
Приложение 2 
към Решение № 92, взето с Протокол № 8 
от 04.07.2016 г. на ОбС ‐ Кричим 

8.2.1. Анализ на битовите отпадъци 

Анализът на битовите отпадъци се стреми да даде отговор на следните въпроси: 

‐  Какви са  общите  количества и  тенденциите  относно битови отпадъци в  общината за 
анализирания  период:  в  абсолютни  количества,  на  жител/година,  сравнение  със 
средното за страната; 

‐  Какъв е морфологичният състав на битовите отпадъци в общината; 

‐  Какви  са  количества  на  повторно  използвани,  рециклирани,  оползотворени  и 
обезвредени  битови  отпадъци  за  разглеждания  период  и  какви  са  сравненията  със 
средното за страната. 

‐  Какви са тенденциите в третирането на битовите отпадъци; 

Информационно обезпечение на анализа 

За  целите  на  настоящия  анализ  е  използвана  основно  информация  от  община  Кричим 
(отчети  до  НСИ,  справки  и  доклади),  информация  от  Годишните  доклади  на  РИОСВ  гр. 
Пловдив за състоянието на околната среда и др. 

Определение за битови отпадъци 

Съгласно  Допълнителните  разпоредби  на  ЗУО  битови  отпадъци  са  “отпадъците  от 
домакинствата”  и  “подобни  на  отпадъците  от  домакинствата”  (това  са  отпадъците, 
образувани от домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и други организации, 
които  по  своя  характер  и  състав  са  сравними  с  отпадъците  от  домакинствата,  с 
изключение  на  производствените  отпадъци  и  отпадъците  от  селското  и  горското 
стопанство). 

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



Състояние и тенденции относно битовите отпадъци 

В  община  Кричим  се  наблюдават  тенденции  различни  от  тенденциите  в  страната,  а 
именно: наблюдава се ясно изразена тенденция към нарастване на общите количества на 
смесените  битови  отпадъци,  както  и  събраните  битови  отпадъци  на  жител/година. 
Данните са представени в следващата таблица. 

Таблица 2.1. Събрани смесени битови отпадъци 

2010  2011  2012  2013  2014 

Количество на събраните 
битови отпадъци (тона) 

Община Кричим  2 164  2 560  3 169  3 397  3 402 

България ‐ общо  3 041 279  2 727 379  2 508 412  3 142 313 

Количество на събраните 
битови отпадъци ‐ динамика 
(%, предх.год.=100) 

Община Кричим  100.0%  118.3%  123.8%  107.2%  100.1% 

България ‐ общо  100.0%  89.7%  92.0%  125.3% 

Население ‐ брой 

Община Кричим  8 463  8 370  8 317  8 253  8 190 

България ‐ общо  7 504 868  7 327 224  7 284 552  7 245 677  7 202 198 

Население ‐ динамика (%, 
предх.год.=100) 

Община Кричим  100.0%  98.9%  99.4%  99.2%  99.2% 

България ‐ общо  100.0%  97.6%  99.4%  99.5%  99.4% 

Събрани отпадъци (кг/ж/год) 

Община Кричим  255,7  305,9  381,0  411,6  415,4 

България ‐ общо  405,2  372,2  344,3  433,7  0,0 

Източник: Община Кричим, НСИ 

Според  наблюденията  и  анализа  на  администрацията  на  община  Кричим  две  са 
основните причини на ръста в количеството на събраните битови отпадъци: 

•  Независимо  че  официалните  данни  за  броя  на  населението  показват  спад  на 
населението с темпове сходни със средните за страната, на практика се наблюдава 
ръст  в  населението  (предимно  от  ромски  произход),  което  не  се  регистрира  с 
постоянен и настоящ адрес в общината. 

•  През  гр.  Кричим  преминава  републиканския  път  за  Девин,  по  чието  протежение 
общинската администрация е поставила контейнери за отпадъци. Вероятно поради 
недобре  уредено  сметосъбиране  или  просто  за  удобство,  жителите  на  селата  от 
община Девин, които всеки ден пътуват към Пловдив, изхвърлят отпадъците си в 
контейнерите, поставени от община Кричим по протежение на този републикански 
път.  Освен  това,  след  уикенд,  когато  масово  се  посещават  курортни  селища, 
разположени след гр. Кричим, в понеделник количеството на събраните отпадъци 
е значително повече.



Друг  важен  аспект  на  анализа  на  отпадъците  е  свързан  с  определянето  на  общо 
генерираните  отпадъци  и  нормата  на  натрупване  на  отпадъци.  За  целта  към 
количеството  на  събраните  смесени битови отпадъци  е  необходимо да бъдат  добавени 
количествата  на  разделно  събраните  отпадъци  от  опаковки  от  организацията  за 
оползотворяване  на  отпадъци,  с  която  общината  има  договор,  както  и  количествата, 
събрани  в  т.нар.  пунктове  за  вторични  суровини  и  директно  събирани  от  търговските 
вериги. 

В  тази  връзка  е  набрана  допълнителна  информация  за  количествата  разделно  събрани 
отпадъци от опаковки в рамките на системата на „Екобулпак“ АД, която съгласно договора 
с  община  Кричим  й  предоставя  информация.  Тези  количества  са  представени  в 
следващата таблица. 

Таблица 2.2. Разделно събрани отпадъци (тонове) 

2010  2011  2012  2013  2014 

Общо  33,65  23,25  31,86  151,24  120,64 

Хартия и картон  13,88  8,84  9,47  63,15  59,56 

Пластмаси  7,05  5,82  9,44  17,64  15,28 

Метали  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Стъкло  12,72  8,59  12,95  70,45  45,80 

Източник: Община Кричим 

Във  връзка  с  подобряване  и  разширяване  на  системата  за  разделно  събиране  на 
отпадъците  в  град  Кричим  чрез  системата  на  цветните  контейнери,  количеството 
разделно  събрани отпадъци нараства  няколко  пъти през  последните две  години. Почти 
60%  от  разделно  събраните  отпадъци  са  от  хартия  и  картон,  следвани  от  стъклените 
опаковки – 46%. 

В общината няма пунктове за вторични суровини, както и пунктове за разделно събиране 
на  масово  разпространени  отпадъци  чрез  схемата  за  „разширена  отговорност  на 
производителя”,  количествата  отпадъци  от  които  принципно  се  добавят  при 
калкулирането  на  нормата  на  натрупване.  На  територията  на  общината  липсват  и 
представители  на  големи  търговски  вериги,  които  да  предават  отпадъци  от  хартия  и 
картон, метали, пластмаса и стъкло самостоятелно извън организираната от „Екобулпак“ 
АД система. 

Нормата на натрупване на отпадъци за общината е представено в следващата таблица: 

Таблица 2.3. Определяне на нормата на натрупване на отпадъци в община Кричим 
2010  2011  2012  2013  2014 

Количество на събрани смесени 
битови отпадъци  ‐ т.  2 164  2 560  3 169  3 397  3 402 
Количество на разделно събрани 
отпадъци ‐ т.  33,65  23,25  31,86  151,24  120,64 
Общо количество отпадъци ‐ т.  2 197,65  2 583,25  3 200,86  3 548,24  3 522,64 
Население ‐ бр.  8 463  8 370  8 317  8 253  8 190 
Норма на натрупване ‐ кг./ж./год.  259,68  308,63  384,86  429,93  430,11 

Източник: Община Кричим, НСИ



По данни на НСИ за 2013 г. средната норма на натрупване на отпадъци за страната е 434 
кг./ж./г.,  т.е.  при  община  Кричим  се  наблюдават  стойности  на  показателя  близки  до 
средните за страната. Същевременно нормата на натрупване на отпадъци за общината е 
по‐висока от средната за населени места с население от 3‐25 хил.ж. съгласно Методиката 
за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, одобрена от МОСВ, която 
е 295,5 кг/ж./г. 

Трети  важен  аспект  на  анализа на  отпадъците  е  свързан  с морфологичния им  състав.  В 
следващата  таблица  са  показани  данни  за  морфологичния  състав  на  смесените  битови 
отпадъци на базата на проучване за община Кричим за четирите годишни сезона. 

Таблица 2.4. Морфологичен състав на отпадъците в община Кричим 

Вид на отпадъците 

Хранителни отпадъци  17.4% 

Хартия и картон  13.0% 

Пластмаса  14.9% 

Стъкло  4.8% 

Метал  1.5% 

Дърво  4.8% 

Гума  2.2% 

Текстил  3.2% 

Кожа  0.9% 

Градински отпадъци  15.0% 

Опасни домакински отпадъци  0.5% 

Инертни отпадъци  21.4% 

ИУЕЕО  0.5% 

Общо  100.00% 

Според данните на морфологичния състав на отпадъците за община Кричим, с най‐голям 
относителен  дял  са  инертните  отпадъци,  следвани  от  хранителните  и  градинските 
отпадъци  (съответно  17,4% и  15% от  битовите  отпадъци).  Биоразградимите  отпадъци  са 
около  54%  от  общо  образуваните  битови  отпадъци,  а  биоотпадъците  –  37%  от  общо 
образуваните битови отпадъци на територията на общината. 

Общината  практически  не  изпълнява  целите  за  отклоняване  на  битови  биоразградими 
отпадъци от  депата,  тъй  като  от  цялото  количество биоразградими отпадъци  се  събира 
разделно и отклонява от депониране само количеството  разделно събрани отпадъци от 
хартия  и  картон.  Необходимо  е  предприемането  на  съответните  действия,  защото 
общината  трябва  да  изпълнява  и  цели  за  разделно  събиране  и  оползотворяване  на 
битови биоотпадъци. 

Общината  трябва  да  изпълнява  цели  и  за  рециклиране  на  битови  отпадъци  от  хартия, 
картон,  пластмаси,  метали  и  стъкло.  Анализът  показва,  че  при  количествата  разделно 
събрани  отпадъци  от  тези  фракции,  общината  успява  да  покрие  под  половината  от 
заложените цели, определени към 2016 г. 

РСУО Цалапица не е взело решение самостоятелно или съвместно ще изпълнява целите 
за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, както и целите за отклоняване 
на биоразградимите отпадъци от депата. Това решение е едно от условията общината да 
отчита изпълнението на целите и при постигането им да се освободи от заплащането на 
отчисления за депониране.


