
Приложение 1 
към Решение № 92, взето с Протокол № 8 
от 04.07.2016 г. на ОбС ‐ Кричим 

Подпрограма 
„Разделно събиране и достигане на целите 
и изискванията за битовите биоразградими 

отпадъци и за биоотпадъците “



За биоразградимите битови отпадъци ЗУО регламентира конкретни и поетапни количествени 
цели  за  отклоняване  на  битови  биоразградими  отпадъци  от  депата  за  битови  отпадъци,  а  в 
края на 2013г. с Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците за общините се въведоха 
цели и за разделно събиране и рециклиране и оползотворяване на биоотпадъците. 

"Биоразградими"  са  всички  битови  отпадъци,  които  имат  способността  да  се  разграждат 
анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други. 

"Биоотпадъците" са част от биоразградимите битови отпадъци, и по‐конкретно отпадъците от 
парковете  и  градините,  хранителни  и  кухненски  отпадъци  от  домакинствата,  ресторантите, 
заведенията  за  обществено  хранене  и  търговските  обекти,  както  и  подобни  отпадъци  от 
предприятията на хранително‐вкусовата промишленост. 

Целите за рециклиране, оползотворяване и отклоняване на отпадъци от депата са със следните 
конкретни измерения: 

Цел за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци 

Разпоредбите на  ЗУО  изискват до  31  декември  2020  г.  ограничаване на  количеството 
депонирани  биоразградими  битови  отпадъци  до  35  на  сто  от  общото  количество  на 
същите  отпадъци,  образувани  в  Република  България  през  1995  г.  Тази  цел  е  в 
съответствие  и  с  изискванията  на  Директива  1999/31/ЕС  относно  депа  за  отпадъци. 
Намаляването  на  депонираните  биоразградими  отпадъци  има  пряко  отношение  към 
политиките  за  климатичните  промени,  тъй  като  води  до  намаляване  на  емисиите  на 
парникови газове. 

Цели за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци 

В  допълнение  към  общоевропейската  цел  за  намаляване  на  депонираните 
биоразградими битови отпадъци, амбициозни национални цели за оползотворяване на 
битовите  биоотпадъци  се  поставиха  в  Наредбата  за  разделно  събиране  на 
биоотпадъците, приета през месец декември 2013 г. Наредбата задължава общините за 
всеки  от  регионите  за  управление  на  отпадъци  по  чл.  49,  ал.9  от  ЗУО  да  постигат 
поетапно цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци: 

  до  31  декември  2016  г.  ‐  не  по‐малко  от  25  на  сто  от  количеството  на  битовите 
биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.; 

  до  31  декември  2020  г.  ‐  не  по‐малко  от  50  на  сто  от  количеството  на  битовите 
биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.; 

  до  31  декември  2025  г.  ‐  не  по‐малко  от  70  на  сто  от  количеството  на  битовите 
биоотпадъци образувани в региона през 2014 г. 

Наредбата  изисква  разделно  събраните  биоотпадъци  да  се  оползотворяват  чрез  дейностите, 
обозначени  със  следните  кодове  по  Приложение  №  2  към  §  1,  т.  13  от  допълнителните 
разпоредби на ЗУО: 

1  .  R  3  –  рециклиране/възстановяване  на  органични  вещества,  които  не  са  използвани  като 
разтворители  (включително  чрез  компостиране  и  други  процеси  на  биологична 
трансформация), и/или 

2  .  R  1  0  –  обработване  на  земната  повърхност,  водещо  до  подобрения  за  земеделието  и 
околната среда; 

3.  R  1  ‐  използване  на  отпадъците  предимно  като  гориво  или  друг  начин  за  получаване  на 
енергия (само в случаите на анаеробно разграждане на биоотпадъци).



Целите  се  считат  за  изпълнени  при  условие,  че  биоотпадъците  са  събрани  разделно  при 
източника  на  образуване,  транспортирани  и  предадени  за  оползотворяване.  В  допълнение 
Наредбата  изисква  кметовете  на  общини  да  осигурят  цялото  количество  образувани 
биоотпадъци  от  поддържането  на  обществени  площи,  паркове  и  градини  на  територията на 
съответната община да се събират разделно и оползотворяват. 

Биоотпадъците, преработени чрез домашно компостиране, се считат от законодателството за 
предотвратени отпадъци и  не се отчитат за изпълнение на целите за биоотпадъците. 

В съответствие с националните политики и изисквания, община Кричим си поставя следните 
цели относно управлението на  биоразградимите отпадъци и биоотпадъците до 2020г.: 

§  ежегодно  до  2019г.  включително,  ограничаване  на  количеството  депонирани 
биоразградими  битови  отпадъци  до  50  на  сто  от  общото  количество  на  същите 
отпадъци, образувани в общината    през 1995  г., а до края на 2020  г.  ограничаване на 
количеството  депонирани  биоразградими  битови  отпадъци  до  35  на  сто  от  общото 
количество на същите отпадъци, образувани в общината  през 1995 г. 

§  разделно  събиране  и  оползотворяване  на  битовите  биоотпадъци  в  следните 
количества: 

1.  до  31  декември  2016  г.  ‐  не  по‐малко  от  25  на  сто  от  количеството  на  битовите 
биоотпадъци, образувани в общината през 2014 г.; 

2.  до  31  декември  2020  г.  ‐  не  по‐малко  от  50  на  сто  от  количеството  на  битовите 
биоотпадъци, образувани в общината през 2014 г. 

Важна предпоставка за значителното подобряване на управлението на биоразградимите, в т.ч. 
на биоотпадъците в общината  и постигане на посочените цели са някои предприети мерки от 
общината: 

§  задълбочен  анализ  на  отпадъците,  осъществен  за  целите  на  разработване  на 
настоящата програма за управление на отпадъците 

§  възложен  е  морфологичен  анализ  на  битовите  отпадъци,  който  да  даде  точна 
информация  за  генерираните  биоразградими  битови  отпадъци  и  биоотпадъци  по 
отделни отпадъчни потоци; 

§  започнати са анализ и проучване за подходяща площадка на територията на общината, 
във връзка с бъдещите дейности по компостиране на  „зелените“ отпадъци. 

Общината  трябва  да  положи  допълнителни  усилия  за  изпълнение  на  целите  за  битовите 
биоотпадъци, тъй като в общината и в съседни териториално близки общини няма изградени 
инсталации за оползотворяване на зелените отпадъци. 

С  оглед  осигуряване  на  актуална,  прецизна  и  достоверна  информация  за  количествата  на 
различните потоци битови отпадъци, в т.ч. на биоотпадъците, за да се отчита изпълнението на 
целите  пред  МОСВ  за  оползотворяване  на  биоотпадъците,  е  необходимо  да  приключи 
възложеното  от  общината  проучване  за  морфологичния  състав  на  битовите  отпадъци  на 
общината. Резултатите са много важни, тъй като първите данни от възложения морфологичен 
анализ  на  отпадъците  показват  различия  със  съответните  усреднени  за  страната  данни  за 
морфологичния състав на отпадъците, заложени в националната Методика за определяне на 
морфологичния състав на отпадъците, одобрена през 2012г. от МОСВ. Прецизното определяне 
на  количествата  и  състава  на  биоотпадъците  ще  са  необходими  за  подготовка  на  бъдещи 
предпроектни  проучвания  и  анализи  и  вземане  на  решения  за  бъдещото  развитие  на 
системите за управление на отпадъците.



Необходими  са  и  мерки  за  изграждане  на  компостираща  инсталация  за  зелените  отпадъци, 
генерирани на територията на общината. 

За  да  изпълни  общината  целите  за  биоотпадъците  и  за  отклоняване  на  биоразградимите 
битови отпадъци до 2020 г.,  трябва да преработва генерираните на територията на общината 
градински  и  дървесни  отпадъци  и  зелените  отпадъци  от  обществените  паркове  и  градини  и 
частни  дворове  и  оранжерии,  за  да  компенсира  липсата  на  технически  възможности  за 
оползотворяване на хранителните отпадъци. 1 

Необходимо  е  и  разработването  и  допълването  на  общинската  наредба  за  управление  на 
отпадъците със специални разпоредби и изисквания за разделно събиране и оползотворяване 
на  зелените  биоотпадъци,  които  да  влязат  в  сила  след  създаването  на  съответната  система, 
включително и биоотпадъците от пазарите, които също подлежат на компостиране. 

В  подпрограмата  не  са  включени  част  мерките,  които  имат  пряка  връзка  с  постигане  на 
оперативните  цели  на  подпрограмата,  но  са  описани  в  други  подпрограми  на  настоящата 
Програма, тъй като имат хоризонтален характер и допринасят за постигането на повече от една 
стратегическа  цел.  Пряко  отношение  към  постигане  на  набелязаните  цели  на  настоящата 
подпрограмата са мерките от други подпрограми, свързани с: 

  осъществяване на информационните кампании за предотвратяване на отпадъците и за 
насърчаване  на  населението  и  бизнеса  да  събира  разделно  отпадъците,  за 
насърчаване за домашно компостиране и за активно предоставяне на информация за 
битовите отпадъци; 

  довършване  от  общината  на  проучването  за  морфологичния  състав  на  битовите 
отпадъци  и  възлагане  на  такова  през  2020г.  в  съответствие  с  изискванията  на 
нормативната уредба (на всеки 5 години); 

  определяне  на  такса  битови  отпадъци,  по‐пряко  свързано  с  количествата  изхвърлени 
отпадъци,  но  след  приемане  на  национална  методика  и  влизане  в  сила  на 
националните разпоредби за промени в начина на определяне на ТБО; 

  обучение и подобряване административния капацитет по управление на отпадъците; 

  внедряване в общината на електронна информационна система за отпадъците; 

  съставяне на отчети за изпълнение на целите за битовите отпадъци и представянето им 
пред компетентните органи 

  обучителни  програми  за  поддържане  и  подобряване  на  капацитета  на 
администрацията и контролиращите инспектори на общината; 

  анализ  и  иницииране  на  общо  събрание  на  РСУО,  на  което  да  се  обсъди  и  вземе 
решение  за подхода  за изпълнение на целите  за оползотворяване и рециклиране на 
битовите отпадъци от общините в РСУО, обвързано с вземането на решения по други 
свързани въпроси; 

  мерките,  свързани  с  подобряване  на  оползотворяването  и  на  рециклирането  на 
битовите  отпадъци  от  хартия  и  картон,  включително  и  опаковки  от  същия материал, 
тъй като те са едновременно и биоразградими отпадъци и спомагат за изпълнението 
на целите за намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци; 

1 Резултатите от морфологичния анализ на общината показват, че хранителните отпадъци са 17,4%, а 
градинските и дървесни отпадъци – 19,8% от състава на смесените битови отпадъци.



  анализ  и  иницииране  на  Общо  събрание  на  РСУО  Пловдив‐Цалапица,  на  което  да  се 
обсъди  и  вземе  решение  за  подхода  за  изпълнение  на  целите  за  оползотворяване  и 
рециклиране  на  битовите  отпадъци  от  общините  в  РСУО,  обвързано  с  вземането  на 
ключови решения по други свързани въпроси. 

Осъществяването на подпрограмата ще има принос за изпълнение и на националните цели за 
биоразградимите  отпадъци,  както  и  целите  за  намаляване  на  парниковите  газове  в 
съответствие  с  Третия  национален  план  по  изменение  на  климата  до  2020  г.,  тъй  като 
изпълнението  на  мерките  за  биоразградимите  отпадъци  са  едновременно  и  мерки  за 
намаляване и предотвратяване на емисиите на метан от депата за битови отпадъци. 

Открито компостиране на градински отпадъци



План за действие 
Подпрограма „Разделно събиране и достигане на целите и изискванията за битовите биоразградими и за биоотпадъците“ 

Оперативна цел:  Достигане на целите и изискванията за биоразградимите, в т.ч. за биоотпадъците 

Текущи индикатори 

Ежегодно до 2020 г. количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци е под 50% от общото количество на 
същите отпадъци, образувани в общината през 1995 г.; 
2016 г. – 2019 г.: мин. 25% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в общината  през 2014 г. са разделно събрани 
и оползотворени 

Целеви индикатор 

2020 г. ‐ количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци е до 35% от общото количество на същите 
отпадъци, образувани в общината през 1995 г.; 
2020 г.  ‐ мин. 50% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в общината през 2014 г. са разделно събрани и 
оползотворени 

Индикатори за изпълнение 
Мерки/Дейности 

Бюджет 
(лв.) 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Очаквани 
резултати  Текущи  Целеви 

Отговорност за 
изпълнение 

Осигуряване на подходяща 
площадка на територията на 
общината, във връзка с бъдещите 
дейности по компостиране на 
„зелените“ отпадъци. 

10 000 2  Общински 
бюджет; 

ОПОС 2014‐2020 

2015  Осигурена 
площадка във 
връзка с бъдещи 
дейности по 
компостиране 

Технически, 
финансови и 
административни 
процедури за 
осигуряване на 
площадката 

Площадката е с 
предназначение, 
отговарящо на 
нормативните 
изисквания 

Зам.кмет 

с отговорност 
„Екология“ 

Подготовка и изпълнение на 
проект за общината за 
изграждане на съоръжение за 
компостиране на зелените 
отпадъци в зависимост от 

550 000  ОПОС 2014‐2020; 
Общински 
бюджет 

2018  Осигурена 
инсталация за 
компостиране на 
зелените 
отпадъци 

Етапи на подготовка и 
изпълнение на 
проекта в 
съответствие с 
одобрения за 

Инсталацията е 
въведена в 
експлоатация 

Зам.кмет 

с отговорност 
„Екология“ 

2 Възможно е проучванията да покажат за подходящо тази площадка и площадката по предходната подпрограма да са разположени на общ терен



Индикатори за изпълнение 
Мерки/Дейности 

Бюджет 
(лв.) 

Източници на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Очаквани 
резултати  Текущи  Целеви 

Отговорност за 
изпълнение 

условията и изискванията в 
поканата към общините за 
кандидатстване по ОПОС 2014‐ 
2020 г. 

финансиране проект 

Включване в общинската 
наредба за управление на 
отпадъците на изисквания за 
разделно събиране на зелените 
отпадъци след осигуряване на 
системата за разделното им 
събиране. 

Общински 
бюджет 

2017  Нормативно са 
определени 
изискванията за 
разделно 
събиране на 
зелените 
отпадъци 

Подготвени 
изменения на 
Наредбата за 
управление на 
отпадъците на 
територията на 
община Кричим 

Приети изменения 
на Наредбата за 
управление на 
отпадъците на 
територията на 
община Кричим 

Зам.кмет 

с отговорност 
„Екология“


