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1. ВЪВЕДЕНИЕ. 

Настоящата „Програма за управление на отпадъците на община Сатовча за периода 
2017-2020 год.“ (или Общинска програма за управление на отпадъците /ОПУО/) е 
изготвена на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (обн. 
ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 год.) и в съответствие със структурата, целите и предвижданията 
на Националния план за управление на отпадъците (приет с Решение №831/22.12.2014 
год. на Министерски съвет /МС/) и „Методически указания за разработване на общински 
програми за управление на отпадъците“, утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015 
год. на Министъра на околната среда и водите. 

Тя се изготвя и във връзка със следните настъпили промени: 

 изтичане периода на действие на съществуващата „Програма за управление на 
дейностите по отпадъци на община Сатовча 2014-2017 год.“; 

 промени в законодателството по управление на отпадъците – приет през м. 
декември 2014 год. нов Четвърти национален план за управление на отпадъците 
2014-2020 год., който, заедно с отделните програми към него, подпомагат 
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. 

Мерките предвидени в настоящата Програма имат за цел да очертаят действията, които 
община Сатовча ще предприеме, за да приложи нововъведените законодателни 
изисквания. Предложени са както законодателни промени в общинската нормативна 
уредба, така и необходимите административни, технически и финансови мерки за 
осигуряване на практическото им прилагане и упражняването на дейности за контрол и 
мониторинг на изпълнението. 

Чрез Програмата е заложено постигането на три основни цели: 

 да се гарантира, че управление на отпадъците в Общината е осигурено чрез 
ефективна законодателна база, за да се отговори на европейските и националните 
изискванията за управление на отпадъците; 

 да се изгради административна структура, способна да отговори на новите 
предизвикателства; 

 да се очертае рамката за поетапното въвеждане на модерна, интегрирана система 
за управление на отпадъците, включваща съвременни практики за събиране на 
отпадъци, както и подходящи съоръжения за третиране, осигуряващи прилагането 
на йерархията за управление на отпадъците. 

При разработване на ОПУО Сатовча са взети предвид европейското и национално 
законодателство в областта на управление на отпадъците, отчетено е обстоятелството, че 
община Сатовча е член на Регионалното сдружение за управление на отпадъците–Доспат, 
в което се включват общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница. Въз основа на 
това са определени целите и мерките за достигане на целите на програмата за периода 
2017-2020 год. 

ОПУО Сатовча се явява неразделна част от Общинската програма за околна среда, 
съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗУО и е разработена за период, който съвпада с периода на 
действие на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 год. 

ОПУО Сатовча се явява инструмент за прилагане на законодателството по управление на 
отпадъците и постигане на заложените цели на местно ниво с цел постигане на заложените 
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цели на национално ниво и на ниво Европейски съюз /ЕС/. 

ОПУО Сатовча обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на органите 
на местното самоуправление и местната администрация и необходимите мерки за 
изпълнение на задълженията на кмета на Общината съгласно Глава втора, раздел III на 
ЗУО, свързани с управлението на отпадъците, което има за цел да се предотврати или 
намали вредното им въздействие върху човешкото здраве чрез предотвратяване или 
намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, 
както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез 
повишаване ефективността на това използване. 

Предвид препоръките в Методическите указания за разработване на общински програми 
за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД 211/31.03.2015 год. на 
Министъра на околната среда и водите, настоящата програма има следната структура и 
съдържание: 

1. Въведение. 

2. Анализ на състоянието и прогнози за бъдещо развитие в управлението на 
отпадъците. 

3. SWOT анализ. 

4. Цели на програмата за управление на отпадъците. 

5. План за действие с подпрограми с мерки за постигането им: 

 Подпрограма с мерки за предотвратяване образуването на отпадъци; 

 Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за 
повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, 
метали, пластмаса и стъкло; 

 Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите 
битови отпадъци в т.ч. за био отпадъците; 

 Подпрограма с мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и 
отпадъци от разрушаване на сгради; 

 Подпрограма с мерки за подобряване на управлението на утайките от ПСОВ; 

 Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на 
административния капацитет на Общината по управление на отпадъците; 

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

6. Координация с други общински и регионални планове и програми. 

7. Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на общинската 
програма за управление на отпадъците. 

8. Приложения. 
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1.1. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА. 

ГЕОГРАФСКО ПОКРИТИЕ. 

Настоящата програма се отнася за цялата територия на община Сатовча. 

ВРЕМЕВИ ХОРИЗОНТ. 

Програмата е разработена за периода 2017–2020 год. Крайният срок на Програмата 
съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците за 
периода 2014-2020 год., периода на програмиране и ползване на Европейските 
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 год. и крайния срок на 
„Европа 2020: Националната програма за реформи”. 

С оглед синхронизиране с мерките за регионално управление и настъпилите промени в 

националното законодателство, Програмата включва: 

 Анализ на състоянието и прогноза за вида, количествата и източниците на 
отпадъците, образувани на територията на Общината, както и за отпадъците; 

 Съществуващи схеми за събиране на отпадъци и основни инсталации и съоръжения 
за обезвреждане и оползотворяване, включително всякакви специални 
договорености за отработени масла, опасни отпадъци или потоци от отпадъци, за 
които са регламентирани изисквания в ЗУО и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му; 

 Оценка на необходимостта от нови схеми за събиране, закриване на съществуващи 
инсталации и съоръжения за отпадъци, допълнителна инфраструктура от 
инсталации и съоръжения за отпадъци, както и съотносимите към това инвестиции; 

 Информация за критериите, използвани за определяне на местоположението и 

капацитета на основните инсталации и съоръжения за обезвреждане или 
оползотворяване на отпадъци, които се предвижда да бъдат изградени; 

 Общи политики за управление на отпадъците, включително предвидени технологии и методи 
за управление на отпадъците, и специфични политики към определени групи отпадъци, 
които изискват специално управление; 

 Мерки за насърчаване на рециклирането чрез въвеждане на схеми за разделно 
събиране на отпадъци; 

 Организационни аспекти, свързани с управлението на отпадъци, включително 
описание на разпределението на отговорностите между общинските и регионални 
изпълнителни органи, физическите и юридическите лица, които осъществяват 
управлението на отпадъците; 

 Мерки за насърчаване на разделното събиране на биоотпадъците с цел 
компостиране и анаеробно разграждане, както и за третиране на биоотпадъците 

по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда, в т.ч. мерки 
за поетапно намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци; 

 Мерки за прилагане на разяснителни кампании и предоставяне на информация, 
насочена към широката общественост или към специфични групи от потребители; 

 Цели, етапите и срокове за тяхното постигане; 

 Координация с други планове и програми, имащи връзка с дейността; 
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 Системи за отчет и контрол на изпълнението; 

 Система за оценка на резултатите и за актуализация на Програмата. 

1.2. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА. 

Генерална цел на Програмата е: 

 

ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ФОРМИРАНИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САТОВЧА 

 

Успешното изпълнение на Програмата 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. 

Основните цели на Програмата са: 

 Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъците; 

 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци; 

 Подобряване на организацията за разделното събиране и транспортиране на 
битовите, строителните и биологично разградимите отпадъци; 

 Създаване на система за предварително третиране на отпадъци преди тяхното 
депониране на регионално ниво; 

 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците; 

 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци; 

 Предотвратяване на възникването и почистване на нерегламентирани замърсявания 
с отпадъци; 

 Правно регулиране на управлението на отпадъците на местно ниво и ускоряване 
на прилагането на законодателството и политиката в областта;

 

 Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за 
управлението на отпадъците; 

 Участие на обществеността; 

 Управление на специфични потоци отпадъци, в съответствие с изискванията на 
националното законодателство; 

 Въвеждане на зелени обществени поръчки - включване на критерии в обществените 
поръчки, с които се дава приоритет на закупуването на стоки и услуги, които 
допринасят за създаването на пазар за продукти от рециклиране и за насърчаване 
предотвратяването на отпадъци; 

 Повишаване на качеството (подобряване на параметрите честота на извозване, 
брой индивидуални съдове, брой контейнери на жител) и увеличаване на 
ефективността (по-висока степен на уплътняване) на услугите по събиране на 
отпадъци и включването на нови услуги във връзка с ново въведените задължения на 
кметовете на общини. 
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1.3. ПРИНЦИПИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ. 

Основните принципи, за управление на отпадъците, залегнали в международните правни 
актове, по които Република България е страна, общата европейска и национална 
политики в тази област, както и основните принципи, на които се основава Националния 
план за управление на отпадъците: 

 „Устойчиво развитие“ - използване на природите ресурси по начин, който не ги 
унищожава или уврежда и не ограничава възможността да бъдат използвани от 
бъдещите поколения. 

 “Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и 
избегнато, където това е възможно. 

 “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 висок 
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 предотвратяване на 
отпадъците. 

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: 
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 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; 

• 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. 

1.4. ЙЕРАРХИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ. 

Рамковата директива за отпадъците /РДО/ въвежда нова йерархия на управлението на 
отпадъците. Тази последователност определя приоритетния ред на това какво 
представлява най-добрата възможност за околната среда в законодателството и в 
политиката относно отпадъците. Спазването на йерархията на управление на отпадъците 
от страните-членки гарантира най-високо ниво на съответствие с европейските документи 
за ефективно използване на ресурсите, поради което следва да се насърчава по всякакъв 
начин. 

Йерархията задава пет възможни начина за институциите и бизнеса за справяне с 
отпадъците и дава приоритет на мерките в следната последователност: 

• Предотвратяване на образуването на отпадъци; 

• Подготовка за повторна употреба; 

• Рециклиране; 

• Друго оползотворяване, напр. оползотворяване за получаване на енергия; 

• Обезвреждане (депониране, изгаряне без оползотворяване на енергията и др.). 

„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 пелетизирани 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 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. 

1.5. НОРМАТИВНА УРЕДБА. 

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. 
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1.5.1. НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНО С УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ОТПАДЪЦИТЕ. 

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Общите изисквания към опазването на всички компоненти на околната среда (въздух, 
води, почви, земни недра, биоразнообразие) и управлението на факторите, които оказват 
вредно въздействие върху нея (отпадъци, шум, химични вещества и антропогенна дейност) 
са въведени в 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 
/ЕО/, Оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/ и издаване на комплексни 

разрешителни или лицензи. 

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

ЗУО 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 

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 2018 год. - най-малко 40% от общото им тегло; 

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

Въвеждат се изисквания, най-късно до края на 2020 год. общините да ограничат 
количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото 
количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995 год. 

Въвеждат се 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 2018 год. - най-малко 55% от общото тегло на отпадъците; 

 до 1 януари 2020 год. - най-малко 70% от общото тегло на отпадъците. 

Кметовете на общини трябва 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. 
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Въвеждат се 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. 

Въвеждат се икономически инструменти за покриване на бъдещи разходи за закриване и 
след експлоатационни грижи на площадката на депото и за стимулиране на превенцията и 
оползотворяването на отпадъци преди депонирането. 

ПОДЗАКОНОВИ НАЦИОНАЛНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ КЪМ 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 биологични 
отпадъци; 

 за опаковки и отпадъци от опаковки; 

 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/; 

 Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/; 

 за отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори 

 за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 

 за автомобилни гуми; 

 отпадъци от лечебните и здравните заведения. 

Подзаконови нормативни актове, съдържащи регулации по управлението на отпадъци 
чрез икономически инструменти: 

 за отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и 
след експлоатационни 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. 
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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. 

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗУО 

• Наредба № 7 на МОСВ от 19.12.2013 год. за реда и начина за изчисляване и 
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране 
на отпадъци; 

• Наредба за за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 
биоразградимите отпадъци.; 

• Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 год.; 

• Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 
опасни отпадъци, приета с ПМС № 53 от 1999 год.; 

• Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с ПМС № 41 от 
26.02.2004 год.; 

• Наредба № 3 на МОСВ от 04.06.2013 год. за изискванията към инсталации, 
произвеждащи титанов диоксид; 

• Наредба № 2 на МОСВ и МЗ от 2014 год. за класификация на отпадъците; 

• Наредба № 4 на МОСВ от 05.04.2013 год. за условията и изискванията за 
изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за 
съвместно изгаряне на отпадъци; 

• Наредба № 7 на МОСВ, МРРБ, МЗГ и МЗ от 24.08.2004 год. за изискванията, на 
които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране 
на отпадъци; 

• Наредба № 6 на МОСВ от 27.08.2013 год. за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 

• Наредба № 1 на МОСВ от 03.06.2014 год. за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри; 

• Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с ПМС № 11 
от 15.01.2013 год.; 

• 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 год.; 

• Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 
акумулатори, приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 год.; 

• Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приета с ПМС № 
352 от 27.12.2012 год.; 

• Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, 
съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за 
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третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани 
бифенили, приета с ПМС № 50 от 9.03.2006 год.; 

• Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, приета 
с ПМС № 256 от 13.11.2013 год.; 

• Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, приета с ПМС 
№ 221 от 14.09.2012 год.; 

• 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 год. 

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ /ЗМДТ/ 

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; Почистване на улиците, площадите, алеите, парковите 
и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/ 

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 Подробен устройствен 
план /ПУП/, дори ако теренът е определен с Общ устройствен план /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; 
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• 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; 

• 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. 

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОД. 

/НПУО/ 

НПУО е напълно съобразен с основните цели в европейското екологично право в сектор 
"Отпадъци" и съдържа ключови цели, за постигането на които са предвидени програми от 
мерки. 

Дефинирани са мерки за постигане на ключови цели по отношение на следните видове 
отпадъци: 

 Отпадъци от опаковки; 

 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО); 

 Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС); 

 Отработени масла; 

 Гуми; 

 Негодни за употреба батерии и акумулатори; 

 Биологични отпадъци; 

 Отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата; 

 Битови отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло; 

 Строителни отпадъци. 

НАЦИОНАЛНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ПОЕТАПНО НАМАЛЯВАНЕ НА 
БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДЕПОНИРАНЕ 2010-2020 ГОД. 

В него са предвидени мерки за намаляване на: 

 “зелени” битови отпадъци; 

 намаляване на хартиени и картонени отпадъци; 

 намаляване на биоразградимите битови отпадъци; 

 третиране на разделно събрани биоразградими битови отпадъци; 

 създаване на пазар на компост; 

 намаляване на биоразградимите фракции в смесените битови отпадъци; 

 минимизиране на депонираните утайки. 
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НАЦИОНАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ 
СТРОИТЕЛСТВОТО И РАЗРУШАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 
ПЕРИОДА 2011-2020 ГОД. 

В него са въведени икономически механизми за насърчаване на рециклирането на 
строителни отпадъци и законодателни механизми за осигуряване изпълнението на целите 
за рециклиране от страна на възложителите на строителство или разрушаване чрез 
процедурите за издаване на разрешение за строеж и разрешение за въвеждане в 
експлоатация на строителен обект. 

1.5.2. НОРМАТИВНА БАЗА НА ОБЩИНА САТОВЧА. 

 Наредба за управление на отпадъците и опазване на околната среда в община 
Сатовча (приета с Решение № 465 от 29.05.2014 год.); 

 Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на 
територията на община Сатовча (приета 04.2014 год.). 

1.5.3. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ. 

ОБХВАТ И СТРУКТУРА. 

От приемането на първата рамкова Директива за отпадъците 75/442/ЕЕС през 1975 год., 
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 19.11.2008 год. 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 26.04.1999 год. 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 
6.09.2006 год. 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 20.12.1994 год. относно опаковките и 
отпадъците от опаковки; Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 18.09.2000 год. относно излезлите от употреба моторни превозни 
средства; Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16.09.1996 год. за обезвреждането на 
полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили; Директива 86/278/ЕИО на 

Съвета от 12.06.1986 год. 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 20.02.1978 год. относно отпадъците от производство на 
титанов диоксид. 

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. 
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РАМКОВА ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИТЕ 

РДО е одобрена през 2008 год. и освен посочената йерархията на отпадъците, въвежда и 
други ключови разпоредби за страните-членки, съответно за техните компетентни 
национални, регионални и местни власти, отговорни за съответните политики: 

• до 2014 год. страните-членки да разработят национални програми за 
предотвратяване на образуването на отпадъци; 

• най-късно до 2015 год. да се въведе разделно събиране минимум за битовите 
отпадъци и подобни източници от хартия, метал, пластмаса и стъкло; 

• до 2020 год. да се постигне повторна употреба и рециклиране на минимум 50% от 
битовите и приравнените на битовите отпадъци; 

• до 2020 год. да се постигне рециклиране и оползотворяване на най-малко 70% от 
отпадъците от строителство и от разрушаване на сгради; 

• 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 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 Европейската асоциация за 
свободна търговия /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: 

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

 Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци. 

Директивата за депониране въвежда и ограничения за депониране на биоразградими 
отпадъци: поетапно до 2016 год. количеството на биоразградими отпадъци, които се 
депонират да се редуцира през 2016 год. до 35% от количеството през 1995 год. За няколко 
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от новите страни-членки, включително и за България, този срок е до 2020 год. Директивата 
забранява депонирането на гуми, течности и експлозиви. 

ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО СПЕЦИФИЧНИ ПОТОЦИ ОТПАДЪЦИ 

Количествени цели за подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване 
са въведени в четирите европейски директиви относно: отпадъци от опаковки, излезли от 
употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори. 

Специфичните изисквания относно други потоци отпадъци; вещества, съдържащи 
полихлорирани бифенили (PCBs) и/или полихлорирани терфенили (PCTs) /ПСБ/ПСТ/; 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. 

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 
год.), “Околна среда 2010: Нашето бъдеще, нашият избор”, в края на 2005 год. ЕК прие 
„Тематична стратегия за предотвратяване на образуването и рециклиране на отпадъците“. 
Стратегията посочва 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 изиграва 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 

Приета е от Европейската комисия /ЕК/ през м. септември 2011 год. 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 год. 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”. 
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Документът предвижда ЕК да предприеме 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 количество остатъчни отпадъци през 2014 год.; 

• 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 год.; 

• 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 год.; 

• 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 

год.), като се има предвид поставената цел в Пътната карта до 2020 год. 
изхвърлянето на годни за консумация храни в ЕС да бъде намалено наполовина. 

ОБЩАТА ПРОГРАМА НА ЕС ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ДО 2020 ГОД. 
„БЛАГОДЕНСТВИЕ В РАМКИТЕ НА НАШАТА ПЛАНЕТА“ 

Програмата е одобрена през м. ноември 2013 год. 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 год. 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 
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. 
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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 год., 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. 

ЗЕЛЕНА КНИГА ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ ОТНОСНО ПЛАСТМАСОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В 
ОКОЛНАТА СРЕДА 

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. 

Последващите действия във връзка със Зелената книга ще бъдат неразделна част от по-
широкия преглед на законодателство в областта на отпадъците, който ще бъде завършен 
през 2014 год. и по-конкретно на съществуващите цели за оползотворяване и депониране 
на отпадъци, както оценката на петте директиви, които обхващат различни потоци от 
отпадъци. 

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. 

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 други. 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2017-2020                    ОБЩИНА САТОВЧА 

УРБИКА ЕООД  24 

1.6. ОТПАДЪЦИ В ОБХВАТА НА ПРОГРАМАТА. 

Програмата включва в обхвата си отпадъците, които са в приложното поле на РДО, 
съответно на ЗУО: 

 битови отпадъци; 

 зелени и биоразградими отпадъци; 

 производствени отпадъци; 

 строителни отпадъци; 

 утайки от пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/; 

 опасни отпадъци. 

1.7. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА САТОВЧА. 

Община Сатовча е създадена като административно-териториална единица през 1978 
год. с Указ № 2295 на Министерски съвет. 

1.7.1. ГЕОГРАФСКИ И ПРИРОДНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

ГЕОГРАФСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ, ГРАНИЦИ И ОБЩА ПЛОЩ 

Община Сатовча е разположена в Югозападна България на територията на област 
Благоевград и Югозападния район за планиране /ЮЗРП/, обхваща части от долината на 
р. Места и Югоизточната част на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. 

На изток тя граничи с община Доспат, на запад с община Гърмен, на север с община 
Велинград, а на юг с Република Гърция и част от община Хаджидимово. 

Община Сатовча е разположена върху площ от 334,245 кв. км. 

Административен, стопански и културен център на Общината е село Сатовча, 
разположено на 28 км североизточно от град Гоце Делчев. 

РЕЛЕФ 

Територията на Общината обхваща части от долината на р. Места и югоизточната част на 
Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Територията се характеризира с планински и 
полупланински релеф, който на места преминава в хълмист. Най-високата точка е връх 
Унден – 1668 м., а средната надморска височина е 1000 м. 

ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ 

Община Сатовча е слабо представена по отношение на полезни изкопаеми. На 
територията са налични предимно скали, гранити, риолити и пясъчници. Недалеч от селата 
Кочан и Плетена се срещат азбест и слюда. Намират се и залежи на талк и магнезий, 
предимно около селата Плетена и Жижево. Съществуват локални залежи на въглища, но 
без промишлено значение. 

С много добри качества са гнайсите в селата Плетена, Долен и Крибул, които са 
издръжливи на атмосферни влияния и служат за декорация и облицовка на различни 
сгради. 

КЛИМАТ 

Община Сатовча се намира на границата на умереноконтиненталния и преходно 
средиземноморския климатичен пояс. Климатът е преходно средиземноморски с 
подчертано планинско влияние във високите части. Средната годишна температура е 10° 
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С. Лятото е топло и слънчево като по долината на река Места температурата е 32-36° С, а 
в среднопланинската част от 23° С до 32° С. През зимата се образуват температурни 
инверсии. Според надморската височина температурата се движи между 0° С и 7° С. 
Характерни са ясно изразени сезони - топло лято и умерено студена зима. 

ВОДИ И ВОДНИ РЕСУРСИ 

Водните ресурси са повече в северната част на Общината и са представени от реките 
Места, Доспат, Бистрица и множество по-малки реки и извори. Те имат снежно-дъждовен 
режим на подхранване и максимално пролетно пълноводие. Повечето от тях, въпреки 
променливия си дебит са с постоянен воден отток. 

Всички населени места на територията на Общината са водоснабдени с питейна вода. 
Около 90% се използва за питейно-битови нужди от населението, следващите по големина 
консуматори са промишлеността и услугите. 

ПОЧВЕНИ РЕСУРСИ 

Според почвено-географското райониране, община Сатовча попада в Струмско-
Мeстенската и Западнородопската провинция на Балканско-Средиземноморската 
почвена подобласт. Алувиално-делувиалните са един от видовете почви и заемат най-
големи пространства около р. Места, но се наблюдават и в средното и долното поречие на 
р. Бистрица и средното поречие на Кочанска река. Тези почви имат добре оформен 
хумусен слой и образуваните речни тераси се използват за зеленчукови и овощни градини. 
Наносните почви заемат около 2% от цялата територия. В района е разпределен типът на 
регосолите. Това са бедни на хумус почви и се използват за отглеждане на тютюн. 
Регосолите обхващат около 5% от цялата територия. Хумусно-карбонатните почви заемат 
значителна площ в землищата на селата, а ранкерите се използват в земеделието, 
предимно за отглеждане на картофи. Общата площ на тези почви е около 4%. Различните 
вулканити, гнайси и гнайсошисти са разположени сред масивите на кафявите горски 
почви. 

1.7.2. ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

НАСЕЛЕНИЕ 

Населението на Община Сатовча, по данни от ГД „ГРАО“ към 15.12.2016 год., наброява 
18 955 души по постоянен адрес. 

Общината е съставена от 14 населени места с общински център - село Сатовча. Най-
голямото населено място на територията на Общината е село Кочан с 3 454 жители, 
следвано от селата Вълкосел, Сатовча, Слащен и Плетена. Село Жижево е най-малкото 
населено място по брой жители. 

Гъстотата на населението в Общината е ниска, като основната причина за това са 
природно-географските условия и липсата на големи селищни образувания. 

В състава на населението влизат три етнически групи - българи, роми и турци. 

Табл. 1.1. Население по настоящ адрес в община Сатовча 

НАСЕЛЕНО МЯСТО БРОЙ ЖИТЕЛИ 

с. Боголин 475 

с. Ваклиново 1293 

с. Вълкосел 2796 

с. Годешево 967 
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с. Долен 395 

с. Жижево 369 

с. Кочан 3454 

с. Крибул 407 

с. Осина 635 

с. Плетена 1997 

с. Сатовча 2488 

с. Слащен 2325 

с. Туховища 874 

с. Фъргово 480 

Общо: 15717 

Източник: ГД „ГРАО“, към 15.12.2016 год. 

1.7.3. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА. 

Природно-географските условия в Общината са благоприятни за отглеждане на тютюн, 
картофи, овце, кози и говеда. Общината разполага с богат горски фонд. В общинския 
център са съсредоточени малки фирми и цехове за търговско и битово обслужване. 

ПРОМИШЛЕНОСТ 

В община Сатовча има 180 регистрирани фирми с различен предмет на дейност, 
включително и в промишлените сектори: хранително-вкусова и консервна, текстилна и 
обувна промишленост, селско стопанство, каменоделство (рязане на формен камък-гнайс), 
дърводобив и обработка на дървесина, производство на мебели, търговска дейност и др. 
На територията са налични не малко обекти и парцели общинска собственост, които 

създават предпоставка за привличане на инвестиции. 

Табл. 1.2. Промишленост в община Сатовча по отрасли 

ОТРАСЪЛ ПОДОТРАСЪЛ ЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕР НА ФИРМИТЕ 

Добивна 
промишленост 

Дърводобив 

Регионално 

Национално 

Износ 

Микро 

Каменодобив и 
каменоделство 

Регионално 

Национално 

Микро 

Малки 

Преработваща 
промишленост 

Хранително-вкусов и 
консервен подотрасъл 

Регионално 

Национално 

Микро 

Малки 

Обувен подотрасъл 

Регионално 

Национално 

Международно 

Микро 

Малки 

Текстилен и шивашки 
подотрасъл 

Регионално 

Национално 

Износ 

Микро 

Малки 

Дървопреработващ Регионално Микро 
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ОТРАСЪЛ ПОДОТРАСЪЛ ЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕР НА ФИРМИТЕ 

подотрасъл Национално 

Износ 

Малки 

Източник: НСИ 

ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО 

Обработваемата земя в община Сатовча е 73 360 дка. Природно-географските условия са 
благоприятни за отглеждане на тютюн, картофи, корнишони, боб и други. Най-голям дял 
заема тютюнопроизводството. Напоследък се засилва интересът към отглеждане на 
различни билки, за което също има благоприятни условия. Немалко хора се занимават и с 
гъбарство – произвеждат култивирани и събират диворастящи гъби. Местната икономика е 
силно повлияна от местонахождението на Общината. Поради полупланинския релеф, 
земеделието е секторът, който е основния източник на доходи и заетост. Голяма част от 
населението е заето в земеделски стопанства.  

Земеделските земи в Общината заемат 132 977 дка площ, а териториите с висок риск от 
ерозия са 250 000 дка. 

Животновъдството има по-малък дял в произведената селскостопанска продукция. 
Представени са почти всички видове домашни животни, като доминира говедовъдството и 
овцевъдството. Пчеларството е с перспективи за развитие, тъй като местонахождението на 
Общината е подходящо за производство и развитие на такъв бизнес. Животните се 
отглеждат предимно в малки семейни стопанства. На територията на Общината все още 
няма големи животновъдни ферми. В последните години има развитие в животновъдния 
сектор, като не малко животновъди получават финансиране по Програма за развитие на 
селските райони /ПРСР/. 

ТУРИЗЪМ 

Община Сатовча има потенциал за развитие на различни видове туризъм. Развитието на 
туристическия сектор е от изключителна важност за местната икономика. Увеличаването на броя 
на туристите съответно ще доведе и до повече приходи за Общината и бизнеса. 

На територията на Общината се намират следните туристически обекти и атракции, представени 
по населени места: 

Село Боголин

 „Римският мост” се намира в м. „Равнището” и е от Римската епоха;

 „Воденицата” – функционираща и в момента воденица на река Бистрица в м. 
„Равнището”;

 „Молитвен гроб” – незнаен гроб в м. „Равнището”;

 „Римски останки” се намират в м. „Дикеня”;

 „Гробницата” се намира в м. „Изгорелия баир”, където са открити останки от 
гробница, делви и сечени монети от Римската епоха;

 „Дуло” е естествен скален масив, в който са открити останки от Римско селище.

Село Вълкосел 

• „Калето” е система от непроучени скали в едноименната местност; 

• „Средновековно селище” с непроучени останки в м. „Калето”; 

• „Побит камък” е най-високата точка на селото в м. „Погорник”; 
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 Религиозен храм „Джамия” е втората по височина на минарето в България;

 „Прядой” е местен празник, който се празнува всяка първа събота на месец юни.

Село Туховища 

• „Некропола” са останки от древен некропол в местност „Оградето”; 

 „Старата махала” представлява запазени възрожденски къщи в източната част на 
селото.

Село Годешево 

 „Вековен чинар” е защитен обект от 1985 год., разположен в центъра на селото, 
който е на 400 год. с височина 25 м. и обиколка 4.80 м.;

• „Топлата вода” е минерален извор, разположен в коритото на р. Места, който се 
открива само през лятото, когато спадне нивото на реката; 

• „Дуварите” са уникални за селото, изградени са от суха зидария и са разположени 
по цялото землище на населеното място. 

Село Крибул 

• „Римски мост” се намира в м. „Мирата”; 

• „Провирачката” е скално образувание в м. „Скрибина”. 

Село Осина 

• Средновековно селище в м. „Черквата” - представлява останки от селище 
съществувало през каменно-медната епоха; 

• В древно селище в м. „Юрте” има останки от селище от Средновековието; 

• Средновековно селище в м. „Юрушкото” - на около 4 км. северозападно от селото е 
открито селище от Средновековието; 

• м. „Църква” е на около 4 км. в западна посока и има следи от църква; 

• Римски мост има в подножието на местността „Кривата скала”; 

• База за интензивно развитие и ползване на дивеча е разположена м. „Юрушкото”. 

Село Сатовча 

 В местност „Брезака” се намира най-големият естествен брезов масив в България.

Село Кочан 

• Пещерите „Янина къща” и пещерата в м. „Изток”, както и старо селище в м. „Широка 
поляна” все още не са проучени; 

• Праисторическо, антично и средновековно селище - открити са стари постройки, 
но все още не са проучвани официално. 

Село Жижево 

• В м. „Тумбата” през 1995 год. е открита издълбана ниша в скалата с размери 
170/170 см.; 

• Пещера „Меча дупка” не е проучвана от специалисти; 

• В местност „Поглед” има вековен габър; 
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• В местност „Църквата” са открити останки от старо селище и църква, вероятно 
акропол; 

• В местност „Църквище” са открити останки от старо гробище; 

 Молитвен мюсюлмански храм е изграден преди повече от 200 години с помещение 
за молитва и минаре.

Село Ваклиново 

• Паметници на първата учителка и основателка на училището и на граничари; 

• Местност „Шабанов чучур” е природна забележителност с 3 вековни 
тополи/каваци/; 

• Марашка чука е най-високата точка/връх/ на селото – 1 414 м.; 

• м. „Рата” е група от четири малки пещери, наречени „Мечкини дупки”; 

• м. „Пади бога” – запазени останки от тракийска крепост; 

• м. „Петров ден” – наличие на руини от средновековна църква; 

• м. „Кардалъма” - запазени следи от средновековен път; 

 молитвен мюсюлмански храм – построен през 1 400 год. или 1 255 год. по Хиджра.

Село Плетена 

• Пещера „Мечата дупка” с дължина 12 м.; 

 Римските мостове са 2 броя и се намират в м. „Банян”;

 Резерват „Конски дол” е с площ 34,7 ха., с най-висока точка 1 265 м. и най-ниска – 
965 м;

 Комитски бараки – местност с историческо значение;

• Тракийско въоръжение от края на IV в. пр. Хр. - намира се в историческия музей в 

град Благоевград; 

 Връх Унден е висок 1 668 м. и се намира в рида Дъбраш на западните Родопи;

 Плетенска крепост – паметник на културата с национално значение.

Село Долен 

• Културен исторически резерват „Долен”, който включва 70 къщи паметници на 
културата, църквата „Св. Никола” построена през 1834 год. с килийно училище, 
кръстовищата „Кавалите”, Николовската чешма, Чаршийската уличка и манастир 
„Св. Илия”. 

• В повечето населени места функционират туристически обекти с места за 
настаняване като хотели, туристически центрове, ловни вили (хижи) и други. 

1.7.4. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА. 

ЕНЕРГИЙНА МРЕЖА И СИСТЕМИ 

Електроснабдяването на община Сатовча се осъществява от националната енергийна 
система и е добре обезпечено. Общото състояние на електрозахранването в населените 
места е добро и съществени затруднения не се наблюдават. 

Уличното осветление е с фоторелета и енергоспестяващи лампи. В Общината няма 
изградена газификация в нито едно населено място. 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2017-2020                    ОБЩИНА САТОВЧА 

УРБИКА ЕООД  30 

ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА 

Всички населени места на територията на Общината са водоснабдени. Около 90% от 
водата се използва за питейно-битови нужди от населението, следващите по големина 
консуматори са промишлеността и услугите. 

Община Сатовча се водоснабдява от местни водоизточници, които се намират на нейна 
територия. Всички села са водоснабдени. В населените места на община Сатовча има 
изградени канализационни мрежи в почти всички населени места. 

На територията на община Сатовча има изградени 9 на брой ПСОВ, които обхващат 
селата: Жижево, Боголин, Долен, Осина, Фъргово, Годешево, Ваклиново, Туховища, 
Крибул. Първата копка за изграждането им е направена през м. декември 2014 год. 
Завършени са през м. август 2015 год. Официално са въведени в експлоатация през м. 
декември 2015 год. Проектът за изграждането им е финансиран от Държавен фонд 
„Земеделие” /ДФЗ/ по ПРСР. Довеждането на отпадните води от населените места до 
станциите става посредством съществуващи колектори. 

Станциите са предназначени за пречистването на смесени отпадни води (битово-фекални) 
до степен позволяваща заустването им във водоприемници на реките. ПСОВ са оразмерени 
за натоварване при средно дневен дебит 0,03-0,05 м

3
/ден на еквивалент жители. 

С изграждането на пречиствателните съоръжения се обхващат 6 033 жители от Общината. 
По своята същност ПСОВ решават екологични проблеми, свързани с опазване чистотата 
на реките в Общината. Това се осъществява чрез механично и биологично пречистване на 
отпадъчните води от населените места. 

ТРАНСПОРТНА МРЕЖА И ДОСТЪПНОСТ 

Приоритетните действия при транспортната инфраструктура следва да се насочат към 
реконструкцията и поддръжката на уличната и пътната мрежа, като това следва да 
обхване местните улици и пътища и част от третокласната пътна мрежа. В това отношение 
се налага повишаване на вниманието върху организацията на транспортните връзки на 
конкретните населени места с центъра на Общината. По данни на общинска 
администрация само 2% от населението са с подобрен транспортен достъп и са 
реконструирани 3 пътни съоръжения. 

Пътнотранспортната мрежа в община Сатовча има обща дължина 117,9 км. 

Железопътен транспорт на територията на Общината няма. 

1.7.5. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ. 

Територията на община Сатовча се характеризира с добри показатели по отношение 
състоянието на околната среда. Едно от предимствата на общината е чистата природа, 
което е предпоставка за производствени и селскостопански дейности в екологично 
запазена среда. На територията на общината няма контролни пунктове и система за 
измерване състоянието на компонентите на околната среда – въздух, води, почви, шум и 
др., което не дава пълна и регулярна представа за състоянието на околната среда. 

Състоянието на околната среда в община Сатовча е пряко свързано с използването на 
ресурсите й, развитието на промишлеността, дългогодишните дейности в селското и 
горското стопанство, степента на влаганите инвестиции в инфраструктурата и 
пречистването на отпадъчните води. 

Контролът върху състоянието на околната среда се провежда по определени компоненти 
на средата и фактори в съответствие с поредицата от специализирани закони за 
управление на околната среда, приети през последните години за сближаване със 
законодателството на ЕС. 
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КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

Качеството на атмосферния въздух се наблюдава от Регионална лаборатория, която 
извършва периодичен емисионен контрол. В Общината няма пунктове за постоянен 
мониторинг на атмосферните замърсители. Наблюдаваните показатели за качеството на 
атмосферния въздух са: серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, озон, въглероден 
оксид, оловни аерозоли, общ прах и сероводород, амоняк, метанови въглеводороди, 
неметанови въглеводороди.  

Съгласно районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (чл. 30, 
ал. 1 от Наредба № 7 на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/) община 
Сатовча попада в “райони, в които нивата на един или няколко замърсителя са между 
съответните горни и долни оценъчни прагове.” 

Наблюдава се тенденция към увеличаване на емисиите на вредни вещества и 
замърсяването от транспорта. Разрастването на автомобилните потоци, остаряването и 
износването на голяма част от моторните превозни средства, представляват 
неблагоприятна перспектива за влошаване на екологичните характеристики на въздуха в 
прилежащите на пътните артерии райони. 

За запазване качеството на въздуха е необходимо да се предприемат действия за 
осигуряване на нови енергийни източници за промишлеността, обществения сектор и бита. 

КАЧЕСТВО НА ВОДИТЕ 

През община Сатовча преминават реките Осинска, Кочанска, Сатовска и Бистрица, които 
се вливат в река Места. Мониторингови пунктове за води има на територията на река 
Места, а на останалите реки няма обособени такива. 

Източници на замърсяване на реките се явяват главно битовите отпадни води. На 
територията на община Сатовча функционират 2 /две/ пречиствателни станции за питейни 
води (ПСПВ) - в Сатовча (обслужваща селата Сатовча, Фъргово, Жижево, Вълкосел и 
Слащен) и в Кочан. 

ПОЧВИ 

Състоянието на почвите в община Сатовча е сравнително добро. Поради планинския терен 
на места се наблюдават ерозирали почви, но те не са в големи размери, тъй като 
собствениците полагат постоянни грижи за имотите си. Замърсени почви с тежки метали, 
заблатени, вкиселени и засолени, също не се наблюдават. 

ШУМ 

Шумът е един от основните фактори с неблагоприятно въздействие върху населението. 
община Сатовча не е подложена на голям шум и няма установено наднормено излъчване в 
околната среда. Потенциални шумови замърсители са намиращите се в близост до 
населените места гатери, дърводелски и железарски работилници. 

Основният шум в община Сатовча е причинен от транспорта. Автотранспортният шум е в 
пряка зависимост от интензивността на движението, скоростта и структурата на 

транспортния поток, пропускателната способност на пътните артерии, възрастта на 
автомобилния парк, вида и качеството на пътната настилка, ситуационното и нивелетно 
разположение на пътя и характера на терена встрани от него. 

Шумът от битов характер е създаден предимно от строителни и ремонтни дейности, 
товаро-разтоварни работи, събиране на сметта, игри на деца /в училища и детски 
градини/, разговори, викове и други. 
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Следващият по значение фактор, който влияе върху акустичната среда на града, е шумът, 
излъчван от увеселителни заведения, различни сервизи и авторемонтни работилници, 
разположени в непосредствена близост до жилищни сгради.  

Поради липса на големи заводи, промишлени предприятия, летища и други обекти, които 
биха издавали шум над нормата, не са установени неблагоприятни шумови условия. Към 
настоящия момент в община Сатовча не е правен анализ на звуковото налягане, но може 
да се твърди, че не се надвишават допустимите норми. 

РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА 

В община Сатовча няма източници на радиационно замърсяване и източници на 
йонизиращи лъчения. Естественият радиационен фон е с много по-ниски стойности от 
средните за страната. Радиационната обстановка в Общината се следи от структури на 
“Гражданска защита”. Необходимо е два пъти дневно да се измерва бета и гама лъчение, 
отчитани в Р/час. Нормалният гама-фон за България е около 0,030 мР/ч. Към момента няма 
данни за нейонизиращи лъчения и влияние върху хората и околната среда. 

ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ 

Сериозни замърсявания и увреждания на околната среда, застрашаващи човешкото 
здраве, не се наблюдават на територията на община Сатовча, което е предпоставка за 
високо качество на живот за жителите и посетителите на Общината. Община Сатовча има 
разработена програма за управление на отпадъците и на територията й не са 
регистрирани значими екологични проблеми или зони с нарушени екологични параметри. 

2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОГНОЗИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО 
НА ОТПАДЪЦИТЕ. 
 
2.1. АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ В 
КОНТЕКСТА НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ. 

Основният извод от анализа на нормативната уредба на община Сатовча е, че в 
съответствие с новите изисквания на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му, в действащата нормативна уредба следва да се регламентират: 

 отговорностите на възложителите по отношение на изготвяне на планове за 
управление на строителните отпадъци; 

 задълженията на Общинската администрация по одобряването на плановете и 
отчетите във връзка с изпълнение целите, заложени в Наредба за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 

След въвеждане на практика на съответните системи за разделно събиране е необходимо 
също да се актуализират някои вече регламентирани задължения на собствениците или 
наемателите на търговски обекти, собствениците (или наематели) на еднофамилни жилища 
за изпълнение на новите изисквания за разделно събиране на рециклируеми и биологични 

отпадъци, дейността на площадките за безвъзмездно приемане и други. 

2.2. АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ. 

2.2.1 АНАЛИЗ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ. 

Твърдите битови отпадъци /ТБО/ се състоят от органични и неорганични съставки. 
Съотношението на компонентите в състава на отпадъците е променливо и зависи от редица 
фактори: 
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• Степен на благоустроеност на населените места; 

• Тип на селищната система; 

• Климатични условия; 

• Стандарт на живот и култура на населението; 

• Демографски условия и други. 

По смисъла на ЗУО "битови отпадъци" /БО/ са отпадъците, които се образуват от 
домакинствата и отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от 
домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и 
горското стопанство. Подобните отпадъци не изискват специален подход при събиране, 
транспортиране и третиране. Могат да се изхвърлят в обикновени контейнери, да се 
събират от колите и персонала без да има специални изисквания. Те се състоят главно от 
хартия, пластмаси, стъкло, метали хранителни отпадъци, градински отпадъци. Голяма част 
от този поток може да се рециклира. 

Твърдите битови отпадъци - битова и улична смет, опаковъчни материали, кухненски и 
градински отпадъци, стари мебели и др. са хетерогенен материал с непрекъснато 
променящи се свойства - химически и фракционен състав, плътност, специфична топлина на 
изгаряне и др. Съставът и количеството им подлежат на сезонни и регионални изменения. 
Така количеството на твърдите битови отпадъци расте пропорционално на големината на 
селището, а влагата зависи от сезона. Най-висока влажност битовите отпадъци имат през 
летните и есенните месеци, когато е увеличен делът на кухненските отпадъци. През зимните 
месеци в отпадъците преобладават пръст, пепел и хартия, които са с незначително 
съдържание на влага. 

Количеството, съставът и свойствата на ТБО зависи от редица фактори: култура на 
жителите, степен на благоустрояване, вид на отопление на сградите, климатични фактори и 
др. Основен показател при дефиниране на количеството на ТБО е нормата на натрупване, 
показваща количеството отпадъци, образуващи се от установена разчетна единица (1 

човек) за определен период от време (година, денонощие). 

Количеството, състава и свойствата на ТБО са показатели, на чиято основа се формира 
цялостната политика на управление на отпадъците. В "Националния статистически 
годишник" е отчетена норма на натрупване за обхванатото с дейност "сметосъбиране" 
население в Страната, по около 500 кг./ж./год. 

Нормата на натрупване за година за дадена община се определя като се раздели 
годишното количество генерирани отпадъци за съответна година, превърнато в килограми, 
на населението за същата година, съгласно данните по НСИ. 

Табл. 2.1 Норма на натрупване на жител за 2015 год. в община Сатовча (в кг./год.) 

СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ВСИЧКИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

ОТПАДЪЦИ, ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ 
НА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО 
СЪБИРАНЕ НА ГРАДИНСКИ И 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ 

120,70 130,78 131,98 

Източник: УРБИКА ЕООД по данни от община Сатовча 
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Табл. 2.2 Норма на натрупване на жител по компоненти за 2015 год. в община Сатовча (в кг./ж.) 

КОМПОНЕНТ 
СМЕСЕНИ 
БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ 

ВСИЧКИ БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ 

ОТПАДЪЦИ, ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ 
НА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО 
СЪБИРАНЕ НА ГРАДИСНКИ И 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ 

Хранителни отпадъци 20,77 21,62 21,62 

Хартия и картон 17,51 19,81 19,81 

Пластмаса 18,32 19,22 19,22 

Текстил 4,72 4,79 4,79 

Гума 2,08 2,08 2,08 

Кожа 2,61 2,60 2,60 

Градински 18,19 18,76 19,96 

Дървесни 5,14 5,19 5,19 

Стъкло 7,17 7,61 7,61 

Метали 2,96 3,33 3,34 

Инертни материали 19,83 24,37 24,36 

ИУЕЕО 0,97 0,97 0,96 

Опасни отпадъци 0,43 0,43 0,44 

Общо: 120,70 130,78 131,98 

Източник: УРБИКА ЕООД по данни от община Сатовча 

Нормата е определена при: 

 1772 тона смесени битови отпадъци за 2015 год.; 

 1920,01 тона общо количество битови отпадъци за 2015 год.; 

 Население на община Сатовча към 31.12.2015 год. е 14 681 жители, по данни на 
НСИ. 

МОРФОЛОГИЧЕН СЪСТАВ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ 

Морфологичният състав е основен физичен показател на ТБО и представлява 
съдържанието на частиците, които ги съставят (хартия, метали, пластмаси, стъкло и др.), 
изразено в процент от общото им тегло. 
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Табл. 2.3 Морфологичен анализ на състава и количеството битови отпадъци, образувани на територията на община Сатовча 

Компонент 

Среднопретеглен 
морфологичен 

състав на смесени 

отпадъци за 
Общината 

Морфологичен 
състав смесени 

битови отпадъци 
за Общината, 

след 
разпределение 

на фракция, 
други 

Годишно 
количество 

отпадъци по 
компоненти, от 

организирана 

система за 
събиране на 

смесени битови 
отпадъци 

Количество 

разделно 
събрани 

битови 
отпадъци за 

2015 год. 

Количество 

отпадъци, 
предадени за 

рециклиране от 
предприятията 

за 2015 год. 

Общо 
количество 

битови 
отпадъци 

Общо 
количество 

битови 
отпадъци 

Общо 

количество 
битови отпадъци 

след 

разпределение 
на фракция, 

други 

Общо 

количество 
битови отпадъци 

след 

разпределение 
на фракция, 

други 

% % тона/ годишно 
тона/ 

годишно 
тона/ годишно 

тона/ 
годишно 

% % тона/ годишно 

Хранителни  15,04 17,21 266,51   266,51 13,88 16,53 317,38 

Хартия и 
картон  

13,79 14,51 244,36 4,18 25,35 273,89 14,27 15,15 290,88 

Пластмаса 14,82 15,18 262,61 0,12 11,02 273,75 14,26 14,70 282,24 

Текстил 3,73 3,91 66,09   66,09 3,44 3,66 70,27 

Гума  1,72 1,72 30,48   30,48 1,59 1,59 30,53 

Кожа  2,16 2,16 38,28   38,28 1,99 1,99 38,21 

Градински 13,62 15,07 241,35   241,35 12,57 14,34 275,33 

Дървесни  4,11 4,26 72,83   72,83 3,79 3,97 76,22 

Стъкло  4,82 5,94 85,41   85,41 4,45 5,82 111,74 

Метали  2,09 2,45 37,03  3,54 40,57 2,11 2,55 48,96 

Инертни 4,85 16,43 85,94   85,94 4,48 18,63 357,70 

ИУЕЕО 0,80 0,80 14,18   14,18 0,74 0,74 14,21 

Опасни 0,36 0,36 6,38   6,38 0,33 0,33 6,34 

Други 18,09  320,55 103,76 0,04 424,35 22,10   

Общо 100,00 100,00 1772,00 108,06 39,95 1920,01 100,00 100,00 1920,01 

Източник: УРБИКА ЕООД по данни от община Сатовча 
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Табл. 2.4 Общото годишно количество на битовите отпадъци в община Сатовча 

КОМПОНЕНТ 
КОЛИЧЕСТВО 

в % 
ОБЩО КОЛИЧЕСТВО 

(в тонове/год.) 

Хранителни отпадъци 16.53 317,38 

Хартия и картон 15.15 290,88 

Пластмаса 14.70 282,24 

Текстил 3.66 70,27 

Гума 1.58 30,35 

Кожа 1.99 38,21 

Градински 14.34 275,33 

Дървесни 3.97 76,22 

Стъкло 5.82 111,74 

Метали 2.55 48,96 

Инертни материали 18.63 357,70 

ИУЕЕО 0.74 14,21 

Опасни отпадъци 0.33 6,34 

Общо: 100 1920,01 

Източник: УРБИКА ЕООД по данни от община Сатовча 

2.2.2. ОТПАДЪЦИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ. 

Съгласно чл. 31, ал. 1, 2 и 4 от ЗУО, 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 год., 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. В община Сатовча има сключен 
Договор за сътрудничество от 01.07.2013 год. с „БУЛЕКОПАК” АД с предмет: 
Организиране на територията на Общината на 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 и търговските обекти. 

По предварително съгласувана справка са оборудвани общо 95 броя площадки, от които: 

 25 са с комплекти тип „Бобър”, 1100 л. - син, жълт и зелен  (съотв. за хартия, 
пластмаса стъкло); 

 75 са с комплекти тип „МЕВА” 240 л. - син, жълт, зелен (съотв. за хартия, пластмаса 
стъкло); 

 16 са с картонени комплекти - за хартия и пластмаса, разположени в сградите на 
училищата, детските градини и сградата на Общинската администрация. 

За популяризиране на разделното събиране са разпространени брошури в търговските 
обекти. 
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За целта е приета актуализирана „Програма за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки на територията на община Сатовча, 2013 год.”, включваща: 

 Конкретен начин на организация за разделното събиране на отпадъци от опаковки; 

 Териториален обхват на системата; 

 Финансови и юридически аспекти относно осъществяване на разделното събиране 
и третиране на отпадъци от опаковки; 

 Мерки за информиране и привличане на населението за прилагане на системата за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Сатовча. 

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. 

Табл. 2.5 Количества разделно събрани отпадъци от домакинствата, административните, 
социалните и обществени сгради, училищата, заведенията за обществено хранене и търговските 
обекти на територията на община Сатовча по месеци за 2015 и 2016 година (в тонове) 

2015 год. 

Месец 

Код на 
отпадъка 
19 12 01 
(хартия, 
картон) 

Код на отпадъка 
19 12 04 

(пластм., каучук) 

Код на отпадъка 
19 12 05 
(стъкло) 

Код на 
отпадъка 

19 12 02/03 
(черни/цветни 

метали) 

Код на 
отпадъка 
19 12 12 
(други 

отпадъци) 

януари 0,168 0,064 0,065 0,004 5,039 

февруари 1,300 1,248 0,560 0,052 5,020 

март 1,275 1,121 0,599 0,051 5,014 

април 1,204 1,147 0,599 0,057 5,342 

май 1,200 1,247 0,480 0,053 5,320 

юни 1,024 1,174 0,581 0,050 5,291 

юли 1,092 1,135 0,602 0,056 5,795 

август 1,080 1,128 0,581 0,052 5,219 

септември 1,100 1,118 0,480 0,032 6,670 

октомври 1,108 0,909 0,500 0,035 7,848 

ноември 1,160 0,886 0,480 0,030 8,484 

декември 1,180 0,920 0,486 0,036 7,278 

ОБЩО: 12,891 12,097 4,827 0,508 72,320 

2016 год. 

Месец 

Код на 
отпадъка 
19 12 01 
(хартия, 
картон) 

Код на отпадъка 
19 12 04 
(пластм., 
каучук) 

Код на отпадъка 
19 12 05 
(стъкло) 

Код на 
отпадъка 

19 12 02/03 
(черни/цветни 

метали) 

Код на 
отпадъка 
19 12 12 
(други 

отпадъци) 

януари 1,200 0,940 0,484 0,034 7,482 

февруари 0,980 0,900 0,520 0,032 7,728 
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март 1,180 0,980 0,480 0,036 7,464 

април 0,800 0,760 0,540 0,034 8,046 

май 1,200 0,860 0,032 0,460 9,268 

юни 1,100 0,780 0,030 0,500 9,630 

юли 1,000 0,800 0,028 0,480 8,692 

август 1,080 1,128 0,052 0,581 5,219 

септември 1,100 1,118 0,032 0,480 6,670 

октомври 1,108 0,909 0,035 0,500 7,848 

ноември 1,160 0,886 0,480 0,030 8,484 

декември 1,180 0,920 0,486 0,036 7,278 

ОБЩО: 13,088 10,981 3,199 3,203 93,809 

Източник: УРБИКА ЕООД по данни от община Сатовча 

2.2.3. БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ПАРКОВЕ И ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА. 

Биологичните отпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини се 
събират разделно. С Наредба №8/24.08.2004 год. за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване 
на отпадъци (заменена с Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци) са въведени изисквания за поетапно намаляване количеството 
на депонираните биоразградими отпадъци. 

Според изготвения за нуждите на Общината морфологичен анализ годишното количество 
на генерирани зелени и градински отпадъци е 275,33 тона. 

Към момента няма изградена система за събиране на зелени, градински и биоразградими 
отпадъци от домакинствата и инсталация за компостирането им, но община Сатовча 
предвижда участие в съвместен проект по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-
2020 год. /ОПОС/ с общините от Регионална система/сдружение за управление на 
отпадъците /РСУО/ „Доспат“, за изграждане на инсталация за компостиране на 
територията на община Доспат, която ще бъде захранвана от разделно събрани зелени и 
биоразградими отпадъци. 

2.2.4. ПРОИЗВОДСТВЕНИ НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ. 

„Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на производствената 
дейност на физическите и юридическите лица. Това са количества вещества (продукти, 
остатъци, суровини и материали), несъдържащи вредни замърсители, създаващи риск за 
здравето на хората и околната среда, които не могат да се използват в производството 
(поради липса на технологии или пазар), не могат да бъдат продадени и от конто 

притежателят желае или е длъжен да се освободи. За тяхното отстраняване обикновено се 
грижат самите предприятия. 

Изискванията за управление на производствените отпадъци са регламентирани в Наредба 
за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, 
приета с ПМС № 53/1999 год. (обн. ДВ бр. 29 от 1999 год.). 

На територията на община Сатовча се формират отпадъци типични за производствените 
предприятия в Общината – органични отпадъци от хранително вкусовата промишленост, 
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текстилната промишленост и дърводобива и дървопреработването. Тези отпадъци се 
предават за последващо третиране на лица с разрешение, комплексно разрешително, 
и/или регистрационен документ на основание чл. 35 от ЗУО. 

Основните проблеми при третиране на производствените отпадъци са свързани с: 

• липсата на съоръжения за третиране на някои видове отпадъци – напр. третиране 
на органични отпадъци, което води до смесването им с битовите отпадъци и 
невъзможност за отчитане на количествата им; 

• липса на разделно събиране и оттам невъзможността за рециклиране и 
оползотворяване и отчитане на количествата; 

• депониране на голяма част от производствените отпадъци, което ще доведе до по-
бързото изчерпване на капацитета на регионалното депо; 

• Проблемите с някои видове отпадъци като черни и цветни метали, хартия, картон, 
стъкло и някои пластмасови отпадъци са решени до голяма степен - в община 

Сатовча и общините от региона има пунктове за изкупуване на метални и хартиени 
отпадъци, но Общината не получава данни за количествата, което затруднява 
изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци. 

2.2.5. СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ /СО/. 

С Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали, приета с ПМС № 277/05.11.2012 год. (обн. ДВ бр. 89/2012 год.) се 
регламентира предотвратяване и ограничаване на замърсяването на въздуха, водите и 
почвите, както и ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на 
третирането и транспортирането на строителните отпадъци. 

Целта е: 

• Да се предотврати и минимизира образуването на СО; 

• Да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО; 

• Да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали; 

• Да се намали количеството за депониране на СО. 

Строителните отпадъци се получават вследствие на строително-монтажни работи и 
премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, изолационни 
материали, дърво, азбест и други опасни отпадъци, съответстващи на кодовете на 
отпадъци от група 17 на Приложение 1 на Наредба № 3 за класификация на отпадъците 
(обн. ДВ бр. 44/2004 год.). Минералните отпадъци се образуват в резултат на 
строителство или събаряне на сгради и съоръжения, които основно се състоят от 
минерални материали като тухли, бетон, строителни разтвори, естествен камък, пясък, 
керамични строителни материали, бетонови блокчета и/или газобетонови блокчета и 
други. 

Основното количество строителни отпадъци се генерират от дейността на фирми, 
извършващи строителна и ремонтна дейност. 

На територията на Общината няма специално депо за СО. Транспортирането на СО се 
извършва от генераторите на отпадъци и се депонират срещу съответно заплащане. От 
общинската администрация се издават разрешения за извозване на земни маси от 
строителни обекти на територията на община Сатовча. Депонираните количества не се 
претеглят и регистрират, но средното годишно количество е около 10 м

3
. 

Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване селективното разделяне на 
отпадъците на мястото на образуване и изграждането и функционирането на съоръжения 
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за материално оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци, което може да се 
извърши в сътрудничество с другите общини от региона и частния сектор. 

2.2.6. ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ /ОО/. 

"Опасни отпадъци" са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, 
посочени в Приложение № 3 към ЗУО. Този вид отпадъци се образуват най-вече в 
промишлените предприятия, но също така и в някои заведения от здравната сфера, а 
частично и в битовия сектор. Към тях спадат отработени масла и нефтопродукти, негодни 
за употреба батерии и акумулатори, медицински отпадъци, бои и лакове, детергенти, 
пестициди и др. 

Изискванията за третиране и транспортиране на опасни отпадъци са регламентирани в 
Наредбата, приета с ПМС № 53/1999 год. (обн. ДВ бр. 29 от 1999 год., Нaредба № 1 от 
09.02.2015 год. 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 год.) и в 
наредбите за масово разпространените отпадъци. 

Лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране, съхраняване 
(оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към §1, т. 13 от допълнителните 
разпоредби /ДР/ на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на Приложение № 1 
към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО), оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/ или обезвреждане, 
включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на опасни отпадъци, 
водят отчетни книги и представят годишни отчети. От дейността на предприятията в 
Общината не се образуват опасни отпадъци, за които се ползва общинска или 
регионална инфраструктура за третирането им. 

Дейностите по третиране на опасните отпадъци образувани от дейността на 
предприятията се извършват в съответствие с разрешителните им документи за дейности с 
отпадъци без да се ползва общинска инфраструктура. Потокът опасни отпадъци се 
контролира от действащата нормативна уредба. С цел проследяване на превозите на 
опасните отпадъци товародателите са длъжни да изготвят идентификационен документ, 
който се попълва за всеки отпадък последователно от товародателя, превозвача и товаро 
получателя. 

Най-голям дял в общото количество имат отработени моторни и смазочни масла и 
нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, както и излезли от 
употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. От 09.02.2012 год., 
Общината има сключен договор за събиране и оползотворяване на негодни за употреба 
батерии и акумулатори с „НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ” АД. По изпълнение на чл. 1, ал. 3 от 
Договора (най-малко един съд на 1000 жители) на територията на Общината има 
разположени 10 съда за събиране на НУБА. Съдовете са разположени в училищата на 
селата: 

• Сатовча - 2 бр.; 

• Кочан - 2 бр.; 

• Вълкосел - 2 бр.; 

• Слащен - 1 бр.; 

• Плетена - 1 бр.; 

• Ваклиново - 1 бр.; 

• Годешево - 1 бр. 

Съдовете се извозват най-малко два пъти годишно по график. 
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На територията на община Сатовча има две площадки за съхранение на негодни за 
употреба пестициди, които са запечатани в 9 броя ББ-куба от фирма “Балбок 
Инженеринг”. Кубовете са поставени на специални площадки в селата Сатовча и Слащен. 
Проверка за състоянието на складовете и ББ-кубовете с негодни за употреба пестициди се 
проверява ежегодно от РИОСВ-Смолян. 

Табл. 2.6 Пестициди на територията на община Сатовча 

ЗЕМЛИЩЕ 
СОБСТВЕНОСТ НА 

ПЛОЩАДКАТА 
СМЕСЕНИ - KG 

СЪСТОЯНИЕ НА 
СКЛАДА 

ОХРАНА 

с. Сатовча общинска 70 чувала/1500 кг. добро има 

с. Сатовча общинска 5 бр. Б-Б куба добро има 

с. Слащен общинска 4 бр. Б-Б куба добро няма 

Източник: УРБИКА ЕООД по данни от община Сатовча 

Ежегодно комисия с участието на представители на Главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението“/ГД „ПБЗН“/, Районното полицейско управление 
/РПУ/ и Общинска администрация извършва проверки за състоянието на кубовете и 
съставя протокол. 

От 15.10.2010 год., Общината има сключен договор за събиране, транспортиране 
временно съхраняване, предаване за предварително третиране, рециклиране, 
оползотворяване и/или обезвреждане на излязлото от употреба електрическо и 
електронно оборудване с „ЕКОБУЛТЕХ” АД. От 31.01.2013 год., Общината подписва 
Споразумение за заместване на „ЕКОБУЛТЕХ” АД като страна по Договора от 15.10.2010 
год. с подизпълнител/замествана страна „НАДИН КОМЕРС“ ЕООД и „ХЕФТИ МЕТАЛС” 
ЕООД. На територията на Общината има разположени два съда за ИУЕЕО. Един от 
контейнерите е поставен в село Слащен (зад сградата на Кметството), за да обслужва 
селата от южната част на Общината - Боголин, Вълкосел, Слащен, Туховища и Годешево. 
Другият е разположен в село Сатовча (зад сградата на Общинска администрация), за да 
обслужва селата от северната част на Общината - Фъргово, Жижево, Кочан, Ваклиново, 
Осина, Сатовча, Плетена, Долен, Крибул. Съдовете се извозват по план-график, два пъти 
годишно (през месеците март и септември). 

На територията на Общината действат фирми, притежаващи разрешения, издадени по 
реда на глава пета, раздел I от ЗУО, да извършват събиране и предварително третиране 
на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/. 

В община Сатовча няма организирана система за разделно събиране на опасни отпадъци 
от домакинствата, поради това голяма част от тях се изхвърлят в контейнерите съвместно с 
неопасните битови и се извозват с тях за последващо третиране. 

Поради липса на интерес от страна на организациите по оползотворяване все още няма 
сключени договори за въвеждане на системи за разделно събиране на отработени масла, 
нефтопродукти и излезли от употреба гуми на територията на Общината и домакинствата 

не могат да се освободят от тези видове отпадъци чрез предаването им за разделно 
събиране и последваща повторна употреба или оползотворяване. Съответно на 
територията на община Сатовча не са обособени места за събиране на подобни масово 
разпространени отпадъци, както и утвърден график за кампанийното им събиране. 

2.2.7. УТАЙКИ ОТ ПСОВ. 

На територията на община Сатовча има изградени ПСОВ в селата: Жижево, Боголин, 
Долен, Осина, Фъргово, Годешево, Ваклиново, Туховища, Крибул, които са въведени в 
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експлоатация през м. декември 2015 год. И деветте ПСОВ са еднотипни и използват 
следната технологична схема: 

• Отпадъчните води се отвеждат гравитачно от канализационната система на 
населените места до ПСОВ. Водите в станциите преминават през двустепенна 
технология на пречистване: 

 Първо стъпало – механично пречистване. От водата се отстраняват по-едрите 
примеси, пясъкът като се прилагат основни физични закони. Едрите отпадъци се 
задържат от кош решетка с диаметър на отворите 25 мм; 

• Второ стъпало - биологично пречистване. След механичното пречистване на водата 
остават предимно разтворени органични и неорганични съединения, които не могат 
да бъдат отстранени механично и известно количество неразтворени вещества. 
Биологичното пречистване служи за елиминиране на разтворените вещества от 
отпадните води. То се извършва от сложен комплекс от микро- и макро- организми 
наречен активна утайка. Процесите в станцията имитират естествено протичащите 

такива във водните басейни с тази разлика, че те са интензифицирани и строго 
контролирани, без да представляват опасност за околната среда. Биологичното 
пречистване се осъществява в модулно пречиствателно съоръжение - 2 бр., за всяко 
населено място, в което са обединени: биобасейн; вторични утаители; контактен 
резервоар за дензинфекция с NaOCL; силоз за стабилизирана и уплътнена утайка; 
машинно помещение за въздуходувка, резервоар за натриев хипохлорид, 
дозаторна помпа и табло за управление. 

Всички процеси в пречиствателните станции са напълно автоматизирани. 

Излишните утайки в ПСОВ се подлагат последователно на аеробна стабилизация и 
уплътняване в силоза за утайки. Предвижда се утайката да се изважда с фекална 
цистерна, да се транспортира за обезводняване и след това да се депонира в депо 
отговарящо на нормативните изисквания. 

Поради скорошното въвеждане в експлоатация, към настоящия момент, Общината не 

разполага с информация за количествата генерирани утайки от наличните ПСОВ. 

2.2.8. БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ/ОТПАДЪЦИ ОТ ХУМАННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Медицинските отпадъци имат някои по специфични характеристики и изискват специално 
третиране. Болничния отпадък може да носи зарази, поради което следва да бъде отделен 
от другите смесени отпадъци за се избегне заплахата за общественото здраве. В този 
отпадък се включват превръзки, остатъци от лекарства и опаковки, лабораторни проби, 
използвани инструменти и системи, хирургически отпадъци и други. 

Отговорността за управлението на болничните отпадъци е на медицинските заведения, в 
които се образуват. Към момента не функционира система за получаване на данни за 
болничните отпадъци в Общината. 

Опасните отпадъци, които могат да се генерират на територията на Общината от 
хуманното здравеопазване са от всички лекарски и стоматологични практики за 

първичната извън - болнична медицинска помощ, но съгласно действащото 
законодателство данните не се докладват до Общината. В съответствие със ЗУО и 
Наредба № 1 от 09.02.2015 год. за изискванията към дейностите по събиране и третиране 
на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (издадена от 
Министъра на здравеопазването и Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 13 
от 17.02.2015 год.) дейностите по събиране и третиране на медицинските отпадъци са 
задължение на лицата които ги образуват и по конкретно: 

• лечебните заведения по чл. 8, 9 и 10 от Закона за лечебните заведения; 
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• здравните заведения по чл. 21 от Закона за здравето. 

В заключение, относно проблеми по отношение на събирането на данни може да се 
обобщи, че в община Сатовча е необходимо създаването на система за събиране и 
обработка на данни от изпълнителите, които имат договори с Общината и предприятията с 
общинско участие, както и получаването на информация от лица, извършващи събиране 
на рециклируеми отпадъци на търговска основа и въвеждане на механизми за получаване 
и оценка на достоверността на отчитаните от организациите по оползотворяване 
количества. Всичко това ще спомогне за установяване изпълнението на целите за 
рециклиране на битови отпадъци. 

2.2.9. ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ. 

Специфични мерки за управлението на този вид отпадъци понастоящем не се прилагат. 
Отпадъците, които не се побират в контейнерите за битовите отпадъци се поставят до тях и 
се натоварват ръчно от общински работници и извозват до регионалното депо чрез 
товарна кола с каросерия. Количеството им не се регистрира. 

2.3. АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ. 

2.3.1. СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ. 

Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на община Сатовча, с цел 
предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците 
върху човешкото здраве и върху околната среда се определят от „Наредба за управление 
на отпадъците и опазване на околната среда на община Сатовча”. С тази Наредба се 
определят условията и реда за изхвърляне, събиране, включително и разделно, 
транспортирането и обезвреждането на отпадъците на територията на община Сатовча. 

СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

След процедура за провеждане на обществена поръчка с договор за услуга от 
10.02.2014 год., за срок от 5 години, е възложено на ЕТ „РУСКА ПЕТРОВА - 
ЕКОГРУПТРАНС”, дейностите по: 

• Събиране на ТБО и транспортирането им до регионално депо; 

• Извършване на текущ ремонт, поддържа, измиване, дезинфектиране и боядисване 
съдовете за ТБО минимум един път годишно за своя сметка; 

• 100 % от населението е обхванато от системата за организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване на ТБО; 

• 95 % са задоволени нуждите от съответните съдове за смет; 

• 100% са закрити и ликвидирани селските и квартални сметища за 
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. 

Табл. 2.7 Дейности по събиране и транспортиране на ТБО в община Сатовча 

НАСЕЛЕНО МЯСТО 
(МАРШРУТ) 

БРОЙ 
СЪБИРАНИЯ 

(СЕДМИЧНО) 

КОЛА 
(МАРКА-ТОНАЖ) 

ФИРМА, 
ИЗВЪРШВАЩА 

УСЛУГАТА 

РАЗСТОЯНИЕ 
В КМ. ДО 
ДЕПОТО 

Сатовча - Боголин, 
Вълкосел, Слащен, 

Туховища, 
Годешево - Барутин 

Всеки 
понеделник 

Mercedes-Benz 
Atego 

Рег. № Е 0207 КС 
11, 800 т. 

ЕТ „Руска Петрова-
ЕКОГРУПТРАНС” - 

Гоце Делчев 
88,50 
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Сатовча - Долен, 
Крибул, Осина - 

Барутин 

Всеки 
понеделник 

Man 18.285 МЦ 
Рег. № Е 5908 КХ 

11, 460 т. 

ЕТ „Руска Петрова-
ЕКОГРУПТРАНС” - 

Гоце Делчев 
69,60 

Сатовча, Фъргово, 
Плетена - Барутин 

Всеки вторник 

Mercedes-Benz 
Atego 

Рег. № Е 0207 КС 
11, 800 т. 

ЕТ „Руска Петрова-
ЕКОГРУПТРАНС” - 

Гоце Делчев 
41,63 

Сатовча - Коча, 
Жижево - Барутин 

Всяка сряда 

Mercedes-Benz 
Atego 

Рег. № Е 0207 КС 
11, 800 т. 

ЕТ „Руска Петрова-
ЕКОГРУПТРАНС” - 

Гоце Делчев 
44,53 

Сатовча - Барутин 
Всеки 

четвъртък 

Mercedes-Benz 
Atego 

Рег. № Е 0207 КС 
11, 800 т. 

ЕТ „Руска Петрова-
ЕКОГРУПТРАНС” - 

Гоце Делчев 
27,25 

Сатовча - Кочан, 
Ваклиново - 

Барутин 

Всеки 

петък 

Mercedes-Benz 
Atego 

Рег. № Е 0207 КС 
11, 800 т. 

ЕТ „Руска Петрова-
ЕКОГРУПТРАНС” - 

Гоце Делчев 
41,79 

Източник: УРБИКА ЕООД по данни от община Сатовча 

Табл. 2.8 Налични съдове за сметосъбиране в община Сатовча 

СЪДОВЕ ОБЕМ/ВМЕСТИМОСТ БРОЙ 

Кофи за смет 110 л. 1396 

Контейнери 1100 л. 117 

Чували - 2785 

Общо 4298 

Източник: УРБИКА ЕООД по данни от община Сатовча 

СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

Основната концепция на организацията за разделно събиране на отпадъци се състои в 
това, че всеки отделен продукт се превръща в отпадък, като се смеси в кофата за общо 
събиране на отпадъци. Разделно събраните хартиени, пластмасови, метални и стъклени 
опаковки от тези отпадъци вече не са боклук, а търговски продукт – ценна суровина за 
промишлеността. Изхождайки от актуалната в момента законова рамка, се определя 
какъв/или какви именно компоненти от състава на ТБО ще се събират от общия поток 
генерирани отпадъци. Ефективното разделяне на потока отпадъци е ключът към успешното 
осъществяване на всяка една програма за разделно събиране на отпадъци, включително 
отпадъци от опаковки. 

Изборът и въвеждането на система за разделно събиране ще подпомогне икономиката 
чрез спестяване на ценни суровини, материали и ресурси и ще увеличи експлоатационния 
срок на депата за битови отпадъци. 

Въвеждането на устойчива общинска колективна система за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки, включваща контейнери за разделно събиране с последващо 
сортиране по видове материали в сепарираща инсталация, и обезпечена със 
специализирана техника за отпадъци и транспортно обслужваща техника, е един процес, 
който е икономически приемлив и ще доведе да висока ефективност. 
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Община Сатовча има сключен Договор за сътрудничество от 01.07.2013 год. с 
„БУЛЕКОПАК” АД с предмет на дейност 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 и търговските обекти. По предварително съгласувана справка са 
разпределени общо 95 броя площадки в селата: Сатовча, Плетена, Долен, Кочан, 
Вълкосел, Фъргово, Боголин и Слащен от които 25 комплекта са от тип „Бобър” 1100 л. - 
син, жълт и зелен - за хартия, пластмаса стъкло и 75 комплекта тип „МЕВА” 240 л. - син, 
жълт, зелен - за хартия, пластмаса стъкло и 16 картонени комплекта - за хартия и 
пластмаса, разположени в сградите на училищата, детските градини и сградата на 
Общинската администрация. За популяризиране на разделното събиране са 
разпространени брошури в търговските обекти. 

Системата за разделно събиране на рециклируеми отпадъци включва: 

• Контейнери за разделно събиране по видове материали; 

• Транспортна техника за обслужване на контейнерите; 

За целта има изготвена „Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на 
територията на община Сатовча”, включваща: 

• Конкретен начин на организация на разделното събиране на отпадъци от опаковки; 

• Териториален обхват на системата; 

• Финансови и юридически аспекти относно осъществяване на разделното събиране 
и третиране на отпадъци от опаковки; 

• Мерки за информиране и привличане на населението за прилагане на системата за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Сатовча. 

С реализацията на системата се очаква да се постигнат следните резултати: 

• По-чисти селища на територията на Общината; 

• Създаване на предпоставка за намаляване на средствата, заделяни от общинския 
бюджет за финансиране на дейностите по събиране, извозване и депониране на 
ТБО чрез намаляване на количествата отпадъци за депониране; 

• Подобряване имиджа на Общината и нейния европейски вид; 

• Достигане на високи нива на събиране; 

• Събираемост на всички видове рециклируеми отпадъци; 

• Максимално улесняване на гражданите в използването на колективна система за 
разделно събиране на отпадъци; 

• Повишаване на мотивацията на обществеността за участие в системата за разделно 
събиране; 

• Осигуряване на представителни данни за отпадъците, в т.ч. на отпадъците от 
опаковки; 

• Екологосъобразно управление на отпадъците при спазване на действащото 
екологично законодателство; 

• Ограничаване и намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от 
образуваните отпадъци; 

• Недопускане на непосредствен риск за здравето на хората и околната среда. 
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2.3.2. ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ. 

Съгласно изискване на чл. 38 от Наредба № 6 от 27.08.2013 год. за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации 
за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, отпадъците, които се приемат на депа 
трябва да бъдат подложени на предварително третиране. 

В съответствие с принципа "замърсителят плаща" отговорността за финансирането на 
предварителното третиране на отпадъците се поема от притежателя им или от лицето, 
което образува отпадъка. За смесените битови отпадъци отговорността за 
организирането и финансирането на предварителното третиране е на общинските 
администрации, тъй като лицата, които са образували битовите отпадъци (населението) 
заплащат за целта "такса битови отпадъци", която постъпва в общинските бюджети. 

Отговорността за предварителното третиране на строителните и производствените 
отпадъци е на притежателите им. В съответствие с дефиницията по § 1, т. 25 от Наредба № 
6, за да бъде определена една операция с отпадъци като "предварително третиране", тя 

трябва да отговаря на определени критерии: 

• да е физичен, термичен, химичен или биологичен процес, включително сортирането;  

• да променя характеристиките на отпадъците с цел: 

• да се намали обема им; 

• да се намалят опасните им свойства; 

• да се улесни по-нататъшното им третиране; 

• да се повиши оползотворяемостта им. 

Министърът на околната среда и водите е утвърдил със заповед Ръководство за 
предварително третиране преди депониране на отпадъци, в което са описани методите, 
които се използват за предварително третиране на отпадъците и степента, до която 

отпадъците трябва да бъдат предварително третирани. Съгласно Ръководството за 
предварително третиране преди депониране на отпадъци в България, сортирането на 
отпадъци чрез инсталация за сепариране се счита за предварително третиране, ако 
осигурява: 

• Отделяне на необходимите количества оползотворими компоненти, така че да се 
изпълнят количествените цели за оползотворяване на масово разпространени 
отпадъци (т.е. изпълняват се изискванията за намаляване на обема на депонираните 
отпадъци, повишаване на оползотворимостта на добитите материали и улесняване 
на по-нататъшното третиране на отпадъците); 

или: 

• Отделяне на опасните отпадъци от общия отпадъчен поток (т.е. изпълнение на 
изискването за намаляване на опасните свойства на отпадъците). 

2.3.3. ДЕПОНИРАНЕ. РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ. 

Депонирането на отпадъци остава основния метод за обезвреждане на отпадъци в 
страната, региона и в частност на територията на община Сатовча. Битовите отпадъци се 
депонират на регионално депо, класифицирано в клас „Депо за неопасни отпадъци”, 
което се използва от общините Доспат, Борино, Девин и Сатовча. Регионалното депо е 
разположено на територията на община Доспат на 2,4 км от центъра на с. Барутин в 
посока запад-югозапад. На депото се депонират основно битови, СО и производствени 
неопасни отпадъци, които се уплътняват и се запръстяват с почва или се покриват с 
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инертни материали. 

Площадката представлява котлован от открита кариера на бившия рудник „Изгрев” от 
находище Доспат. Котлованът е образуван от изземване на рудна маса. Преди 
изграждането на депото там се е намирало неохраняемо и неорганизирано депо, на което 
са извозвани битовите и производствените отпадъци от гр. Доспат. 

Котите на дъното на кариерата са най-ниски в северозападната част – 1087 м., а в най-
високите достигат 1170 м. 

Капацитетът на Регионално депо, включващо: Клетка 1 е 6 т./24 ч. и общо 147 000 т. (131 

133 м
3
), като свободния капацитет на депото към 2014 год. е 18 746,75 м

3
. 

Въз основа на решение на Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО 
Доспат), е възложено изготвянето на проект за разширение на Регионалното депо и 
изграждане на система за разделно събиране на отпадъците на територията на четирите 
общини. 

Сепарирането на битовите отпадъци ще се извършва на регионалното депо за ТБО - с. 

Барутин, съгласно сключен договор с фирма-изпълнител. Предвижда се прекратяване на 

Договора през 2017 год., защото ръчното сепариране не води до намаляване на 

количествата депонирани отпадъци, както и отделените рециклируеми от всички събрани 

смесено отпадъци.  

Действащите нормативни актове определят механизъм чрез който се насърчава 
рециклиране, оползотворяване и повторно използване на отпадъци чрез събиране на 
отчисления, които увеличават стойностите за депониране. Предоставя се възможност за 
намаляване или изцяло освобождаване от отчисленията, като по този начин се облекчава 
общинския бюджет. Общинските администрации могат да се възползват като въведат и 
изпълняват мерки по разделно събиране на битови отпадъци, а биоразградимите не ги 
извозват до депа за твърди битови отпадъци. Община Сатовча е част от регионалната 
система за управление на отпадъци – регион Доспат, в непосредствена близост до която е 

отреден имот за изграждане на инсталация за предварително третиране и компостираща 
инсталация, които ще допринесат за постигане на целите на ниво регион. Направена е 
процедура за одобряване на ПУП – ПРЗ за промяна на предназначението на земеделска 
земя за имот № 016209 в местността „Гайтанина“, с. Барутин, за който има Решение № СМ - 
027-ПР/2016 г. на РИОСВ - Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието на околната среда. Общините от РСУО – регион Доспат 
планират да осигурят средства за изграждане на инсталацията чрез кандидатстване по 
Приоритетна ОС 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. 

2.4. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ. 

2.4.1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ 

НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЯХНА ТЕРИТОРИЯ. 

Кметът на община Сатовча организира управлението на дейностите по отпадъците, 
образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на 
отпадъците и общинската наредбата по чл. 22 от ЗУО, като осигурява условия, при които 
всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, на които е предоставено 
право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване или 
обезвреждане. 

Кметът на Общината отговаря за: 

• Осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 
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други; 

• Събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им; 

• Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 

• Избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за 
оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци; 

• Организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 
строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на 
територията на съответната община; 

• Разделното събиране на битови отпадъци на територията на Общината най-малко 
за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. 

• Организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 
отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите 
елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово 
разпространени отпадъци; 

• Изпълнението на решенията на общото събрание на регионалните сдружения 
съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка 
за повторна употреба; 

• Организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци за които не 
се прилага принципът отговорност на производителя и предаването им за 
оползотворяване и/или обезвреждане; 

• Разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. 
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за 

разделно събиране на 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; 

• Почистването от отпадъци на общинските пътища; 

• осигуряването на информация на обществеността по т. 1-12, 14 и 15 чрез интернет 
страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин; 

• поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, 
стъкло, хартия и картон на територията на съответната община; 

• предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места 

и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им. 

Контролните функции по дейностите за управление на отпадъците в рамките на Общината 
имат Кметът на Общината, специалистите от общинската екологична инспекция, а 
конкретно по населени места - кметовете на населените места. 
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2.4.2. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА СЪВМЕСТНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ПО 

ОТПАДЪЦИТЕ С ДРУГИТЕ ОБЩИНИ. 

По пътя към постигане на екологосъобразното управление на отпадъците, като съвкупност 
от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и 
третирането им, общините от района търсят правилните насоки към постигане на 
основната цел в устойчивото управление на отпадъците, които ще предотвратят, намалят 
или ограничат вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. В тази 
връзка следвайки политиката на МОСВ се предприемат действия за съвместно решаване 
на проблемите с управлението на отпадъците в Региона. 

Сътрудничеството между общините в областта на управлението на отпадъците датира от 
2009 год., когато е сключено споразумение за партньорство от 27.03.2009 год. 

Първото Общо събрание, с което се учредява Регионално сдружение за управление на 
отпадъците между общините Доспат, Сатовча, Борино и Девин е проведено на 21.11.2014 
год. в гр. Доспат. Понастоящем председател на общото събрание на сдружението е кметът 

на община Доспат. Регистрацията е въз основа на решения на всичките 4 общински съвета 
за създаване на сдружение. Органи на управление на Регионалното сдружение са 
Общото събрание и Управителния съвет. 

Предвидено е при експлоатацията на регионалното депо и останалите съоръжения от 
системата да се осигури равноправно третиране и гарантиране на интересите на всички 
общини в региона. Общините ще определят съвместно цената за третиране на тон отпадък, 
която ще е еднаква за всички. 

Сред целите, които ще се постигнат с регионалното управление на отпадъците са: 

• Подобряване на качеството на услугите за събиране, транспортиране и 
обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци; 

• Ефективно използване на ресурсите, възникващи в процесите на управление на 
отпадъците; 

• Оптимизиране на процесите за управление на отпадъците с оглед намаляване на 
разходите за услугата за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите 
отпадъци и на приравнените към тях отпадъци; 

• Постигане на прозрачност и отговорност на процесите на управление на 
отпадъците; 

• Реализирането на целите и изискванията на националното законодателство и 
подзаконовите актове за управление на отпадъците; 

• Стимулиране и подпомагане на активността на отделните граждани за участие в 
процесите за управление на отпадъците; 

• Насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, органите на 
местното самоуправление, стопанските организации при решаване на проблемите, 
свързани с управлението на отпадъците. 

2.5. АНАЛИЗ НА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА 
ОТПАДЪЦИ И ОСЪЩЕСТВЕНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. 

Нерегламентираните сметища на територията на Общината са закрити. Въпреки това, 
следва да се предприемат съответните действия по контрол и превенция за недопускане на 
нови замърсявания и периодично почистване при поява на нови нерегламентирани 
сметища. 

Общината активно следи за образуването на локални замърсявания на територията й 
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както и за тяхното своевременно отстраняване. На нарушителите се налагат санкции. 

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

2.6.1. АНАЛИЗ НА СХЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ. 

Финансирането на управлението на отпадъците в Общината се извършва при спазване на 
общоевропейските принципи „Замърсителят плаща" и „Разширена отговорност на 
производителя". 

В съответствие с принципа “замърсителят плаща” отговорността за финансирането на 
дейностите с отпадъците се поема от притежателя им или от лицето, което образува 
отпадъка. За смесените битови отпадъци отговорността за организирането и 
финансирането е на общинските администрации тъй като в този случай лицата, които са 

образували отпадъците са населението и стопанските предприятия и те заплащат такса 
битови отпадъци, която постъпва в общинските бюджети. 

Отчитайки че производителите на продуктите, от които се образуват отпадъци имат на-
голяма отговорност за вредните въздействия върху околната среда, които оказва техния 
продукт е въведен и принципът “разширена отговорност на производителя”. В съответствие 
с него производителите на продукти след употребата, на които се образуват отпадъци 
трябва да покрият разходите за третирането на отпадъците. По такъв начин 
производителите са заинтересовани да влагат рециклируеми и по-малко опасни 
материали, както и да предлагат продуктите си по начин, стимулиращ повторната им 
употреба и оползотворяване. В България производителите и вносителите на продукти 
изпълняват този принцип или като сами се ангажират с управлението на отпадъците, 
образувани от продуктите или като заплащат на организация по оползотворяване за 
извършването на тези услуги. 

На територията на Общината се предоставят следните услуги по управление на 
отпадъците: 

• Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери, кофи и 
други; 

• Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

• Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане на битови отпадъци; 

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

Към момента не се извършват услуги по: 

• разделно събиране и транспортиране на хранителни и кухненски биоотпадъци от 
търговски обекти, детски градини и други подобни; 

• разделно събиране и транспортиране на „зелени" биологични отпадъци; 

• разделно събиране, транспортиране и екологосъобразно обезвреждане на 
опасните битови отпадъци; 

• разделно събиране и транспортиране на други битови отпадъци (напр. 
рециклируеми отпадъци, пепел и сгурия, текстилни и други потоци битови отпадъци); 
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• предварително третиране, сортиране/сепариране на оползотворимите битови 
отпадъци от събраните смесени битови отпадъци преди обезвреждането им; 

• разделно събиране, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и 
обезвреждане на битови отпадъци (извън отпадъците, за които отговарят 
организациите по оползотворяване) за постигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване на битовите отпадъци; 

• третиране на утайки от канализацията; 

• услуги чрез прилагане на схемата за „Разширена отговорност на производителя" 
посредством сключване на договори с организации по оползотворяване, за които 
не се изисква допълнително финансиране от страна на Общината. 

2.6.2. ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И СТИМУЛИ В СЕКТОРА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 
ОТПАДЪЦИТЕ. 

Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с 
решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща 
необходимите разходи за: 

• осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 
други за обществени места, обществени заведения, паркове и градини; 

• събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

• проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране, оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО; 

• почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване. 

Общинският съвет взема решение за размера на таксата за организирано сметосъбиране, 
сметоизвозване, депониране и поддържане на чистота. 

Табл. 2.9 Приходи от такса битови отпадъци за периода 2012-2016 год. 

ГОДИНА ТЕКУЩ ПРИХОД (В ЛВ.) СЪБИРАЕМОСТ 

2012 176 000 71% 

2013 175 000 71% 

2014 173 000 72% 

2015 187 000 75% 

2016 209 000 78% 

Източник: УРБИКА ЕООД по данни от община Сатовча 

Табл. 2.10 Разходи за управление на отпадъците, осъществени от община Сатовча за периода 
2012-2016 год. 

ГОДИНА 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество (в тонове) 1 622,76 1 719,76 1 709,00 1 777,12 2 241,38 
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Сметосъбиране и 
сметоизвозване на ТБО 

(в лв.) 
120 096,00 120 096,00 140 951,40 142 738,56 142 415,44 

Отчисления по чл. 64, 
ал. 1 от ЗУО (в лв.) 

- 34 623,20 37 596,60 49 759,36 80 689,68 

Отчисления по чл. 60 ал. 
2 от ЗУО (в лв.) 

- 25 796,40 10 988,36 11 426,88 14 412,07 

Депониране на 
отпадъци  

(в лв.) 
- 9 871,39 10 988,36 46 708,34 65 097,00 

Обща сума за плащане: 
(в лв.) 

120 096,00 190 386,99 200 524,72 250 633,14 302 614,19 

Източник: УРБИКА ЕООД по данни от община Сатовча 

2.7. АНАЛИЗ НА ИНФОРМИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ. 

Информирането на обществеността и бизнеса за необходимостта и ползите от намаляване 
на количеството генерирани отпадъци и оползотворяване на отпадъците има ключово 
значение за успеха и добрите резултати  на системите за управление на отпадъците 
съобразно йерархията за тяхното управление. 

2.7.1. РАЗЯСНИТЕЛНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРИВЛИЧАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА. 

За повишаване на общественото съзнание по проблемите на управлението на отпадъците 
община Сатовча редовно информира населението за дейности с широко обществено 
значение. Използват се разнообразни канали за връзка с обществеността - подаване на 

информация на Сайта на Общината и чрез Вестника на община Сатовча (седмично 
издание), 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 специално внимание следва се отделя на 
работата с подрастващите. 

За най-съществените проекти в сферата на управление на отпадъците се провеждат 
целенасочени мерки за предоставяне на информация за населението чрез организиране 
на периодични обсъждания на напредъка и представяне на резултатите от изпълнението 
на проект. 

Информацията за вземането на управленски решения и определянето на необходимите и 
фактически изразходваните средства за управление на отпадъците е достъпна за 
обществеността. Въпреки това могат да бъдат предприети и допълнителни мерки по 
отношение привличането на населението, неправителствени организации и 
заинтересованата индустрия, в процесите на вземане на решения по въпросите на 
управление на отпадъците, включително за начина за определяне на 'Такса битови 
отпадъци" и отчитането на изразходваните средства. 

2.7.2. НАЧИНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБЩИНСКИТЕ УСЛУГИ 

В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Информация за услугите свързани с дейностите с отпадъци, които Общината предоставя 
както и цените на тези услуги и съответните задължения на гражданите и фирмите е 
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налична на интернет страницата на Общината. Могат да бъдат публикувани допълнителни 
данни например за: 

• график и места за събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки, вкл. данни 
от кого се извършват дейностите, с адрес, телефон и лицата за контакт; 

• график и места за разделно събиране на масово разпространени отпадъци, зелени 
и биологични отпадъци (след въвеждане на съответните системи на територията на 
Общината); 

• списък на организациите по оползотворяване, с които Общината има сключен 
договор; 

• реда и начина за изхвърляне на строителни отпадъци, образувани в резултат от 
строително-ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски обекти, 
административни сгради и други; 

• реда и начина за прилагане на системата за разделно събиране на опасни 

отпадъци, образувани от домакинствата (след въвеждане на системата на 
територията на Общината); 

• реда и начина за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци /ЕГО/ от домакинствата 
(след въвеждане на системата на територията на Общината); 

• списък на местата, в които гражданите могат да предават масово разпространени 
отпадъци. 

2.7.3. НАЛИЧИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД В ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЯСНИТЕЛНАТА 
ПОЛИТИКА НА ОБЩИНАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ. 

Въпреки, че през последните години са изпълнение редица мероприятия по отношение на 
повишаване на общественото съзнание досега не е прилаган стратегически подход в 
информационно-разяснителната политика на Общината във връзка с дейностите по 

управление на отпадъците. Не е разработена специализирана информационна кампания, 
насочена към гражданите с цел да ги информира относно наличните системи за 
екологосъобразно събиране и третиране на отпадъци, задълженията и отговорностите на 
населението, ползите за околната среда от прилагане на отделните мерки и по специално 
от ползите от намаляване на количеството генерирани отпадъци и оползотворяване на 
отпадъците. Заложените в действащите общински секторни стратегически и планови 
документи са включени мерки и дейности в тази област, но поради това че главната 
насоченост на тези документи не е повишаване на общественото съзнание мерките в тях не 
са достатъчно конкретни и изчерпателни. 

2.8. АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ И 
ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИТЕ. 

Основни национални документи, регламентиращи събирането и предоставянето на 
информация за отпадъците, са ЗУО и „Наредба за управление на отпадъците и опазване 
на околната среда в община Сатовча” приета с Решение №465 от 29.05.2014 год. 

Много на брой различни институции събират информация, касаеща управлението на 
отпадъците, като все още няма изградена интегрирана информационна система. Местната 
нормативна уредба по управление на отпадъците осигурява необходимите условия за 
прилагане на националното законодателство. В тази връзка се предвиждат задължения за 
различните лица, които имат отговорности в процеса на управление на отпадъците - 
собствениците или наемателите на търговски обекти (магазини) и заведения за обществено 
хранене, домсъветите и собствениците (или наематели) на еднофамилни жилища. 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2017-2020                    ОБЩИНА САТОВЧА 

УРБИКА ЕООД  54 

За обезпечаване на прилагането на новоприетото законодателство е необходимо да се 
идентифицират лицата, които имат задължения и отговорности, като специално внимание 
следва да се обърне на големите генератори на отпадъци - търговски обекти, 
административни сгради, предприятия, които ползват системата за събиране и 
обезвреждане на битовите отпадъци, строителни дружества и на местата, които се 
използват или са били използвани за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. 
Ефективното прилагане на законодателството на местно ниво е невъзможно без 
осигуряване на достатъчен, квалифициран и мотивиран персонал в общинската 
администрация, подходящи технически ресурси (оборудване и т.н.) и въвеждане на 
информационни системи за събиране и обработка на данни. Този въпрос е разгледан в 
раздела за повишаване на административния капацитет. 

Планирането, регулирането и налагането на законодателството по управление на 
отпадъците зависи от наличните човешки ресурси в Общината. За да се подпомогне 
изпълнението на законодателството, компетентните органи на национално, регионално и 
общинско ниво се нуждаят от достатъчен и квалифициран персонал. 

Планирането и установяването на финансово обезпечени и поносими за населението 
системи за събиране (включително разделно) и транспортиране на отпадъците, 
експлоатацията на съоръжения и инсталации, е предизвикателство за голяма част от по-
малките общини. Това налага насърчаване съвместната работа с общините, включени в 
Регионалното сдружение, с цел изпълнение на техните отговорности и подпомагане 
усъвършенстването на системите за управление на отпадъците чрез регионалните 
инициативи и осигуряване на достъп до необходимото ноу-хау и техническа 
инфраструктура за обезвреждане на приемлива за населението цена. 

Основната информация за отпадъците в Общината се осигурява от служителите на 
общинската администрация, на които са възложени функции по управлението на 
отпадъците и на фирмата, с която е сключен договор за извършване на услуги по 
управление и третиране на опасни отпадъци. Общината е възложила на изпълнител 
дейностите по организация и транспортиране на битовите отпадъци. 

Основният проблем е събирането на информация от лицата, които извършват дейности по 
управление на отпадъци на територията на Общината самостоятелно. Това в голяма 
степен са площадките за предаване на отпадъци, т. нар. „вторични суровини”, лицата, 
които самостоятелно са сключи договори с фирми и/или организации и предават 
отпадъците си директно на тях. Тези отпадъци влияят върху цялостната информация за 
отпадъците в Общината, тъй като при липса на информация за тях не може да се определи 
точното количество. Определенията в законодателството относно образуваните отпадъци 
са ясно дефинирани и включват всички отпадъци, образувани на територията на 
Общината, независимо от източника им и лицата, които ги събират. В този случай при 
изчисляване на целите, същите няма да бъдат точни и коректни. 

3. SWOT АНАЛИЗ. 

Внимателното разглеждане на вътрешната и външната среда, свързана с Програмата за 

управление на отпадъците на община Сатовча, е важна част от процеса на стратегическо 
планиране. SWOT анализът е инструмент за мениджмънт и формулиране на стратегия на 
Общината. Той може да помогне да се идентифицират Силните страни, Слабите страни, 
Възможностите и Заплахите (фактори, причини) на Програмата. 

Силните и Слабите страни са вътрешни фактори, които създават или унищожават качество. 
Те включват: активи, умения или ресурси, които Общината има на разположение, както и 
тези на потенциалните и парртньори. Те могат да се измерват чрез използване на вътрешно 
оценяване или сравняване с най-добрите практики – вътрешни или външни за 
организацията подходи и постижения. 
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Възможностите и Заплахите са външни фактори, които създават или унищожават качество. 
Тях Общината не е в състояние да контролира. Те се очертават  или от динамиката на 
индустрията и пазара, или от демографски, икономически, политически, технологични, 
социални, законодателни и културни фактори. 

SWOT анализът предоставя информация, която е полезна за критично сравняване на 
ресурсите и възможностите на организацията към заобикалящата я среда, в която 
оперира. 

Табл. 3.1 SWOT анализ на дейностите по управление на отпадъците на територията на община 
Сатовча 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Въведено организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване на БО за всички населени 

места в Общината; 

 Въведено разделно събиране на 
отпадъците от опаковки: хартия, картон, 
пластмаса, метали и стъкло; 

 Изготвени сезонни доклади за 

морфологичния състав на отпадъците в 
Общината; 

 Съответстваща местна нормативна рамка 
на действащото законодателство в 
сферата на отпадъците, в частност 

местните данъци и такси; 

 Разрастване на пазара на суровини от 
рециклируеми отпадъци; 

 Нормата на натрупване на отпадъци е 

под средната за Страната; 

 Изградени девет ПСОВ на територията на 
Общината с възможност за съвременно 
третиране на утайките с оглед тяхното 
оползотворяване. 

Липса на: 

• съвременна екологосъобразна 

компостираща инсталация в региона; 

• система за разделно събиране на 

биоразградими отпадъци и домашно 

компостиране; 

• информационна общинска система за 

мониторинг и контрол на дейностите по 
УО; 

• целенасочени мерки и стимули, които да 

допринесат за предотвратяване 
образуването на отпадъци и насърчаване 
на разделното събиране на отпадъци; 

• специално разработена програма за 

провеждане на информационни кампании 

за информиране на обществеността и 
повишаване на общественото съзнание по 
въпросите на УО; 

• Голям дял на инертните отпадъци в 

направения морфологичен състав на 
отпадъците, т.е. неправомерно изхвърляне 
и смесване на битови и строителни 
отпадъци; 

• Недостатъчен капацитет за управление на 

отпадъците във връзка с нарасналите 
изисквания за УО на местно ниво. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Използване на ОП и финансови 
инструменти на ЕС за решаване на 
проблемите, свързани с ефективното 
управление на отпадъците и изграждане на 
съвременна екологосъобразна 
инфраструктура; 

 Въвеждане на система за разделно 
събиране на биологично разградими и 
биологични отпадъци; 

 Въвеждане на система за домашно 
компостиране на градинските и хранителни 
отпадъци; 

 Средна покупателна способност на 
домакинствата и трудност на 
нискодоходните групи да отделят 
допълнителни средства за услуги и дейности, 
свързани с управление на отпадъците; 

 Значително увеличение на разходите за 
управление на битови отпадъци и 
необходимост от повишаване на такса 
битови отпадъци за населението във връзка с 
неспазване на регионалните цели за 
отпадъци; 

 Изхвърляне на отпадъци от населението на 
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 Позитивна прогноза за постигане на целите 
на региона за разделно събрани отпадъци 
и биологично разградими отпадъци, в 
случай на изграждане на компостираща 
инсталация; 

 Промяна на обществените нагласи в полза 
на екологосъобразното и ефективно 
управление на отпадъците; 

 Въвеждане на информационна общинска 
система за мониторинг и контрол на 
отпадъците; 

 Подобряване на ефективността на 
системите за управление на масово 
разпространени отпадъци с цел 
осигуряване на висококачествено 
рециклиране и прилагане на принципа за 
разширена отговорност на производителя. 

нерегламентирани сметища; 

 Прогноза за значително увеличаване на 
количеството на строителните отпадъци. 

4. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2017-2020 ГОД  

Отправна точка за определяне на стратегическите цели на Програмата за управление на 
отпадъците на община Сатовча за периода 2017-2020 год. са направените изводи от 
прилаганата политика за управление на отпадъците на територията на Общината, 
препоръките и SWOT анализа, както и целите на националната политика за управление на 
отпадъците и ефективно използване на ресурсите, респ. предвижданията на НПУО 2014-
2020 год. В съответствие с това са идентифицирани основна и четири стратегически цели 
на ОПУО Сатовча. 

4.1. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2017-2020 ГОД. 

Основната цел на Програмата е да допринесе за устойчивото развитие на община 
Сатовча чрез реализиране на интегрирана система за управление на отпадъците, която 
да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от 
генерираните отпадъци, подобряване ефективността на използване на отпадъците като 
ресурс, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за 
управление на отпадъците. 

Въз основа на това, Стратегическите цели, чието постигане през периода на Програмата, 
ще допринесе за изпълнението на генералната стратегическа цел за ефективно използване 
на отпадъците като ресурси и намаляване на генерирането и на депонирането им, 
включват: 

• Стратегическа цел 1 /СЦ 1/: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 
предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

• Стратегическа цел 2 /СЦ 2/: Увеличаване на количествата рециклирани и 

оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от 
депонирането им. 

• Стратегическа цел 3 /СЦ 3/: Повишаване на капацитета на институциите по 
управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. 

• Стратегическа цел 4 /СЦ 4/: Превръщане на обществеността в ключов фактор при 
прилагане йерархията на управление на отпадъците. 

4.2. АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ. 
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Следвайки структурата, целите и предвижданията на НПУО 2014-2020 год. в настоящата 
Програма са разработени осем подпрограми, които чрез своите дейности водят до 
постигане на изпълнението на четирите стратегически цели на националния план. 

За достигане на набелязаните цели в настоящата Програма са предвидени конкретни 
мерки, които са описани в отделните подпрограми и обобщени в плановете за действие към 
тях. 

Табл. 4.1 Стратегически цели и подпрограми за реализацията им 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ПОДПРОГРАМИ 

СЦ 1: Намаляване на вредното въздействие на 
отпадъците чрез предотвратяване образуването 
им и насърчаване на повторното им използване. 

 Подпрограма с мерки за предотвратяване 
образуването на отпадъците 

СЦ2: Увеличаване на количествата рециклирани 
и оползотворени отпадъци и намаляване и 

предотвратяване на риска от депонирането им. 

• Подпрограма за разделно събиране и 
изпълнение на целите за подготовка за 
повторна употреба и за рециклиране на 
битовите отпадъци от хартия и картон, 
метали, пластмаса и стъкло; 

• Подпрограма за разделно събиране и 
постигане на целите за биологично 
разградимите битови отпадъци в т.ч. за 
биологичните отпадъци; 

• Подпрограма с мерки за прилагане на 
изискванията за строителни отпадъци и 
отпадъци от разрушаване на сгради‘ 

• Подпрограма с мерки за подобряване на 
управлението на утайките от ПСОВ. 

СЦ 3: Повишаване на капацитета на 
институциите по управление на отпадъците, 
което гарантира чиста и безопасна околна 

среда. 

• Подпрограма за информационно 
осигуряване, запазване и подобряване на 
административния капацитет на Общината 
по управление на отпадъците. 

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

управление на отпадъците. 

• Подпрограма с мерки за прилагане на 
разяснителни кампании и информиране на 
обществеността по въпросите на 
управление на отпадъците. 

5. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОДПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ. 

Планът за действие с подпрограмите включва описание на дейностите и необходимите 
мероприятия за изпълнение на националното законодателство на местно ниво, както и 
краткосрочни и дългосрочни мерки и инвестиции, които Общината следва предприеме за 

правилното изграждане и управление на политиката, свързана с отпадъците.  

Подпрограмите са съобразени с приоритетните цели заложени в програмата, като 
включват всички свързани с изпълнението им разходи, мероприятия и дейности, както и 
отговорните лица за изпълнението им.  

Включените мерки и дейности са възможно най-обобщителни с цел да обхванат всички 
съпътстващи мероприятия, които следва да извърши Общината до приключването на 
периода на действие на програмата.  
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В подпрограмите и плановете към тях са включени и обобщени различните законодателни 
задължения на местната власт, както и конкретните предложения за тяхното изпълнение.  

Конкретизирането на сроковете в плановете цели улесняване на местната администрация 
при изготвянето на годишните мерки, планове, финансови разчети и други дейности във 
връзка с управлението на отпадъците. 

Съобразно принципите и политиките на община Сатовча, подпрограмите и плановете за 
действие могат да бъдат допълнени и/или променени от органът, който приема програмата, 
при смяна на възгледите и приоритетните цели за изграждане на политиката за управление 
на отпадъците в Общината и при смяна на законодателната рамка, която ги определя. 

5.1. ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ. 

5.1.1. ВЪВЕДЕНИЕ И ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Рамковата директива за отпадъците задължава страните членки да разработят програми 
за предотвратяване на образуването на отпадъци. За първи път в България такава 
програма е разработена в рамките на Националния план за управление на отпадъците 
(НПУО) 2014-2020 год. 

Целта на тази подпрограма е насърчаване на населението, фирмите и институциите от 
страна на Общината към различни мерки и методи, които да доведат до предотвратяване 
образуването на отпадъците, т.е. предприемане на конкретни действия, от които би могло 
да се намали образуването на отпадъците, там където е възможно.  

Мярката е необходима поради все по-голямото нарастване на образуването на 
отпадъците, както на национално, така и на световно ниво. Образуването на отпадъци е 
все по-голям нарастващ проблем, който оказва значително негативно влияние към 
околната среда и към здравословното състояние на хората, за който следва да се 
предприемат конкретни мерки за ограничаването му.  

Предотвратяването на образуването на отпадъците цели да допринесе за намаляване на 
негативното влияние върху компонентите на околната среда, върху които влияе 
депонираният отпадък, чрез отделянето на газове и инфилтрат при протичащите процеси 
на гниене, както и върху намаляване използването на природни ресурси, неминуемо 
свързани с третирането и обезвреждането на отпадъци.  

Като цяло тази цел се изпълнява на национално ниво, тъй като тези мерки основно са 
насочени към производителите на продукти, след употребата на които се образуват 
масово разпространени отпадъци. Въпреки това мерките на местно ниво също са с голямо 
значение за постигане на изпълнението им. 

5.1.2. МЯСТО НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ЙЕРАРХИЯТА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ. 

Според ЗУО "отпадък" е всяко вещество или предмет, от който притежателят се 
освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи. Съгласно 
Директива 2008/98/Е0 под предотвратяване на образуването на отпадъци трябва да се 
разбира: "Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с 
което се намалява: 

• количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или 
удължаването на жизнения им цикъл; 

• вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото 
здраве; 
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• съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите". 

Предотвратяването на образуването на отпадъци има най-висок приоритет в йерархията 
на управление на отпадъците. Най-общо, предотвратяване на образуването на отпадъци 
означава да не възникват отпадъци, тъй като веднъж възникнал, отпадъкът не изчезва, а 
само се променя като вещество чрез депонирането, изгарянето, рециклирането. 

5.1.3. ЦЕЛИ НА ПОДПРОГРАМАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА 

ОТПАДЪЦИ. 

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

Оперативни цели: 

 Намаляване на количеството на отпадъци; 

 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците. 

5.1.4. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ. 

Изискването за определяне на мерки и дейности за предотвратяване образуването на 
отпадъци за пръв път се поставя в приетият Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 
от 13.07.2012 год.), чиито текст пък е транспониран в българското законодателство от 
европейските директиви. Вследствие на това в разработения План за управление на 
отпадъците 2014-2020 год. е разработена и Програма за предотвратяване образуването 
на отпадъци, което пък от своя страна задължава и местните власти да разработят 
подпрограми с мерки за предотвратяване образуването на отпадъци към общинските 
програми за управление на отпадъците. 

Както по-горе е споменато мерките и дейностите по предотвратяване образуването на 
отпадъци са трудно изпълними на местно ниво, поради факта, че Общините нямат 

правомощия за ограничаване на производители на масово разпространени отпадъци, 
които са с основен принос към увеличаване количествата на отпадъците, но от своя 
страна могат да се въведат мерки на местно ниво, които също да окажат влияние върху 
предотвратяване образуването на отпадъци. 

Приложими мерки, които Общината може да приеме за предотвратяване и намаляване 
образуването на отпадъци на територията си са: 

 Насърчаване на населението към използването на опаковки - торбички, чашки и 
др., предназначени за многократна употреба; 

 Извършване на анализ на състава на битовите отпадъци и на други главни 
източници на отпадъци (институции и офиси) на регулярна основа, с осигурена 
приемственост в методологиите. Тези анализи трябва да дадат възможност 
генерирането на отпадъци да бъде проследено с течение на времето; 

 Извършване на периодични информационни кампании за предотвратяването на 
битови отпадъци, ориентирани най-вече към: 

- намаляване на образуваните отпадъци; 

- устойчиво потребление; 

- участие в разделното събиране (разделяне при източника); 

 Сътрудничество, с други общини и региони в: 

- изграждането на партньорства за повишаване на общественото съзнание или за 
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провеждане на съвместни мероприятия за предотвратяване на отпадъците; 

- участие в съвместни проекти; 

 Насърчаване на домашното компостиране чрез обучение, комуникационни 
инструменти, дни на отворени врати и др.; 

 Организиране на информационна кампания за насърчаване потреблението на 
екологосъобразни продукти включително: 

- проучвания, идентификация и събиране на достоверна, конкретна и обективна 
информация за екологични алтернативи на продуктите и др.  

- разработване на информационна система на екологичните характеристики на 
продуктите;  

 Организиране на дискусия  с  производители, дистрибутори и търговци на дребно с 
цел създаването на благоприятни пазарни условия за реализацията на 
екологосъобразни продукти; 

 Зелени обществени поръчки, чрез които публичните органи се стремят да получат 
продукти, услуги и строителни работи с намалено въздействие върху околната 
среда през целия им жизнен цикъл; 

 Провеждане на местна политика за разширена отговорност на производителя. 

Приложими мерки, които Общината може да приеме за предотвратяване и намаляване на 
риска от стари замърсявания с отпадъци са: 

 Недопускане на локални замърсявания чрез осъществяване на периодичен контрол 
в населените места; 

 Идентифициране на всички стари замърсявания на територията на Общината; 

 Набелязване и мониторинг на райони и/или участъци, които крият риск от 
замърсяване с отпадъци; 

 Изготвяне на план за действие, включващ всички засегнати места от стари 
замърсявания, определяне на финансов ресурс и техника за отстраняване на 
замърсяванията, финансиране на дейностите по почистване, определяне на 
длъжностни лица за извършване на контрол, определяне на етапи и срокове на 
изпълнение; 

 Повишаване качеството на услугите, свързани с управлението на отпадъците. 
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5.1.5. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ. 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЦЕЛ 

ОПЕРАТИВНА 
ЦЕЛ 

МЯРКА/ДЕЙНОСТ БЮДЖЕТ 
ИЗТОЧНИЦИ НА 
ФИНАНСИ-РАНЕ 

ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ 
ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОТГОВОРНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

СРОК ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

Намаляване на 

вредното действие 
на отпадъците чрез 

предотвратяване 
образуването им 

Намаляване 

на 
количеството 

на отпадъци; 
Намаляване 

на вредното 
въздействие на 

отпадъците; 

Извършване на анализ 
на състава на битовите 

отпадъци и на други 
главни източници на 

отпадъци (институции и 
офиси) на регулярна 

основа 

15 000 

лв. 
Общински бюджет 

Извършени на 
анализи на 

състава на 
битовите отпадъци 

и на други главни 
източници на 

отпадъци 

Брой 
извършени 

анализи 

община 

Сатовча 

2017-2020 

год. 

Насърчаване на 

населението към 

използването на 
опаковки - торбички, 

чашки и др., 
предназначени за 

многократна употреба 

5 000 лв. Общински бюджет 

Повишаване 

използването на 
опаковки за 

многократна 
употреба 

Брой 
проведени 

информационн
и кампании 

община 

Сатовча 

2017-2020 

год. 

Извършване на 

периодични 
информационни 

кампании за 
предотвратяването на 

битови отпадъци, 
ориентирани най-вече 

към:  

• намаляване на 
образуваните отпадъци  

• устойчиво потребление  

• участие в разделното 

събиране (разделяне при 
източника) 

5 000 лв. 

Общински 
бюджет; 

ОП „Околна 

среда 2014-2020“ 

Успешно 

проведени 

информационни 
кампании 

Брой 

информационн
и кампании; 

Брой 

обхванати 
жители 

община 

Сатовча; 

Отдел 

„Екология, 

туризъм и 
заетост“ 

2017-2020 

год. 

Сътрудничество, с други 
общини и региони в:  

• изграждането на 
партньорства за 

повишаване на 
общественото съзнание 

или за провеждане на 

- 

Общински 
бюджет; 

ОП „Околна 
среда 2014-2020“ 

Изградени 
партньорства и 

реализирани 
общи проекти с 

общини от 
Региона 

Завършени 

проекти в 
сътрудничеств

о с други 
общини 

община 
Сатовча 

2017-2020 
год. 
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съвместни мероприятия за 

предотвратяване на 
отпадъците;  

• участие в съвместни 
проекти. 

Насърчаване на 

домашното компостиране 
чрез обучение, 

комуникационни 

инструменти, дни на 
отворени врати и др. 

3 000 лв. Общински бюджет 

Увеличение на 
домакинствата, 

които са 
предприели мерки 

за компостиране 

на своите 
биоразградими 

отпадъци 

Брой 

проведени 
информационн

и кампании и 
обучения; 

община 

Сатовча 

2017-2020 

год. 

Организиране на 

информационна 
кампания за 

насърчаване 
потреблението на 

екологосъобразни 
продукти включително:  

• проучвания, 

идентификация и 
събиране на достоверна, 

конкретна и обективна 
информация за 

екологични алтернативи 
на продуктите и др.  

• разработване на 
информационна система 

на екологичните 
характеристики на 

продуктите 

3 000 лв. 

Общински 

бюджет; 

 

Бюджети на 
организации по 

оползотворяване 

Заварени 
информационни 

кампании 

Разработена 
информационн

а система; 

Брой продукти 
въведени в 

информационн
ата система 

община 
Сатовча; 

Отдел 
„Екология, 

туризъм и 
заетост“ 

30.06.2018 

год. 

Организиране  на 

дискусия  с 

производители, 
дистрибутори  и търговци 

на дребно с цел 
създаването на 

благоприятни пазарни 
условия за реализацията 

на  екологосъобразни 
продукти 

-  

Проведена поне 
една дискусия с 

производители, 
дистрибутори и 

търговци на 
дребно 

Процент на 

обхванатите от 
целевата 

група; 

Брой на 

идентифицира
ните продукти 

община 

Сатовча; 

Производители

дистрибутори 
и търговци на 

дребно 

30.06.2018 
год. 
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Насърчаване на 
провеждането на 

„зелени“ обществени 
поръчки 

-  

Разработена 

методология и 
въведени 

процедури за 
проследяване на 

изпълнението 

Брой 
проведени 

„зелени“ 
обществени 

поръчки 

община 

Сатовча 

2017-2020 

год. 

Недопускане на локални 
замърсявания чрез 

осъществяване на 
периодичен контрол в 

населените места 

-  

На територията 
на Общината не 

са възникнали 

нови 
нерегламентирани 

сметища 

Осъществен 

контрол 

община 

Сатовча; 

Отдел 

„Екология, 

туризъм и 
заетост“ 

2017-2020 

год. 

Набелязване и 

мониторинг на райони 
и/или участъци, които 

крият риск от 
замърсяване с отпадъци 

-  

Намаляване 

риска от 
изхвърляне на 

отпадъци и 
образуване на 

замърсявания 

Брой 
набелязани 

места за 
мониторинг 

община 
Сатовча; 

Отдел 
„Екология, 

туризъм и 
заетост“ 

31.12.2017 

год. 
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5.2. ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 
ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ 
ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, МЕТАЛИ, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО. 

5.2.1. ВЪВЕДЕНИЕ И ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Съгласно ЗУО, са поставени национални цели за разделно събиране, повторна употреба, 
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци както следва: 

 до 1 януари 2016 год. - най-малко 25 % от общото им тегло; 

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

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

Изпълнението им е възложено на общините, включени в регионите за управление на 
отпадъците. Целта на тези мерки е да се увеличат количествата на рециклирани и 
оползотворени отпадъци и да се намали тяхното депониране на Регионалните депа. 

Отпадъците от хартия, картон, пластмаса и стъкла следва да се разглеждат като ресурс, от 
който могат да се извлекат както екологични, така и финансови ползи. Именно поради това е 

много важно всяка община да конкретизира и предприеме мерки за непопадането на тези 
видове отпадъци на Регионалните депа. 

В йерархията при управлението на отпадъците подготовката за повторна употреба се 
нарежда на второ място след предотвратяване образуването на отпадъците. Целта на тази 
подредба е именно максималното използване на отпадъците в колкото може повече 
направления. 

Следващо в подреждането е рециклирането, което цели превръщането на отпадъците в други 
суровини и материали, но разликата с подготовката за повторна употреба е, че тук за 
извършването на дейността е необходимо използване на много повече суровини. 

И накрая, на предпоследно място, се нарежда оползотворяване, което цели използването на 
отпадъците за превръщане в енергия, биогорива и други. 

5.2.2. ЦЕЛИ НА ПОДПРОГРАМАТА. 

Стратегическата цел на тази подпрограма е увеличаване на количествата рециклирани и 
оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депонираните 
отпадъци.  

Оперативната цел поставя конкретни изисквания за достигане на стратегическата цел, а 
именно: Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на 
битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаси и стъкло.  

Целите на подпрограмата са тези, които определят рамката и насоките за изпълнението й. 
Те целят улесняване на местната администрация при изпълнението на задълженията й, като 
поставят ясни и точни правила за това. 

5.2.3. АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ И БЪДЕЩИ МЕРКИ. 

МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ 

Съгласно нормативната уредба, отделянето на рециклируеми и оползотворими отпадъци от 
потока битови отпадъци се осъществява посредством сътрудничество с организациите по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки и чрез извършване на дейности по предварително 
третиране на отпадъците, преди тяхното депониране.  

Във връзка с посочените изисквания община Сатовча е сключила договор за сътрудничество с 
организация по оползотворяване на отпадъците с предмет на дейност организиране на 
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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 и търговските обекти. По предварително 
съгласувана справка са разпределени общо 95 броя площадки в селата: Сатовча, Плетена, 
Долен, Кочан, Вълкосел, Фъргово, Боголин и Слащен от които 25 комплекта са от тип „Бобър” 

1100 л. - син, жълт и зелен - за хартия, пластмаса стъкло и 75 комплекта тип „МЕВА” 240 л. - 
син, жълт, зелен - за хартия, пластмаса стъкло и 16 картонени комплекта - за хартия и 
пластмаса, разположени в сградите на училищата, детските градини и сградата на 
Общинската администрация. За популяризиране на разделното събиране са разпространени 
брошури в търговските обекти. 

Общината има и сключен договор за събиране, транспортиране временно съхраняване, 

предаване за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане 
на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, както и негодни за 
употреба батерии и акумулатори.  

На територията на Общината има разположени два съда за ИУЕЕО. Един от контейнерите е 
поставен в село Слащен (зад сградата на кметството) за да обслужва селата от Южен район - 
Боголин, Вълкосел, Слащен, Туховища и Годешево. Другият е разположен в село Сатовча (зад 

сградата на Общинска администрация) за да обслужва селата от Северен район - Фъргово, 
Жижево, Кочан, Ваклиново, Осина, Сатовча, Плетена, Долен, Крибул. Съдовете се извозват по 
план-график, два пъти годишно (март и септември). 

С оглед на моментното състояние могат да бъдат дадени следните препоръки за подобрение на 
системата:  

 Сключване на допълнителни договори с ООп за по-широк спектър от масово 
разпространени отпадъци и въвеждане на стриктни изисквания за периодично 
отчитане (напр. тримесечно) на разделно събраните и рециклирани отпадъци от 
ООп; 

 Въвеждане в договорите на ООп на минимални задължения за изпълнението на 
целите за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване, така че те да са 

задължени да съберат и оползотворят такъв дял от целите им в национален мащаб 
съответстващ на дяла на населението на Общината спрямо населението на 
страната; 

 Контрол на достоверността на данните предоставени от ООп с цел доказване 
изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци; 

 При необходимост обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнители; 
и/или вменяване на нови отговорности на съществуващи изпълнители във връзка с 
изискванията на националното законодателство за разделно събиране на отпадъци 
и постигане на количествени цели; 

 Ежегодно оптимизиране на системата; 

 Провеждане на информационни кампании, свързани с разделянето на отпадъците; 

 Ежегодно разглеждане и при необходимост актуализиране на местната нормативна 
уредба с по-подробни изисквания към физическите и юридическите лица за 
разделно събиране на масово разпространените отпадъци и други рециклируеми 
материали; 

 Установяване на постоянен диалог и редовни срещи с Организациите по 
оползотворяване, действащи на територията на Общината; 

 Постепенно увеличаване на системата както в града, така и в останалите населени 
места в Общината; 
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 Пълна координация между Организацията и Общината, което позволява по-
ефикасен контрол върху системата; 

За увеличаване на количеството рециклирани и оползотворени отпадъци е необходимо да се 

предприемат мерки и за тяхното насърчаване. Насърчаването трябва да е насочено основно 
към гражданите на Общината, от които произтича по-големия поток на тези отпадъци. 

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

 Увеличаване на броя на контейнерите за разделно събиране на отпадъците там, където 
има недостиг и преместване от места, където има ниска използваемост; 

 Обвързване използването на системата с такса битови отпадъци на гражданите. Тук 
при определяне на механизма на изчисляване на таксата могат конкретно да се 
заложат изисквания за ефективно използване на системата и съответно насърчаване 
чрез намаляване на таксата; 

 Увеличаване на количествата на отпадъците, преминаващи през предварително 

третиране, преди тяхното депониране; 

 Търсене на съдействие от органите на реда за предотвратяване нерегламентираното 
изнасяне на отпадъци от контейнерите за разделно събиране на отпадъци; 

 Стимулиране разделното събиране на отпадъците чрез кампании, насочени към 

различни групи - деца от детски градини, училища, пенсионерски клубове, фирми, 
търговски вериги, работещи в различни институции и др. Тук могат да се отделят 
средства от ТБО и кампаниите да придобият състезателен характер, чрез който да се 
включат повече групи хора. Така например могат да се организират различни 
състезания и игри между децата за събиране и предаване на хартиени и картонени 
опаковки, могат да се организират различни конкурси за рисунки, есета и др. на теми, 

свързани с разделното събиране на отпадъците и техния принос към околната среда; 

 Стимулиране изграждането на леснодостъпни площадки за предаване на отпадъци от 
страна на гражданите; 

 Насърчаване използването на продукти със съответната екологична маркировка за 
рециклиране и/или оползотворяване; 

 Извършване на ежеседмичен контрол от страна на служители от общинска 
администрация за ползване на контейнерите за разделно събиране на отпадъците по 
предназначение; 

 Увеличаване размера на санкциите, заложени в общинската наредба при смесването 
на отпадъци и изхвърляне на рециклируеми и оползотворими отпадъци в контейнерите 

за битови отпадъци. 
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5.2.4. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ. 

СТРАТЕГИЧЕСКА 

ЦЕЛ 

ОПЕРАТИВНА 

ЦЕЛ 
МЯРКА/ДЕЙНОСТ БЮДЖЕТ 

ИЗТОЧНИЦИ НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ 

ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

СРОК ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Увеличаване на 
количествата 

рециклирани и 
оползотворени 

отпадъци и 
намаляване и 

предотвратя-

ване на риска 
от депонирането 

им 

Достигане на 

целите за 
подготовка за 

повторна 
употреба и за 

рециклиране 
на битовите 

отпадъци от 
хартия, метали, 

пластмаси и 
стъкло 

Сключване на допълнителни 

договори с ООп за по-широк 
спектър от масово 

разпространени отпадъци. 

- Въвеждане на стриктни 
изисквания за периодично 

отчитане на разделно 
събраните и рециклирани 

отпадъци от ООп. 

- Въвеждане на минимални 

задължения за изпълнението 
на целите за разделно 

събиране, рециклиране и 
оползотворяване 

- - 

Работеща система 

за разделно 
събиране и 

оползотворяване 
на най-масово 

разпространените 
отпадъци на 

територията на 
Общината; 

Актуална база 
данни за 

количеството 
събрани и 

рециклирани 

отпадъци 

Брой сключени 

нови договори с 
ООп; 

Включени 
задължения за 

периодично 
отчитане на 

дейността на 
ООп; 

Събрани и 
анализирани 

данни от 
отчетите на ООп 

община 

Сатовча; 

ООп 

31.12.2018 
год. 

Провеждане на преговори за 

сключване на договор с ООп 
за събиране и 

оползотворяване на ИУМПС 
на територията на общината. 

- - 

Действащ договор 

с ООп за 
събиране и 

оползотворяване  
на ИУМПС 

Сключен 
договор с ООп 

община 
Сатовча 

30.06.2018 
год. 

Сключване на договор с ООп 
за създаване на система за 

събиране и оползотворяване 
на отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти 

- - 

Действащ договор 

с ООп за 
събиране и 

оползотворяване 
на отработени 

масла и отпадъчни 
нефтопродукти 

Сключен 
договор с ООп 

община 
Сатовча 

30.06.2018 
год. 

Организиране на кампании и 
конкурси с цел 

популяризиране и 
насърчаване на населението 

към използване на метода на 
разделното събиране и 

изхвърляне на отпадъците. 

5 000 лв. 

Общински 
бюджет. 

ОП „Околна 
среда“ 

Организирани 

годишни кампании 
за разделно 

събиране на 
отпадъците 

Брой проведени 
кампании 

община 

Сатовча; 

ООп 

30.06.2018 
год. 

Извършване на периодичен 

контрол от страна на 
- - Извършен 

ежемесечен 

Брой 

констативни 

община 
Сатовча; 

2017-2020 
год. 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2017-2020                    ОБЩИНА САТОВЧА 

УРБИКА ЕООД  68 

 

служители на 

администрацията и кметове на 
кметства по населени места за 

използването на съдовете за 
разделно събиране на 

отпадъците и спазване на 
забраната за смесване на 

отпадъци, превантивни мерки 
за недопускане образуването 

на нерегламентирани сметища 
и/или замърсяване на 

почистени терени. 

контрол на 

използването на 
съдове за 

разделно 
събиране на 

отпадъци и 
нерегламентирани

те сметища 

протоколи Отдел 

„Екология, 
туризъм и 

заетост“ 

Упълномощаване на 
длъжностни лица, приемане 

на сигнали и упражняване на 
контрол за предотвратяване 

на посегателства и кражби на 
отпадъци от съдовете за 

разделно събиране на 
отпадъци от опаковки 

- - 

Упълномощени 

длъжностни лица и 
въведена 

процедура за 
обработка на 

сигналите 

Брой 

установени 
нарушения 

община 
Сатовча; 

Отдел 
„Екология, 

туризъм и 
заетост“ 

31.12.2017 

год. 

Увеличаване размера на 

санкциите, заложени в 
общинската наредба при 

смесването на отпадъци и 
изхвърляне на рециклируеми 

и оползотворими отпадъци в 
контейнерите за битови 

отпадъци 

- - 
Използване на 
системата по 

предназначение 

Брой 
констатирани 

нарушения 

община 
Сатовча 

31.12.2017 
год. 
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5.3. ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 
БИОРАЗГРАДИМИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В Т.Ч. ЗА БИООТПАДЪЦИТЕ. 

5.3.1. ВЪВЕДЕНИЕ И ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Със ЗУО и Националния стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-2020) са поставени 
конкретни цели пред общините за намаляване на количествата депонирани биологични 
отпадъци на депата за отпадъци и насочването на потока към други методи за третиране и 
оползотворяване. 

Общата цел е най-късно до 31.12.2020 год. ограничаване на количеството депонирани 
биологично разградими битови отпадъци до 35 % от общото количество на същите 
отпадъци, като целите се постигат поетапно всяка година. 

Законодателството, свързано с биологично разградимите отпадъци, разделя процесите, 
съпътстващи намаляването на депонираните биологичните отпадъци на два етапа: 

 разделното събиране на биологичните отпадъци; 

 третиране на отпадъците. 

5.3.2 ЦЕЛИ НА ПОДПРОГРАМАТА. 

Стратегическа цел: Количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци да 
намалее под 50% от общото количество на същите отпадъци, образувани от Общината 
през 2014 год. 

Оперативната цел, която подпомага изпълнението на стратегическата цел на 
подпрограмата е достигане на целите и изискванията за биологично разградими отпадъци. 

5.3.3. АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ И БЪДЕЩИ МЕРКИ. 

В Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците са поставени конкретни изисквания 
за организирането на системи за разделно събиране на биоотпадъците. Целта е 
обхващане на почти всички източници на генериране на биоотпадъци, които да се събират 
и третират отделно от битовите отпадъци, като по този начин се избягва смесването на 
отпадъците и по-трудното третиране. 

Конкретните задължения на местната администрация са организирането на система за 
разделно събиране и третиране на тези видове отпадъци и изваждането им от системата 
на смесените битови отпадъци, чрез която да се изпълняват най-малко следните регионални 
цели:  

 до 31.12.2020 год. - не по-малко от 50 % от количеството на биоотпадъците, 
образувани в региона през 2014 год.; 

 до 31.12.2025 год. - не по-малко от 70 % от количеството на биологичните отпадъци, 
образувани в региона през 2014 год. 

В Наредбата са поставени и срокове за ежегодно представяне на информация и отчет 
пред Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ относно изпълнението на целите, 
както за Общината, така и за конкретния Регион, разпределение на задълженията между 
Общините, участващи в региона, предприети мерки и дейности за достигане на целите, 
предоставяне на доказателства за изпълнение и други. 

Биоразградимите отпадъци на територията на община Сатовча не се събират разделно, 
но се предвижда с финансовата помощ на ОПОС 2014-2020, общините от региона да 
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реализират съвместно проект за изготвяне на цялостна система за събиране, 
транспортиране и компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. 

Настоящата Програма предвижда поетапно реализиране на следните мерки: 

 Организиране на система за разделно събиране на биоотпадъци, включваща 
закупуване на контейнери за събиране на биоотпадъците при източника на 
образуване и специализирани транспортни средства, необходими за тяхното 
обслужване; 

 Провеждане на интензивни разяснителни кампании сред населението за 
изградената система; 

 Изготвяне на графици за периода и честотата на събиране и извозване на 
биоотпадъците, дезинфекциране и измиване на съдовете, с цел недопускане на 
разпространение на зарази; 

 След въвеждане на системата е необходимо промяна на общинската нормативна 
уредба със заложени правила, срокове и указания към гражданите относно 
ползването на системата; 

 Изготвяне на актуален морфологичен анализ на смесените битови отпадъци към 
2020 год. с цел определяне на състава и количеството биоразградими отпадъци в 
потока на смесените битови отпадъци за определяне на постигнатите цели от 
Общината. 

Вторият етап от управлението на биоотпадъците включва тяхното третиране. Наредбата за 
разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци дава 
насоки относно начина на третиране, документите, които се изискват от лицата 
извършващи дейността, контрола и качеството на крайния продукт. В тази връзка се 
планира изграждане на съоръжение за открито компостиране на зелени и биоразградими 
отпадъци на територията на регионалното депо в град Доспат. 

Компостирането е процес на разграждане на биоразградими отпадъци под въздействието 
на бактерии, гъбички и други микроорганизми и при наличието на достатъчно количество 
кислород, влага и постоянна температура. Компостирането е естественият начин на 
природата да преработва и рециклира органичните си отпадъци. Крайният продукт от 
процеса е богато на органични съставки и подобно на хумус вещество - компост, 
естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни вещества за нашите 
растения, подобряващ структурата, състава и задържането на влага в почвата. 
Основните сектори за употреба на компост са в земеделието, озеленяването и 
градинарството, за производството на почвени субстрати и растителни среди с различно 
приложение, в пътното строителство, възстановяване на нарушени терени и проектите за 
борба с ерозията.  
Процесът на компостиране включва следните основни оперативни стъпки: 

- Приемане и временно съхранение на свежите входящи материали 
(биоотпадъци); 

- Приготвяне и смесване на биоотпадъците за компостиране, включително 

раздробяване на обемистите отпадъци от паркове и градини; 
- Компостиране на редове на открито с принудителна аерация; 
- Интензивна фаза с „висока температура“ с принудителна аерация и редовно 

поливане на инфилтрат и дъждовна вода, събрана от асфалтираната зона 
на съоръжението; 

- Фаза на зареене (45°С-55°С), без принудителна аерация и с редовно 
поливане главно с дъждовна вода, събрана от асфалтирананта зона; 

- Мониторинг на температурата и документиране на процеса на 
хигиенизиране в съответствие с Наредба за третиране на биоотпадъците, 
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приета с ПМС № 235 от 15.10.2013г. и контрол на системата за 
принудително аериране; 

- Пресяване на зрелия компост до получаване на готов продукт; 
- Складиране на готовия продукт преди употреба или маркетинг 

Съоръжението за компостиране ще бъде с капацитет за третиране около 2300 t 
биоотпадъци годишно. 
На площадката се предвижда приемането на следните отпадъци:  
"Биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат способността да се 
разграждат анаеробно (без кислород) или аеробно (при наличие на кислород), като 
хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.  

"Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и 
кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене 
и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-
вкусовата промишленост (описани по кодове в следващата таблица). 

Описание Код от Европейския списък на отпадъците 

Отпадъци от кухни и заведения за 

обществено хранене- хранителни 

отпадъци в т.ч от домакинства, ресторанти, 

столове, барове, кафе-магазини, болници, 

училищни столове и др 

20 01 08 

Отпадъци от обществени пазари 20 03 02 

Само биоразградими материали, 

еквивалентни на кодове  
20 01 08  и  20 02 01 

Отпадъци от паркове и градини (зелени 

отпадъци) както и от частни гради и 

обществени паркове, градини, зони и др. 

20 02 01 

 

Почти всеки органичен материал е подходящ да се добави към купа за компостиране. 
Купът трябва да е добре балансиран с богати на въглерод материали (“кафеви”) и богати 
на азот материали (“зелени”).  

Кафеви материали са изсъхналите листа, сламата, сеното, подрязаните клончета. Зелени 
материали са свежо окосената трева или обелките от кухнята. Добавянето на различен 
тип материал или промяна а в пропорциите между кафявата и зелената маса може да 
доведе до промяна в скоростта на компостиране. Идеалната пропорция е 25 части кафяв 
материал и 1 част зелен. Грубо пресметнато става въпрос за равни тегловни пропорции. 
Многото въглерод ще забави процеса, а прекалено многото азот ще предизвика неприятна 
миризма. Въглеродът доставя енергия за микробите, а азота им набавя протеини.  

Листата представляват огромният процент органични отпадъци. Листата са естествен 
източник на азот.  

 Боровите иглички са покрити с дебел восъчен слой. Около 2,5% от теглото им 
представлява калций, магнезий, азот и фосфор, както и някои разсеяни елементи. Ако са в 
много голямо количество, боровите иглички може да вкислят компоста 

Окосената трева се разлага бързо и съдържа толкова азот, колкото животинската тор. 
Тъй като свежо окосените тревички се полепват една за друга, те започват да гният 
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анаеробно и започват да миришат – затова трябва да се смесят заедно с голямо 
количество кафяв материал.  

 Кухненски отпадъци, вкл. динени кори, обелки от моркови, торбички от чай, обелки от 
ябълки, банани – почти всичко, което циркулира в кухнята ви може да се компостира. 
Средното домакинство произвежда поне 150 кг кухненски отпадъци годишно. Месото 
обаче, месните и млечните продукти, мазнините могат да създадат проблем. Месните 
остатъци ще се разложат някой ден, но междувременно ще смърдят и ще привличат 
насекоми. Яйчните черупки са чудесни.  

Пепелта от печката на дърва или от камината е алкална. Пепелта е богата на калий.  

Градинските отпадъци трябва непременно да се компостират. Могат да се използват всички 
увехнали растения, отрязани клонки, прецъфтели цветчета. Повечето бурени и техните 
семена измират докато компостът зрее, поради високата температура в сърцевината му, 
но някои може и да оцелеят.  

Сеното и сламата са чудесен източник на въглерод. Сеното съдържа повече азот от 
сламата.  

Оборската тор съдържа големи количества азот и полезни микроби. Оборската тор може 
да е от овце, кокошки, патки, прасета, кози, крави и всякакви други животни-
вегетарианци. По правило не трябва да използвате тор от хищници, тъй като тя може да 
съдържа опасни патогенни организми. Повечето видове тор се считат за “горещи” докато 
са пресни, което значи, че са толкова богати на хранителни вещества, че може да изгорят 
нежните корени на младите растения или да прегреят компостния куп и по този начин да 
убият земните червеи или добрите бактерии. 

 Нещата, които могат да се добавят на компостния куп са много. Има също индустриални и 
търговски отпадъци, които могат да се компостират. Прилагаме непълен списък от такива: 
царевични кочани, изрезки от памучни материали, отпадъци от ресторанти или пазари, 
джибри, стърготини, коса и козина, смлени копита и рога, шушулки от фъстъци и фасул, 
хартия и картон, натрошена скала, пера, кюспе, кръв, обелки от цитрусови плодове, кафе, 
алфалфа, натрошени черупки от яйца, миди или охлюви. 

„зелени”- богати на азот 
(N) 

„кафяви” - богати на въглерод 
(С) 

Хранителни отпадъци 
 

Обелки от зеленчуци и 
плодове; 
Стайни и градински 
цветя; 
Прясно окосена трева; 
Изсъхнали цветя; 
Оборски тор; 
Утайки от кафе; 
Пакетчета от чай; 
Свежо сено; 

Изсушена трева и листа; 
Слама; 
Дървесни стърготини; 
Сено; 
Вейки от клони; 
Хляб; 
Макаронени изделия; 
Черупки от яйца; 
Картонени опаковки 
 

Развалени плодове и 
зеленчуци; 
Обелки от моркови, 
картофи, банани, динени 
кори; 
Животински остатъци; 
Развалена храна от 
животински произход; 
Коремни вътрешности на 
животни; 
Остатъци от реколтата 

(хмел, ядки, черупки) 
Дрожди; 
Развалено семе; 
Тютюневи отпадъци 
Брашно/галаш 

 

На територията на община Сатовча не се предвижда изграждане на площадка за 
компостиране на биоразградими отпадъци. Всички разделно събрани отпадъци ще се 
транспортират до компостиращата инсталация в град Доспат. 
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В допълнение на общите мерки следва да се предприемат действия за подпомагане 
възникването и развитието на пазар за компост и най-вече за преодоляването на 
съществуващите предубеждения относно качеството на произведения компост от разделно 
събрани отпадъци от бита . За целта се предвижда стриктно спазване на разпоредбите за 
контрол на производството и проверка на качеството на компоста както и използването му 
в дейности по поддръжка на зелената система на Общината, финансирани от общинския 
бюджет. 
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5.3.4. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА 

ЦЕЛ 

ОПЕРАТИВНА 

ЦЕЛ 
МЯРКА/ ДЕЙНОСТ БЮДЖЕТ 

ИЗТОЧНИЦИ НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ 

ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

СРОК ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Количеството на 

депонираните 
биоразградими 

битови отпадъци 

да намалее под 
50% от общото 

количество на 
същите 

отпадъци, 
образувани от 

Общината през 
2014 год. 

Достигане на 

целите и 
изискванията 

за био-
разградими 

отпадъци 

Подготовка на проект за 

изграждане на 
компостираща инсталация 

и система за събиране и 

транспортиране на зелени 
и биоразградими 

отпадъци, съвместно с 
общините от Региона 

- - 

Успешно 
завършена 

процедура по 

кандидатстване 
към ОП „Околна 

среда 2014-2020“ 

Одобрен проект 

за изграждане 
на 

компостираща 
инсталация и 

система за 
събиране и 

транспортиране 
на зелени и 

биоразградими 
отпадъци 

община 

Сатовча; 

общини-

партньори 

31.12.2017 

год. 

Реализация на проекта на 

територията на община 
Сатовча в частта 

изграждане на система за 
разделно събиране на 

зелените и биоразградими 
отпадъци 

В 

рамките 
на 

проекта 

ОП „Околна 

среда 2014-
2020“ 

Функционираща 

система  за 
разделно 

събиране на 
зелените и 

биоразградими 
отпадъци 

Брой поставени 

контейнери за 
разделно 

събиране 

община 
Сатовча 

31.12.2018 
год. 

Организиране на 

интензивни разяснителни 

кампании сред 
населението за по-голяма 

ефективност на 
изградената система 

3 000 лв. 
Общински 

бюджет 

Запознава-не на 

местното 

население с 
предимствата и 

ползите от 
компостиране 

Брой проведени 

информационни 

кампании; 

Брой участници; 

община 
Сатовча 

Отдел 

„Екология, 
туризъм и 

заетост“ 

31.12.2018 
год. 

Промяна на общинската 

нормативна уредба със 
заложени правила, 

срокове и указания към 
гражданите относно 

ползването на системата; 

Контрол върху 

изпълнението на 
заложените правила 

- - 

Регламентирана и 
добре 

функционираща 
система за 

събиране на 
зелени и 

биоразградими 
отпадъци 

Нанесени 

промени 
допълнения в 

общинската 
нормативна 

уредба; 

община 

Сатовча 

31.12.2018 

год. 
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5.4. ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СТРОИТЕЛНИ 
ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ. 

5.4.1. ВЪВЕДЕНИЕ И ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Със ЗУО е въведена национална цел за третиране и оползотворяване на строителни 
отпадъци, както следва: 

 най-късно до 1 януари 2020 год. повторна употреба, рециклиране и друго 
оползотворяване на материали от неопасни строителни отпадъци, включително при 
насипни дейности чрез заместване на други материали с отпадъци в количество, не 
по-малко от 70 % от общото им тегло, от което се изключват незамърсени почви, 
земни и скални маси от изкопи в естествено състояние. 

Целта трябва да се постигне поетапно, като в подзаконовата нормативна уредба са 
указани, както сроковете, така и конкретните изисквания и проценти за всеки конкретен 
материал. 

Задълженията към местната администрация са събиране и третиране на строителни 
отпадъци от ремонтни дейности, образувани от домакинствата. 

За изпълнение на целите Възложителите на строително-монтажни работи са длъжни да 
изготвят и представят за одобрение в Общинската администрация планове за управление 
на строителните отпадъци по време на извършването на процесите на строителство, както 
и след това. 

5.4.2. ЦЕЛИ НА ПОДПРОГРАМАТА. 

Стратегическа цел: увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 
и намаляване на риска за околната среда. 

Оперативна цел: достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни 
отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 

5.4.3. АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ. 

В законодателството няма поставени конкретни изисквания за изграждане от страна на 
Общината на площадки за третиране на тези отпадъци, но същевременно с това 
изискванията за третирането им са такива, че ако няма наличието на изградени площадки 
от частни лица, които и Общината да ползва, то тя, за да изпълни задълженията си, е 
длъжна да изгради своя собствена и/или да привлече инвестиции на територията си за 
изграждането й. По тази причина се планира да се изгради съоръжение за третиране на 
строителни отпадъци при проявен частен интерес. 

Влагането на рециклирани строителни материали в строежите също е нещо ново в 
българското законодателство, постигането на което е отново изключително трудно, тъй 
като почти липсват фирми и/или предприятия, които преработват и продават рециклирани 
строителни отпадъци. 

На този етап Общината не е изградила система за събиране и извозване на строителни 
отпадъци от домакинствата, а транспортирането им остава задължение на домакинствата 
и частните фирми, които извършват строителна дейност. 

Общините, като институции работещи с публични средства по различни оперативни 
програми, са задължени при строителство да спазват изискванията за влагане на 
рециклирани строителни материали. За община Сатовча, изискванията са показани в по-
долната таблица. 
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Табл. 5.1. Изисквания за влагане на рециклирани строителни материали 

ВИД СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
2017 

ГОД. 

2018 

ГОД. 

2019 

ГОД. 

2020 

ГОД. 

Строителство на сгради, финансирани с публични 
средства 

1,5% 1,5% 1,5% 2% 

Строителство на пътища с публични средства 8,0% 8,0% 10% 10% 

Рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на 
пътища, финансирани с публични средства  

2,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

Строителство, реконструкция и основен ремонт на други 

строежи от техническата инфраструктура, финансирани с 
публични средства 

5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 

Оползотворяване на СО в обратни насипи 11,0% 11,0% 11,0% 12,0% 

Източник: УРБИКА ЕООД по данни от община Сатовча 
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5.4.4. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА 

ЦЕЛ 
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ МЯРКА/ДЕЙНОСТ БЮДЖЕТ 

ИЗТОЧНИЦИ 

НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ 

ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

СРОК ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Увеличаване на 

количествата 
рециклирани и 

оползотворени 
отпадъци и 

намаляване и 
предотвратяване 

на риска от 
депонирането им 

Достигане на 

целите за 
рециклиране и 

оползотворява-не 
на строителни 

отпадъци и 
отпадъци от 

разрушаване на 
сгради 

Определяне на 

правила и изисквания 
за включване на 

рециклирани 
строителни 

материали в 
обществените 

поръчки за избор на 
изпълнител на СМР 

  Прилагане на 

критериите за 
избор на 

изпълнители на 
строежи 

финансирани с 
общински средства 

при спазване на 
новите изисквания 

Брой проведени 

обществени 
поръчки с новите 

критерии спрямо 
общия брой 

община 

Сатовча 

31.12.2018 

год. 

Контрол по спазване 

на законодателството 
по управление на 

строителните 
отпадъци (състав, 

количество, 
изпълнение на целите 

от отделните 
възложители, 

спазване на ново 
въведените 

процедури и др.) 

  
Упълномощени 

длъжностни лица и 

провеждане на 
контрол за 

спазване на 
плановете за 

управление на 
отпадъците и 

одобрените 
инвестиционните 

проекти 

Брой на 
одобрените 

планове за 
управление на 

строителни 
отпадъци спрямо 

броя на 
издадените 

разрешения за 
строеж 

община 
Сатовча 

2017-2020 
год. 

Водене на отчетност 

за количествата на 

предадени и 
оползотворени 

строителни отпадъци 
и за вложените 

рециклирани 
материали в 

строителството 

  

Отчетност и контрол 

върху строителните 
отпадъци 

Брой отчети за 
образувани и 

третирани 
строителни 

отпадъци 

община 
Сатовча 

2017-2020 
год. 
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5.5. ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ 
ПСОВ. 

5.5.1. ЦЕЛИ НА ПОДПРОГРАМАТА. 

Стратегическа цел: увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 
и намаляване на риска за околната среда. 

Оперативни цели: ефективно и екологосъобразно управление на утайките от ПСОВ; 
ограничаване на количеството на генерираните отпадъци и увеличаване дела на 
оползотворените. 

5.5.2. АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ. 

Към момента на територията на община Сатовча има девет действащи ПСОВ – в селата 
Жижево, Боголин, Долен, Осина, Фъргово, Годешево, Ваклиново, Туховища и Крибул. 

Поради скорошното въвеждане в експлоатация на деветте ПСОВ на територията на 
община Сатовча, към момента няма действаща практика в управлението на утайките. 

В координация с националното законодателство в областта на управлението на 
отпадъците, генерирани от ПСОВ, Общината има изготвена и утвърдена „Програма за 
управление на утайките от пречиствателните съоръжения за отпадъчни води на 
територията на община Сатовча“. В нея са предвидени следните възможности за третиране 
на утайките със съответните им положителни и отрицателни страни: 

 Термично изсушаване на утайките - Съществуват различни методи за термично 
получаване от утайките на краен сух продукт, удобен за транспортиране и 
използване: конвективен, кондуктивен, сублимационен и др. Изсушените утайки 
могат да се прилагат в земеделието, но технологията изисква сложно оборудване и 
гориво, като в резултат в атмосферата се отделят вредни емисии. Всички термични 
методи са икономически неизгодни и към настоящия момент не са възможни и 
ефективни за община Сатовча. 

 Изгаряне на утайките - Това е окислителен процес, при който органичните вещества 
при висока температура преминават във въглероден диоксид, азот и водни пари. 
Методът се прилага, когато утайките съдържат трудноокисляващи се органични 
вещества или когато няма възможност за други начини за използването на утайките. 
Освен това към емисиите, отделяни във въздуха при този процес, се поставят по-
високи изисквания (Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждането на 
инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци ДВ бр. 
46/2004 г.). Реализацията и експлоатацията на такава инсталация също изисква 
значителни средства и към момента е трудно осъществима. 

 Компостиране на утайките и употреба в земеделието - предвид предстоящата 
реализация на проект за изграждане на компостираща инсталация на зелени и 
други биоразградими отпадъци, в зависимост от избраната технология е 
необходимо да се проучат възможностите за използване на утайките за 
производство на компост. Стабилизираните предварително утайки могат да се 

компостират съвместно с кори от дърво, дървесни стърготини, сортирани зелени и 
биоотпадъци, с което се подобряват качествата им на почвен подобрител. Редът и 
начина за оползотворяване на утайките от ПСОВ са регламентирани в Наредба за 
реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води 
чрез употребата им в земеделието. В практиката утайките се използват главно за две 
цели: наторяване и рекултивиране на селскостопански площи. За да се използва 
утайката за подобряване качеството на почвата следва да бъдат спазени следните 
ограничения: 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2017-2020                    ОБЩИНА САТОВЧА 

УРБИКА ЕООД  79 

- утайките да не представляват опасни отпадъци; 

- концентрациите на тежките метали в почвата преди и след влагането на утайката 
да не надвишават пределно допустимата концентрация; 

- концентрациите на тежките метали и устойчиви органични замърсители в 
утайките да не надвишават пределно допустимата концентрация; 

- утайките да не са предварително третирани; 

- почвата да е с рН под 6; 

- да не съществува опасност от замърсяване на прилежащи повърхностни и 
подземни водни обекти. 

Използването на утайки в земеделието е перспективна възможност, но за нейното 
прилагане е нужна целенасочена дейност за информиране на потенциални земеделски 
ползватели, подготовка, планиране и осъществяване на инвестиционни проекти за 
производство на компост и качествени биологични почвени подобрители при развитие 

на биологичното земеделие. 

 Депониране на утайките - Депонирането на утайки от ПСОВ е твърде често 
използвана алтернатива за тяхното управление, но в същото време тя не отговаря 
на съвременните изисквания за минимизиране и рециклиране на отпадъците. 
Утайките се третират като отпадък, без възможност за тяхното оползотворяване. 

Отчитайки икономическите условия в община Сатовча и липсата на опит в 
административните структури, производствено-добивния сектор, селското стопанство и в 
дребни частни стопанства, както и необходимостта от разработване на конкретни 
планове и програми за оползотворяване на утайките, може да се каже, че в близките 2 -3 
години единствения реално достъпен и възможен начин е депонирането им на 
регионалното депо, като част от технологичната верига за тяхното оползотворяване. 
Третирането на генерираните от ПСОВ утайки ще се извършва по възможно най-
екологосъобразния начин. Същите ще бъдат използвани основно за рекултивация на 
нарушени терени. Съществува възможност утайките да бъдат предавани на лица 
притежаващи разрешение за събиране и третиране на утайки от ПСОВ. 
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5.5.3. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЦЕЛ 

ОПЕРАТИВНА 
ЦЕЛ 

МЯРКА/ 
ДЕЙНОСТ 

БЮДЖЕТ 
ИЗТОЧНИЦИ НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ 

ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОТГОВОРНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

СРОК ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

Увеличава-не на 

количествата 
рециклирани и 

оползотворени 

отпадъци и 
намаляване на 

риска за 
околната среда. 

Ефективно и 
екологосъобраз

но управление 

на утайките от 
ПСОВ; 

Ограничаване 
на количеството 

на генерираните 

отпадъци и 
увеличаване 

дела на 
оползотворенит

е  

Проучване и 

анализ на 
възможностите 

за използване 

на утайките за 
производство на 

компост 

  

Идентифицир
ани 

възможности 
за 

използване 

на утайките 

 
община 
Сатовча 

31.12.2018 год. 

Изготвяне на 
регистър на 

терените, 
подлежащи на 

рекултивация и 
изготвяне на 

експлоатационе

н план за 
използване на 

утайките върху 
тях 

  

Актуален 
регистър на 

терените, 
подлежащи 

на 

рекултивация
; 

 
община 

Сатовча 
31.12.2017 год. 
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5.6. ПОДПРОГРАМА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И 
ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНАТА ПО 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ. 

5.6.1. ВЪВЕДЕНИЕ И ОСНОВНО ПОЛОЖЕНИЕ. 

Информационното осигуряване на дейностите по управлението на отпадъците е с важно 
значение при процесите на техния контрол. Необходимо е Общината да разполага с 
достатъчно и надеждни данни за различните видове и потоци отпадъци, с които борави или 

които се образуват на територията ѝ, но се управляват от други лица. Обобщението на 

информацията за генерираните отпадъци на територията на Общината влияе и върху 
годишното изчисляване на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците. 
Едновременно с информационното осигуряване е важно Общината да разполага с 
квалифицирани кадри в администрацията, които да събират и обработват информацията, 
както и да изчисляват степента на постигане на годишните цели. 

5.6.2. ЦЕЛИ НА ПОДПРОГРАМАТА. 

Стратегическата цел: управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна 
околна среда. 

Оперативните цели за постигането й са подобряване качеството на информацията, 
административния капацитет и местната нормативна уредба за отпадъците, в т. ч. 
прилагане на принципа „замърсителят плаща“. 

5.6.3. АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ. 

Предвид интензивната смяна на законодателството във връзка с промяната на концепцията 
за третиране на отпадъците в съответствие с европейските изисквания са направени 
актуализации и на Общинските наредби. Община Сатовча има разработена Наредба за 

управление на отпадъците. Наредбата е инструмент, чрез който на местно ниво се 
извършва правен контрол върху дейностите по отпадъците.  

За ефикасно управление на дейностите по отпадъците е необходимо периодично 
изменение и допълване на Наредбата съобразно изискванията и задълженията на 
националното законодателство. Необходимо е създаване на ясни правила и задължения 
между общинските органи, гражданите и фирмите при управлението и ползването на 
системите за управление на различните потоци отпадъци, както и определяне на 
наказателната отговорност. Необходими са и мерки за увеличаване на информацията за 
образуваните отпадъци и прилагане на принципа „замърсителят плаща“ и промяна на 
нормативната уредба относно таксата за битови отпадъци. 

Мерки в тази насока са: 

 Изготвяне на нова методика за определяне на такса“ битови отпадъци“ в Общината; 

 Определяне на количеството образувани битови отпадъци на база брой и 
вместимост на контейнерите на дадено лице или ползвател на услугата, заявило 
същите в Общината и определяне на таксата на база реалната сума за 
третирането и обезвреждането му; 

 Изготвяне на оценка на приложимост на предложените методи в Методиката за 
определяне на такса „Битови отпадъци“; 

 Определяне на образуването на „ТБО“ на база количество образуван отпадък и 
прилагането му така, че събраната такса да покрива всички разходи за дейността; 
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 Актуализиране на Наредбата за местните данъци и такси. 

С въвеждане на новите законодателни промени и принципи за управление на отпадъците 
се налагала преразглеждане и разпределение на административния капацитет в 
Общината. Необходимо е предприемане на мерки относно: 

 Отговорни лица за водене на точна ежемесечна отчетност по отношение на 
управлението на отпадъците; 

 Определяне на отговорни лица и структури за изготвяне на програми, проекти, 
политики и цели по управлението на дейностите с отпадъците; 

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

 Обучения на длъжностните лица, отговорни за дейността за промените и спазването 

на нормативната уредба, различните форми и начини на финансиране на проекти, 
програми, стратегии, обучителни семинари за разработване на политики и системи 
за отпадъци и др., обучения, свързани с подготовка на проекти, провеждане на 
процедури за обществени поръчки и др.; 

 Определяне на длъжностни лица, отговорни за изготвяне и предоставяне на 
ежемесечни справки за отпадъците до компетентните органи – Регионална 
инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ и МОСВ; 

 Отговорни звена за разработване на системи за мониторинг. 

Осигуряването на надеждни данни за образуваните, събраните, предадените за 
оползотворяване, рециклиране и обезвреждане отпадъци е най-важната основа в 
изграждане на политика за правилно третиране на отпадъците в Общината. Чрез 
поддържането на актуални данни за отпадъците могат да се предвиждат и реализират 
различни концепции, програми и насоки за действие. 

Примерни мерки, които Общината може да предприеме за целта, са: 

 Изготвяне и периодично актуализиране на регистър на видовете генерирани 
отпадъци, начина на тяхното третиране, източник на образуване и бъдещо 
планиране за управлението им; 

 Извършване периодично на морфологичен анализ на образуваните отпадъци, чрез 
който да се следи за вида и състава на отпадъците; 

 Осигуряване на обществен достъп на данни за отпадъците в Общината; 

 Поддържане на регистър на площадките в Общината, на които могат да се 
предават за съхранение, оползотворяване или рециклиране различните потоци 
отпадъци; 

 Обезпечаване на дейността на фирмите, ангажирани с извършването на дейностите 
по отпадъците; 

 Изготвяне на справки и отчети относно процента на обхванато население от 
системите за разделно събиране на отпадъци, събраното количество от тях, 
оползотворения отпадък от системата и др. 
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5.6.4. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ. 

СТРАТЕГИЧЕСКА 

ЦЕЛ 

ОПЕРАТИВНА 

ЦЕЛ 
МЯРКА/ДЕЙНОСТ БЮДЖЕТ 

ИЗТОЧНИЦИ НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

СРОК ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Управление на 

отпадъците, 
което гарантира 

чиста и 
безопасна 

околна среда. 

Подобряване 
качеството на 

информацията, 
административ

ния капацитет 
и местната 

нормативна 

уредба за 
отпадъците, в 

т. ч. прилагане 
на принципа 

„замърсителят 
плаща“ 

Увеличаване броя на 
служебните лица, имащи 

статут на контролни органи и 
правомощия за съставяне на 

актове за административни 
нарушения 

  

Упражняване 

на по-голям 
контрол при 

боравене с 
отпадъците 

Брой служители с 
контролни 

функции; 

Брой съставени 

актове 

община 
Сатовча 

31.12.2017 
год. 

Извършване на периодични 
обучения на длъжностните 

лица, отговорни за 

дейността, по следните 
направления: 

- промените и прилагането 
на нормативната уредба в 

областта,  

- различните форми и начини 

на финансиране на проекти, 
програми, стратегии 

10 000 
лв. 

Общински 
бюджет; 

ОП „Добро 
управление“ 

Подобряване 

на админис-
тративния 

капацитет 

Брой проведени 

обучения; 

Брой служители 

преминали 
обучение 

община 
Сатовча 

2017-2020 
год. 

Обучителни семинари на 

длъжностни лица, свързани с 
подготовка на проекти за 

управление на отпадъците. 

5 000 лв. 

Общински 
бюджет; 

ОП „Добро 
управление“ 

Подобряване 

на админис-
тративния 

капацитет 

Брой проведени 
семинари; 

Брой служители 
посетили 

семинарите 

община 
Сатовча 

2017-2020 
год. 

Изготвяне на регистър на 

видовете генерирани 
отпадъци, съдържащ начина 

на тяхното третиране, 
източник на образуване и 

бъдещо планиране за 
управлението им. 

  

Създадена и 

ежегодно 
поддържана 

база данни за 
управлението 

на отпадъците 

Брой изготвени 

регистри 

Отдел 
„Екология, 

туризъм и 
заетост“ 

31.12.2017 

год. 

Поддържане на актуални 

данни за събраните и 
предадените за 

оползотворяване количества 
на биоотпадъци, строителни 

отпадъци, ИУЕЕО, НУБА, 

  

Създадена и 
ежегодно 

поддържана 
база данни за 

управлението 
на отпадъците 

База данни за УО 

Отдел 

„Екология, 
туризъм и 

заетост“ 

31.12.2017 
год. 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2017-2020                    ОБЩИНА САТОВЧА 

УРБИКА ЕООД  84 

 

негодните за употреба масла 

и нефтопродукти 

Изготвяне на годишен отчет 

за изпълнение на 
програмата за управление 

на отпадъците 

  

Прозрачност 

при 
управление на 

отпадъците 

Брой изготвени 
отчети 

Отдел 

„Екология, 
туризъм и 

заетост“ 

2018-2020 
год. 

Изготвяне и прилагане на 

нова методика за определяне 
на такса “Битови отпадъци“ в 

Общината 

  

Ефективно и 

коректно 
определяне на 

таксата 

Актуализирана 
нормативна 

уредба 

община 
Сатовча 

31.12.2018 
год. 

Периодично актуализиране 
на Наредбата за 

управление на отпадъците в 
съответствие с чл. 22 от ЗУО 

  

Законо-
съобразно 

управление на 
отпадъците 

Актуализирана 

наредба за УО 

Отдел 
„Екология, 

туризъм и 
заетост“ 

2018-2020 

год. 

Извършване на периодични 

морфологични анализи  чрез 
които да се следи за вида и 

състава на отпадъците 

10 000 
лв. 

Общински 
бюджет 

Оценка на 

постигнатите 
резултати от 

системите за 
разделно 

събиране на 
някои видове 

отпадъци 

Брой извършени 
морфологични 

анализи 

община 
Сатовча 

2017-2020 
год. 
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5.7. ПОДПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И 
ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ. 

5.7.1. ВЪВЕДЕНИЕ И ОСНОВНО ПОЛОЖЕНИЕ. 

Участието на обществеността е основен фактор при управлението на дейностите по 
отпадъците. Всички предвидени мерки и цели в настоящата програма и разработените 
подпрограми към нея са неизпълними без привличане на съдействие от граждани, фирми, 
организации и др. Именно за това е необходимо изграждане и поддържане на ефективна 
политика за работа с обществеността. Взаимният обмен на информация между всички 
страни ще подобри организацията по управлението на отпадъците и ще подпомогне 
изпълнението на нормативните актове. 

5.7.2. ЦЕЛИ НА ПОДПРОГРАМАТА. 

Стратегическата цел: превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 
йерархията на управление на отпадъците. 

Оперативната цел: подобряване на информираността и участието на населението и 
бизнеса относно дейностите по управлението на отпадъците. 

5.7.3. АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ. 

Общината е наложила през годините няколко кампании, които обхващат тематика за 
управлението на отпадъците и включват активно участие на населението. 

Наложила се през годините инициатива, в която активно се включват гражданите, е 
националната кампания „Да изчистим България за един ден". Общината и местното 
население активно участва в подготовката на мероприятието, като се организира 
безплатно предоставяне на чували и ръкавици, необходими в деня на почистването, както 

и организация по събирането на събраните отпадъци. 

Тези кампании, заедно с годишните пролетни и есенни почиствания в Общината, се 
организират ежегодно и са станали традиция за гражданите, което е положителен 
показател за усилията, които се полагат, за да се привлече общественото внимание към 
дейностите по управлението на отпадъците. 

Предприетите мерки обаче са недостатъчни предвид все по-нарастващите задължения на 
общините по третирането на отпадъците. Необходимо е увеличаване на кампаниите, чрез 
които да се ангажират възможно най-много граждани. 

Дейностите по управлението на отпадъците в Общината трябва да станат напълно 
прозрачни, като същевременно с това се дадат и повече възможности на населението за 
участие в процесите. Необходимо е организиране на ежегодни информационни кампании 
и/или други дейности, чрез които населението да се запознава със задълженията както към 
него като генератор на отпадъци, така и към администрацията. 

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

 Поддържане на актуална информация за дейността чрез секцията в сайта на 
Общината; 

 Създаване на лесни и достъпни условия за предложения и участия на 
обществеността в изграждане на политиката за управление на отпадъци, в 
изготвяне на нормативни документи, програми, стратегии, насоки и др.; 
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 Организиране на различни мероприятия с участието на гражданите - ден на Земята 
(22 април), Световен ден на околната среда (5 юни), Седмица на мобилността (16-
22 септември), кампании за почистване на отпадъци, конкурси, свързани с 
управлението на отпадъците, разяснителни кампании, празненства, обществени 
прояви и др.; 

 Повишаване на екологичното съзнание чрез обучения и изготвяне на рекламни 
материали; 

 Осигуряване и поддържане на „горещ зелен телефон“ за подаване на сигнали, 
жалби, мнения и предложения, свързани с управлението на отпадъците; 

 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. 
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5.7.4. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ. 

СТРАТЕГИЧЕСКА 

ЦЕЛ 

ОПЕРАТИВНА 

ЦЕЛ 
МЯРКА/ДЕЙНОСТ БЮДЖЕТ 

ИЗТОЧНИЦИ НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ 

ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

СРОК ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Превръщане на 
обществеността 

в ключов фактор 
при прилагане 

йерархията на 

управление на 
отпадъците 

Подобряване на 

информираността 
и участието на 

населението и 
бизнеса относно 

дейностите по 
управлението на 

отпадъците 

Разработване на стратегия 

за провеждане и 
организиране провеждането 

на специализирани 
информационни кампании по 

управление на отпадъците и 
по-конкретно за разделно 

събиране и предотвратяване 
на отпадъците. 

5 000лв 
Общински 

бюджет 

Приета и 
работеща 

стратегия 

Брой 

реализирани 
информа-

ционни 
кампании 

община 

Сатовча; 

ООп 

31.12.2018 

год. 

Привличане на населението, 
неправителствените 

организации и 
заинтересования бизнес в 

процесите на вземане на 
решения, свързани с 

управление на отпадъците, 
включително за начина за 

определяне на „такса битови 

отпадъци" и отчитането на 
изразходваните средства. 

  

Активно 

участие на 
населението; 

Неправителс-
твените 

организации и 
заинтересован

ия бизнес в 
процесите на 

вземане на 
решения, 

свързани с 
управление на 

отпадъците 

Брой взети 

решения след 
консултации с 

населението, 
НПО и бизнес 

община 
Сатовча 

2017-2020 
год. 

Организиране на различни 
мероприятия с участието на 

гражданите (ден на Земята 
(22 април), Световен ден на 

околната среда – 5 юни, 
Седмица на мобилността 16-

22 септември, кампании за 
почистване на отпадъци, 

конкурси, свързани с 
управлението на отпадъците, 

разяснителни кампании, 
празненства, обществени 

прояви и др.) 

10 000 лв. 
Общински 

бюджет 

Създадени 

добри условия 
за участие на 

местното 
население в 

организирани 
мероприятия 

Брой 

организирани 
мероприятия 

община 
Сатовча 

2017-2020 
год. 
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Поддържане на „горещия“ 
зелен телефон за подаване 

на сигнали, жалби, мнения и 
предложения, свързани с 

управление на отпадъците 

  Участие на 

гражданите 
при контрола 

на дейността 
по управление 

на отпадъците 

Брой получени 

сигнали 

община 

Сатовча 

31.12.2017 

год. 
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6. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ОБЩИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И 
ПРОГРАМИ. 

За ефективното стратегическото планиране на общинско ниво, съществено значение има 
връзката между отделните стратегически документи. Това обвързване допринася да бъде 
проследена съвместимостта на целите в отделните програмни документи, за да се избегнат 
противоречия и несъответствия, които са предпоставка за неефективно изпълнение и не 
постигане на заложените цели и резултати. 

ОПУО е също елемент от цялостната система за планиране на развитието на Общината, 
региона и страната, поради което при разработването й е проследена взаимовръзката 
на тази програма с други програмни документи с цел координация и съвместяване и с цел 
постигане на синергичен ефект от изпълнението им. 

При разработване на програмата са взети предвид анализите и предвижданията, 
заложените цели и предвидените мерки за постигането им в следните стратегически 

документи в сектор отпадъци: 

 Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 год.; 

 Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци 
/НППОО/; 

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите 
отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 год. 

 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството и 
разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020 год., 

 Национален план за управление на утайките от ПСОВ до 2020 год.; 

 Актуализиран национален план за действие по управление на устойчивите 
органични замърсители 2012-2020 год.; 

 Трети национален план за изменение на климата 2013-2020 год.; 

Предвидените мерките в отделните подпрограми, заложените срокове, средства и 
източници на финансиране, отговорни институции в плана за действие са съобразени и 
синхронизирани и с предвижданията, приоритетите, целите, мерките на следните 
стратегически документи на регионално и общинско ниво, които са относими и приложими 
за община Сатовча: 

 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 год.; 

 Областна стратегия за развитие на Област Благоевград за периода 2014-2020 
год.; 

 Общински план за развитие на община Сатовча за периода 2014-2020 год.; 

 Общинска програма за опазване на околната среда 2016-2020 год. 

Заложеният финансов ресурс, необходим за реализиране на програмата, както и 
възможните източници на финансиране са предвидени с оглед периода на програмиране 
2014-2020 год. и възможностите за ползване на средства от европейските структурни и 
инвестиционни фондове. 

При разработването на ОПУО са взети предвид и предшестващите Програма за опазване 
на околната среда 2011-2015 год. и Програма за управление на дейностите по отпадъци 
2014-2017 год. с цел устойчивост, надграждане, предвидимост и последователност при 
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провеждане на политиката на Общината свързана с околната среда и в частност с 
отпадъците на територията на Общината. 

7. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ. 
 
7.1. НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/, Общинският съвет е органът, който приема стратегии, прогнози, 
програми и планове за развитие на Общината, които отразяват националните и 
европейските политики за развитие на местните общности. В изпълнение на това 
правомощие се разработва и приема и настоящата програма, като освен приемането й 

следва да се обезпечи и процеса на нейното изпълнение и отчитане. 

С оглед на действащата административна структура на община Сатовча, наблюдението и 
изпълнението на ОПУО ще се осъществява от Отдел “Екология, туризъм и заетост“, към 
Дирекция „Териториално устройство, екология, туризъм и заетост“, на който, съгласно 
действащия Устройствен правилник на общинска администрация на община Сатовча, са 
възложени следните функции свързани с екологията и опазването на околната среда: 

 участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи 
опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на 
територията на Общината; 

 участва в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на 
екологичните и туристически общински мероприятия и обекти; 

 координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с 
РИОСВ, Регионална здравна инспекция /РЗИ/, Държавен ветеринарно-санитарен 
контрол /ДВСК/, Регионална дирекция национален строителен контрол /РДНСК/, 
Регионална дирекция на вътрешните работи /РДВР/, както и с: 

- неправителствените екологични и природозащитни организации и движения, 

- научната общност (висшите училища и университети), частните и държавни фирми, 
неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията; 

 контролира екологичното състояние на Общината; 

 въвежда и ръководи ефективна система за управление на отпадъците, чрез 
интегриран мениджмънт; 

 подготвя договорите за дейността по сметопочистването, сметоизвозването, 
поддържането на депата за твърди отпадъци и осигурява контрол по същата 
дейност; 

 участва в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене, 
снегопочистване, сметоизвозване и др., както и контролира тяхното изпълнение; 

 упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, 
стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица; 

 разяснява, предупреждава и осведомява широката общественост по отношение на  
всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда 
и проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация. 
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Наблюдението и контролът са неразделна част от процеса на изпълнение/реализиране на 
ОПУО и чрез тях се цели да се предостави на компетентните местни органи: Общинския 
съвет, Кмета на Общината, служителите от общинска администрация, както и на всички 
заинтересовани страни – социално-икономическите партньори и структури на 
гражданското общество, ранна информация за напредъка или липсата на напредък по 
постигане на заложените в програмата цели и резултати, на ефективността на нейната 
реализация. Получената информация се използва за целите на управлението - 
осъществяване на контрол и вземането на управленски решения относно продължаването, 
изменението, допълването или прекратяването на реализацията на съответната политика 
или програма. 

За осъществяването на мониторинга на Програмата е необходимо да се приемат и въведат 
в практиката на администрацията на община Сатовча правила за мониторинг, контрол и 
оценка при изпълнението на програмата, които могат да бъдат конкретно разписани за 
политиката по управление на отпадъците или общо за политиката по околна среда, но 
могат да бъдат и правила, които се прилагат от общинската администрация и по 

отношение на другите конкретните политики. 

Правилата трябва подробно да описват отговорностите на съответните структурни звена и 
служители в Общината за набиране на необходимата информация със съответните 
срокове, както и за обобщаването й и подготовката на годишен отчет пред общинския 
съвет за изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците. В 
правилата трябва да се определят обхвата на информацията, която ще се събира, 
източниците на данни и графика за предоставяне на информацията. Обхватът и 
източниците на необходимите данни ще се обуславят от включените в програмата цели и 
мерки и избраните индикатори за изпълнение на мерките и за постигане на програмните 
цели. Осигуряването на достатъчно и надеждни данни в единен формат за образуване, 
състав, събиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците е от съществено 
значение за проследяване на напредъка при постигане на целите и осъществяване на 
контрол по изпълнение на мерките. За целта е целесъобразно да се изготвят въпросници 
(формуляри), които ще се попълват от звената, които имат отношение към изпълнение на 

включените в програмата мерки. С оглед на това, че за някои мерки ще се налага 
измерване на информираността, развитието на социалните нагласи и участието на 
населението и бизнеса при изпълнение на мерките за отпадъците, целесъобразно е 
Общината да обмисли възможността за събиране на качествени данни за нивото на 
разбиране и участие на различни групи от населението в изпълнение на включените в 
програмата мерки. Това може да стане чрез социологически проучвания или анкетни 
допитвания. 

По отношение на графика за предоставяне на информацията, свързана с текущото 
наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците, подходящо е 
събирането и систематизирането на информацията да се извършва на база шестмесечие, 
след което да се обобщи и анализира за цялата година. 

Източниците на информация за стойностите на индикаторите за наблюдението на 
изпълнението на ОПУО, ще се базират на данни на Националния статистически институт, 
на официалната статистика на други централни, териториални държавни органи, агенции 

и институции, имащи правомощия и осъществяващи мониторинг и контрол на околната 
среда (МОСВ, Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/, РИОСВ), на общинската 
информационна система и информация от различните дирекции и отдели в Общината, 
както и на данни от други надеждни национални, регионални и местни източници на 
информация. В процеса на наблюдение общинската администрация осигурява участието 
на организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, 
публичност и прозрачност. 
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7.2. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ. 

Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците е 
Общинският съвет. Кметът на Общината информира ежегодно Общинския съвет и 
обществеността за изпълнението на програмата през предходната календарна година. 

За периодичното отчитане изпълнението на Програмата е предвидено да се изготвя 
годишен отчет. Годишният отчет ще се изготвя от Отдел “ Екология, туризъм и заетост“ до 
края на месец март на следващата година на база на събраната и анализирана през 
годината информация и на база проследяване на индикаторите за нейното изпълнение. 
Отчетът се изготвя на достъпен език и стил и се препоръчва да включва графики, фигури, 
таблици, които да илюстрират напредъка по изпълнение на мерките и целите. Това е 
необходимо за по-доброто разбиране на съдържанието от страна на неспециалисти в 
областта на отпадъците и от широката общественост. 

Годишният отчет за изпълнение на ОПУО съдържа информация относно: 

 общите условия за изпълнение и промени в социално-икономическите условия в 
Общината; действия, предприети от Общината за осигуряване на ефективност и 
ефикасност при изпълнението на Програмата; 

 създадени механизми за събиране, обработка и анализ на данни; 

 преглед на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение на Програмата през 
съответната година, и предприетите мерки за преодоляването им; 

 резултати от извършени оценки и тематични допитвания към края на отчетната 
година; 

 напредък по изпълнение на целите и мерките в Програмата; 

 заключение и приложения. 

Годишен отчет се публикува на официалната страница на Общината за информиране на 
обществеността и заинтересованите страни. 

Партньорският модел на управление е необходим за бъдещото развитие на община 
Сатовча. В процеса на изпълнение на политиката, свързана с управлението на отпадъците 
на територията на общината, са въвлечени разнородни по своите интереси и функции 
заинтересовани страни - институции, организации, административни звена, общности 
(групи) от различни юридически и физически лица, които имат конкретен интерес във 
връзка с реализацията на тази публична политика и са нейни поддръжници или 
противници. С помощта на партньорството може да се осъществи целенасочено 
взаимодействие между тях, което ще гарантира успешното й изпълнение и постигане на 
заложените резултати. Главната цел на действията за прилагане на принципа за 
партньорство е да се осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни 
и участниците в процеса на формирането и прилагането на тази политика, относно 
очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират 
заинтересованите страни за активно участие в процеса на нейната реализация. 

Сайтът на Общината трябва да се актуализира непрекъснато, тъй като той е основен 
източник за информация, относно развитието на Общината и дейността на Общинската 
администрация, свързана с изпълнение и отчитане на стратегическите политики и 
документите за изпълнението им и в частност политиката по УО. 

Ефективен канал за информация са и презентационните материали и брошури, като се 
препоръчва такива да бъдат залагани като средство за информация и публичност във 
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всички проекти, които ще се изпълняват и са включени в плана за действие към Програмата 
и Общинския план за развитие /ОПР/ на община Сатовча. В допълнение, за прилагане 
принципа на партньорство е препоръчително засилване на сътрудничеството с местни 
сдружения с цел увеличаване на гражданското участие в процеса по реализация на 
програмата и включване на всички заинтересовани страни чрез организиране на 
обществени обсъждания, кръгли маси, форуми и други подходящи форми на участие. 

7.3. ПРОЦЕДУРА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА. 

Съгласно чл. 52, ал. З, т. 2 от ЗУО, Програмата за управление на отпадъците се 
актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия: 

 в резултат от въздействието на „външни“ фактори - например промени в 
изискванията на европейското и българското законодателство, които налагат 
промяна в поставените в програмата стратегически и специфични цели и в 
съответните програмни мерки; 

 в резултат на фактори, свързани с изпълнението - значително изоставане в 
изпълнението на програмните мерки и/или липса на напредък за постигане на 
целевите индикатори, въпреки изпълнението на програмните мерки, което налага 
прилагането на допълнителни мерки към вече приетите или замяна на някои от 
приетите мерки, които не дават очаквания предварително резултат. 

Целесъобразно е, с оглед значението на изпълнението на целите в ОПУО за изпълнение на 
националните цели, които страната докладва пред ЕК, да се изготви междинна оценка на 
програмата след изтичане на тригодишен срок от нейното изпълнение, която ще посочи 
тенденциите и степента на изпълнение на програмните цели след края на 2017 год. В 
съответствие с изводите от междинната оценка може да се извърши актуализация на 
Програмата, ако се налага. Ако обаче в резултат на промени в обстоятелствата се налага 
да се направи актуализация в друг времеви период, то тя може да се извърши по всяко 
време от изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците. 

Процедурата за актуализация на ОПУО следва процедурата за разработване и 
одобрение на Програмата. Актуализацията на Програмата също трябва да премине през 
обществени консултации и да се приложи законодателството за ЕО на планове и 
програми, след което да се одобри от Общинския съвет и да се публикува за информация 
на обществеността. 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
 

8.1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГНОЗА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО. 

Прогнозата за населението за срока на действие на програмата (2017-2020 год.) е 
изготвена на базата на екстраполационен метод, обосновавайки се на официални 
демографски данни от НСИ и ГД „ГРАО“ и тенденциите за последните 10 години в 
демографското развитие на населението в община Сатовча. 

С оглед краткия прогнозен период от едва четири години (2017-2020 год.), за най-
достоверен и възможен се приема вариантa, при който се запазват настоящите тенденции в 
демографското развитие на населението на община Сатовча. Резултатите се използват и 
при пресмятането на прогнозата за „норма на натрупване“ и прогнозата за „определяне 
на количествата образувани отпадъци“. 
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Табл. 8.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Прогноза за средногодишното населението в община Сатовча и област 
Благоевград за периода 2017-2020 год. (в брой жители) 

ТЕРИТОРИЯ 
НАСЕЛЕНИЕ 
ЗА 2017 ГОД. 

НАСЕЛЕНИЕ  
ЗА 2018 ГОД. 

НАСЕЛЕНИЕ 
ЗА 2019 ГОД. 

НАСЕЛЕНИЕ 
ЗА 2020 ГОД. 

област 
Благоевград 

308 621 306 411 304 214 301 981 

община Сатовча 14 417 14 285 14 149 14 027 

Източник: УРБИКА ЕООД по данни от НСИ, област Благоевград и община Сатовча 

8.2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОГНОЗА ЗА НОРМАТА НА НАТРУПВАНЕ. 

Норма на натрупване е количеството отпадъци, образувани от установена разчетна 
единица (1 човек - за жилищните сгради, 1 място - за хотелите, 1 м

2
 площ - за магазините и 

т.н.) за определен период от време (денонощие, година). Нормите се определят както в 
единица маса (кг, т), така и в единица обем (дм

3
, м

3
). 

Нормите на натрупване на битови отпадъци могат да бъдат индивидуални 
(диференцирани), за всеки обект отделно (за отпадъци от домакинства, магазини, 
училища, болници и т.н.) и общи. Общите норми включват всички видове отпадъци от 
домакинствата и подобни отпадъци от търговски и административни обекти, подобни на 
отпадъците от домакинствата. 

Нормата на натрупване на количествата отпадъци от домакинствата следва да бъде 
определена в килограми отпадъци от един жител в година. 

При прогнозиране на нормата на натрупване за община Сатовча е използвана, 
заложената при Реалистичния сценарий на натрупване в Националния план за 
управление на отпадъците 2014-2020, норма на натрупване от 1 % годишно (до 2023 
год.). Реалистичният сценарий отчита систематичното прилагане на мерки и програми за 
предотвратяване образуването на отпадъци и които се препоръчва да бъде използван при 
прогнозите за изменение на нормата на натрупване на общинските битови отпадъци. 

Табл. 8.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Прогноза за норма на натрупване в община Сатовча за периода 2016-
2020 год. 

 

НОРМА НА 

НАТРУПВАНЕ 
ЗА 2016 ГОД. 

НОРМА НА 

НАТРУПВАНЕ ЗА 
2017 ГОД. 

НОРМА НА 

НАТРУПВАНЕ ЗА 
2018 ГОД. 

НОРМА НА 

НАТРУПВАНЕ ЗА 
2019 ГОД. 

НОРМА НА 

НАТРУПВАНЕ ЗА 
2020 ГОД. 

Растеж спрямо 
предходна 

година (в %) 
1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 

Всички битови 
отпадъци 

(в кг./ж.) 
134 135 137 138 139 

Източник: УРБИКА ЕООД по данни от община Сатовча 

8.3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОГНОЗА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ОБРАЗУВАНИ 
ОТПАДЪЦИ. 

Прогнозата на количествата образувани битови отпадъци са определени като 
произведение на броя на прогнозното население и прогнозната норма на натрупване. 
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Табл. 8.3 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Прогноза за количествата образувани отпадъци по вид в община 
Сатовча за периода 2016-2020 год. 

КОМПОНЕНТ  2016 ГОД. 2017 ГОД. 2018 ГОД. 2019 ГОД. 2020 ГОД. 

Хранителни  

Растеж (в %) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Норма на 
натрупване 

(кг./ж.) 
21.84 22.06 22.28 22.50 22.73 

Общо 
генерирани 

(в тонове) 
317.92 318.02 318.26 318.38 318.79 

Хартия и 
картон  

Растеж (в %) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Норма на 
натрупване 

(кг./ж.) 
20.31 20.51 20.72 20.93 21.13 

Общо 

генерирани 
(в тонове) 

295.65 295.74 295.96 296.07 296.46 

Пластмаса 

Растеж (в %) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Норма на 
натрупване 

(кг./ж.) 
19.70 19.90 20.10 20.30 20.50 

Общо 

генерирани 
(в тонове) 

286.77 286.86 287.07 287.18 287.55 

Текстил 

Растеж (в %) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Норма на 
натрупване 

(кг./ж.) 
4.91 4.96 5.01 5.06 5.11 

Общо 

генерирани 
(в тонове) 

71.47 71.50 71.55 71.58 71.67 

Гума  

Растеж (в %) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Норма на 
натрупване 

(кг./ж.) 
2.13 2.15 2.17 2.19 2.22 

Общо 

генерирани 
(в тонове) 

31.01 31.02 31.04 31.05 31.09 

Кожа  

Растеж (в %) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Норма на 
натрупване 

(кг./ж.) 
2.67 2.70 2.72 2.75 2.78 

Общо 

генерирани 
(в тонове) 

38.87 38.88 38.91 38.92 38.97 

Градински 

Растеж (в %) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Норма на 
натрупване 

(кг./ж.) 
19.23 19.42 19.62 19.81 20.01 

Общо 

генерирани 
(в тонове) 

279.93 280.01 280.22 280.33 280.69 
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Дървесни  

Растеж (в %) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Норма на 
натрупване 

(кг./ж.) 
5.32 5.37 5.43 5.48 5.54 

Общо 

генерирани 
(в тонове) 

77.44 77.47 77.52 77.55 77.65 

Стъкло  

Растеж (в %) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Норма на 
натрупване 

(кг./ж.) 
7.80 7.88 7.96 8.04 8.12 

Общо 

генерирани 
(в тонове) 

113.54 113.58 113.66 113.71 113.85 

Метали  

Растеж (в %) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Норма на 
натрупване 

(кг./ж.) 
3.41 3.44 3.48 3.51 3.55 

Общо 

генерирани 
(в тонове) 

49.64 49.65 49.69 49.71 49.77 

Инертни 

Растеж (в %) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Норма на 
натрупване 

(кг./ж.) 
24.98 25.23 25.48 25.74 25.99 

Общо 

генерирани 
(в тонове) 

363.63 363.74 364.01 364.15 364.62 

ИУЕЕО 

Растеж (в %) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Норма на 
натрупване 

(кг./ж.) 
0.99 1.00 1.01 1.02 1.03 

Общо 

генерирани 
(в тонове) 

14.41 14.42 14.43 14.43 14.45 

Опасни 

Растеж (в %) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Норма на 
натрупване 

(кг./ж.) 
0.44 0.44 0.45 0.45 0.46 

Общо 

генерирани 
(в тонове) 

6.41 6.41 6.41 6.41 6.42 

Всички битови отпадъци 
(в тонове): 

134,05 133.73 135.07 136.42 137.78 

Средногодишно 
население: 

14 557 14 417 14 285 14 149 14 027 

Общо количество 
генерирани отпадъци за 

година (в тонове): 
1 951,36 14 557 14 417 14 285 14 149 

Източник: УРБИКА ЕООД по данни от община Сатовча 


