в докладваните количества по отделни икономическа 

групи.  

За 2012 г. според данните от попълнените годишни отчети за производствени отпадъци на 

3398 фирми, количеството на образуваните производствени отпадъци на територията на страната е 

13 885 хил.тона (от анализа са изключени отпадъците с код на групите 17 (Отпадъци от 

строителство и събаряне) и 20 (Битови отпадъци, включително разделно събирани фракции).  

При разглеждане на образуваните производствени отпадъци по групи от Списъка на 

отпадъците се установява, че през 2012 г. с най-голям дял (79.3%) са образуваните производствени 

отпадъци от термични процеси (код на групата 10), следвани от отпадъци от съоръжения за 

обработване на отпадъци и получени при обработване на отпадъчни води от пречиствателни 

станции (код на групата 19) – 7.8% и отпадъци от неорганични процеси (код на групата 06) - 6.3%. 

Данните показват, че най-големи източници на производствени отпадъци са предприятията за 

производство на топло- и електроенергия и металургичните предприятия. 

Предварително третиране на производствените отпадъци 

Предварителното третиране на отпадъците цели подготовката на отпадъците за 

последващото им оползотворяване или обезвреждане. Предварителното третиране е процес 

(физичен, химичен или биологичен процес, включително сортиране), който променя 

характеристиките на отпадъците с цел да се намалят техните обеми или опасни свойства, за да се 

улесни по-нататъшното им третиране или да се повиши оползотворяемостта им (§ 1, т. 25 от 

Допълнителните разпоредби на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за 

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

обезвреждане на отпадъци (Обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г.) 

Налична информация за предварително третиране на производствените отпадъци има само 

в справката на ИАОС за 2012 г., съгласно която 51 696 тона производствени отпадъци са 

предварително третирани преди оползотворяване (<1.0% от общо образуваните производствени 

отпадъци за годината). Това са предимно отпадъци, получени от термични процеси и опаковки 

(опаковки от дървесни материали, смесени опаковки, стъклени опаковки, пластмасови опаковки). 
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Третирани производствени отпадъци 

Дейностите по оползотворяване и по обезвреждане на отпадъците се различават по 

въздействието им върху околната среда чрез заместването на природните ресурси и съответно 

потенциалните ползи за околната среда и здравето на човека от използването на отпадъците като 

ресурс. Оползотворяването на отпадъците и употребата на оползотворени материали следва да се 

насърчава с оглед опазването на природните ресурси. Целта е доближаването на ЕС към едно 

„рециклиращо общество―, което се стреми да избягва образуването на отпадъци и да ги използва 

като ресурс. 

Предадени за оползотворяване и предадени за обезвреждане производствени отпадъци 

Статистическото изследване на НСИ за отпадъците от дейността осигурява информация и 

за количествата отпадъци, които се предават на други предприятия за последващо 

оползотворяване или обезвреждане. 

За периода 2004–2012 г. общото количество на предадените за оползотворяване 

производствени отпадъци е 24 451 хил. тона (2717 хил. тона/година или средно 16.4% от общо 

образуваните отпадъци за периода (Фигура 15). 

Фигура 7 Предадени за оползотворяване и предадени за обезвреждане производствени 

отпадъци за периода 2004–2012 г. 

 

Източник: НСИ 
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Отчетените предадени за обезвреждане производствени отпадъци са 45 952 хил. тона (5106 

хил. тона/година или средно 30.7% от образуваните за същия период). 

С най-голям дял са предадените за оползотворяване отпадъци, съдържащи метали (14.5%), 

следвани от отпадъците от електроцентрали и други горивни инсталации (12.1%).  

Оползотворени и обезвредени производствени отпадъци 

Увеличението или намалението на отпадъците в годините и съотношението на 

количеството оползотворени отпадъци спрямо количеството на общо образуваните за календарна 

година дават представа за нивото на прилагане на йерархията при управлението на отпадъците на 

национално ниво. 

Данни за количествата оползотворени и обезвредени производствени отпадъци са налични 

само в допълнителната справка на ИАОС за 2012 г.  

Оползотворени и обезвредени производствени отпадъци по R и D дейности и по групи от 

Списъка на отпадъците. 

За 2012 г. общото количество на оползотворени и обезвредени производствени отпадъци в 

страната по R и D дейности е 9011 хил. тона, от които оползотворени са 1098 хил.тона (вкл. 50 371 

тона внос от чужбина). Няма докладвани количества оползотворени и обезвредени 

производствени отпадъци от групи с код 05 (отпадъци от рафиниране на нефт, пречистване на 

природен газ и пиролиза на въглища) и с код 09 (отпадъци от фотографската промишленост). 

Фигура 8 Количества оползотворени и обезвредени производствени отпадъци по R и D 

дейности за 2012 г. 

 

Източник: ИАОС 
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През 2012 г. са оползотворени 11.8% от образуваните производствени отпадъци за 

годината. Както се вижда от фигурата, според количествата третирани отпадъци по-голямата част 

от дейностите по оползотворяване са в еднаква степен застъпени, като водещи са дейностите 

размяна на отпадъци (код R12) и рециклиране, възстановяване на други неорганични материали 

(код R5), с основен дял (563 хил. тона) непреработвана шлака (код на отпадъка 10 02 02).  

Основен метод за обезвреждане на отпадъците в страната остава депонирането. Най-силно 

застъпена е дейността по обезвреждане с код D1 – Подземно или наземно депониране (например 

депо и др.), което се дължи основно на отпадъците от електроцентрали и други горивни 

инсталации. Количеството на обезвредените производствени отпадъци за 2012 г. е 7377 хил. тона, 

като 70% от тях са отпадъци от термични процеси. 

Оползотворени и обезвредени производствени отпадъци от собствената дейност 

За 2010 г. са оползотворени 684 813 тона производствени отпадъци от собствената дейност 

(сума от R дейности), което е 6.4% от образуваните за годината. Обезвредените от собствената 

дейност (сума от D дейности) са 22.4% (2396 хил. тона) от образуваните за 2010 г. производствени 

отпадъци и това са отпадъци от термични процеси (65.4%) и отпадъци от неорганични химични 

процеси (34.3%). 

Производствени отпадъци на единица БВП 

Предотвратяването на отпадъците е основен приоритет в политиката на ЕС в областта на 

управление на отпадъците. Една от целите на ЕС е „прекъсване‖ на зависимостта между 

количеството на образуваните отпадъци и икономическия растеж. Показателят производствени 

отпадъци на единица реален брутен вътрешен продукт характеризира, макар и с известни 

условности, зависимостта между образуваните отпадъци и икономическата активност през даден 

период. За целта е изчислен реалният БВП при постоянни цени, според индекса на Евростат 

(2000=100).  

През периода 2004-2006 г. в страната се наблюдава над 50% намаление на 

производствените отпадъци спрямо единица БВП. Този период се характеризира със среден 

годишен ръст на БВП от 6.5%, според данни на Евростат. 

На следващата фигура са представени производствените отпадъци и реалният БВП за 

периода 2004-2010 г. Въпреки високия среден годишен ръст на БВП през този период се отчита 

значително намаляване на производствените отпадъци с близо 44%.  
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Фигура 9 Производствени отпадъци и реален БВП за периода 2004-2010 г. 

 

Източник: Евростат 
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8.1.2.3. Строителни отпадъци 

 

 

Община Никола Козлево има сключен 

договор за срок от 20.01.2015 г. до 31.12.2015 

г. с „ГОЛДЪН ФИЙЛД‖ ООД за извършване 

на дейности по третиране на строителни 

отпадъци, образувани при осъществяване на 

търговска и/или производствена дейност, 

което третиране ще се осъществява на 

Площадка № 1, с местонахождение с. Златна 

нива, общ. Каспичан, обл. Шумен, Кариера 

Златна нива. 

Определение 

Съгласно ЗУО "строителни отпадъци" са отпадъците от строителство и разрушаване, 

съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 

2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на 

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

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

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

относно опасните отпадъци и следващите му изменения. 

Национален стратегически план за управление на отпадъци от строителство и разрушаване 

на територията на Р България за периода 2011-2020 г. 

В България трябва да бъде изградена развита система за управление на отпадъците от 

строителство и разрушаване (ОСР), която да осигури не по-малко от 70% икономически 

целесъобразно рециклиране на отпадъците, образувани в резултат на строителните дейности. По 

този начин България ще отговори на изискванията, съгласно Рамковата директива за отпадъците. 

Друга важна стратегическа цел е предотвратяването и намаляването на количеството на 

образуваните ОСР, като по този начин се намалява необходимостта от изграждането на нови депа 

и други съоръжения за строителни отпадъци. Предвижда се въвеждане на практики за селективно 

разрушаване, както и събиране и съхраняване на ОСР на строителната площадка по начин, 

осигуряващ в максимална степен тяхното последващо икономически и технически целесъобразно 

рециклиране и оползотворяване. Необходимо е да се създадат условия за разширяване на пазара на 

рециклираните строителни материали, увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на 

принципа ―замърсителят плаща‖ при интегрирано управление на отпадъците. 
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Европейски и национални цели за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци 

Според Рамковата директива за отпадъци до 2020 г. подготовката за повторна употреба, 

рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от строителство и 

разрушаване следва да се увеличи най-малко до 70% от общото им тегло, като се изключват 

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

залегнали в ЗУО, който определя поетапно по години целите, за да се достигне крайната цел през 

2020 г.: 

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

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

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

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, в сила от ноември 2012 г., определя някои допълнителни изисквания за 

управлението на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали в 

строителството. Съгласно сроковете, определени в ЗУО, в тази наредба се регламентират 

конкретни цели за оползотворяване на определени видове строителни отпадъци и етапите за 

тяхното изпълнение, които са представени в Приложението към анализа. 

За осигуряване постигането на целите за материално оползотворяване е въведен механизъм 

за отчитане на количествата на образуваните строителни отпадъци, а също така и на отделените и 

предадени за рециклиране отпадъци от етапа на проектиране на строително-монтажните работи до 

оползотворяването, повторната употреба, влагането на рециклирани строителни материали и 

депонирането на ОСР.  

Образувани и оползотворени строителни отпадъци 

В следващата таблица са представени данни относно количествата образувани, обезопасени 

и оползотворени отпадъци от сектор строителство за България. 

Таблица 13 Строителни отпадъци, 2004-2011 г., тона 

Отпадъци от строителство 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Образувани общо 5425624 3502737 1602662 5413788 1827808 1020610 76803 282716 

Предадени за 

оползотворяване 22662 152455 330480 146114 218533 313143 7947 72939 

Предадени за обезвреждане 599517 2126452 650083 1700021 929452 259725 33855 44788 

Източник: НСИ 

Като цяло се отчита намаление в количествата образувани отпадъци от строителство през 

периода от 2007-2011 г. Това до голяма степен се дължи на големия спад в сектор „Строителство― 

поради икономическата криза. 
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Таблица 14 Битови и строителни отпадъци за България, Североизточен регион и Шуменска 

област, 2013 г. 

Статисти

чески 

зони 

Общо 

образув

ани 

битови 

отпадъ

ци хил. 

тона1 

Обсл

ужва

ни 

насел

ени 

места 

- 

брой2 

Населени

е в 

обслужва

ните 

населени 

места - 

брой 

Дял на 

обслужв

аното 

населени

е от 

системи 

за 

организи

рано 

сметосъб

иране -% 

Образ

увани 

битов

и 

отпад

ъци 

на 

човек 

- 

кг/чо

в./г. 

Депа 

за 

битов

и 

отпад

ъци - 

брой 

Депони

рани 

битови 

отпадъ

ци - 

хил. 

тона 

Предад

ени за 

оползот

во-

ряване 

- хил. 

тона 

Предаде

ни за 

предвар

ително 

третира

не - хил. 

тона 

Събрани 

строител

ни 

отпадъц

и на 

депата - 

хил. 

Тона 

Заета 

площ 

от 

депат

а - 

дка 

Остатъче

н 

капаците

т на 

депата - 

м3 

Общо за 

страната 
3135 4556 7229318 99.5 434 144 1860 271 1005 999 5126 15078576 

Северои

зточен 

район 

460 667 943791 98.7 487 21 224 59 178 8 615 1046849 

Шумeн 62 151 178437 100.0 348 1 44 10 9 0 46 498179 

Източник: НСИ 

Строителните отпадъци са с относително малък относителен дял в общо образуваните 

производствени отпадъци в страната. Средно за четиригодишния период 2008-2011 г. 

строителните отпадъци представляват 6% от общо образуваните производствени отпадъци.5 

През същия период се наблюдава увеличение на предадените за оползотворяване 

строителни отпадъци спрямо общото количество образувани строителни отпадъци, като през 2009 

г. и 2011 г. предадените за оползотворяване отпадъци надвишават предадените за обезвреждане 

строителни отпадъци (вж. следващата фигура).  

Фигура 10 Строителни отпадъци, предадени за оползотворяване и обезвреждане, 2004-2011 г. 

 

Източник: НСИ 

През разглеждания период все още не е прието новото законодателство за управление на 

строителните отпадъци, което да наложи изискванията за рециклиране и друго оползотворяване на 

строителни отпадъци на национално ниво. Пазарът за рециклирани строителни отпадъци в 
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България не е достатъчно развит и използването на рециклирани строителни материали в 

строителството е слабо разпространено. Не се прилагат административни и икономически 

стимули за насърчаване на рециклирането на отпадъците от строителство и разрушаване. Това в 

голяма степен допринася за ниските нива на оползотворяване и рециклиране, които се наблюдават 

в страната през този период. 

Морфология на строителните отпадъци 

Както е посочено по-горе, съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и 

за влагане на рециклирани строителни материали са определени специфични цели за 

оползотворяване на някои видове строителни отпадъци. Строителните отпадъци могат да бъдат: 

 отпадъци от черни и цветни метали; 

 полимерни строителни материали (пластмаси); 

 строителни отпадъци от стъкло; 

 строителни отпадъци от дървесина; 

 строителна керамика; 

 строителни отпадъци от бетон; 

 строителни отпадъци от асфалт; 

 строителни отпадъци от строителство и ремонт на железопътна инфраструктура. 

Най-разпространените видове строителни отпадъци са земни маси и скални материали 

(33%), бетон и стоманобетон (28%), също така керамика и асфалтобетон. Обобщените данни за 

морфологията на строителните отпадъци са представени на фиг.19. 

Фигура 11 Обобщени данни за морфологията на строителните отпадъци през 2009 г. 

 

Източник: НСИ 

Най-големи количества отпадъци от строителство и разрушаване на сгради се очаква да се 

образуват и съответно третират в следните пет области: София, Варна, Бургас, Благоевград и 
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Пловдив. Това показват данните от Националния стратегически план за управление на отпадъците 

от строителство и разрушаване на територията на Р. България за периода 2011-2020 г. Основна 

причина за това е, че според данни на НСИ в тези области се извършва най-мащабно строителство 

на жилищни, административни и други сгради. Също така тези области са индустриални центрове, 

което допринася за генериране на отпадъци от строителство и разрушаване. Друг важен фактор е, 

че тези области са с развита пътна инфраструктура, което налага извършването на мащабни 

строително-ремонтни дейности и води до образуване на строителни отпадъци.  

Направено е разпределение за отделните области на количествата отпадъци от 

строителство и разрушаване, които се очаква да бъдат приети на площадки от всички стационарни 

източници на образуване на отпадъци – както от бита, така и от индустриални предприятия. В 

резултат на това са определени 28 региона, в които са налице достатъчно количества за 

разполагане на стационарна площадка за приемане на отпадъци от строителство и разрушаване. 

На територията на РИОСВ гр. Шумен няма действаща инсталация за третиране на 

строителни отпадъци и депа за строителни отпадъци. Практиката в общините в обхвата на РИОСВ 

гр. Шумен е да се определят терени за строителните отпадъци с даване на строителното 

разрешение на обектите. Община Нови пазар има утвърден план за привеждане в съответствие 

(закриване) на депото за производствени и строителни отпадъци. Изготвен е проект за 

рекултивация, като едновременно с рекултивацията, общината ще разчита и на регламентирано 

обезвреждане на инертните строителни отпадъци на незаетите площи.  

В община Търговище се реализира проект за рекултивация на стара неизползваема кариера 

за инертни материали, с който отпадъците от строителството в общината се използват за 

рекултивацията на кариерата. В община Шумен се ползва бивша кариера за инертни материали, 

която към настоящия момент се рекултивира. Същата е собственост на ―Пътища‖ АД, гр. Шумен. 

Част от строителните отпадъци се насочват към регионалните депа за неопасни отпадъци или се 

използват за запълване, укрепване и корекции на нарушени терени и негативни земни форми, 

както е в общините Велики Преслав, Омуртаг, Нови пазар. Практиката показва, че общините 

организират поставяне на специализирани контейнери с по-голям обем за събиране на 

строителните отпадъци на определени точки по заявка от фирмите или отреждат площадки за 

временно съхранение на строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради (СООРС), 

откъдето се транспортират по предназначение за оползотворяване или депониране. В община 

Търговище е наложена практика да изискват от фирмите изпълнители на строително-ремонтни 

дейности в заявленията за строителните разрешения да посочват видовете строителни отпадъци и 

количествата им. Пред общините предстои предизвикателството да се справят с целите по чл. 32 

от ЗУО. С въвеждането на изискванията чл. 11, ал. 1 от ЗУО, както и новите изисквания на 

Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рецеклирани строителни 
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материали се очаква да бъде предизвикан инвеститорския интерес на фирми, които да изградят 

инсталации за третиране на строителни отпадъци, както и влагането на рециклирани строителни 

материали, с което се очаква да се реши проблема с третирането им. 

Община Никола Козлево има сключен договор за срок от 20.01.2015 г. до 31.12.2015 г. с 

„ГОЛДЪН ФИЙЛД‖ ООД, ЕИК 201804294, за извършване на дейности по третиране на 

строителни отпадъци, образувани при осъществяване на търговска и/или производствена дейност, 

което третиране ще се осъществява на Площадка № 1, с местонахождение с. Златна нива, общ. 

Каспичан, обл. Шумен, Кариера Златна нива. 

Методи и технологии за третиране на строителните отпадъци 

Дейностите по третиране на строителните отпадъци с код R12 /сортиране, трошене/ и код R5 

рециклиране да се извършва при следните условия: приемане, сортиране, трошене и рециклиране 

на отпадъците. 

Строителния отпадък първо преминава през електронна везна, впоследствие цялото 

количество отпадъци от разрушаването, ремонтите и новото строителство постъпват смесени в 

зона за приемане на СО, където се извършва ръчно сортиране и осигуряване оползотворяването на 

останалите метали, хартия, пластмаса, дървесина и стъкло, както и трошене и пресяване на бетона, 

керамиката, асфалта и минералните компоненти. След тяхното сортиране постъпват в отделни зони 

за разделно съхранение на предварително сортираните отпадъци по вид на материала (бетон, 

керамика, асфалтобетон,смесени фракции, т.н.). След това подбрания строителен отпадък (бетон, 

тухли, керемиди плочки, фаянсови и керамични изделия, стъкло, асфалтови смеси, камъни, 

баластра от релсов път, изолационни материали, строителни материали на основата на гипс) 

постъпва в зоната, където е трошачката и в последствие от приемния бункер (с обем 10 куб.м.) по 

наклонен улей се подава в челюстна трошачка ТЧ 600/900 със сложно люлеене на подвижната 

челюст, в която се осигурява разтрошаване на материала до максимален размер на късовете от 120 

мм. Натрошеният материал, с размери от 0 мм до 120 мм, посредством транспортна лента с В - 600 

мм с магнитен сепаратор, се подава в ситова уредба „МИР― с две пресивни сита, която осигурява 

разсяването на материала на три вида фракции. След натрошаването на строителните отпадъци, 

чрез магнитния сепаратор се отделя метала и да се съхранява в отделен контейнер. 

Отделните фракции постъпват в зона за съхранение и товарене. Образуваните отпадъци се 

съхраняват в обособена зона за разполагане на контейнери за събиране на рециклируеми 

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

същите се предават за последващо оползотворяване или обезвреждане. 

Дейностите се извършват в следните съоръжения и инсталации със следния капацитет:  

 трошачката с приемен бункер (с обем 10 куб.м.); 

 челюстна трошачка ТЧ 600/900; 
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 ситова уредба „ МИР―; 

 мобилна верижна машина dsb Innocrush 30 с роторна трошачка с магнитен сепаратор с 

капацитет на разтрошаване до 300 т. на час. 

Строителни отпадъци на глава от населението в България и страните от ЕС 

Важен показател, характеризиращ отпадъците от строителство и разрушаване, са 

строителните отпадъци на глава от населението. Като цяло за периода 2004-2010 г. стойностите на 

този показател за България са значително по-ниски от средните за Европейския съюз, като най-

високата отчетена стойност е 385 кг/на глава от населението и е достигната през 2004 г., а 

средната стойност за ЕС през същата година е била 1563 кг/на глава от населението. През 

следващите години стойността на този показател за България намалява значително, като през 2010 

г. достига минималната стойност от 10 кг/на глава от населението. Това се дължи основно на 

големия спад в сектора на строителството през тази година поради икономическата криза.  

8.1.2.4 Опасни отпадъци 

 

 

Община Никола Козлево има сключен договор от 13.05.2003 г. с 

„Бал Бок Инженеринг‖ АД, за третиране на опасни отпадъци – 

негодни за употреба пестициди.  

Определение 

„Опасни отпадъци” са отпадъците, които притежават едно или повече опасни 

свойства, посочени в Приложение № 3 на ЗУО (§ 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на 

ЗУО, Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.). 

Образувани опасни отпадъци 

Намаляването на количеството образувани опасни отпадъци следва да бъде насърчавано с 

оглед опазване на природните ресурси и минимизиране на отрицателните последици от 

образуването и управлението на опасните отпадъци върху човешкото здраве и околната среда.  

В доклад на ЕК от 2011 г.
6

 относно Тематичната стратегия за предотвратяване на 

образуването и за рециклиране на отпадъци се отбелязва, че образуваните опасни отпадъци в 

Европейската общност (3% от общо образуваните отпадъци) продължават да намаляват в EС-12, 

което показва относително отслабване на зависимостта на количеството на опасните отпадъци от 

растежа на БВП. 

                                                                    
6

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и 

Комитета на регионите относно Тематичната стратегия за предотвратяване на образуването и за рециклиране на 

отпадъци, Брюксел, 2011 г. 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
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В Република България общото количество образувани опасни отпадъци за периода 2004–

2012 г. е 6 174 хил. тона (около 688 хил. тона годишно
7
). Отпадъците от собствена дейност, 

оползотворени на мястото на образуването, не се включват в количеството на образуваните 

отпадъци. 

Фигура 12 Образувани опасни отпадъци за периода 2004-2012 г. 

 

Източник: НСИ 

Основен източник на опасни отпадъци се явява преработващата промишленост, като 

нейният дял се движи между 90 и 99%. От различните подотрасли на преработващата 

промишленост металургията образува най-голям дял от опасните отпадъци, който възлиза на 71% 

през 2004 г. и достига 95% през 2010 г., като същевременно е намалял делът на опасните отпадъци 

от производството на петролни продукти. 

Таблица 15 Образувани отпадъци от икономическата дейност по вид 

Отпадъци 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Общо 189075261 229788515 147255029 166605547 164031047 129187921 163267348 203824844 159743321 149436015 

Неопасни отпадъци 188549182 228681820 146397154 165788780 150988367 116033755 149686960 188442942 146316438 136917354 

Опасни отпадъци 
1,2,3

 526079 1106694 857875 816767 13042680 13154166 13580389 15381902 13426882 12518660 

1
 Източник на данни - Изпълнителна агенция по околна среда (МОСВ). 

2
 Изследването се основава на "Списък на отпадъците" (МОСВ - Наредба № 3 от 1.04.2004 г.). 

3
 Значителното увеличение на количеството на образуваните опасни отпадъци през 2008 г. се дължи на посочени за 

пръв път данни от отчетните единици. 

                                                                    
7
 Отпадъците,образувани от разкриването, добива и преработването на подземни природни богатства (с код на групата 

01 от Списъка на отпадъците, съгласно Приложение 1 към Наредба 3 от 01.04.2004) са изключени от анализа за опасни 

отпадъци, тъй като НПУО 2014-2020 г. се отнася до отпадъците в обхват на РДО и ЗУО. 
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Фигура 13 Дял на опасните отпадъци по видове промишлени дейности 2004-2010 г. 

 
Източник: НСИ 

 

Намаляването на количеството на образуваните опасни отпадъци е в резултат и на 

изпълнение на мерките, предвидени в съответните фирмени програми, свързани с предотвратяване 

на образуването на отпадъците и намаляване на съдържанието на опасни вещества в тях. Влияние 

върху общото количество образувани опасни отпадъци оказва и прекратяването на дейността на 

големи промишлени предприятия. 

Най-големи количества опасни отпадъци са образувани в областите София, Пловдив, 

Кърджали и Бургас. Това основно се дължи на наличието на големи предприятия, източници на 

опасни отпадъци в посочените райони, каквито са АУРУБИС БЪЛГАРИЯ, КЦМ 2000 Груп, ОЦК 

и ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС. 

На територията на община Никола Козлево има 30 куб. м. пестициди, намиращи се в 

складове на площадка в района на с. Хърсово, които са обезвредени през 2003 г. в 6 контейнера 

„Б-Б куб‖. 

Общината има сключен договор от 05.03.2013 г., с неопределен срок на действие, с 

„РЕКОБАТ‖ АД, за организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и 

акумулатори. Определени са четири места за разделно събиране на НУБА: с. Никола Козлево, пл. 

„23-ти Септември‖ № 5; с. Вълнари, ул. „Г. Димитров‖ № 17; с. Пет могили, ул. „Г. Димитров‖ № 

2; с. Църквица, ул. „В. Коларов‖ № 3.  

Освен това има сключен договор за срок от 01.03.2013 г. до 01.03.2016 г. с „ГРИЙНТЕХ 

БЪЛГАРИЯ‖ АД, за организиране и прилагане на система за разделно събиране, временно 
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съхраняване и транспортиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване (ИУЕЕО). Фирмата извършва събирането на ИУЕЕО чрез специално оборудвани 

превозни средства по време на специално организирани кампании два пъти годишно. През 2014 г. 

такива кампании има проведени на 10.06.2014 г. и на 30.10.2014 г. 

Третиране на опасните отпадъци 

Най-често прилагани са следните дейности по оползотворяване и по обезвреждане:  

 Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали с код R5; 

 Рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения с код R4; 

 Повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла с код R9; 

 Дейности с кодове R12 и R13 (R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R11 и R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на образуване до събирането им); 

 Дейност с код D9 (Физико-химично третиране, непосочено на друго място в списъка с 

D дейности, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се 

обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1-D12 (напр. изпаряване, сушене, 

калциниране и др.). 

Фигура 14 Количества оползотворени и обезвредени опасни отпадъци по R и D дейности за 

2012 г. 

 

Източник: ИАОС 
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Негодни за употреба пестициди 

 

Наличието на негодни за употреба пестициди, както и такива, които се съхраняват на 

изоставени или необезопасени места, представлява риск за околната среда и човешкото здраве. 

Това налага предприемането на спешни мерки за тяхното окончателно обезвреждане. 

Мониторингът и контролът се осъществява от МОСВ (ИАОС и РИОСВ) със съдействието 

на МЗХ (БАБХ и Областни дирекции по безопасност на храните - ОДБХ), Областните и 

Общински управления, представители на службите по Пожарна безопасност и защита на 

населението (ПБЗН) към МВР. От 2007 г. ИАОС поддържа на публичен достъп база данни за 

количествата стари залежали пестициди на уеб-страницата на ИАОС: http://eea.government.bg/.  

Съгласно данните на ИАОС залежалите пестициди от 7 416 тона през 2001 г. нарастват на 

14 471 тона през 2012 г., които се съхраняват в 357 централизирани и общински складове, както и 

в 1965 херметично затворени стоманобетонни контейнери (т.нар. Б-Б кубове). Б-Б кубовете са с 

размери 195x195x195 см и ефективен капацитет на съхраняване от 5 м
3
 и 150 години жизнен 

цикъл на съхраняване съгласно сертификата за защита на патентовани технологии, издаден от 

българска институция за патентоване. Обезопасените количества залежали пестициди, 

съхранявани в Б-Б-кубове, са се увеличили многократно - от едва 1 851 тона през 2001 г. на 7 771 

тона през 2012 г.  

С цел създаване на сигурност и постоянен контрол върху 6-те  броя контейнери за 

съхранение на пестицидите  трябва да бъдат охранявани от органите на полицията и разпределени 

по фирми и кооперации по ред, определен в предписанията на РИОСВ – Шумен. 

http://eea.government.bg/
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МОСВ работи в момента по проект “Екологосъобразно обезвреждане на негодни за 

употреба пестициди и други препарати за растителна защита‖, одобрен за изпълнение по 

Българо-швейцарската програма за сътрудничество, с изпълнителна агенция ПУДООС. Към 

настоящия момент е приключил първият етап на проекта - „Помощ за подготовка на окончателно 

проектно предложение‖. Дейностите по окончателния проект ще включват преопаковане, 

временно съхранение, износ с цел обезвреждане (окончателно унищожаване) и саниране на 

складове и терени, където се съхраняват пестициди. Срокът за изпълнение на цялостния проект е 

предвиден в рамките на 2012-2019 г. Посоченият проект ще реши проблема с окончателното 

обезвреждане на негодните за употреба пестициди частично, тъй като се предвижда обезвреждане 

единствено на най-належащите количества пестициди, без да се обхващат съхраняваните в Б-Б 

кубове пестициди. 

През 2014 г. МОСВ кандидатства по публичната инвестиционна програма „Растеж и 

устойчиво развитие на регионите― за финансиране на проект с предмет „Обезвреждане на 

негодни за употреба пестициди, намиращи се в Б-Б кубове с нарушена цялост, както и 

устойчивите органични замърсители, които се съхраняват в Б-Б кубове”. Очакваният 

резултат от реализацията на проекта е екологосъобразното обезвреждане на негодните за употреба 

пестициди и на отпадъците от Б-Б кубовете и при необходимост саниране на площадките, на които 

са били разположени Б-Б кубовете. Дейностите по проекта ще включват отваряне на Б-Б кубовете 

и тяхното натрошаване, преопаковане, временно съхранение, износ с цел обезвреждане 

(окончателно унищожаване) на негодните за употреба пестициди, както и обезвреждане на 

отпадъците от разрушаване на Б-Б кубовете на депа за опасни отпадъци и при необходимост 

саниране на площадките, на които са били разположени Б-Б кубовете. 

Опасни отпадъци на единица БВП 

Предотвратяването на опасните отпадъци е един от основните приоритети в политиката на 

ЕС в областта на управление на отпадъците. Целта е да се разграничи образуването на отпадъците 

от икономическия растеж в рамките на ЕС, тъй като нарастващото потребление на материали и 

ресурси продължава да образува големи количества отпадъци. Показателят опасни отпадъци на 

единица реален брутен вътрешен продукт, характеризира зависимостта между образуваните 

отпадъци и икономическата активност през даден период. За целта е изчислен реалния БВП при 

постоянни цени, според индекса на Евростат (2000=100).  

На следващата фигура са представени опасните отпадъци на единица БВП (тона/ EUR, 

млн.) за периода 2004-2010 г. През 2006 г. се наблюдава увеличение на опасните отпадъци на 

единица БВП до 39.66 тона/EUR, млн., което представлява близо 30% увеличение спрямо 2004 г. 
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Фигура 15 Опасни отпадъци на единица реален БВП за периода 2004-2010 г. 

 

Източник: Евростат 

Показаната динамика се дължи на високия икономически растеж и структурата на 

икономиката през този период, съпроводен от нарастване на опасните отпадъци с близо 47%. През 

периода 2006-2008 г. показателят за опасни отпадъци на единица БВП намалява с близо 13%. В 

периода след 2008 г. се наблюдава известен спад на БВП и намаляване на количеството на 

опасните отпадъци, като положителна тенденция е по-бързият спад на опасните отпадъци.  

След 2006 г. стойността на показателя за опасни отпадъци на единица БВП за България 

намалява забележимо (от 29 на 16), докато средно за ЕС-27 остава приблизително константна 

величина – около 7 т. на единица БВП. Независимо от положителната тенденция за България, в 

последната година на разглеждания период (2010 г.) стойността на показателя е два пъти по-

голяма за България спрямо средното за ЕС. 

8.1.2.5. Отпадъци от здравни заведения 

 

В община Никола Козлево първичната извънболнична 

медицинска практика се осигурява от 3 лекарски 

практики в с.Върнари, с.Пет могили и с. Никола 

Козлево. Общата кадрова обезпеченост в общината е 4 

лекаря, 2 фелдшера и 2 медицински сестри. Спешната 

медицинска помощ се оказва от СМП гр.Каолиново, 

болничната – в гр. Нови пазар и специализираните 

болици в гр. Шумен. Т.е. този вид отпадъци, 

генерирани в общината, са нищожно малки. 

Основни източници на информация, свързана с отпадъците от лечебни и здравни заведения, 

са НСИ, МЗ и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 

2009-2013 г.  

Отпадъците от лечебни и здравни заведения се генерират в лечебните и здравни заведения 

като клиники, болници, центрове за спешна медицинска помощ, патологични отделения, центрове 
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за трансфузионна хематология, лечебните заведения за стационарна психична помощ, домовете за 

медико-социални грижи, тъканни банки, диализни центрове, диспансери, хосписи и всички 

лечебни заведения за извънболнична помощ, медицински изследователски центрове и институти. 

По данни на МЗ към 24.07.2013 г. в страната има 825 акредитирани лечебни заведения. 

Образуваните отпадъци от кухненските блокове на болничните заведения не са част от настоящия 

анализ, те попадат в обхвата на анализа на битовите отпадъци. 

В следващата графика е представено общото количество генерирани отпадъци от лечебни 

заведения. 

Фигура 16 Общо образувани отпадъци от лечебни и здравни заведения (тона) 

 
Източник: НСИ 

 

Както е видно от горната графика през анализирания период се наблюдава нарастване на 

количествата образувани отпадъци от лечебни и здравни заведения. През 2009 г. е отчетено най-

голямото количество генерирани отпадъци, като през 2012 г. регистрираните обеми са сходни. 

Спрямо началото на периода през последната година е отчетен ръст от почти 227%. Въпреки 

отчетеното увеличение в количествата образувани отпадъци от лечебни заведения, през деветте 

изследвани години делът им спрямо общото количество генерирани опасни отпадъци намалява. 

Докато през 2004 г. отпадъците от лечебни и здравни заведения представляват 0,17% от опасните 

отпадъци, то през 2012 г. делът им се свива до 0,02%. Това се дължи най-вече на значителното 

нарастване на обемите опасни отпадъци от над 25 пъти през анализирания период.  

В следващата таблица са представени количествата отпадъци от лечебни заведения, 

предадени за оползотворяване, обезвреждане или изнесени извън страната. 
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Таблица 16 Третирани количества отпадъци от лечебни и здравни заведения (тона) 

Година 
Общо образувани отпадъци от лечебни и 

здравни заведения (тонове) 

Предадени за 

оползотворяване 

Предадени за 

обезвреждане 

Изнесени извън 

страната 

2004 902 - - - 

2005 1026 545 - 0 

2006 995 615 - - 

2007 1077 969 - - 

2008 1909 - 1749 - 

2009 2181 - 2005 - 

2010 1738 0 1619 - 

2011 1951 23 1795 - 

2012 2043 10 1859 - 

Източник: НСИ 

Анализът на данните показва, че през анализирания период значително се увеличава делът 

на отпадъци от лечебни заведения, които биват предадени за оползотворяване или обезвреждане. 

Докато през 2005 г. 53% от отпадъците са предадени за оползотворяване, през 2011 г. е 

регистриран най-високият процент на отпадъци, предадени за обезвреждане – над 93%; за 2012 г. 

процентът е 91%. Не е регистриран износ на отпадъци от лечебни и здравни заведения за 

изследвания период.  

Управлението на отпадъците от лечебни и здравни заведения е уредено основно от Закона 

за управление на отпадъците и Наредба №1 от 09.02.2015г. за изискванията към дейностите по 

събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения, издадена 

от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите (Обн. ДВ. 

бр. 13 от 17 февруари 2015г.). 

Съгласно действащата нормативна уредба, във всяко лечебно заведение отпадъците се 

разделят на мястото на тяхното образуване на опасни и такива, които нямат характер на опасни 

отпадъци (неопасни). Обезвреждането на опасните отпадъци се извършва чрез изгаряне или 

обеззаразяване (автоклавиране, микровълново облъчване, обработка с дезинфектанти и др.) с 

последващо депониране.  

Лечебните заведения в страната имат сключени договори за транспортиране, предаване и 

последващо третиране на медицински и биологични отпадъци с фирми, които имат разрешителни 

за осъществяване на подобна дейност. Поради специфичните си характеристики традиционният 

метод за обезвреждане на отпадъците от лечебни и здравни заведения е изгарянето. Основното 

съоръжение за изгаряне на инфекциозни отпадъци в страната се стопанисва от ПУДООС и е 

разположено на територията на УМБАЛ „Александровска― ЕАД в София. В Националната 

програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г. приоритетно е 

заложено изграждането на още един инсинератор за болнични отпадъци в гр. Пловдив, който към 
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днешна дата е в процес на изграждане. Някои от лечебните заведения третират отпадъците в 

собствени съоръжения автоклавиране или микровълново обеззаразяване. 

8.1.2.6. Специфични потоци отпадъци 

 

Масово разпространени отпадъци (отпадъци от 

опаковки, негодни за употреба батерии и 

акумулатори, излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, излезли от употреба 

моторни превозни средства, отпадъчни масла и 

нефтопродукти, излезли от употреба гуми) 

 

Настоящият анализ на състоянието има за цел да представи състоянието на управлението 

на отпадъците от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства 

(ИУМПС), отпадъчни масла и излезли от употреба гуми в периода 2007-2011 г. в община Никола 

Козлево и да се направи съпоставка състоянието на национално и регионално ниво.  

8.1.2.6.1. Отпадъци от опаковки 

 

С приемането на Наредбата за опаковките и 

отпадъците от опаковки
8

 през 2004 г. в 

националното законодателство се регламентират: 

 изискванията към пусканите на пазара 

опаковки; 

 изискванията за маркиране на опаковките; 

 създаването на системи за разделно 

събиране, рециклиране и оползотворяване 

на отпадъците от опаковки; 

 прилагането на мерки от лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, за 

събирането, оползотворяването и/или обезвреждането на образуваните в резултат на 

тяхната употреба отпадъци от опаковки и постигане на целите за рециклиране и 

оползотворяване; 

                                                                    
8
 Приета с ПМС № 41 от 26.02.2004 г. Обн. ДВ. бр.19 от 9 март 2004 г., попр. ДВ. бр.56 от 29 юни 2004 г., изм. ДВ. 

бр.104 от 26 ноември 2004 г., изм. ДВ. бр.58 от 15 юли 2005 г., изм. ДВ. бр.53 от 10 юни 2008 г., изм. ДВ. бр.29 от 8 

април 2011 г., отм. ДВ. бр.85 от 6 ноември 2012 г. Действащата Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки е 

обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г. 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
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 информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране на 

отпадъци от опаковки, значението на маркировките върху съществуващите опаковки на 

пазара и наличните системи за събиране, оползотворяване и обезвреждане. 

Лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, са отговорни за поетапно постигане на 

цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, представени в долната таблица: 

Таблица 17 Цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки по години  

Цели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Оползотворяване 20% 25% 35% 39% 42% 46% 48% 50% 53% 56% 60% 

Рециклиране   34% 38% 42% 45% 47% 49% 52% 54,9% 55% 

Пластмаси   8% 12% 14,5% 17% 19% 20% 22% 22,5% 22,5% 

Стъкло   26% 33% 40% 46% 51% 55% 59,6% 60% 60% 

Хартия и картон   15% 15% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

Метали   15% 15% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Дърво     15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Източник: МОСВ 

С новите изменения на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки от 30.08.2013 г., 

в срок до 31.03.2014 г. лицата, пускащи на пазара опаковани стоки, подават в Изпълнителната 

агенция по околна среда информация за опаковките за многократна употреба, както и за 

опаковките, послужили за опаковане на опасни химични вещества. Отчетът за опаковките, 

послужили за опаковане на опасни вещества, се предоставя в свободна форма, като включва 

информация за: 

 концентрацията на тежки метали и съдържанието на други опасни вещества в 

опаковките; 

 количеството на опаковките по чл. 14, послужили за опаковане на опасни химични 

вещества по смисъла на § 1, т. 6 ДР на Закона за защита от вредното въздействие на 

химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС); 

 описание на начина на получаване на данните, използваните изчисления и методи за 

оценка на достигнатите нива на оползотворяване, рециклиране и многократна 

употреба; 

 възприетите технологични решения и резултати от научноизследователска дейност. 

Събрани отпадъци от опаковки от организации по оползотворяване и обхванато население 

Количеството събрани отпадъци от опаковки от организациите по оползотворяване в 

цялата страна през 2011 г. е 128 342 т., от които събрани от контейнерите за разделно събиране, 

разположени по улиците на населените места, са 20 974 т., а събрани директно от търговски 

обекти и други организации и предприятия и чрез пунктовете за вторични суровини са 107 368 т. 

През 2011 г. обхванатите от системи за разделно събиране общини в страната са 199 от общо 264 

общини в България. Общо 6 286 хил. жители от тези общини са обхванати от системата за 

разделно събиране. Обемът на разположените съдове е 74,6 милиона литра, което съответства на 

средна стойност от 12,9 литра/жител. 
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Фигура 17 Обхванати общини от системите за разделно събиране (2012 г.) 

 

Източник: НСИ 

С цел популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки, информационните 

кампании, организирани от организациите по оползотворяване (ООп), насочват вниманието 

основно към младите хора и децата, които най-лесно възприемат ново екологично поведение и 

изграждат навици и отношение към опазване на околната среда.  

Предоставянето на множество информационни материали с образователна цел, рекламата в 

интернет, радиото и телевизията имат за цел да увеличат участието на домакинствата в системите 

за разделно събиране. ООп активно се включват в работни семинари, конференции, срещи и други 

инициативи, насочени към създаване на отговорно екологично поведение и дейности, свързани с 

опазването на околната среда. 

Таблица 18 Генерирани отпадъци от опаковки – на национално ниво, тона 

Материал 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Пластмаси 73261 86285 89294 102093 77682 95457 81978 94963 96123 96547 

Хартия/картон 

(вкл 

композит.) 

60584 85353 127041 106653 87077 97015 138716 110270 122270 134270 

Метал 21876 20570 24123 11664 18127 13155 15744 13414 14587 15887 

Дърво 21183 54183 67972 24498 6964 18905 18741 21444 20121 24725 

Стъкло 113359 79706 56880 70871 109362 76038 63962 69374 70521 74017 

Други 6492 7262 3634 2550 2997 3313 2055 5174 5174 4597 

Общо 296756 333359 368943 318328 302208 303883 321197 314639 328797 362043 

Източник: НСИ 

 

Община Никола Козлево има сключен договор от 19.08.2011 г. с „БУЛЕКОПАК‖ АД, ЕИК 

131283533, за изграждане и управление на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, 

със срок на действие до 31.12.2018 г.: 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
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Вид система за разделно събиране: 

1. Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки с два контейнера тип „Бобър‖ 1100 

л. – с жълт цвят за събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки и 

зелен цвят за събиране на отпадъци от стъклени опаковки. Минималният брой точки, на 

които са разположени: с. Никола Козлево – 4 точки, с. Вълнари – 6 точки, с. Пет могили – 5 

точки, с. Хърсово – 2 точки, с. Крива река – 2 точки. 

2. Система за разделно събиране с чували: с. Векилски и с. Красен дол – обхванати 

кампанийно чрез цветни чували от 120 литра. 

Транспортиране на отпадъците от опаковки в община Никола Козлево: 

 Населените места по т. 1. – минимум два пъти месечно; 

 Населените места по т. 2. – кампанийно при заявен интерес и след определяне на 

график съвместно с кметствата. 

Отпадъците се сепарират на собствена на ООп инсталация за предварително третиране на 

отпадъци от опаковки, находяща се в гр. Шумен, ул. „Мадара‖ № 42. ООп извършва всички 

дейности по предварително третиране на отпадъци от опаковки за своя собствена сметка. 

Подлежащите на рециклиране отпадъци от опаковки се предават за оползотворяване от името и за 

сметка на ООп. Неподлежащите на рециклиране отпадъци от системата за разделно събиране се 

депонират на регионалното депо в кв. Дивдядово, гр. Шумен. Транспортирането на отпадъците от 

опаковки до депото ООп извършва за своя сметка. Депонирането и последващото третиране (ако 

такова е необходимо) се извършва по партида на Община Никола Козлево за нейна сметка.  

Оползотворени и рециклирани отпадъци от опаковки 

Количествата рециклирани отпадъци от опаковки за периода 2004-2012 г. са представени в 

следващата таблица. 

Таблица 19 Рециклирани отпадъци от опаковки, тона 

Материал 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Пластмаси 7622 8935 17996 19941 12084 28596 33553 37198 39166 39900 

Хартия/картон 

(вкл 

композит.) 

45898 69772 65770 104345 73945 65285 113543 108211 115225 119273 

Метал 5875 24 1498 20 11806 6639 8052 9381 11024 11092 

Дърво М М М М 2827 8606 10074 8904 10676 14474 

Стъкло 12215 29513 43767 50150 51395 23537 32735 41245 42670 45330 

Други М М 98 102 М М М M М 0 

Общо 71610 108244 129129 174558 152057 132663 197958 204938 218761 230069 

Източник:НСИ 
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Фигура 18 Рециклирани отпадъци от опаковки, тона 

 

Източник:НСИ 

През 2011 г. в страната са оползотворени общо 206 314 т. отпадъци от опаковки, като 204 

938 т. от тях са материално рециклирани. През същата година в инсталации за изгаряне на 

отпадъци с оползотворяване на енергията са изгорени 847 т. пластмасови, дървени и хартиени 

опаковки. 

Проведеното проучване чрез фокус групи и въпросници с участието на представители на 

рециклиращи предприятия, ООп и на пунктове за вторични суровини потвърди необходимостта от 

внос на стъклени и пластмасови отпадъци за осигуряване на необходимите количества за 

рециклиращите компании. Една от посочените за тази ситуация причини е, че немалка част от 

отпадъците от опаковки от стъкло и пластмаса са замърсени и не отговарят на изискванията на 

рециклиращите предприятия. Ето защо предлагаме: 

 да се разшири обхватът на събирането на стъклени опаковки чрез контейнери тип 

„Иглу―; 

 да се приложи възможно най-бързо и всеобхватно от общината изискването на ЗУО за 

въвеждане на разделното събиране на отпадъците от хартия и картон, пластмаса, метал 

и стъкло (включително от опаковки) от търговските обекти, хотели, административни и 

други подобни сгради и предаването им на ООп или други лица, които имат 

разрешение за дейността. С цел незамърсяване на тези отпадъци във възможно най-

висока степен да се прилага събирането им в чували или по друг начин, различен от 

изхвърлянето им в контейнери за разделно събиране или за общи битови отпадъци и 

последващото им сепариране; 

 да се разширят информационните кампании за обществеността и бизнеса за ползите от 

разделното събиране на отпадъците; 
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 да се стимулират граждани и фирми при включване в системите за разделно събиране 

на отпадъците от опаковки. 

Постигнатите цели за рециклиране показват тенденция за увеличаване на дела на 

рециклираните отпадъци от пластмасови опаковки. До 2010 г. включително процентът на 

рециклираните отпадъци за България е под средното за ЕС-27, но през 2011 г. е малко над 

средното за ЕС-27.  

Фигура 19 Рециклирани опаковки спрямо потребените, тона 

 

Източник: НСИ 

8.1.2.6.2. Отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

 

Община Никола Козлево има сключен договор 

за срок от 01.03.2013 г. до 01.03.2016 г. с 

„ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ‖ АД за организиране 

и прилагане на система за разделно събиране, 

временно съхраняване и транспортиране на 

отпадъци от излязло от употреба електрическо 

и електронно оборудване (ИУЕЕО). Фирмата 

извършва събирането на ИУЕЕО чрез 

специално оборудвани превозни средства по 

време на специално организирани кампании 

два пъти годишно. През 2014 г. такива 

кампании има проведени на 10.06.2014 г. и на 

30.10.2014г. 

Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване 

и за третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване9 осигурява 

пълно транспониране в българското законодателство на изискванията на Директива 2002/95/ЕС 

                                                                    
9
 Обн. - ДВ, бр. 36 от 02.05.2006 г.; в сила от 01.07.2006 г.; изм., бр. 57 от 14.07.2006 г.; в сила от 01.07.2006 г.; изм. и 

доп., бр. 53 от 10.06.2008 г.; изм. и доп., бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от 20.01.2009 г.; ; изм. и доп., бр. 29 от 08.04.2011 

г.; отм. ДВ бр. 100 от 19.11.2013 г. 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://recyclingusm.com/helping-hands
http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://recyclingusm.com/helping-hands
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относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и 

електронното оборудване и на Директива 2002/96/ЕС относно отпадъци от електрическо и 

електронно оборудване, на база ангажименти за хармонизиране на националната политика и 

законодателство в областта на управление на отпадъците с това на ЕС. 

Тази наредба е изменена и към момента действащ нормативен акт е най-новата Наредба за 

излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 

г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.), с която са транспонирани 

изискванията на новата Директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно 

оборудване. 

Наредбата определя изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно 

оборудване и за събирането, транспортирането, временното съхраняване, предварителното 

третиране, повторното използване, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на 

излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.  

С Наредбата се регламентира: 

 въвеждането на изисквания за проектиране и маркиране на ЕЕО; 

 извършването на дейностите по разделно събиране, транспортиране, съхраняване, 

предварително третиране, подготовка за повторна употреба, оползотворяване и/или 

обезвреждане на ИУЕЕО без риск за човешкото здраве и околната среда; 

 информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране на 

ИУЕЕО и за наличните системи за разделно събиране; 

 случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния причинител на 

ИУЕЕО по цялата верига от неговото събиране до третирането му, както и за споделяне 

и прехвърляне на отговорността между лицата, участващи във веригата за събиране и 

третиране на ИУЕЕО; 

 мерките, които определят носенето на разширена отговорност от производителите, в 

т.ч. лицата, които пускат на пазара ЕЕО. 

Наредбата се прилага за: 

 електрическо и електронно оборудване, попадащо в следните категории: големи 

домакински уреди; малки домакински уреди; информационно-технологично и 

телекомуникационно оборудване; потребителски уреди и фотоволтаични панели; 

осветителни тела; газозарядни лампи; електрически и електронни инструменти (с 

изключение на големи единици стационарно промишлено оборудване); играчки, уреди 

за спорт и отдих; медицински устройства (с изключение на всички имплантирани и 

замърсени продукти); инструменти за мониторинг и контрол и автомати; 

 ИУЕЕО, образувано в резултат на употребата на ЕЕО; 
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 отпадъците, образувани при предварително третиране на ИУЕЕО. 

Следните цели са поставени в Наредбата за изискванията за пускане на пазара на 

електрическо и електронно оборудване и за третиране и транспортиране на отпадъци от 

електрическо и електронно оборудване. 

Таблица 20 Оползотворяване на отпадъците 

 

2007 2008 

Група съгласно чл.17 от Наредбата за 

ЕЕО 

Норма за 

оползотворяване, 

% 

Норма за 

рецикли

ране, % 

Норма за 

оползотворяване, 

% 

Норма за 

рециклиране, 

% 

1 и 10 77,06 76,99 81,38 81,38 

3 и 4  56,81 52,90 76,95 74,01 

2, 5, 6, 7 и 9 60,36 59,90 75,22 75,22 

5а няма 63,99 няма 83,80 

 

2009 2010 

Продуктова група 

Норма за 

оползотворяване, 

% 

Норма за 

рецикли

ране, % 

Норма за 

оползотворяване, 

% 

Норма за 

рециклиране, 

% 

1. Големи домакински уреди 84,77 81,44 81,40 80,36 

2. Малки домакински уреди 70,54 70,40 76,51 72,94 

3. Информационно-технологично и 

телекомуникационно оборудване 76,54 72,86 79,09 70,82 

4. Потребителско оборудване 79,91 77,61 82,60 78,18 

5. Осветително оборудване 74,11 68,12 72,15 71,45 

5а. Газоразрядни лампи няма 84,55 няма 83,99 

6. Електрически и електронни 

инструменти 76,37 68,30 72,45 71,30 

7. Играчки, оборудване за отдих и спорт 70,96 69,65 71,87 71,34 

8. Медицински апарати 68,74 65,60 80,89 79,64 

9. Уреди за наблюдение и контрол 72,29 67,80 72,03 71,97 

10. Автоматични дозиращи устройства 88,37 84,26 82,39 81,47 

Източник: НСИ 

Количества събрани, оползотворени, рециклирани и обезвредени отпадъци от ЕЕО 

За разглеждания период повече от два пъти нарастват количествата събрани, 

оползотворени и рециклирани отпадъци от ЕЕО. Данните показват, че основното количество 

разделно събрано ИУЕЕО през 2010 г. е събрано от домакинствата. Събирането на ИУЕЕО е в 

зависимост от неговия произход и маркировка – от бита или извън бита, маркирано или 

немаркирано. Както през предходните години, така и през 2012 г. основното количество на 

събраното ИУЕЕО е от бита и не е маркирано – 37 479,43 т. 

През 2012 г. количеството събрано ИУЕЕО от бита, което е маркирано, е едва 0.2% - 

основно от категории големи домакински уреди и информационно и телекомуникационно 

оборудване. Тази голяма разлика между събраното ИУЕЕО, което е маркирано и това което не е 

маркирано може да се дължи на различния експлоатационния срок на уредите. 
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Всяко лице, пускащо на пазара ЕЕО, предназначено за употреба извън бита, е длъжно да 

събере разделно цялото количество ИУЕЕО, маркирано и образувано от пуснатото на пазара от 

него ЕЕО. 

8.1.2.6.3. Отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства 

 

 

Община Никола Козлево няма сключени 

договори с фирми за събиране на излезли 

от употреба моторни превозни средства 

(МПС). 

 

Наредбата за изискванията за излезлите от употреба моторни превозни средства 

транспонира изискванията в българското законодателство на Директива 2000/53/EО. В Република 

България пуснатите на пазара МПС са изцяло внесени от страни извън Европейския съюз (ЕС) или 

са въведени от друга страна членка на ЕС. Основният дял от регистрираните МПС в страната за 

2013 г. е на възраст над 20 години и възлиза на 34%, след него е делът на автомобилите на възраст 

от 15 до 20 години – 32% (източник МВР). 

Оползотворяване и рециклиране на ИУМПС 

На следващата таблица са представени данни за тенденциите през последните години по 

отношение на събраните, рециклирани и оползотворени количества ИУМПС. 

Таблица 21 Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) 

ИУМПС 2007 2008 2009 2010 2011 

Събрани ИУМПС, тон 23433,0 38600,0 63027,4 74422,0 65427,6 

Оползотворени материали от ИУМПС (в т.ч. 

рециклирани), тон 17006,9 32294,1 55594,2 67131,0 59981,2 

Рециклирани материали от ИУМПС, тон 13745,4 30093,8 51496,8 65643,7 58381,3 

Обезвредени материали от ИУМПС, тон 1785,8 1923,7 2686,4 5495,5 3802,0 

Предадени материали от ИУМПС за повторна 

употреба, тон 723,6 1169,5 617,4 492,1 534,9 

Постигнати нива на повторна употреба и 

оползотворяване, % 92,7 86,7 89,2 90,9 92,5 

Постигнати нива на повторна употреба и 

рециклиране, % 89,5 81,0 82,7 88,9 90,1 

Източник: НСИ, ИАОС 

За петгодишния период 2007-2011 г. се наблюдават положителни тенденции по отношение 

събраните ИУМПС, като количествата оползотворени материали са нарастнали повече от три 

пъти, а на рециклираните – повече от 4 пъти. 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.ivarivrig.com/2010/11/03/rusty-old-cars-2/
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В проведено проучване чрез фокус групи и въпросници сред рециклиращи компании и ООп 

е посочен проблем, който може да възникне с реализацията за рециклиране и оползотворяване на 

отпадъците от стъкла от ИУМПС. 

Мерки за намаляване съдържанието на опасни вещества, вложени в МПС при 

производството им, и за улесняване на предварителното третиране и оползотворяването 

На членовете на организациите по оползотворяване, при поискване, се оказва методическа 

помощ за прилагане на схеми за екомаркировка и проектиране на продуктите по екологосъобразен 

начин (въпреки че като цяло организациите по оползотворяване нямат такива задължения). В 

договорите между организациите по оползотворяване и лицата, които пускат на пазара, е заложено 

изискване за прилагане на забраната за пускане на пазара на МПС, съдържащи опасни вещества 

над определените в Наредбата концентрации. В съответствие с изискванията на Наредбата 

производителите на МПС и производителите на материали и компоненти за МПС са длъжни да 

предприемат мерки за улесняване на предварителното третиране и оползотворяване, особено 

повторното използване и рециклирането на ИУМПС и на материалите и компонентите от него. С 

цел насърчаване спазването на тези изискване е предоставена възможност размерът на вноските в 

ООп да бъде намален в случай, че лицата, които пускат на пазара МПС са предприели мерки за 

допълнително ограничаване съдържанието на опасни вещества в него или са предприели мерки, 

улесняващи предварителното третиране и оползотворяването му. 

8.1.2.6.4. Отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори 

 

Община Никола Козлево има сключен договор 

от 05.03.2013 г. с неопределен срок на 

действие с „РЕКОБАТ‖ АД за организация по 

оползотворяване на негодни за употреба 

батерии и акумулатори. Определени са четири 

места за разделно събиране на НУБА: с. 

Никола Козлево, пл. „23-ти Септември‖ № 5; с. 

Вълнари, ул. „Г. Димитров‖ № 17; с. Пет 

могили, ул. „Г. Димитров‖ № 2; с. Църквица, 

ул. „В. Коларов‖ № 3. 

От 2006 г. целите за събиране, оползотворяване и рециклиране на негодни за употреба 

батерии и акумулатори (НУБА) поетапно нарастват. През 2011 г. Наредбата е изменена и са 

поставени следните цели за 2011 г.: 

 Лицата, които пускат на пазара портативни батерии и акумулатори, са длъжни да 

осигурят събирането на количеството негодни за употреба портативни батерии и 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.wastepack.co.uk/CMS/Batteries.aspx
http://www.fotosearch.com/photos-images/battery.html
http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.wastepack.co.uk/CMS/Batteries.aspx
http://www.fotosearch.com/photos-images/battery.html
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акумулатори, отговарящо на коефициент на събираемост не по-малък от 25% от 

количествата пуснати на пазара портативни батерии и акумулатори. 

 Лицата, които пускат на пазара автомобилни батерии и акумулатори, са длъжни да 

осигурят събирането на количеството негодни за употреба автомобилни батерии и 

акумулатори, образувано през текущата година, но не по-малко от количеството, 

пуснато от тях на пазара; 

 Лицата, които пускат на пазара индустриални батерии и акумулатори, са длъжни да 

осигурят събирането на цялото количество негодни за употреба индустриални батерии 

и акумулатори, образувано през текущата година. 

Всички събрани НУБА се предават за предварително третиране, рециклиране и/или 

оползотворяване. 

 Лицата, които пускат на пазара БА, предприемат мерки за постигане на не по-малко от 

65% от теглото на материалите, съдържащи се в оловно-киселите БА, и възможно най-

висока степен на рециклиране на оловото, което се съдържа в тях. 

 Лицата, които пускат на пазара БА, включително вградени в уреди и моторни превозни 

средства, предприемат мерки за постигане на не по-малко от 65% от теглото на 

материалите, съдържащи се в оловно-киселите БА, и възможно най-висока степен на 

рециклиране на оловото, което се съдържа в тях. 

 Лицата, които пускат на пазара БА, предприемат мерки за постигане на не по-малко от 

75% от теглото на материалите, съдържащи се в никел-кадмиевите БA, и възможно 

най-висока степен на рециклиране на кадмия, който се съдържа в тях. 

 Лицата, които пускат на пазара БА, предприемат мерки за постигане на не по-малко от 

50% от теглото на другите НУБА. 

Основните промени в Наредбата, въведени през март 2011 г. са: 

 Негодните за употреба автомобилни БА, образувани от разкомплектоване на ИУМПС, 

се зачитат за изпълнение на целите от Наредбата за изискванията за излезлите от 

употреба моторни превозни средства. 

 Лицата, които пускат на пазара автомобилни БА, са длъжни да осигурят събирането на 

количеството негодни за употреба автомобилни БА, образувано през текущата година, 

но не по-малко от количеството БА, пуснато от тях на пазара. 

 Лицата, извършващи дейност по събиране и транспортиране и/или съхраняване 

(операция, обозначена с код R13, по смисъла на &1, т.17 от ДР на ЗУО) на НУБА, 

които нямат опасни свойства, трябва да притежават регистрационен документ по ЗУО. 
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 Създаване на публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и 

акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства. 

С всяка изминала година системите за разделно събиране на НУБА, обхващат все по-голям 

брой общини, контейнери и места. Организациите по оползотворяване на отпадъци разполагат 

контейнери за събиране на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори и автомобилни 

батерии и акумулатори. Контейнерите за събиране на негодни за употреба портативни батерии и 

акумулатори се разполагат най-често на местата за продажба на батерии и акумулатори, в 

административни сгради и в училища. В годишните доклади на ИАОС за постигане на целите за 

оползотворяване на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори са обобщени и 

представени основните изградени елементи от системата за тяхното разделно събиране. 

Представени са броят на общините, с които всяка отделна организация има сключен договор, брой 

на контейнерите и местата за събиране на излезли от употреба портативни и автомобилни батерии 

и акумулатори. Наблюдава се значително увеличение на разположените системи в сравнение с 

предходните години.
10

 

Количествени данни във връзка с изпълнение на целите по Наредбата 

В следващата таблица са представени данни за тенденциите по отношение на събраните 

НУБА и на достигната степен на рециклиране: 

Таблица 22 Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Събрани Портативни НУБА, тон 0,000 0,09 13,0 53,7 108,1 261,4 

Събрани Автомобилни НУБА, тон 16754,4 7370,0 20249,7 20676,5 14332,5 10795,6 

Събрани Индустриални НУБА, тон 7,7 236,4 845,2 578,0 606,4 969,8 

      

 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Степен на рециклиране, тон 13146 15028 23789 32410 24195  

Ефективност на рециклирането, % 87% 96% 95% 97% 96% 97% 

Коефициент на събираемост, %     1,4% 6,7% 14,8% 34,41% 

Източник: НСИ, ИАОС 

Наблюдава се значително увеличение на количеството на събраните негодни за употреба 

портативни батерии и акумулатори след 2008 г. Една от основните причини за активиране на 

тяхното разделно събиране е стартиране на дейността на ООп, водеща до значително 

разпространение на системите за разделно събиране на НУБА, подобрена информираност на 

населението и активност от страна на задължените лица. 

 

 

 

 

                                                                    
10

Докладите са представени на интерент-страницата на ИАОС 
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8.1.2.6.5. Отпадъци от излезли от употреба гуми  

 

В община Никола Козлево няма данни за 

отпадъците от излезли от употреба гуми. 

 

Изискванията за въвеждане на схемата за разширена отговорност на производителите на 

гуми са въведени с Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (обн. ДВ 

бр.69/03.09.2010г.), която е в сила 01.01.2011 г. С нея се определят изискванията за събирането, 

транспортирането, съхраняването, оползотворяването и/или обезвреждането на излезли от 

употреба гуми, като се регламентират: 

 предотвратяването и ограничаването на замърсяването на околната среда в резултат на 

третирането и транспортирането на ИУГ; 

 предприемането на мерки от лицата, които пускат на пазара гуми, за събирането, 

оползотворяването и/или обезвреждането на ИУГ, без риск за човешкото здраве и 

околната среда и постигане на целите за оползотворяване; 

 въвеждането и функционирането на екологосъобразна система за управление и контрол 

на дейностите по събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване и/или 

обезвреждане на ИУГ; 

 информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране на ИУГ и 

наличните системи за разделното им събиране. 

С влизане в сила на Наредбата се въвеждат и някои забрани относно ИУГ: 

 изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на 

неконтролирано обезвреждане на ИУГ; 

 изгарянето на ИУГ с изключение на случаите, в които лицата притежават съответното 

разрешение по Закона за управление на отпадъците; 

 депонирането на цели и нарязани ИУГ с изключение на велосипедни гуми и гуми с 

външен диаметър, по-голям от 1400 мм; 

 предаването на ИУГ на лица, които не отговарят на условията предвидени в 

законодателството. 

Лицата, пускащи на пазара гуми, отговарят за оползотворяването на ИУГ в количество (в 

тонове) не по-малко от 65 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара на 

Република България през текущата година и не по-малко от 50 на сто от количеството (в тонове) 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.acwastewatcher.org/2014-tire-amnesty-day/
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гуми, пуснати от тях на пазара на Република България през текущата година да бъдат 

регенерирани и/или рециклирани. Целите по рециклиране и регенериране се постигат поетапно до 

2020 г. С въвеждането им се осигурява възможност за развитие на производства, чиято основна 

суровина са материалите, получени от излезли от употреба гуми. За изпълнението на тези си 

задължения, лицата, които пускат на пазара гуми, са длъжни да осигурят възможност за приемане 

на ИУГ от крайните потребители в местата на продажбата и на смяната им. 

По силата на тази Наредба, кметът на общината определя местата за събиране на ИУГ на 

територията й (когато местата за смяна на ИУГ са разположени върху общински имот), 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.  

Освен това организира дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за 

оползотворяване и/или обезвреждане, когато има сключен договор за финансиране на дейностите 

по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или 

обезвреждане с: организация по оползотворяване на ИУГ; лицата, които пускат на пазара гуми, и 

изпълняват задълженията си по наредбата индивидуално, или Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда.  

В национален мащаб са предприети следните мерки за организиране на събирането и 

оползотворяването на ИУГ: 

 въведено е задължение за събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или 

обезвреждане на излезли от употреба гуми както на дистрибуторите, така и на лицата, 

извършващи продажби на крайните потребители, в случаите, когато лицата, които 

пускат на пазара гуми, не могат да бъдат идентифицирани. По този начин се избягва 

възможността да се създаде липса на отговорност при наличие на пуснати на пазара 

гуми. 

 сключване на договори с големи сервизи, места за продажба, извършващи смяна на 

гуми, големи генератори на ИУГ, индустриални предприятия; 

 получаване директно от населението; 

 сключване на договори с общини за организиране на събиране на ИУГ на тяхна 

територия, временно съхранение и предаване за оползотворяване. 

Предприети са действия за информиране и привличане на потребителите в прилаганата 

система за събирането на ИУГ, включително проведените информационни кампании. 

Количествени данни във връзка с изпълнението на Наредбата са представени в следващата 

таблица. 
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Таблица 23 Излезли от употреба гуми (ИУГ) 

Година 
Мерна 

единица 

Оползотворено 

количество 

Регенерирано 

количество 

Рециклирано 

количество 
Изгаряне Пиролиза 

Други 

методи за 

оползотво-

ряване 

Обезвре

ждане 

2011* тон 15 745,812          24,545 

2011** тон 16 766,140 981,053 11 918,338 2 275,200 1 425,179    

2012 %  6 79 11 3 1  

* количествата излезли от употреба гуми, получени и обобщени съгласно изискванията на Наредба №9/2004 г. 

** количествата излезли от употреба гуми обобщени от одиторските доклади за 2011 г. 

Източник: НСИ, ИАОС 

Съгласно публикуваната информация, през 2011 г. на пазара в Република България са 

пуснати 24 868 тона гуми. Количеството на пуснатите на пазара гуми през 2012 г. нараства до 26 

287 тона. 

През 2012 г. лицата, пускащи на пазара гуми, отговарят за оползотворяването на не по-

малко от 65 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара на Република 

България.  

Съгласно информацията получена от одиторските доклади по Наредбата лицата, които 

изпълняват задълженията си индивидуално и ООп са постигнали цел по оползотворяване на ИУГ 

в размер на 68.89%. Посочената стойност е съпоставима с изпълнението на целите за 

оползотворяване през 2011 г. (68.26%). 

На фигура 28 е изобразено процентното съотношение на методите, чрез които са 

оползотворени ИУГ. Най-голям е делът на ИУГ, оползотворени чрез рециклиране – 79%, 6% – 

чрез регенериране, 11% са оползотворени чрез изгаряне с оползотворяване на енергията в 

циментовите заводи, 3% са оползотворени в пиролизни инсталации и 1% е делът на другите 

методи за оползотворяване. 

Фигура 20 Процентно съотношение на методите на оползотвортяване на ИУГ 

 

Източник: МОСВ 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
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8.1.2.6.6. Отпадъци от масла 

 

В община Никола Козлево няма данни за количествата 

отпадъци от масла. 

 

Определение 

По смисъла на Наредбата за отработените масла и отпъдъчните нефтопродукти (обн. ДВ 

бр.2/08.01.2013г.) - "масла" са продукти, получени от базови минерални и/или синтетични масла 

и добавки и предназначени за използване в качеството на смазочни материали, среда за предаване 

на усилие и топлина, диелектрични и технологични течности, в т. ч.: моторни, компресорни, 

турбинни масла, течности за хидравлични трансмисии, масла за зъбни предавки, масла за 

обработка на метали, формовъчни и антикорозионни масла, електроизолационни масла. 

„Отработено масло” е всяко смазочно или индустриално масло на минерална основа или 

синтетично, негодно за употреба по първоначалното си предназначение, включително отработени 

моторни и смазочни масла, масла за зъбни предавки, турбинни, хидравлични, изолационни и 

топлопредаващи масла. 

Съществуващо законодателство 

С Наредбата са определени изискванията за събирането, временното съхраняване, 

транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти, както следва: 

 предотвратяване и ограничаване на замърсяването на въздуха, водите и почвите и 

ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на 

третирането и транспортирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 

 предприемане на мерки от лицата, които пускат на пазара масла, събирането, 

оползотворяването и/или обезвреждането на образуваните в резултат на тяхната 

употреба отработени масла без риск за човешкото здраве и околната среда и за 

постигане на целта за оползотворяване; 

 въвеждане и функциониране на екологосъобразна система за управление и контрол на 

дейностите по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти; 

 информиране на крайните потребители за ролята им в разделното събиране на 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и наличните системи за събиране, 

оползотворяване и обезвреждане. 

Наредбата въвежда и някои забрани относно отработените масла: 

 изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните и 

подземните води, в териториалното море и в канализационните системи; 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
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 съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, 

водещо до замърсяване на почвата; 

 третирането, включително изгарянето на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти, водещо до превишаване на установените норми за допустими емисии 

на вредни вещества в атмосферния въздух; 

 нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от извършването на 

дейности по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти; 

 предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които не 

притежават съответните разрешителни документи за дейности с отпадъци; 

 смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други отпадъци, което 

ще възпрепятства тяхното оползотворяване; 

 смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с горива, охлаждащи 

течности, спирачна течност, разтворители и други вещества и материали; 

 изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за събиране на 

битови отпадъци; 

 извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, 

и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания; 

 депонирането на отработени масла и течни отпадъчни нефтопродукти. 

Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, образувани в резултат на 

разкомплектоването на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) съгласно 

Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства (обн.ДВ бр.7/25.01.2013г.) се зачитат 

за изпълнение на целите по Наредбата за изискванията за третиране на отпадъци от моторни 

превозни средства при тяхното регенериране и/или оползотворяване, като разходите са за сметка 

на лицата, пускащи на пазара МПС. 

Количествени данни във връзка с изпълнението на Наредбата са представени в следващата 

таблица. 

Таблица 24 Отработени масла 

Година 

Събрано 

количество 

(тон) 

Оползотворено 

количество 

(тон) 

в т.ч. 

регенерирано 

количество 

(тон) 

Национална цел 

за 

оползотворяване 

(%) 

Изпълнение на целта от ООп и 

лица, които изпълняват 

задължения индивидуално  

(%) 

2007 5 455,000 2 606,056 2 499,988 20 27 

2008 2 600,000 5 202,420 3 059,760 25 26 

2009 6 547,760 6 273,230 6 210,290 30 53 

2010 7 240,220 8 306,189 7 948,110 35 64 

2011 9 540,675 11 014,874 9 658,994 40 42 

2012 9 935,753 9 425,107 8 416,53 40 41,09 

Източник: НСИ, ИАОС 
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Информацията в таблицата потвърждава подобряването за петгодишния период на 

йерархията на управление на отработените масла. За разглеждания период почти два пъти 

нарастват количествата събрани отработени масла и около 5 пъти се увеличават количествата 

оползотворени, в т.ч. регенерирани отработени масла. Съгласно Наредбата "регенериране на 

отработени масла" е процес на получаване на базови масла чрез повторно рафиниране на 

отработените масла, осигуряващ отделяне на съдържащите се в тях замърсители, продукти на 

окисление и добавки. "Базови масла" са масла с определен вискозитет, получени чрез смесване на 

базови маслени компоненти. Използват се за получаване на моторни, трансмисионни и 

индустриални масла след добавяне към тях на съответни видове добавки (присадки). 

По данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2011 г. маслата: 

 въведени на територията на Република България от друга държава – членка на ЕС, 

и/или внесени от държава извън ЕС са 23 142 751.23 кг; 

 изпратени от територията на Република България към друга държава –членка на ЕС, 

и/или изнесени към държава извън ЕС са 23 839 109.77 кг; 

 произведени в страната са 33 241 000 кг; 

 пуснати на пазара са 32 544 641.46 кг. 

8.1.2.6.7. Полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) 

 

Настоящата част от раздела съдържа анализ на 

отпадъците, съдържащи ПХБ и ПХТ, като част от 

образуваните опасни отпадъци на територията на 

страната и община Никола Козлево. 

 

Съгласно приетата през март 2006 г. Наредба за изискванията за реда и начина за 

инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и 

почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи 

полихлорирани бифенили, МОСВ разработи „Указания за инвентаризация, маркиране и 

почистване на оборудване, съдържащо ПХБ, както и за третиране и транспортиране на отпадъци, 

съдържащи ПХБ‖.  

През 2007 г. 162 трансформатори са инвентаризирани като съдържащи ПХБ. От тях 136 са 

били в експлоатация, 20 бр. - изведени от експлоатация и 6 - в резерв на склад. Тяхното общо 

тегло е приблизително 805 230 кг. Те са били собственост на 16 компании. Тези трансформатори 

са произведени главно в бившия Съветски съюз, ГДР, Франция, Италия и Англия. За 5 бр. от тези 

трансформатори е потвърдено от техните производители, че не съдържат ПХБ. 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://plastic-bg.com/wp-content/uploads/2013/06/img_196091.jpg
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Съгласно Директива 96/59/ЕО за обезвреждането на ПХБ и ПХТ (ОВ на ЕС L 

243/24.09.1996), Република България има задължението да изведе от експлоатация електрическо 

оборудване (трансформатори и кондензатори), съдържащо ПХБ и неговото обезвреждане до 

31.12.2010 г. За тази цел страната трябва да извърши инвентаризация на това оборудване с обем 

по-голям от 5 дм
3
 и да въведе изисквания за екологосъобразното обезвреждане на ПХБ. 

МОСВ разполага с информация към 2012 г., че към 31.12.2012 г. 240 бр. кондензатори с 

общо тегло 7235 кг, собственост на 3 компании, са складирани и чакат за износ за обезвреждане. 

Всички останали кондензатори са изнесени и обезвредени в чужбина в страни от ЕС. Общо може 

да се заключи, че 99,9% от кондензаторите, съдържащи ПХБ, са изнесени и обезвредени в страни 

от ЕС. Останалите 0,1%, които представляват 240 бр. са демонтирани и чакат за износ и 

обезвреждане. 

През 2013 г. процесът на извеждане от експлоатация и предаване за обезвреждане на 

трансформатори съдържащи ПХБ е приключил и в Р България няма такива, съдържащи ПХБ. 

В момента в страната действа актуализиран Национален план за действие по управление на 

устойчивите органични замърсители в Република България, 2012-2020 г.
11

 Той разглежда 

подробно текущото положение с електрическото оборудване, съдържащо ПХБ, в страната, 

проблемите и последващите мерки и дейности по отношение на обезвреждането на това 

оборудване. 

                                                                    
11

http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=587 

http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=587
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Фигура 21 Общо образувани отпадъци, съдържащи ПХБ, 2006-2012 г. (тона) 

 
Източник: НСИ 

Количествата отпадъци, съдържащи ПХБ, заемат незначителен дял в общия размер на 

опасните отпадъци в страната, достигайки максимум 0,03% през 2007 г. Анализът на наличните 

данни не показва ясна тенденция в количествата образувани отпадъци, съдържащи ПХБ, в периода 

2006-2012 г. Най-голям ръст се наблюдава през 2007 г. спрямо 2006 г. със 704%, следвани от 2010 

г. с 491% и 2011 г. с 18%. През останалите години от разглеждания период се наблюдава спад. 

 

Таблица 25 Отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили, 2006-2012 г.(тона) 

Отпадъци 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Общо образувани отпадъци, в т. ч. 31 250 180 41 240 282 118 

-Предадени за оползотворяване  0 45 7 0 0 0 0 

-Предадени за обезвреждане  0 0 95 21 211 282 118 

-Изнесени извън страната  31 205 0 0 3 0 0 

Източник: НСИ 

Представените данни показват значителен ръст след 2007 г. в количествата на отпадъците, 

съдържащи ПХБ, които се предават за обезвреждане. От 52-53% през 2008 г. и 2009 г. делът на 

предадените за обезвреждане отпадъци достига до 100% през 2011 г. и 2012 г. В същото време 

количествата, които се изнасят, намаляват. 

Общо образувани 
отпадъци, 

съдържащи ПХБ 
(тон); 2006; 31 

Общо образувани 
отпадъци, 

съдържащи ПХБ 
(тон); 2007; 250 

Общо образувани 
отпадъци, 

съдържащи ПХБ 
(тон); 2008; 180 

Общо образувани 
отпадъци, 

съдържащи ПХБ 
(тон); 2009; 41 

Общо образувани 
отпадъци, 

съдържащи ПХБ 
(тон); 2010; 240 

Общо образувани 
отпадъци, 

съдържащи ПХБ 
(тон); 2011; 282 

Общо образувани 
отпадъци, 

съдържащи ПХБ 
(тон); 2012; 118 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Към 31.12.2011 г. всички трансформатори, съдържащи ПХБ, са изнесени и обезвредени 

извън територията на България12. 

Фигура 22 Брой налични ПХБ кондензатори, 2007-2011 г. 

 

Източник: Актуализиран Национален план за действие по управление на устойчивите органични 

замърсители в Република България, 2012-2020 г. 

През 2007-2011 г. се наблюдава тенденция на спад в броя на наличните ПХБ кондензатори. 

В първите три години на периода спадът е по-плавен – 11% през 2008 г. и 4% през 2009 г., за 

разлика от края му, когато се засилва – 68% през 2010 г. и 77% през 2011 г.  

Към 31.12.2011 г. наличните ПХБ кондензатори са 1 513 бр., от които 96.4% са 

демонтирани и подготвени за окончателно обезвреждане13. До крайния срок 31.01.2010 г. общо 192 

компании са изпълнили своите задължения по извеждане от експлоатация и/или обезвреждане на 

ПХБ оборудването, докато към 31.12.2011 г. те вече са 202, представляващи съответно 94% и 99% 

от всички 205 фирми притежатели. От тях 117 компании (61%) към 31.12.2010 г. и 192 компании 

(96%) към 31.12.2011 г. са обезвредили своето ПХБ оборудване извън страната.
14

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
12

Актуализиран Национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители в Република 

България, 2012-2020 г. 

13
Актуализиран Национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители в Република 

България, 2012-2020 г. 

14
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8.1.2.6.8. Утайки от ПСОВ 

 

 

Утайките представляват органичен продукт, който се 

получава в резултат на пречистването на отпадъчни води 

след утаяването на остатъчните вещества. Те се генерират 

при отделянето на тези остатъчни продукти по време на 

различните етапи в процеса на пречистване на 

отпадъчните води. Утайките съдържат ценни за 

земеделието съставки (сред които органични вещества, 

азот, фосфор, калий, и, в по-малка степен, калций, сяра и 

магнезий), но също така те могат да съдържат и замърсители, които обикновено включват тежки 

метали, органични замърсители и патогенни организми. Качествата на утайките се определят от 

техния източник, от първоначалната концентрация на замърсители в пречистената вода, както и от 

техническите характеристики на извършените процеси, свързани с третирането на отпадъчни води 

и утайки.  

Тенденция в образуване на утайки от ПСОВ и източници на образуване 

През периода 2004-2006 г. количествата на образуваните утайки от ПСОВ варира между 29 

000 и 33 000 тона сухо вещество. Към 2011 г. на територията на страната вече има изградени 78 

ПСОВ за агломерации с над 2000 еквивалент жители. Количеството на образуваните утайки към 

края на 2010 г. е 58 033 тона сухо вещество. В края на 2012 г. тяхното количество е вече 59 261 

тона с.в15. Според експертна оценка16, количеството на утайки генерирани в края на 2014 г., когато 

се очаква агломерациите с над 2000 еквивалент жители да бъдат свързани към вторично 

пречистване, ще възлиза на 95 074 тона17.  

Данните по-горе сочат увеличаване на количествата образувани утайки от ПСОВ с над 

300% за периода 2004-2009 г. Основната причина за увеличаващите се количества е разширяване 

на мрежата от ПСОВ в страната.  

Съгласно реалистичен вариант на прогнозата за генерираните утайки от ПСОВ, темповете 

на свързване към системи за събиране на отпадъчни води ще достигнат до 90% през 2020 г. 

Същевременно, генерирането на утайки ще се увеличи от 16 кг/ж/г. през 2010 г. до 20 кг/ж/г. през 

2020 г. Така, през 2020 г. очакваните количества на генерирани от ПСОВ утайки ще възлизат на 

124 500 тона сухо вещество. Понастоящем ПСОВ гр. София е най-големият източник на утайките 

в страната с 38% от общото количество образувани утайки от ПСОВ.  

                                                                    
15

 Данни на ИАОС. 

16
 Доклад на експертна работна група по третиране на утайки от градски пречиствателни станции за отпадъчни води, 

2011 г. 

17
 Пак там, стр. 57-63 
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По отношение на обезвреждането и оползотворяването на утайките от ПСОВ, фигурата по-

долу показва съществуващото състояние по управление на утайките от ПСОВ в страната към 2012 

г.
 18

  

Фигура 23 Количество и управление на утайките от ПСОВ в България, 2012 г. 

 

Източник: НСИ 

Данните показват, че способите на обезвреждането и оползотворяването на утайките от 

ПСОВ са се увеличили спрямо 2006 г., когато депонирането на утайки от отпадъчни води е 

съставлявало 60% от общото им количество. През 2012 г. депонирането на утайки от ПСОВ 

съставлява едва 11% от общото им количество.  

Третиране на утайките от ПСОВ 

Според европейското законодателство, при подходящо управление утайките от градските 

пречиствателни станции за отпадъчни води са безопасни отпадъци, които не представляват 

опасност за природата и човешкото здраве. След тяхното третиране, те могат да бъдат от полза за 

околната среда, при условие, че се спазват определени правила. Всъщност, съществуват редица 

възможности за оползотворяване и обезвреждане на утайки от отпадъчни води. Някои от тях са 

дългогодишни практики, например, повторното им използване като тор и подобрител за почва 

върху селскостопански и нестопански земи. Други, например използването им като гориво за 

производство на енергия, представляват по-съвременни подходи. Съществуват възможности за 

                                                                    
18 Данни от ИАОС 
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обезвреждане на утайките и чрез депониране. Проекти по управление на отпадъците, предвидени 

за финансиране по ОПОС 2007-2013 г., предвиждат в балансите на регионалните депа да се 

депонират стабилизирани утайки до 2020 г. Количествата утайки от ПСОВ предвидени за 

депониране са показани на долната таблица.  

Таблица 26 Количества на утайки от ПСОВ за депониране по ОПОС проекти 

РСУО 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Варна 15 028 15 028 15 612 15 612 15 612 15 612 15 612 

Добрич   1 000 1 000 500       

Никопол 0 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 

Плевен 0 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 

Ямбол 5 299 5 309 5 309 5 304 5 294 3 879 3 863 

Общо 20 326 32 486 33 071 32 566 32 056 30 641 30 625 

Източник: МОСВ 

По отношение на обезвреждането и оползотворяването на утайките от ПСОВ, проектът за 

Национален план за управление на утайките от отпадъчни води в България предвижда следните 

възможности през 2020 г., показани в таблицата по-долу, които не включват депонирането като 

метод.  

Таблица 27 Възможности за обезвреждане и оползотворяване на генерираните утайки през 

2015 г. и 2020 г. 

Начин на обезвреждане и оползотворяване 2015 г., % 2020 г., % 

Съвместно изгаряне в циментови пещи 22 22 

Съвместно изгаряне в електроцентрали 0 36 

Рекултивиране на депа 10 8 

Рекултивация на нарушени терени 50 49 

Оползотворяване в земеделието 100 100 

Източник: Национален план за управление на утайките от отпадъчни води в България 

Таблицата показва, че съществуват достатъчно възможности за обезвреждане и 

оползотворяване на генерираните утайки от ПСОВ и обезвреждане чрез депониране не трябва да 

се разглежда като възможност, въпреки, че голяма част от новоизграждащите се регионални 

системи за управление на отпадъците предвиждат в баланса на техните депа да постъпват утайки 

от ПСОВ през първоначалния етап на експлоатация на депата.  

В община Никола Козлево няма пречиствателни станции за отпадъчни води, но има една 

локална ПСОВ на свинекомплекс на фирмата „ТЕТРАХИБ‖ ЕАД, която се поддържа съгласно 

законодателството на РБългария и не се заустват във водни обекти или канализация. Няма данни 

дали утайките от локалната ПСОВ се използват в земеделието. 

8.1.3. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците 

8.1.3.1. Организация на събиране и транспортиране на битови отпадъци 

През 2014 г. в община Никола Козлево продължава реализацията на проекта и системата за 

организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци, като са включени всички 
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физически и юридически лица, фирми и организации. По проекта са раздадени и обхванати всички 

домакинства по населени места - общо 2 750 бр. кофи тип „Мева‖ и 50 бр. контейнери тип „Бобър‖ 

- за фирми и обществените организации (ОбА, кметства, училища, ЦДГ, читалища, търговски 

обекти и др.). Общината има сключен договор за календарната 2014 г. с „Регионално депо за 

неопасни отпадъци‖ гр. Шумен, кв. „Дивдядово‖. Обслужването за двата типа кофи и контейнери 

за битови отпадъци се осъществява по график, чрез специализиран автомобил четири пъти 

месечно по населени места, които се извозват до депото в гр. Шумен. Годишното количеството и 

обем на битовите отпадъци за 2014 г., събрани и депонирани на депото са 640.960 тона. В 

общината няма нерегламентирани сметища. 

8.1.3.2. Организация на събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки 

В общината продължи въведеното разделно събиране, временно съхранение, предварително 

третиране и транспортиране на отпадъци от опаковки. Има сключен договор от 19.08.2011 г. със 

срок на действие до 31.12.2018 г. с „БУЛЕКОПАК‖ АД - специализирана за извършване на 

дейността. Минимум два пъти месечно по график, който се актуализира ежемесечно, се обслужват 

контейнерите (жълти - отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки и зелени - 

отпадъци от стъклени опаковки) по 1100 л. разположени в девет населени места на 28 бр. 

площадки, разпределени общо 67 контейнера – по един зелен и по един или два жълти контейнера. 

В селата Векилски и Красен дол дейността се извършва кампанийно, по заявления на кметствата, 

чрез събиране на отпадъците в цветни чували от 120 литра. През 2014 г. са извозени общо 36.651 

тона - отпадъци от опаковки, предадени за рециклиране и предварително третиране (депониране). 

Общото количество рециклирани отпадъци са 3.567 т., в т. ч. пластмаси – 0.591 т.; хартия – 1.330 

т.; стъкло – 1.628 т.; метали – 0.019 т. (при общо рециклирани отпадъци от опаковки за страната – 

230 069 т.). 

Фигура 24 Морфология на рециклираните отпадъци за 2014 г. 

 
Източник: „Булекопак“ АД 

 

пластмаси 

хартия 

стъкло 

метали 

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
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8.1.3.3. Регионално депо  

Изграждането на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на 

цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на община Никола Козлево и 

близките общини до община Добрич ще оптимизира събирането и транспортирането на битовите 

отпадъци и ще осигурява разделно събиране на специфични потоци; ще се оптимизира транспорта 

на дълги разстояния чрез претоварване в превозно средство за дълги разстояния; изградени са 

съоръжения за предварително третиране на генерираните количества отпадъци преди депониране; 

компостиране и сепариране на рециклируеми отпадъци на депото; екологосъобразно депониране с 

възможност за оползотворяване на биогаза. 

На площадката на Регионалното депо в с. Стожер са развити 3 клетки за депониране на 

неопасни отпадъци, вход и изход с електронна везна, площадкова дъждовни и отпадъчни води, 

озеленяване и ограда, административно-битова инфраструктура (пътища, водо- и 

електрозахранващи мрежи, колекторни системи за сграда, ремонтна работилница, гаражи и склад 

за ГСМ, както и допълнителни съоръжения и инсталации за третиране):  

 открито компостиране на биоразградими отпадъци; 

 локална станция за пречистване на инфилтрата и отпадъчните води до постигане на 

параметри на отпадните води за заустване в градска канализация; 

 колекторна система и инсталация за изгаряне на биогаза на факел; 

 рециклиране на отпадъци от строителна и строително-ремонтна дейност и 

едрогабаритни отпадъци, чрез раздробяване; 

 сепариране, сортиране и кондициониране на твърди битови отпадъци (механична 

обработка); 

 склад за временно съхранение на опасни и хомогенни отпадъци от бита. 

Системата за третирането на отпадъците на Регионалното депо включва в себе си 

операции със следните кодове, съгласно Закона за управление на отпадъците: 

 Временно съхранение на генерираните от населението отпадъци на площадки със 

съдовете за тяхното натрупване извън площадката на депото – ВрС; 

 Транспортиране на отпадъците до депото – Т; 

 Сепариране на смесено събрани битови отпадъци; 

 Оползотворяване на част от отпадъците: 

- чрез компостиране на биоразградимата част – R3; 

- съхраняване на разделените фракции на твърди битови и строителни отпадъци до 

предаване за извършване на някои от операциите за оползотворяването им – R 13; 

- съхраняване на разделно събраните отпадъци до извършване на някои от операциите 
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по обезвреждане - D 15; 

- наземно депониране на ТБО в специално проектирано депо – D5. 

8.1.3.4. Организация за събиране на други видове отпадъци 

Екологичното законодателство предоставя на общините различни възможности за 

управление на специфичните потоци отпадъци. Независимо от избраната стратегия, следва да се 

очертае визията на общината за осигуряване на възможност на домакинствата да предават за 

оползотворяване/рециклиране образуваните от тях масово разпространени отпадъци. 

Биоразградими отпадъци от домакинствата 

Ежегодно от началото на 2013 г. Община Никола Козлево сключва договор с „Титан БКС‖ 

ООД, ЕИК 127016841, за депониране и обезвреждане на битови отпадъци от територията на 

община Никола Козлево на „Регионално депо за неопасни отпадъци‖ в кв. Дивдядово, гр. Шумен.  

Община Никола Козлево е партньор в регионална система за управление на отпадъците в 

регион Добрич като член на сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич‖. 

Регионалното депо за отпадъци при с. Стожер започна да функционира от 01.03.2015 г., а 

претоварната станция в гр. Тервел ще бъде открита няколко месеца по-късно. До откриването на 

претоварната станция Община Никола Козлево ще продължи да извозва отпадъците до депо за 

отпадъци в кв. Дивдядово, гр. Шумен.  

Отпадъци от опаковки 

Съгласно чл.31, ал.1,2,4 от Закона за управление на отпадъците, системите за разделно 

събиране на отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки задължително включват 

всички населени места с население над 5000 жители. В сила от 01.01.2013 г. ползвателите на 

търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради са длъжни да събират 

разделно отпадъците от хартия, картон, стъкло, пластмаси и метал и да ги предават на лица, 

притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от 

ЗУО и/или организация по оползотворяване. 

Община Никола Козлево има сключен договор от 19.08.2011 г. с „БУЛЕКОПАК‖ АД, ЕИК 

131283533, за изграждане и управление на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, 

със срок на действие до 31.12.2018 г. с предмет: Организиране на територията на общината 

система за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, сортиране, рециклиране и 

оползотворяване на отпадъци от опаковки, образувани от домакинствата, административните, 

социалните и обществени сгради, училищата, заведенията за обществено хранене, търговските 

обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм. Контейнерите се обслужват минимум два пъти 

месечно по график - който се актуализира ежемесечно. Контейнерите (жълти – за отпадъци от 

хартиени, пластмасови и метални опаковки и зелени – за отпадъци от стъклени опаковки по 1100 
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л.) са разположени в девет населени места на 28 бр. площадки. Разпределени са общо 67 

контейнера – по един зелен и по един или два жълти контейнера. 

Вид система за разделно събиране: 

 Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки с два контейнера тип „Бобър‖ 

1100 л. – с жълт цвят за събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови и метални 

опаковки и зелен цвят за събиране на отпадъци от стъклени опаковки. Минималният 

брой точки, на които са разположени: с. Никола Козлево – 4 точки, с. Вълнари – 6 

точки, с. Пет могили – 5 точки, с. Хърсово – 2 точки, с. Крива река – 2 точки. 

 Система за разделно събиране с чували: с. Векилски и с. Красен дол – обхванати 

кампанийно чрез цветни чували от 120 л. 

Инвестициите при изграждане на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки 

и експлоатационните разходи за нейното функциониране са изцяло за сметка на „БУЛЕКОПАК‖ 

АД. 

Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Никола Козлево, 

регламентира: 

 права и задължения на кмета на общината; 

 права и задължения на общинския съвет; 

 права, задължения и отговорности на физическите и юридическите лица; 

 ред и условия за третиране на масово разпространени отпадъци; 

 финансови и юридически аспекти относно осъществяване на разделното събиране и 

третиране на отпадъци от опаковки. 

Утайки от ПСОВ 

На територията на община Никола Козлево няма изградена ПСОВ. Но към свинекомплекс 

на фирмата „ТЕТРАХИБ‖ ЕАД е изградена локална такава за нуждите на животновъдството. В 

съответствие с принципа „замърсителят плаща‖, управлението на утайките от ПСОВ е задължение 

на притежателите им. Фирмата има програма за управление на околната среда и няма 

регистрирани оплаквания и/или санкции от страна на контролиращите органи. 

Едрогабаритни отпадъци 

В националното законодателство за населените места под 10 000 жители не са въведени 

задължения за разделно събиране или ограничаване депонирането на едрогабаритни битови 

отпадъци. Въпреки това, общината може да предприеме мерки за разделното им събиране и 

оползотворяване, тъй като по този начин се намалява обема на депонираните отпадъци. В по-

голямата си част тези отпадъци са съставени от рециклируеми и оползотворяеми отпадъци, за 

които има търсене. 
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Препоръчва се провеждането на периодични кампании за събиране на отпадъците от 

домовете или предаването им на определени от общината приемателни пунктове. 

Излезли от употреба МПС 

Във връзка с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за излезлите 

от употреба МПС с цел създаване на ефективна и устойчива система за управление на отпадъците 

от МПС, Община Никола Козлево е необходимо да сключи договор за сътрудничество с фирма, 

която да организира събирането, транспортирането и съхранението на излезли от употреба 

моторни превозни средства (ИУМПС), намиращи се върху общинска собственост на територията 

на общината кампанийно при предварително определен график, както и последващо третиране, 

разкомплектоване и оползотворяване или обезвреждане на отпадъците от ИУМПС. Фирмата се 

задължава да посочи площадки за съхранение и оператори на центровете за разкомплектоване на 

ИУМПС, притежаващи разрешение по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. Като част от 

Договора за сътрудничество е и изготвянето и реализирането на образователни програми, 

насочени към детските и учебни заведения, целящи популяризиране на дейностите по разделно 

събиране, повторно използване и рециклиране на ИУМПС. 

Негодни за употреба автомобилни гуми 

На територията на общината не съществува лицензирана площадка за събиране на негодни 

за употреба автомобилни гуми. 

До настоящия момент Община Никола Козлево няма сключен договор за възлагане 

задълженията на лицензирана фирма. 

Батерии и акумулатори 

Задълженията на общините в това отношение са определени в Наредба за батерии и 

акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ПМС №351/27.12.2012 г. ДВ 

бр.2/08.01.2013 г.). 

Наредбата се прилага за всички видове батерии и акумулатори, независимо от тяхната 

форма, обем, тегло, състав или употреба при пускането им на пазара и маркирането им, както и за 

негодните за употреба батерии и акумулатори. 

Съгласно чл.27, ал.1 от Наредбата, кметът на общината организира дейностите по разделно 

събиране на портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и/или 

оказва съдействие на организациите по оползотворяване на НУБА като в това число определя 

местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и местата за 

предаване. 

Общината има сключен договор с фирма „РЕКОБАТ‖ АД - за организация по 

оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, но няма депонирани отпадъци до 

сега. 
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Отработени масла 

Задълженията на общината в това отношение се определят от „Наредба за отработените 

масла и отпадъчни нефтопродукти”( приета с ПМС №352/27.12.2012 г., ДВ бр.2/08.01.2013 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 предаването им за 

оползотворяване и обезвреждане, като определя местата за смяна на отработени моторни масла на 

територията на общината и информира обществеността за местоположението и условията за 

приемане на отработените масла. 

До настоящия момент Община Никола Козлево няма сключен договор за възлагане 

задълженията на лицензирана фирма. 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) 

Задълженията на общината се определят от „Наредба за излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване” (приета с ПМС №355/28.12.2012 г. ,последно измемение в ДВ, бр. 100 от 

19.11.2013 г. в сила от 1.01.2014 г.). 

Съгласно чл.27, ал.1 от Наредбата, кметът на общината оказва съдействие на организациите 

по оползотворяване, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на 

системата за разделно събиране и предаване на ИУЕЕО. 

Изпълнение на задълженията за участие в системите за разделно събиране се осъществява, 

като се сключат договори с организации по оползотворяване на ИУЕЕО, лица, които изпълняват 

задълженията си индивидуално или други лица, притежаващи документи по чл.35 от ЗУО за 

извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране или оползотворяване на 

отпадъци на територията на общината. 

Отпадъци от хуманната медицина 

Депонирането на инфекциозни отпадъци е забранено от националното законодателство. 

Съгласно принципа ―замърсителят плаща‖ болниците и другите лечебни и здравни заведения са 

отговорни за безопасното управление на образуваните отпадъци в резултат на тяхната дейност. 

- Неопасни отпадъци  

Генерират се във всички звена на ДКЦ, поставят се в кофа с капак или кош с педал с 

полиетиленови торби, маркирани с кафяв цвят – неопасен отпадък. Два пъти дневно (10,30 и 16,30 

часа) отпадъците се отнасят до изхода в контейнера за организирано сметосъбиране. 

- Опасни отпадъци 

Код 18.01.03* – празни банки след преливане на водно-солеви разтвори, памучни тампони, 

изцапани с кръв след манипулации - се събират в кофа с капак, маркирана с жълт цвят – опасен 

отпадък. 
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Отделно в контейнер с маркировка ―опасен отпадък‖ се събират отпадъци с код 18.01.03* – 

употребени вече еднократни спринцовки, игли, абокатни системи. 

След напълване на съдовете, опасните отпадъци се отнасят с полиетиленови торби в 

помещение за временно съхраняване. 

Няма данни за количестата отпадъци от хуманна медицина. 

8.1.4. Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на отпадъците, с 

акцент върху контролните функции 

Дейностите по управление на отпадъците представляват комплекс от решения, действия и 

дейности, свързани с образуването на отпадъците, екологосъобразното им третиране на база 

определена информация, както и различните форми на контрол. 

Общинският съвет на Община Никола Козлево се състои от 13 общински съветници, в 

състава на който няма постоянна комисия "Екология‖.  

На местно ниво нормативната база, уреждаща въпросите свързани с уравление на 

отпадъците, е Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Никола 

Козлево, приета с Решение № 83 по Протокол № 10 от 25.09.2014 г. на Общински съвет – Никола 

Козлево. Контролът по изпълнение на Наредбата се осъществява от кмета на общината. 

В структурата на Общинска администрация - Никола Козлево на 1 служител на длъжност 

специалист „Екология и опазване на горите‖ в дирекция „УТ и СпД‖ са възложени функции 

свързани с дейностите по екология. Има изградено и звено към дейност „Чистота― с наети 4 лица. 

Таблица 28 Специалисти и дейности към специализирана администрация “Екология и 

опазване на горите” по години 

Параметър 2009 2010 2011 2012 

Брой служители, които осъществяват контрол единствено по 

управление на отпадъците 
1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 

Брой служители, които осъществяват контрол, както по 

управление на отпадъците, така и по изпълнение на други 

изисквания на закони и общински наредби  

1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 

Брой обекти на територията на общината, които подлежат на 

контрол от страна на общината по Закона за управление на 

отпадъците 

11 бр. 11 бр. 11 бр. 11 бр. 

Общ брой наложени глоби и санкции за неизпълнение на 

изисквания по управление на отпадъците, наложени от 

общински контролни органи 

3 бр. 3 бр. 2 бр. 0 

в т.ч на:     

-физически лица 3 бр. 3 бр. 2 бр. 0 

-юридически лица 0 0 0 0 

Източник: Община Никола Козлево 

Предприети действия за съвместно решаване на проблемите с отпадъците 

Във връзка с изпълнение на изискванията на националното ни законодателство в областта 

на управление на отпадъците и за да се минимизира риска за природата и човешкото здраве, при 

неправилно и нерегламентирано депониране на отпадъци, общината се включи в създаването на 
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цялостна система за управление на отпадъците, генерирани както от икономическите дейности, 

така и от бита. Община Никола Козлево е партньор в изпълнението на проектно предложение DIR-

5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 

Добрич‖, финансирано съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-

C011/14.12.2012 г. по ОП „Околна среда 2007-2013 г.‖. В изпълнение на посочения договор 

Община Никола Козлево е член на сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич‖. 

Регионалното депо за отпадъци при с. Стожер функционира от 01.03.2015 г., а претоварната 

станция в гр. Тервел ще бъде открита няколко месеца по-късно. До откриването на претоварната 

станция Община Никола Козлево ще продължи да извозва отпадъците до депо за отпадъци в кв. 

Дивдядово, гр. Шумен. Като член на сдружение „Регионално управление на отпадъците – 

Добрич‖, Община Никола Козлево има следните финансови ангажименти: обща сума на вноската 

– 73 863 лева, платима както следва: 

 2011 г. – 11 663 лева; 

 2012 г. – 31 100 лева; 

 2013 г. – 9 330 лева; 

 2014 г. - 13 995 лева; 

 2015 г. – 7 775 лева. 

8.1.5. Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на 

отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване 

На територията на община Никола Козлево има само едно депо, което е закрито. През 2009 

г. ДЗЗД ―УЕЙСТ ПРОДЖЕКТ‖ И ―ЕНЕРГОПРОЕКТ ХИДРОЕНЕРГЕТИКА‖ АД 

по договор с Сдружение ―Управление на отпадъците - Регион Добрич‖ е изготвила работен проект 

за закриване на депото, с включени части ―Стрително конструктивна част ХТС‖ и ―План за 

безопасност и здраве‖.  

На 01.06.2010 г. със Заповед №: РД-108 зам.кмет на община Никола Козлево назначава 

комисия за обследване на депото и определяне на неговите граници. На 21.06.2010 г. комисията 

излиза с протокол, с който установява, че депото се използва от 1972 г. и преустановява да 

функционира през 2009 г. Общата площ на терена е 110.102 дка, от които отпадъците заемат 

10.585 дка. Максималния насип отпадъци е 2 м.  

Със Заповед №: 229/28.06.2010 г. РИОСВ, Шумен закрива депото. Правят се постъпки за 

получаване на финансиране за рекултивация на депото пред ПУДООС, но паради приоритета 

изграждане на регионално депо за ТБО, за сега не е получено финансиране. Сумата за 

рекултивация е заложена в Подпрограма 5, Мярка 1: Рекултивация на закрито депо за БО на имот 

000015, в местността "ДО СЕЛО‖ в землището на с.Никола Козлево, община Никола Козлево.   
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8.1.6. Анализ на организационните схеми за управление на отпдъците, планиране, 

финансиране и определяне на цени и такси за услугите 

Дейностите по управление на отпадъците се финансират от общинския бюджет. Основният 

приход в общинския бюджет за обезпечаване на тези дейности е таксата за битови отпадъци, която 

се събира от населението и фирмите, генериращи отпадъци. 

Таксата за битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и 

обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на 

чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. 

При определяне на таксата за битови отпадъци се има предвид следните критерии: 

адекватност, гъвкавост, справедливост, равнопоставеност, ефективност и леснота. 

Размерът на такса ―битови отпадъци‖ се определя въз основа на ―План-сметка за приходите 

и разходите от такса смет‖, като за целта е приета методология от Общинския съвет. 

Най-разпространената основа, която се използва за определяне на такса „битови отпадъци―, 

е данъчната оценка на жилищните имоти на граждани и предприятия и отчетната стойност на 

нежилищните имоти на фирми, предприятия и учреждения. Методът е основан върху един от 

основните принципи – ―принципа за равнопоставеност‖, широко използван както в европейското 

така и в българското законодателство. Това предполага тежестта на издръжката на дейността да се 

поеме пропорционално на имотната състоятелност. 

От 2010 г. се определя и размера на такса битови отпадъци на брой съдове – контейнери 

тип „Бобър‖. В някои общини като алтернативен метод е въведено определянето на такса смет по 

количеството на отпадъка. 

За определянето на такса смет, по данни от предходната година, се извършват следните 

дейности: 

 обособяване на приходите от такса смет само за физически лица – (лв.); 

 разпределение на количеството отпадъци между домакинствата (физически лица) и 

предприятия, и фирми (юридически лица) – (t); 

 юридическите лица заплащат според количеството отпадъци на база: брой и вид на 

използваните съдове за отпадъци и кратност на извозване – (лв.); 

 определяне броя на населението по последното преброяване – (ж.); 

 генерираното количество отпадъци само от физическите лица –(t); 

 определяне нормата на натрупване в t/ж. за годината; 

 определяне цената на тон отпадък в лв./t; 

 определяне на таксата според (нормата на натрупване) количеството генерирани 

отпадъци от жител на общината – (лв./ж.); 
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 разпределение на таксата между трите услуги по управление на отпадъците става на 

база дяловото им участие в общите разходи. 

Кметът на общината внася аргументирано предложение за размера на такса смет в 

Общинския съвет, който взима крайното решение. 

Таблица 29 Приходи от такса битови отпадъци в контекста на общинските бюджети в 

България 

Приходи 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Общо приходи от такса 

битови отпадъци (лв.) 
338 570 503 395 636 957 437 495 224 467 987 741 498 193 499 462 963 129 

Общо приходи от такси 

на общините (лв.) 
558 979 793 653 811 493 654 150 607 675 293 188 696 684 541 664 409 439 

Общо бюджетни приходи 

на общините (лв.) 
4 077 098 966 5 490 679 271 4 760 799 100 4 636 912 199 4 548 011 518 4 547 023 183 

Динамика (%, 

предх.год.=100) 
      

Общо приходи от такса 

битови отпадъци 
100,0% 116,9% 110,6% 107,0% 106,5% 92,9% 

Общо приходи от такси 

на общините 
100,0% 117,0% 100,1% 103,2% 103,2% 95,4% 

Общо бюджетни приходи 

на общините 
100,0% 134,7% 86,7% 97,4% 98,1% 100,0% 

Дялове (%)       

Дял на приходите от такса 

битови отпадъци в 

приходите от такси на 

общините 

60,6% 60,5% 66,9% 69,3% 71,5% 69,7% 

Дял на приходите от такса 

битови отпадъци в 

бюджетните приходи на 

общините 

8,3% 7,2% 9,2% 10,1% 11,0% 10,2% 

Източник: НСОРБ, МФ, НСИ 

Такса битови отпадъци осигурява основния дял от приходите от такси за общините в 

България и определя един стабилен процент от общинските бюджетни приходи. Приходите от 

такса битови отпадъци се характеризират с по-благоприятна динамика в сравнение с общите 

бюджетни приходи на общините и в частност приходите им от такси, които в кризисния период 

2008-2011 г. или спадаха или нарастваха с минимални темпове. В резултат на това расте и делът 

на приходите от такса битови отпадъци в общите постъпления от такси за общините, тъй като 

кризата се отрази драматично върху постъпленията на общините от такса за технически услуги 

(свързана основно със строителството). Тези изводи са валидни както общо за страната, така и за 

отделните групи общини в зависимост от броя на тяхното население.  
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Таблица 30 Приходи от такса битови отпадъци по групи общини в България, лв./жител 

Общини 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Малки общини 

(под 10 хил.жители) 
22,61 26,85 31,46 34,29 41,46 40,96 

Средни общини 

(10-50 хил. жители) 
26,90 32,55 35,79 38,81 44,73 44,88 

Големи общини 

(50-100 хил.жители) 
34,19 39,82 41,96 45,58 52,18 48,93 

Много големи общини 

(над 100 хил.жители) 
71,14 82,23 92,14 98,30 101,03 91,02 

СРЕДНО - България 44,31 52,01 57,84 62,36 67,99 63,55 

Източник: НСОРБ, МФ, НСИ 

Данните показват, че големите общини реализират най-високи приходи на жител. На тях се 

падат 57-60% от общите приходи от такса битови отпадъци в страната през различните години. 

Тези общини реализират и най-високи постъпления на един жител. 

Таблица 31 Приходи от такса битови отпадъци по групи потребители в лева 

Община Никола Козлево 2009 2010 2011 2012 

Общо приходи, в т.ч. 31761.00 121942.00 112233.00 163980.00 

- от домакинства 21761.00 105942.00 83000.00 122000.00 

- от юридически лица 10000.00 16000.00 29233.00 41980.00 

Източник: Община Никола Козлево 

 

Таблица 32 Разходи за управление на отпадъците в лева 

Община Никола Козлево 2009 2010 2011 2012 

Общо разходи, в т.ч. 198889.00 76973.00 70578.00 132409.00 

Закупуване на съдове за битови отпадъци 154164.00 23526.00 0 0 

Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци 0 28243.00 50194.00 83639.00 

Проучвае, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци 
0 0 0 0 

Саниране, закриване и рекултивиране на стари замърсявания 0 0 0 0 

Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и други територии от населените места, предназначени 

за обществено ползване 

44725.00 22204.00 20384.00 48770.00 

Източник: Община Никола Козлево 

 

Извършените разходи за 2014 г. относно „Чистотата и мерките за опазване на околната 

среда, сметосъбиране, сметоизвозване и други― са както следва: 

Таблица 33 Извършени разходи за 2014 г. по отношение мерки за опазване на ОС 

Разход Сума 

Обща издръжка - четири пъти месечно от населените места сметосъбиране и сметоизвозване, 

разход за депониране на 1 тон отпадъци от общинско предприятие „Регионално депо за неопасни 

отпадъци‖ гр. Шумен, кв. „Дивдядово‖, издръжка на специализирания автомобил за 

сметосъбиране и сметоизвозване 

55 937.00 лв. 

Възнаграждения, осигуровки, надбавки и др. на работниците обслужващи специализирания 

автомобил 

21 750.00 лв. 

Почистване на уличните платна 6 321 лв. 

Годишен членски внос към сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич― 1 420.00 лв. 

Общо 85 428.00 лв. 

Източник: Община Никола Козлево 
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Поносимият размер на средствата, които едно домакинство може да заплаща за управление 

на отпадъците годишно, е определен на база горецитираното изискване. Стойността се изчислява 

като поносимият размер на средствата за едно домакинство е разделен на средния брой членове на 

едно домакинство в страната. Резултатите от изчисленията показват, че средно за общините, 

предоставили информация, равнището на такса битови отпадъци е както следва: 

Таблица 34 Поносимост на такса битови отпадъци за населението в България 

Параметър 2009 2010 2011 2012 

Такса битови отпадъци, платена на 1 жител от домакинствата в 

извадката
19

 (лв./1 ж.) 17,92 19,31 21,15 22,18 

Среден годишен доход на домакинство (лв.) 9122 9023 9251 10244 

Среден размер на домакинство в България (бр. членове) 2,47 2,47 2,45 2,37 

Поносим размер на средствата, които 1 домакинство може да 

заплаща за управление на отпадъците годишно (на база 1% от 

средния доход на домакинствата), (лв.) 91,22 90,23 92,51 102,44 

Поносим размер на средствата, които 1 лице може да заплаща за 

управление на отпадъците годишно (на база 1% от средния доход 

на домакинствата), (лв.) 36,93 36,48 37,82 43,27 

Източник: Анкетно проучване, проведено за целите на разработването на НПУО 2014-2020 г., Национален 

статистически институт, собствени изчисления 

От таблицата става ясно, че към момента населението заплаща около 0,5% от дохода си за 

услуги, свързани с такса битови отпадъци. В същото време съществува значителна диференциация 

в доходите на домакинствата в регионален разрез, както и според критерия градско и селско 

население. Тази диференциация следва да се има предвид при решаването на бъдещото развитие 

на услугите, свързани с управление на отпадъците. 

Общински съвет - Никола Козлево е определил размера на такса битови отпадъци за 2014 г. 

в размер на 6,60 ‰ за физически лица и 9,00 ‰ за юридически лица. При среден годишен доход на 

едно лице в област Шумен – 4 333.00 лв за 2013 г., таксата е соцално поносима за населението. 

Отчитайки конкретните условия на община Никола Козлево, постъпващите средства при 

правилно и целенасочено използване могат да осигурят една нормална организация за 

задоволяване нуждите на населението от качествени комунално-битови услуги. 

Тенденция: 

Привличане на допълнителни инвестиции и подобряване качеството на предлаганите услуги 

на база публично-частно партньорство. 

Разходите за управление на отпадъците имат най-висок дял в общите разходи за опазване на 

околната среда в България, като този дял непрекъснато нараства през анализирания период (вж. 

следващата таблица). 

                                                                    
19

 2009 г. – 188 общини; 2010 г. – 193 общини, 2010 г. – 196 общини; 2011 г. – 197 общини 
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Таблица 35 Разходи за управление на отпадъците в контекста на разходите за опазване на 

околната среда в България 

Разходи 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Разходи за управление на отпадъците 

(хил.лв.) 
405 146 580 949 540 974 677 371 749 118 1 078 291 

 - в т.ч. инвестиции (хил.лв.) 115 509 180 383 119 307 241 997 166 455 145 055 

Разходи за опазване на околната среда 

(хил.лв.) 
1 197 422 1 700 329 1 280 563 1 273 777 1 438 165 1 693 583 

 - в т.ч. инвестиции (хил.лв.) 632 975 835 826 545 291 545 564 511 813 413 573 

Дял на разходите за управление на 

отпадъците в разходите за опазване на 

околната среда 

33,8% 34,2% 42,2% 53,2% 52,1% 63,7% 

Дял на инвестициите за управление на 

отпадъците в инвестициите за опазване 

на околната среда 

18,2% 21,6% 21,9% 44,4% 32,5% 35,1% 

Дял на инвестициите за управление на 

отпадъците в общите разходи за 

управление на отпадъците 

28,5% 31,0% 22,1% 35,7% 22,2% 13,5% 

Брутен вътрешен продукт (хил.лв.) 60 184 626 69 295 031 68 321 610 70 511 243 75 307 921 77 582 124 

Дял на разходите за управление на 

отпадъците в БВП 
0,67% 0,84% 0,79% 0,96% 0,99% 1,39% 

Динамика на общо разходите за 

управление на отпадъците (%, 

предх.год.=100) 

100,0% 143,4% 93,1% 125,2% 110,6% 143,9% 

Динамика на инвестициите за 

управление на отпадъците (%, 

предх.год.=100) 

100,0% 156,2% 66,1% 202,8% 68,8% 87,1% 

Динамика на БВП (%, предх.год.=100) 100,0% 115,1% 98,6% 103,2% 106,8% 103,0% 

Източник: НСИ 

Основните сектори, в които се извършват разходи по управлението на отпадъците са 

индустрията и публичния сектор (управление на битовите отпадъци от страна на общините). 

Сумарно на тях се падат 98-99% от общите разходи за управление на отпадъците в страната. В 

рамките на индустрията с най-голямо значение са т.нар. специализирани производители на еко 

услуги – организациите по оползотворяване на отпадъци, на които се падат средно около 70% от 

разходите по управление на отпадъците в рамките на индустрията. 
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Фигура 25 Структура на източниците на финансиране на оперативните разходи в 

управлението на отпадъците 

 

Източник: НСИ 

Фигура 26 Структура на източниците на финансиране на инвестициите в управлението на 

отпадъците 

 

Източник: НСИ 

Оперативните разходи в управлението на отпадъците се поделят между организациите по 

оползотворяване на отпадъците и общините (за управлението на битовите отпадъци).  

Основния източник за финансиране на инвестиционните разходи за управление на 

отпадъците са собствените средства на организациите по оползотворяване. Останалите средства се 

осигуряват от целеви средства по линия на републиканския бюджет, собствени средства на 

49,6% 48,8% 1,6%

50,5% 47,5% 2,0%

55,3% 42,7% 2,0%

58,3% 40,8% 0,9%
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Финансиране на оперативните разходи в 

управлението на отпадъците

Собствени средства Средства на общините Други

29,0% 27,8% 8,7% 12,5%
2,9%

19,0%

45,9% 5,2%
5,2%

2,9%
6,0%

34,6%

47,4% 4,9% 17,0% 3,4% 18,6% 8,6%

38,7% 12,1% 12,9% 12,6% 18,0% 0,8%4,8%
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Финансиране на инвестициите при управлението на 

отпадъците

Собств.с-ва С-ва на общините

С-ва от реп.бюджет и целеви субс. ПУДООС и др.нац.фондове

ОПОС Заеми от страната

Безвъзм. помощи от чужбина Заеми от чужбина

http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
http://www.stinkyinkshop.co.uk/blog/2011/12/14/printer-ink-brands-join-forces-for-singapore-recycling-project/
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общините и безвъзмездно финансиране (в периода 2008-2010 г. по програма ИСПА, а след това по 

линия на ОПОС и Оперативна програма ―Околна среда‖ 2014-2020 – приоритетна ос ―отпадъци‖).  

8.1.7. Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на 

отпадъците 

Включените в Програмата за управление на отпадъците мерки 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. Настоящата 

програма предвижда разширяване на обхвата на информационните дейности за обществеността и 

бизнеса.  

Важна предпоставка за постигане на заложената цел са и част от предприетите до момента 

мерки, като провеждането на ежегодни национални кампании за почистване от отпадъци чрез участие 

на доброволци от общината, включване в ежегодният конкурс за общини „За чиста околна среда‖, 

регулярните информационни кампании на организациите по оползотворяване.  

Програмата за подобряване информираността и участието на населението и бизнеса относно 

дейностите по управление на отпадъците има изключително значение за общото подобряване на 

управлението на отпадъците и на практика подпомага, всички останали Програми от ПУО 2014–2020 

г. чрез повдигане на съзнанието и използването на субективния фактор за подобряване резултатите от 

дейностите по управление на отпадъците.  

Същевременно редица мерки, включени в други програми от ПУО 2014-2020 г. също 

допринасят за постигането на целта за превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 

йерархията на управление на отпадъците. Мярка като публикуването на интернет страницата на 

общината на информация за местоположението, вида и условията за предаване на разделно събрани 

отпадъци от домакинствата и юридическите лица, провеждането на обучителни програми за бизнеса за 

предотвратяване на отпадъците и ефективното им използване като ресурс, създаване на интернет 

платформи за обмен на добри бизнес практики и др. са мерки, които са в тясната връзка с постигане на 

зададените цели.  

Понастоящем в уеб страницата на община Никола Козлево се съдържа достъп и 

информация за Общинския план за развитие на Н.Козлево 2014-2020; Програма за околната среда 

2014-2020; Програма за отпадъците; има препратка към Сдружение за Регионално управление на 

отпадъците‖, Добрич; линк кампания ―Да изчистим България за един ден‖; електронна пощенска 

кутия за сигнали, мнения и предложения, достъп до предварителни проекти на Наредби и 

програми за обществено обсъждане; покани до гражданите за участие в обществени обсъждания 

по въпросите на околната среда. 

8.1.8. Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъци 

За ефективното управление на отпадъците е необходимо изграждането на интегрирана 

интернет-базирана информационна система на модулен принцип, която да включва пълен набор на 
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информация, необходима както за изготвяне на анализи и прогнози, така и за проследяване на 

напредъка по изпълнението на ПУО 2014-2020 и Програмата за предотвратяване образуването на 

отпадъците (ППОО). В настоящата ПУО са заложени мерки в тази насока. Тази система ще бъде 

поддържана от ИАОС и ще бъде отворена в съответствие с изискванията на чл.48, ал.7 от ЗУО. За да се 

изгради системата в общината са необходими първо да се интегрират информационните системи на 

всички институции, които поддържат данни за управлението на отпадъците - МОСВ, ИАОС, НСИ, 

РИОСВ, и общата, както и премахване на конфиденциалността на информацията в НСИ.  

 С реализирането на Подпрограма 3, Мярка 8: Включване в националната система за онлайн 

отчитане от общините към РИОСВ/ИАОС на количествата битови отпадъци, постъпващи в депата 

и другите съоръжения за битови отпадъци, ще се систематизират наличните данни и включването им 

в бъдещата информационната система; ще се набират данни/информация за съоръженията за 

третиране на отпадъците (по кодове), която да е максимално пълна по отношение на съществуващите 

възможности за оползотворяване на отпадъците, която се обновява често (например един път 

месечно). Тази база данни ще позволи по-бърз мониторинг и навременно актуализиране на целите за 

управлението на отпадъците. 

8.2. Отчети и Прогнози 

Изпълнението на заложените цели и мерки в Общинския план за развитие на Никола 

Козлево за 2014 г. за Приоритет 4: ―Екологично развитие‖ са както следва: 

Специфична цел: Трайно подобряване на екологичното състояние на община Никола Козлево 

Мярка 1 Екологичен мониторинг – изграждане на непрекъснато следене на замърсяването на 

въздуха, водата и почвата – мярката все още не е реализирана. 

Мярка 2 Програмни мерки:  

2.1. Общинска програма за опазване на околната среда – изпълнена в началото на 2015 г. 

2.2. Реализиране на проект ―Подобряване качеството на питейната вода и намаляване вредното 

влияние на отпадните води в Н.Козлево – заложена е в областния план за развитие и 

предстои да бъде изпълнена. 

Мярка 3: Технически и технологични мерки: 

3.1. Депо за твърди битови отпадъци в община Нови пазар, съфинансирано от общ.Н.Козлево – 

разработване на инвестиционен проект, ОВОС, строителни дейности за изграждане на депото – 

отпаднала е необходимостта от тази мярка поради включването на община Н.Козлево в 

Регионално депо за управление на отпадъците, Добрич. 

3.2. Изграждане на площадки за разкомплектоване и временно съхранениние на излезли от 

употреба МПС – все още не е изпълнена. 

3.3. Въвеждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки – 

мярката се изпълнява поетапно. 
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3.4. Премахване на нерегламентираните сметища в общината – не е изпълнена поради липса на 

финансиране. 

3.5. Постоянно планово обновяване на техниката за сметосъбиране, сметоизвозване и 

специализирани съдове за отпадъци – изпълнява се поетапно. 

3.6. Изграждане на екопътеки и пътища до исторически обекти до защитената територия 

―Чубоклията‖ край с.Хърсово и до др. природни феномени – не е изпълнена поради липса на 

финансиране 

3.7. Полагане на грижи за складовете за пестициди и хербициди с оглед правилното им 

съхранение и обезвреждане – мярката е изпълнена. 

Мярка 4: Партньорство с бизнеса и гражданското общество 

4.1. Повишаване на познанията, културата и съзнанието на децата и населението по въпросите 

на опазването на околната среда и устойчивото развитие – изпълнена се с различни инициативи 

от страна на общината. 

4.2. Подобряване капацитета на стопанските сектори за управление на дейности, които 

въздействат върху околната среда чрез масово прилагане на доброволчески екологични схеми 

в индустриалния сектор - изпълнена се с различни инициативи от страна на общината.  

4.3. Привличане и повишаване участието на обществеността в процеса на вземане на решения 

и осигуряване на широк достъп до информация - изпълнена се с различни инициативи от 

страна на общината, като покани за обществено обсъждане за управлението на отпадъците 

Приоритет 5 – Укрепване на административния капацитет и развитие на нови професионални 

умения – изпълнява се поетапно. 

Специфична цел 2: Подобряване на организацията и качеството на предоставяните от общината 

административни услуги - изпълнява се поетапно. 

Мярка 1: Предоставяне на комплексни администравни услуги на гражданите и бизнеса и развитие 

на електронното управление - изпълнява се поетапно. 

Специфична цел 3: Засилване на партньорството и междуобщностното сътрудничество 

Мярка 2: Обучение на участниците и местните партньори за подпомагане на процесите на 

партньорство и управление на съвместни програми - изпълнява се при реализирането на различни 

проекти. 

Отчет: 

База: 1995 г. – Община Никола Козлево – жители 8 244 души – 0,724 кг отпадък/жител – общо 

количество за 1995 г. – 5 899 т.  

Отпадъци за 2014 г. – 36.651 т. общо извозени отпадъци от Булекопак.  

Количествата отпадъци от опаковки са общо 3 567 т, от които: 

 Пластмаса - 0,591 т;  
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 Хартия - 1,330 т;  

 Стъкло - 1,628 т и  

 Метали - 0,019 т.  

Таблица 36 Oтчет за степента на рециклиране на битовите отпадъци в % 

Метод 4 Степен на рециклиране на битовите отпадъци % 

    

Само отпадъци от 

домакинствата и подобни 

източници 

ОБЩО 

(образувани) 

ОБЩО количество на 

отпадъците, предадени за 

рециклиране 

Степен на 

рециклиране 

Отпадъци t/2014 t/2014 t/2014 

Отпадъци от опаковки 3.567 3.567 9.73% 

Строителни отпадъци 29.600* 0 0% 

Биоразградими отпадъци 34.002 0 0% 

ОБЩО рециклирани 

отпадъци 
3.567 3.567 9.73% 

* количеството строителни отпадъци се отнася за първата половина на 2015 г. Няма данни от предходен период. 

Прогноза: 

Прогнозата за количествата отпадъци от община Никола Козлево се базира на количествата 

предоставени от „Булекопак― АД за събраните количества през 2014 г. и данните за морфологията 

на отпадъците от „АЛАРА 2000― ООД. 

Таблица 37 Прогноза за населението на Община Никола Козлево, брой 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Община Никола Козлево 5900 5920 5940 5970 6000 6050 6100 

Източник: ОПР 2014-2020, Никола Козлево 

Таблица 38 Количества разделно събрани отпадъци от системи за разделно събиране  

(полезна фракция), тона 
Отпадъци/ 

Година 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Хартия 1110,53 1114,29 1118,05 1123,70 1129,35 1138,76 1148,17 

Картон 806,32 809,06 811,79 815,89 819,99 826,82 833,65 

Пластмаси 7872,63 7899,32 7926,01 7966,04 8006,07 8072,79 8139,50 

Стъкло 2558,24 2566,91 2575,58 2588,59 2601,60 2623,28 2644,96 

Метали 2085,44 2092,51 2099,58 2110,18 2120,79 2138,46 2156,13 

Общо 14433,16 14482,09 14531,02 14604,40 14677,79 14800,11 14922,42 

 Домашното компостиране се предвижда от 2016 г. 

Таблица 39 Домашно компостиране 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Градински отпадъци - тона 5450,00 5468,48 5486,95 5514,66 5542,38 5588,56 5634,75 

Компостери - брой с натрупване - - 10 30 100 200 300 
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Разделно събираните зелени и биоотпадъци за компостиране и анаеробно разграждане 

също се предвижда от 2016 г. 

Таблица 40 Разделно събрани зелени и биоотпадъци за компостиране и анаеробно 

разграждане (тона) 

Отпадъци/Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

хранителни 8074,22 8101,59 8128,96 8170,01 8211,07 8279,49 8347,92 

градински 5450,00 5468,48 5486,95 5514,66 5542,38 5588,56 5634,75 

общо 13524,22 13570,06 13615,91 13684,68 13753,44 13868,06 13982,67 

в резултат 

компост     6808 6842 6877 6934 6991 

 
Таблица 41 Смесени битови отпадъци, предназначени за третиране в МБТ инсталации 

(тона) 

Отпадъци/Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Хранителни отпадъци 8074,22 8101,59 8128,96 8170,01 8211,07 8279,49 8347,92 

Хартия 1110,53 1114,29 1118,05 1123,70 1129,35 1138,76 1148,17 

Картон 806,32 809,06 811,79 815,89 819,99 826,82 833,65 

Пластмаси 7872,63 7899,32 7926,01 7966,04 8006,07 8072,79 8139,50 

Текстил 1817,89 1824,05 1830,21 1839,46 1848,70 1864,11 1879,51 

Гума 656,05 658,28 660,50 663,84 667,17 672,73 678,29 

Кожа 201,58 202,26 202,95 203,97 205,00 206,71 208,41 

Зелени отпадъци 5450,00 5468,48 5486,95 5514,66 5542,38 5588,56 5634,75 

Дървесни отпадъци 1209,48 1213,58 1217,68 1223,83 1229,98 1240,23 1250,48 

Стъкло 2558,24 2566,91 2575,58 2588,59 2601,60 2623,28 2644,96 

Метали 2085,44 2092,51 2099,58 2110,18 2120,79 2138,46 2156,13 

Инертни 1883,86 1890,25 1896,63 1906,21 1915,79 1931,76 1947,72 

Eлектронно оборудване 571,76 573,69 575,63 578,54 581,45 586,29 591,14 

Опасни отпадъци 131,94 132,39 132,84 133,51 134,18 135,30 136,42 

Други 2221,05 2228,58 2236,11 2247,40 2258,70 2277,52 2296,34 

Общо 36651,00 36775,24 36899,48 37085,84 37272,20 37582,81 37893,41 

 

8.3. Приложения 

8.3.1. Използвана литература 

 Web site на Министерство на околната среда и водите;  

 Изпълнителна агенция по околна среда;  

 Доклад за състоянието на околната среда, РИОСВ, Шумен; 

 Национален статистически институт;  

 Евростат; 

 Попълнен Въпросник за необходимата информация от Общинска администрация Никола 

Козлево за разработване на Програма за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.; 
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 Национална програма за развитие: България 2020; 

 Европа 2020: Национална програма за реформи, актуализация 2013 г.; 

 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.; 

 Национален стратегически план за поетапно намаляване количествата на биоразградимите 

отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.; 

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване 

на територията на Р.България за периода 2011-2020 г.; 

 Национален план за управление на утайките от ПСОВ до 2020г. /проект/; 

 Трети национален план за изменение на климата 2013 – 2020 г.; 

 Национален план за управление на отпадъците 2014-2020, 2014 г.; 

 Методически указания за разработване на Общински програми за управление на 

отпадъците, утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на министъра на околната среда 

и водите; 

 Ръководство за разработване на програма за предотвратяване образуването на отпадъци, 

Европейска комисия по околна среда, 2006 г.; 

 Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.―; 

 Доклад за административния капацитет на местно ниво за подготовка и изпълнение на 

екологични проекти и програми; 

 Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, 2012 г.; 

 НАРЕДБА № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците; 

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъците;  

 Ръководство за управление на биоотпадъците в България, 2011 г.; 

 Национален план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки 2012-2014 г., 

Агенция за обществени поръчки; 

 Предотвратяване на образуването на отпадъци – най-добри практики, Европейска комисия, 

генерална дирекция „Околна среда‖ EC – Environment, Waste prevention – Best practices; 

 Ръководство за зелени обществени поръчки „Купувайте екологосъобразно!‖, второ издание, 

Европейска комисия; 

 Ръководство за разработване на програми за предотвратяване на образуването на отпадъци, 

Европейска комисия, Генерална дирекция „Околна среда‖, октомври 2012 г.; 

 Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Никола 

Козлево, 2014 г.; 

 Техническа оценка за обосновка на приложимите условия в Комплексното разрешително за 

―Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола 
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Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик―, с. Стожер, община 

Добричка, област Добрич, № 433-Н0/2012г., съгласно чл.8, ал. 1 и 2 от Наредба за 

условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС 

№238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009 г.; 

 Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 г.; 

 Общински план за развитие на община Никола Козлево 2014-2020 г.; 

 Национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители в 

Република България, 2012-2020 г.; 

 Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Никола Козлево; 

 Наредба за реда и условията за ползване временно на части от тротоари и улични платна и 

свободни обществени площи за строителни площадки на територията на община Никола 

Козлево; 

 Наредба за опазването на околната среда на територията на Община Никола Козлево; 

 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Никола 

Козлево; 

 Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и 

зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от 

техническата инфраструктура на територията на Община Никола Козлево; 

 Наредба № 3 от 28.01.2008 г. За определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Никола Козлево; 

 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или 

премахване на строежи или части от тях на територията на Община Никола Козлево; 

 Решение № 94 от Протокол 11/30.10.2014 г. на Общинският съвет, Никола Козлево за 

съгласие Община Никола Козлево да вземе участие в регионално сдружение на град 

Добрич, общини Добричка, Балчик, Ген. Тошево, Шабла, Каварна, Тервел и Крушари за 

изграждане на регионално депо за ТБО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/naredba%20red%20i%20uslovia.pdf
http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/naredba%20red%20i%20uslovia.pdf
http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/naredba%20red%20i%20uslovia.pdf
http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/naredbaokolna.pdf
http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/naredbazeleni.pdf
http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/naredbazeleni.pdf
http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/obsnaredbi/toreni_obshtinski_tereni_VENEC.pdf
http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/obsnaredbi/toreni_obshtinski_tereni_VENEC.pdf
http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/obsnaredbi/toreni_obshtinski_tereni_VENEC.pdf
http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/obsnaredbi/toreni_obshtinski_tereni_VENEC.pdf
http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/5naredba.pdf
http://nikolakozlevo.bg/raw/uploads/5naredba.pdf
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8.3.2. Обобщена правна рамка за управление на отпадъците 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА 

УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година 

относно превози на отпадъци 

Регламент (ЕС) № 1103/2010 на Комисията от 29 ноември 2010 година относно установяване на 

правила по отношение на етикетирането на капацитета на преносими вторични (презаредими) 

батерии и автомобилни батерии и акумулатори съгласно Директива 2006/66/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета 

Регламент (ЕС) № 333/2011 на Съвета от 31 март 2011 година за установяване на критерии за това 

кога определени типове скрап престават да бъдат отпадъци по Директива 2008/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

Регламент (ЕС) № 493/2012 на Комисията от 11 юни 2012 година за определяне, в съответствие с 

Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на подробни правила за 

изчисляване на ефективността на рециклирането на процесите на рециклиране на отпадъчни 

батерии и акумулатори 

Регламент (ЕС) № 1179/2012 на Комисията от 10 декември 2012 година за установяване на 

критерии, определящи кога стъклени трошки престават да бъдат отпадък по Директива 

2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

Регламент (ЕС) № 715/2013 на Комисията от 25 юли 2013 година за установяване на критерии, 

определящи кога меден скрап престава да бъде отпадък съгласно Директива 2008/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година 

относно рециклирането на кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 

2009/16/ЕО 

Директива 2013/56/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение 

на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно батерии и акумулатори 

и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на пускането на пазара на преносими батерии 

и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване в електрически инструменти 

без захранващ шнур, както и на клетъчни батерии с ниско живачно съдържание и за отмяна на 

Решение 2009/603/ЕО на Комисията 

Директива 2013/28/ЕС на Комисията от 17 май 2013 г. за изменение на приложение II към 

Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба 

превозни средства 

Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно 

отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) 

Директива 2011/97/ЕС на Съвета от 5 декември 2011 година за изменение на Директива 

1999/31/ЕС по отношение на специфичните критерии за съхранение на метален живак, считан за 

отпадък 

Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно 

емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) 

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно 

отпадъците и за отмяна на определени директиви  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1013:20120308:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1013:20120308:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:313:0003:0007:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:313:0003:0007:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:313:0003:0007:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:313:0003:0007:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0002:0011:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0002:0011:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0002:0011:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:151:0009:0021:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:151:0009:0021:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:151:0009:0021:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:151:0009:0021:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:337:0031:0036:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:337:0031:0036:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:337:0031:0036:BG:PDF
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/EU%20Legislation/EoW_Copper.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/EU%20Legislation/EoW_Copper.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/EU%20Legislation/EoW_Copper.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/EU%20Legislation/Ship_recycling_Reg.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/EU%20Legislation/Ship_recycling_Reg.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/EU%20Legislation/Ship_recycling_Reg.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:329:0005:0009:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:329:0005:0009:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:329:0005:0009:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:329:0005:0009:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:329:0005:0009:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:329:0005:0009:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:135:0014:0018:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:135:0014:0018:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:135:0014:0018:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:328:0049:0052:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:328:0049:0052:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:328:0049:0052:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2010L0075:20110106:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2010L0075:20110106:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:BG:PDF
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Директива 2006/66/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно 

батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 

91/157/ЕИО  

Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането на отпадъци 

Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година 

относно излезлите от употреба превозни средства 

Директива 2002/96/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 година относно 

отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) 

Директива 96/59/EО на Съвета от 16 септември 1996 година за обезвреждането на полихлорирани 

бифенили 

Директива 86/278/EИО на Съвета от 12 юни 1986 година за опазване на околната среда, и по-

специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието 

Решение на Комисията от 18 декември 2014 година за изменение на Решение 2000/532/ЕО, 

отнасящо се за списъка на отпадъците съгласно Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета 

Решение за изпълнение на Комисията от 6 декември 2013 година за установяване на формат за 

нотифицирането на информацията относно приемането и съществените изменения на плановете за 

управление на отпадъците и програмите за предотвратяване на образуването на отпадъци 

Решение на Комисията от 18 ноември 2011 година за установяване на правила и изчислителни 

методи за проверка на съответствието с целите, зададени в член 11, параграф 2 от Директива 

2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

Решение на Комисията от 3 май 2000 година за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на 

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

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

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

опасните отпадъци 

Решение на Комисията от 17 ноември 2000 година относно въпросника към докладите на 

държавите-членки за прилагането на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци 

Решение на Съвета от 19 декември 2002 година за определяне на критерии и процедури за 

приемане на отпадъци на депа съгласно член 16 и приложение II към Директива 1999/31/ЕО 

Решение на Комисията от 28 януари 1997 година за установяване на идентификационна система за 

опаковъчните материали съгласно Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

относно опаковките и отпадъците от опаковки 

Решение на Комисията от 22 март 2005 година за установяване на формати, свързани със 

системата от база данни съгласно Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

относно опаковките и отпадъците от опаковки 

Решение на Комисията от 24 март 2009 година за установяване на условията на дерогация за 

пластмасови каси и пластмасови палети по отношение на нивата на концентрация на тежки 

метали, определени в Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 

опаковките и отпадъците от опаковки 

Решение на Комисията от 19 февруари 2001 година за определяне на условията за дерогация на 

стъклен амбалаж по отношение на нивата на концентрация на тежки метали, определени в 

Директива 94/62/ЕО относно опаковки и отпадъци от опаковки 

Решение на Комисията от 28 юни 2001 година относно публикуването на справочни данни за 

стандарти EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 и EN 13432:2000 в 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0066:20081205:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0066:20081205:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0066:20081205:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0031:20081211:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0053:20110420:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0053:20110420:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0096:20101201:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0096:20101201:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996L0059:20090807:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996L0059:20090807:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1986L0278:20090420:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1986L0278:20090420:BG:PDF
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/EU%20Legislation/Decision_18.12.2014.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/EU%20Legislation/Decision_18.12.2014.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/EU%20Legislation/Decision_18.12.2014.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/EU%20Legislation/Reshenie_2013727_06_12_13.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/EU%20Legislation/Reshenie_2013727_06_12_13.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/EU%20Legislation/Reshenie_2013727_06_12_13.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:310:0011:0016:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:310:0011:0016:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:310:0011:0016:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000D0532:20020101:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000D0532:20020101:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000D0532:20020101:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000D0532:20020101:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000D0532:20020101:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:06:32000D0738:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:06:32000D0738:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:09:32003D0033:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:09:32003D0033:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:03:31997D0129:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:03:31997D0129:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:03:31997D0129:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:49:32005D0270:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:49:32005D0270:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:49:32005D0270:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:079:0044:0046:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:079:0044:0046:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:079:0044:0046:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:079:0044:0046:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0171:20060512:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0171:20060512:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0171:20060512:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:31:32001D0524:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:31:32001D0524:BG:PDF
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Официален вестник на Европейските общности във връзка с Директива 94/62/ЕО относно 

опаковките и отпадъците от опаковки 

Решение на Комисията от 1 април 2005 година за установяване на подробни правила за 

мониторинг на целите, определени по отношение на повторно използване/възстановяване и 

повторно използване/рециклиране в Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета 

относно излезлите от употреба превозни средства 

Решение на Комисията от 11 март 2004 година относно въпросника за докладите на държавите-

членки за изпълнението на Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 

отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) 

Решение на Комисията от 3 май 2005 година относно установяване на правила за контрол на 

съответствието в държавите-членки и въвеждане на формати за данни за целите на Директива 

2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за отпадъци от електрическо и електронно 

оборудване 

Решение на Комисията от 29 септември 2008 година за установяване съгласно Директива 

2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на обща методология за изчисляване на 

годишните продажби на преносими батерии и акумулатори на крайни потребители 

Решение на Комисията от 5 август 2009 година относно установяване на изисквания за 

регистриране на производители на батерии и акумулатори в съответствие с Директива 2006/66/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета 

Решение на Комисията от 25 ноември 2009 година за въвеждане на въпросник за докладите на 

държавите-членки за изпълнението на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори 

 

НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.) 

Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г.) 

Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничния превоз на опасни 

отпадъци и тяхното третиране 

Нaредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на 

отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г.) 

Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 

27.12.2013 г.) 

Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 г. (Oбн. ДВ, 

бр. 107 от 13.12.2013 г.) 

Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 92 от 

22.10.2013 г.) 

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 

13.11.2012 г.) 

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци 

(приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.) 

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм. и доп., бр. 

76/30.08.2013 г.) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:31:32001D0524:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:31:32001D0524:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:13:32005D0293:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:13:32005D0293:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:13:32005D0293:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:13:32005D0293:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:10:32004D0249:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:10:32004D0249:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:10:32004D0249:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:14:32005D0369:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:14:32005D0369:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:14:32005D0369:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:14:32005D0369:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:262:0039:0039:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:262:0039:0039:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:262:0039:0039:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:206:0013:0015:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:206:0013:0015:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:206:0013:0015:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0056:0058:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0056:0058:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0056:0058:BG:PDF
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/ZOOS.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/Basel_Convention.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/Basel_Convention.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/NAREDBA_1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/NAREDBA_1_ot_09.02.2015_g._za_iziskvaniqta_kam_dejnostite_po_sabirane_i_tretirane_na_otpadacite_na_teritoriqta_na_lechebnite_i_zdravnite_zavedeniq.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_7_ot_19.12.2013_g._za_reda_i_nachina_za_izchislqvane_i_opredelqne_razmera_na_obezpecheniqta_i_otchisleniqta_iziskvani_pri_deponirane_na_otpadaci.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_7_ot_19.12.2013_g._za_reda_i_nachina_za_izchislqvane_i_opredelqne_razmera_na_obezpecheniqta_i_otchisleniqta_iziskvani_pri_deponirane_na_otpadaci.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Biowaste/Biowaste_ordinances/SepColOrd-State_Gazette.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Biowaste/Biowaste_ordinances/CompOrd-State_Gazette.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/cdw/NAREDBA_CDW.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/cdw/NAREDBA_CDW.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_tretirane_POO.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_za_opakovkite.pdf
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Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид (обн. ДВ, бр. 

49/04.06.2013 г.) 

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната 

среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.) 

Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за 

изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г.) 

Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 

съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, 

министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и 

министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.) 

Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Издадена от 

министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.) 

Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 

20.06.2014 г.) 

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 

г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила 

от 1.11.2013 г.) 

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез 

употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 

23.12.2004 г.). 

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (приета с ПМС 

№ 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.) 

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 

г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.) 

Наредба № 3 от 05.08.2014 г. за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, 

съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и 

транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (издадена от министъра на 

околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 70 от 22.08.2014 г.) 

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 

13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) 

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след 

употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (приета с ПМС № 120 от 

30.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г., изм. и доп., бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от 

20.01.2009 г., изм., бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 69 от 3.09.2010 г., изм., бр. 85 от 29.10.2010 г., в сила 

от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 29 от 8.04.2011 г., бр. 47 от 22.06.2012 г., в сила от 22.06.2012 г., 

изм., бр. 75 от 2.10.2012 г., в сила от 1.10.2012 г.; изм. с Решение № 9028 от 22.06.2012 г. на ВАС 

на РБ - бр. 87 от 9.11.2012 г., изм., бр. 76 от 30.08.2013 г., в сила от 30.08.2013 г., бр. 100 от 

19.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) 

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.) 

Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна 

застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на 

отпадъци (Приета с ПМС № 195 от 10.07.2014 г., обн., ДВ, бр. 59 от 18.07.2014 г.) 

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_TiO2.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_No2_2014_za_klasifikacia_na_otpadacite.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_4_2013_izgaryane_otpadaci.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_4_2013_izgaryane_otpadaci.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_4_2013_izgaryane_otpadaci.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_7_ploshtadki.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_7_ploshtadki.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_6_depa.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_6_depa.pdf
http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/Naredba_MPS.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/Naredba_MPS.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/Naredba_MPS.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_utaiki.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_utaiki.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_za_BA_i_za_NUBA.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_za_otrabotenite_masla_i_otpadycnite_neftoprodukti.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_No_3_2014_PCB.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_No_3_2014_PCB.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_No_3_2014_PCB.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_za_izlqzloto_ot_upotreba_elektrichesko_i_elektronno_oborudvane.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_za_opredelqne_na_reda_i_razmera_za_zaplasane_na_produktova_taksa.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_za_opredelqne_na_reda_i_razmera_za_zaplasane_na_produktova_taksa.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_NITIUG.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_bankova_garancia.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_bankova_garancia.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_bankova_garancia.rtf
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ИЗГАРЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

Национално законодателство 

Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за 

изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г.) 

Законодателство на Европейския съюз 

Директива 2000/76/EО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 година относно 

изгарянето на отпадъците  

 

ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

Национално законодателство 

Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 

съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, 

министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и 

министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.) 

Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (издадена от министъра 

на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.) 

Наредба № 14 от 15.11.2010 г. за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и 

разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на 

площадките на депата за отпадъци(обн., ДВ, бр. 93 от 26.11.2010 г.) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 на МС от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за 

изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните 

съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа 

за битови отпадъци (обн., ДВ, бр. 68 от 25.08.2009 г.) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 на МС от 16.09.2010 г. за определяне на размера и реда за 

отчисленията по чл. 71е от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г.)  

 

Законодателство на Европейския съюз 

Директива 2011/97/ЕС на Съвета от 5 декември 2011 година за изменение на Директива 

1999/31/ЕС по отношение на специфичните критерии за съхранение на метален живак, считан за 

отпадък 

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно 

отпадъците и за отмяна на определени директиви (Текст от значение за ЕИП)  

Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането на отпадъци  

Третиране и транспортиране на опасни отпадъци: 

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци 

(приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.) 

Изисквания към площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци 

Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 

съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, 

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_4_2013_izgaryane_otpadaci.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_4_2013_izgaryane_otpadaci.doc
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0076:20081211:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0076:20081211:BG:PDF
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_7_ploshtadki.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_7_ploshtadki.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_6_depa.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_6_depa.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_14.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_14.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_14.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Postanovlenia/PMS_209.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Postanovlenia/PMS_209.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Postanovlenia/PMS_209.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Postanovlenia/PMS_209.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Postanovlenia/PMS_207.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Postanovlenia/PMS_207.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:328:0049:0052:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:328:0049:0052:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:328:0049:0052:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0031:20081211:BG:PDF
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_tretirane_POO.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_7_ploshtadki.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_7_ploshtadki.pdf
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министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и 

министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. ) 

Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (издадена от министъра 

на околната среда и водите , обн., ДВ, бр. 83 от 24.09.2004 г.) 

 

ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ 

Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година 

относно превози на отпадъци 

Регламент (ЕС) № 1234/2014 на Комисията от 18 ноември 2014 година за изменение на 

приложения IIIБ, V и VIII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на 

Съвета относно превози на отпадъция парламент и на Съвета относно превози на отпадъци 

Регламент (ЕС) № 660/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци 

Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията от 29 ноември 2007 година относно износа за 

оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 

1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР 

относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага 

Регламент (ЕС) № 733/2014 на Комисията от 24 юни 2104 година за изменение на Регламент (ЕО) 

№ 1418/2007 относно износа за оползотворяване на някои отпадъци в някои страни, които не са 

членки на ОИСР (не е включен в консолидираната версия) 

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

Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна 

застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на 

отпадъци (Приета с ПМС № 195 от 10.07.2014 г., обн., ДВ, бр. 59 от 18.07.2014 г.) 

Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничния превоз на опасни 

отпадъци и тяхното третиране 

Заповед на основание чл. 100, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за митническите 

учреждения, през които да се осъществява въвеждане и напускане на митническата територия на 

Република България на пратки, съдържащи отпадъци  

 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

Състояние на регионалните системи за управление на отпадъците към м.март 2013 г. 

Заповед за определяне на метода за изчисляване на изпълнението на целите по чл.31, ал.1, т.1 от 

Закона за управление на отпадъците за 2013 г. 

Със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. е утвърдена „Методика за определяне на морфологичния 

състав на битовите отпадъци― 

Списък на регионалните сдружения за управление на отпадъците в Р.България  

Специфични отпадъчни потоци. Масово разпространени отрадъци: 

 

 

 

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_8_depa.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_8_depa.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1013-20130410&qid=1417520358493&from=BG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1013-20130410&qid=1417520358493&from=BG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1234&from=BG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1234&from=BG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1234&from=BG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0660&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0660&rid=1
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Transgranichen_prevoz/Regulation_1418_2007.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Transgranichen_prevoz/Regulation_1418_2007.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Transgranichen_prevoz/Regulation_1418_2007.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Transgranichen_prevoz/Regulation_1418_2007.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Transgranichen_prevoz/Regulation_733_2014.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Transgranichen_prevoz/Regulation_733_2014.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Transgranichen_prevoz/Regulation_733_2014.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_bankova_garancia.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_bankova_garancia.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_bankova_garancia.rtf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/Basel_Convention.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/Basel_Convention.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Transgranichen_prevoz/Zapoved_ZMF8-1.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Transgranichen_prevoz/Zapoved_ZMF8-1.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Transgranichen_prevoz/Zapoved_ZMF8-1.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Municipal_Waste/informaciya_mart2013.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Municipal_Waste/Zapoved_celi_2013.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Municipal_Waste/Zapoved_celi_2013.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/regioni_55.pdf
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ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ 

Национално законодателство 

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

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн. ДВ, бр.85/06.11.2012 г., изм. и доп., бр. 

76/30.08.2013 г.) 

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след 

употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (приета с ПМС № 120 от 30 

май 2008 г., обн. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008 г.) 

Наредба № 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и 

министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г. 

Законодателство на Европейския съюз 

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно 

отпадъците и за отмяна на определени директиви (Текст от значение за ЕИП) 

Директива 94/62/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно 

опаковките и отпадъците от опаковки    

 

ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС 

Национално законодателство 

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 

г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила 

от 1.11.2013 г.) 

Методика за установяване на подробни правила за мониторинг на целите, определени по 

отношение на повторно използване и оползотворяване и повторно използване и рециклиране в 

Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба 

превозни средства  

Законодателство на Европейския съюз 

Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година 

относно излезлите от употреба превозни средства 

 

ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ 

Национално законодателство 

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 

г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила 

от 1.11.2013 г.) 

Методика за установяване на подробни правила за мониторинг на целите, определени по 

отношение на повторно използване и оползотворяване и повторно използване и рециклиране в 

Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба 

превозни средства  

Законодателство на Европейския съюз 

Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година 

относно излезлите от употреба превозни средства 

 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_za_opakovkite.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_prod_taksi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_prod_taksi.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_3_classification.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0062:20090420:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0062:20090420:BG:PDF
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/Naredba_MPS.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/Naredba_MPS.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/Naredba_MPS.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/MPS/Metodika_IUMPS.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/MPS/Metodika_IUMPS.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/MPS/Metodika_IUMPS.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/MPS/Metodika_IUMPS.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0053:20110420:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0053:20110420:BG:PDF
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/Naredba_MPS.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/Naredba_MPS.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/Naredba_MPS.rtf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/MPS/Metodika_IUMPS.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/MPS/Metodika_IUMPS.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/MPS/Metodika_IUMPS.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/MPS/Metodika_IUMPS.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0053:20110420:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0053:20110420:BG:PDF
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НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ 

Национално законодателство 

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (приета с ПМС 

№ 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.) 

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след 

употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (приета с ПМС № 120 от 30 

май 2008 г., обн. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008 г.) 

Законодателство на Европейския съюз 

Директива 2013/56/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение 

на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно батерии и акумулатори 

и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на пускането на пазара на преносими батерии 

и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване в електрически инструменти 

без захранващ шнур, както и на клетъчни батерии с ниско живачно съдържание и за отмяна на 

Решение 2009/603/ЕО на Комисията 

Директива 2006/66/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно 

батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 

91/157/ЕИО  

Регламенти 

Регламент (ЕС) № 1103/2010 на Комисията от 29 ноември 2010 година относно установяване на 

правила по отношение на етикетирането на капацитета на преносими вторични (презаредими) 

батерии и автомобилни батерии и акумулатори съгласно Директива 2006/66/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета 

Регламент (ЕС) № 493/2012 на Комисията от 11 юни 2012 година за определяне, в съответствие с 

Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на подробни правила за 

изчисляване на ефективността на рециклирането на процесите на рециклиране на отпадъчни 

батерии и акумулатори 

 

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ 

Национално законодателство 

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 

г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.) 

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след 

употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (приета с ПМС № 120 от 30 

май 2008 г., обн. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008 г.) 

Законодателство на Европейския съюз 

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно 

отпадъците и за отмяна на определени директиви 

 

ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ И ТЕРФЕНИЛИ 

Наредба № 3 от 05.08.2014 г. за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, 

съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и 

транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (издадена от министъра на 

околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 70 от 22.08.2014 г.) 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_BA.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_BA.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_za_opredelqne_na_reda_i_razmera_za_zaplasane_na_produktova_taksa.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_za_opredelqne_na_reda_i_razmera_za_zaplasane_na_produktova_taksa.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:329:0005:0009:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:329:0005:0009:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:329:0005:0009:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:329:0005:0009:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:329:0005:0009:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:329:0005:0009:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0066:20081205:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0066:20081205:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0066:20081205:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:313:0003:0007:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:313:0003:0007:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:313:0003:0007:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:313:0003:0007:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:151:0009:0021:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:151:0009:0021:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:151:0009:0021:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:151:0009:0021:BG:PDF
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_za_otrabotenite_masla_i_otpadycnite_neftoprodukti.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_za_opredelqne_na_reda_i_razmera_za_zaplasane_na_produktova_taksa.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_za_opredelqne_na_reda_i_razmera_za_zaplasane_na_produktova_taksa.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:BG:PDF
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_No_3_2014_PCB.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_No_3_2014_PCB.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_No_3_2014_PCB.pdf
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Най-често задавани въпроси по изпълнение на изискванията на Наредба за изискванията за реда и 

начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и 

почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи 

полихлорирани бифенили  

Ръководство за Инвентаризация, маркиране и управление на оборудване, съдържащо 

полихлорирани бифенили (ПХБ)  

 

БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ 

Tехнически насоки за екологосъобразно управление на биомедицинските и медицинските 

отпадъци разработено по програма на Обединените наци. 

 

УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ 

Национално законодателство 

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

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез 

употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 

23.12.2004 г.). 

Наредба № 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и 

министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г. ) 

Законодателство на Европейския съюз 

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно 

отпадъците и за отмяна на определени директиви  

Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането на отпадъци 

Директива 86/278/EИО на Съвета от 12 юни 1986 година за опазване на околната среда, и по-

специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието 

 

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

Национално законодателство 

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

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали, (приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 

13.11.2012 г.) 

Наредба № 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и 

министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г. ) 

Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 

съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, 

министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и 

министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. ) 

Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (издадена от министъра 

на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.) 

Законодателство на Европейския съюз 

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/PCB/PSBs_vuprosi_i_otgovori_last.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/PCB/PSBs_vuprosi_i_otgovori_last.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/PCB/PSBs_vuprosi_i_otgovori_last.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/PCB/PSBs_vuprosi_i_otgovori_last.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/PCB/PCBs_Manual_June%202006.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/PCB/PCBs_Manual_June%202006.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Bolnichni%20otpadaci/rakovodstvo_UNEP_medicalWaste.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Bolnichni%20otpadaci/rakovodstvo_UNEP_medicalWaste.doc
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_utaiki.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_utaiki.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_3_classification.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0031:20081211:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1986L0278:20090420:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1986L0278:20090420:BG:PDF
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/cdw/NAREDBA_CDW.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/cdw/NAREDBA_CDW.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_3_classification.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_7_ploshtadki.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_7_ploshtadki.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_6_ot_27082013_g_za_usloviqta_i_iziskvaniqta_za_izgrajdane_i_eksploataciq_na_depa_i_na_drugi_-1.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/NAREDBA_6_ot_27082013_g_za_usloviqta_i_iziskvaniqta_za_izgrajdane_i_eksploataciq_na_depa_i_na_drugi_-1.pdf
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Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно 

отпадъците и за отмяна на определени директиви  

 

БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ 

Национално законодателство 

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

Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 г. (Oбн. ДВ, 

бр. 107 от 13.12.2013 г.) 

Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 92 от 

22.10.2013 г.) 

Законодателство на Европейския съюз 

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно 

отпадъците и за отмяна на определени директиви  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:BG:PDF
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Biowaste/Biowaste_ordinances/SepColOrd-State_Gazette.pdf
http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Biowaste/Biowaste_ordinances/CompOrd-State_Gazette.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:BG:PDF

