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I. Въведение 

Общинската програма за управление на отпадъците е един от най-важните 

инструменти за прилагане на законодателството за отпадъците на местно ниво. Тя се 

разработва в съответствие с нормативните изисквания на чл. 52 от закона за управление 

на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 3, чл. 57 и чл. 59 от Закона за опазване 

на околната среда (ЗООС). Програмата за управление на отпадъците е секторна 

програма и е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда на 

община Кричим. 

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Кричим 

2021-2028 г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния план 

за управление на отпадъците (НПУО 2021-2028) и при необходимост ще бъде 

актуализира при промяна във фактическите или нормативни условия.  

Приоритет „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда”за периода 

2021-2027 г. е насочен към специфична цел „Насърчаване на прехода към кръгова 

икономика“ и ще се финансират мерки, чрез които отпадъците ще се подготвят за 

повторна употреба и поправка, ще се рециклират или генерирането им ще бъде 

предотвратено, както и дейности, свързани с осведомеността на населението и промяна 

в нагласите му. 

Програмата за управление на отпадъците (ПУО) отразява актуалното състояние 

и планира мерките и дейностите с отпадъците на територията на община Кричим, в 

съответствие с действащите нормативни изисквания. Разработването й се базира на 

наличните данни, резултатите от проведени проучвания на системите за управление на 

отпадъците в общината, както и на анализ на възможностите за финансиране на 

планираните дейности. Въз основа на събраните данни са направени експертни 

предложения и прогнози за развитие на инфраструктурата, системите и практиките за 

управление на отпадъците в общината. Ключов елемент на програмата е спазването на 

йерархията за третиране на отпадъците: 

 Предотвратяване образуването на отпадъци; 

 Рециклиране, повторна употреба или извличане на вторични суровини и 

енергия; 

 Екологосъобразно обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези 

отпадъци, за които е невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени. 
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 Настоящата Програма е насочена към подобряване на организацията за 

управление и намаляване количеството на образуваните отпадъци в община Кричим и 

създава необходимите предпоставки за успешна реализация на планираните мерки и 

дейности.  

 Настоящата програма има за цел да осигури на община Кричим инструмент за 

планиране на необходимите ресурси, мерки и дейности за предоставяне на качествени 

услуги по управление на отпадъците на жителите на общината и да подобри 

управлението на отпадъците в съответствие с общоевропейската йерархия за 

отпадъците. Очаква се изпълнението на Програмата да окаже съществен принос за 

ефективно използване на ресурсите и намаляване на вредните въздействия на 

отпадъците върху околната среда в община Кричим.  

 Основната цел на настоящата програма е насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и постигането на устойчив растеж, чрез прилагане на мерки за 

изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в община Кричим, 

като елемент на Регионалната система за управление на отпадъците. От изпълнението 

на програмата се очаква да бъдат постигнати следните резултати: 

 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване 

образуването им  и насърчаване на повторното им използване; 

 Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени  

отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране 

на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и 

околната среда; 

 Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна 

среда; 

 Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 

йерархията на управление на отпадъците.  

 При разработването на Програмата са отразени промените в нормативната уредба 

и фактическите условия, породени от стремежа на Общинска администрация – Кричим 

за постигане на устойчиво управление на отпадъците. 

 

I.1. Обхват на програмата 

Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на 

Общините и компетенции на Кмета, съгласно разпоредбите на Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и техните 

подзаконовите нормативни актове. Обхватът и съдържанието на Програмата са в 

съответствие и с Методическите указания за разработване на общински програми за 

управление на отпадъците утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на Министъра 

на околната среда и водите.  

В обхвата на настоящата Програма попадат дейностите, свързани с формираните 

на територията на община Кричим отпадъци, изведени и приоритизирани на база 

идентифицираните проблеми, които общинското ръководство трябва да реши, за да се 

постигне екологосъобразното им управление.   

Програмата разглежда процесите от образуването на отпадъците до тяхното 

крайно обезвреждане, а именно: 
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 видът на отпадъците и тяхното образуване; 

 количества и характеристика на отпадъците; 

 начин на събирането и използвани съдове; 

 транспортиране и използвана техника; 

 рециклиране и оползотворяване; 

 обезвреждане на отпадъците. 

В рамките на Програмата за управление на отпадъците на територията на 

община Кричим е изготвен анализ на съществуващото състояние по отношение 

дейностите, свързани с управление на отпадъците на територията на общината, на база 

които са идентифицирани проблемите и са формулирани целите за периода 2021-2028 г. 

Разработен е План за действие, в който са посочени необходимите мерки в близка и в 

средносрочна перспектива, отговорните институции и необходимите финансови 

средства за обезпечаване на планираните дейности.  

Програмата е отворен документ, който може да бъде допълван  и 

актуализиран при:  

 промяна на нормативната уредба; 

 промяна на фактическата обстановка; 

 по препоръка на компетентните органи; 

 при конкретизация на инвестиционните проекти.  

 Програмата има за цел да осигури на община Кричим инструмент за планиране 

на необходимите ресурси, мерки и дейности за предоставяне на качествени услуги по 

управление на отпадъците на жителите на общината и да подобри управлението на 

отпадъците в съответствие с общоевропейската йерархия на отпадъците. 

 Очаква се изпълнението на Програмата да окаже съществен принос за ефективно 

използване на ресурсите и намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху 

околната среда. Реализирането на заложените с програмата мерки и дейности има за 

резултат предотвратяване и намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху 

околната среда и човешкото здраве и намаляване на използването на първични природни 

ресурси. 

 

 I.2. Принципи на действащото законодателство 

 При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в Програмата, се 

спазват основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в общата 

европейска и национална политика в тази област, както и основните принципи, на които 

се основава Националния план за управление на отпадъците за периода 2021 – 2028 г. 

 „Устойчиво развитие” - използване на природите ресурси по начин, който 

не ограничава възможността да бъдат използвани от бъдещите поколения.  

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

избегнато, където това е възможно. 

 „Превантивност” – проблемите с отпадъците трябва да бъдат предвиждани 

и избягвани на възможно най-ранен етап за предотвратяване на замърсяването.  

 „Йерархия на управлението на отпадъците”- описва предпочитаната 

последователност на операциите и дейностите с отпадъците в йерархичен ред - 

предотвратяване; рециклиране, повторна употреба и екологосъобразно обезвреждане. 
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 „Разширена отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща” – 

лицата, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват 

околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият 

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

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

 „Интегрирано управление на отпадъците” - комплекс от законодателна, 

институционална и технологична дейност, целяща предотвратяване образуването на 

отпадъци или тяхното редуциране чрез рационално оползотворяване изразяващо се в 

повторната им употреба и увеличаването на рециклирането им. 

 „Близост” и „Самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат 

обезвреждани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване. 

 „Участие на обществеността” – заинтересованитe страни, както и 

широката общественост имат възможност да участват в разработването на плановете 

за управление на отпадъците и имат достъп до тях след одобрението им.  

 Мерките в настоящата програма ще се изпълняват в съответствие с Националния 

план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. и Стратегия и план за действие 

за преход към кръговата икономика на Република България за периода 2021 – 2027 г. 

 Мерките в настоящата програма са в съответствие с изискванията на 

действащото законодателство и изпълнението им следва да се съобрази със следните 

нормативни актове: 

 Закон за управление на отпадъците; 

 Закон за опазване на околната среда; 

 Закон за устройство на територията; 

 Закон за местните данъци и такси; 

 Закон за ратификация на Базелската Конвенция за контрол на 

трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане; 

 Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

Наредбата определя изискванията за предоставяне на информация на НСИ и ИАОС 

относно отпадъците и съоръженията и инсталациите за отпадъци, вкл. информация от 

общините; 

 Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците. Наредбата 

въвежда европейската класификация на отпадъците, задължителна за прилагане и от 

общините.  

 Наредба № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането 

и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на 

отпадъци; 

 Наредба № 6 от 27.08.2013 г. в сила от 13.09.2013 г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации 

за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

 Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят 

площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци; 
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 Наредба № 7 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 разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 

биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г.; 

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г.;  

 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с ПМС № 271 от 

30.10.2012 г., в сила от 06.11.2012 г.; 

 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването 

на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, приета с ПМС № 201 от 04.08.2016 

г.; 

 Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приета с 

ПМС № 352 от 27.12.2012 г., в сила от 08.01.2013 г.; 

 Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с 

ПМС № 11 от 15.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г.; 

 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, 

приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; 

 Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори, приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., в сила от 08.01.2013 г.; 

 Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, приета 

с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., в сила от 25.09.2012 г.; 

 Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми, приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., в сила от 01.07.2004 г. (загл. 

Изм. – ДВ, бр. 3 от 2006 г.); 

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. (загл. Изм. – ДВ, бр. 3 от 2006 

г.); 

 НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта 

на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони, приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., в сила от 11.09.2007 

г.; 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на 

отпадъците на територията на Община Кричим (приета с Решение № 407, взето с 

Протокол № 49 от 22.08.2019 г. на ОбС); 

 Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 

общественото имущаство на територията на Община Кричим (приета с Решение № 127, 

взето с Протокол № 13 от 26.02.2013 г. на ОбС, последно изменена с Решение № 343, 

взето с Протокол № 42 от 20.12.2018 г. на ОбС); 

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Кричим (приета с Решение № 311, взето с Протокол 

№ 40 от 29.01.2007 г. на ОбС, последно изменена с Решение № 186, взето с Протокол № 

26 от 29.12.2021 г. на ОбС); 
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 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на 

община Кричим (приета с Решение № 52, взето с Протокол № 10 от 26.06.2008 г. на ОбС, 

последно изменена с Решение № 387, взето с Протокол № 46 от 04.04.2019 г. на ОбС. 

Законодателството на ЕС за управление на отпадъците включва три категории 

законодателни актове:  

1. Рамково законодателство: Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент 

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

директиви и Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци.  

2. Законодателство относно операции и съоръжения по третиране на отпадъци: 

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

изисквания за комплексни разрешителни за определени инсталации за третиране на 

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

на отпадъци.  

 Законодателство относно специфични потоци отпадъци и включва следните 

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

септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори 

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

електрическо и електронно оборудване; Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки; 

Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година 

относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху 

околната среда; Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 

септември 2000 г. относно излезлите от употреба моторни превозни средства; Директива 

2020/362/ЕС на Комисията от 17 декември 2019 г. за изменение на приложение II към 

Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от 

употреба превозни средства; Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за 

обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили; Директива 

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

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

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

титанов диоксид.  

Рамкова директива за отпадъците (РДО) с посл. изм. (Директива (ЕС) 2018/851). 

Отпадъците, според определението в член 3, параграф 1 от Директива 

2008/98/ЕО са „всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или 

възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи“. Те представляват огромна 

загуба на ресурси под формата както на материали, така и на енергия. Освен това 

управлението и обезвреждането на отпадъците може да окаже сериозно въздействие 

върху околната среда. Депата за отпадъци например заемат земни площи и могат да 

предизвикат замърсяване на въздуха, водата и почвата, докато изгарянето може да 

доведе до емисии на опасни замърсители на въздуха. Поради това целта на политиките 

на ЕС в областта на управлението на отпадъците е да се намали въздействието на 

отпадъците върху околната среда и здравето и да се повиши ефективността при 

използването на ресурсите в ЕС. Дългосрочната цел на тези политики е да се намали 

количеството отпадъци, а когато образуването им не може да бъде избегнато, да се 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:BG:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:BG:NOT
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Landfill
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Incineration
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Resource_productivity
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Resource_productivity
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насърчава тяхното използване като ресурси и да се постигнат по-високи равнища 

на рециклиране и безопасно обезвреждане на отпадъците. 

РДО, 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:  

 да се постигне повторна употреба и рециклиране на минимум 50 % от 

битовите и приравнените на битовите отпадъци; 

 да се постигне рециклиране и оползотворяване на най-малко 70 % от 

отпадъците от строителство и от разрушаване на сгради; 

 да се разработят национални програми за предотвратяване на образуването 

на отпадъци; 

  да се въведе разделно събиране минимум за битовите отпадъци и подобни 

източници от хартия, метал, пластмаса и стъкло; 

 въвежда процедура за определяне на критерии за край на отпадъка и 

специфицира в кои случаи вещества или предмети, получени в резултат от 

производствен процес, представляват странични продукти, а не отпадъци; 

 разграничава кога изгарянето на отпадъци е ефективно от енергийна 

гледна точка и се 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 и се улеснява ефективното използване на ресурси по време целия им жизнен 

цикъл.  

Директива(ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 

година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти 

върху околната среда. Една от основните цели на директивата е да се намали 

количеството на пластмасовите отпадъци. Съгласно новите правила до 2021 г. ще бъдат 

забранени пластмасовите чаши, чинии, прибори, сламкии и др. До 2029 г. целта е за 90 

% разделно събиране на пластмасови бутилки, както и целта за рециклирано съдържание 

на пластмасовите бутилки от най-малко 25 % до 2025 г. и 30 % до 2030 г. 

Предвид практиката на ЕС и на Съда на ЕС при наказателните процедури в 

сектор отпадъци и произтичащите за страните-членки последици, е необходимо 

навременно планиране, финансиране и прилагане на подходящи механизми за 

практическото прилагане на законодателството. Освен, че ще се спести национален 

финансов ресурс, навременното изпълнение на законодателството ще осигури ползи за 

околната среда и здравето на хората. 

  

I.3. Процедури за преценка необходимостта от Екологична оценка и Оценка 

за съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените зони в съответствие 

с изискванията на ЗООС и ЗБР  

 Законът за опазване на околната среда (ЗООС) и Законът за биологичното 

разнообразие (ЗБР) регламентират изискванията и последователността на провеждане на 

процедурите и определят рамката за провеждане на съвместени процедури за екологична 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Recycling_of_waste
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Waste
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оценка и оценка за съвместимост на планове и програми и съответните подзаконов 

актове - Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми, Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004 г. и Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, 

приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г. Компетентен орган за процедурите е РИОСВ 

Пловдив. 

Процес на обществени консултации при разработване на програмата: 

 При разработването на настоящата програма са използвани следните методи за 

консултации с обществеността: 

 Информиране на обществеността, чрез публикуване на сайта на Общината 

на проект на Програма за управление на отпадъците на Община Кричим 2021-2028 г.;  

 Публикувана на интернет страницата на общината на покана към 

обществеността и заинтересованите страни за обществено обсъждане /на посочено от 

Общината място в определен ден и час или дистанционно, чрез споделяне на мнения и 

предложения на е-мейл за проекта на програмата; 

 Проведени обществена консултации по реда на чл. 26 от Закона за 

нормативните актове, чрез предоставяне на проекта на програмата на сайта на Община 

Кричим и приемане на становища, мнения и възражения на официалната ел. поща на 

общината или в Центъра за информация на гражданите;  

 Разглеждане в комисии и приемане на програмата на заседание на 

Общински съвет. 

Органи за разработване и одобрение  

Програмата за управление на отпадъците на община Кричим 2021-2028 г. е 

разработена от „Европрограмконсулт“ ЕООД съгласно сключен Договор № РД02-21-

184/05.07.2021г.  

В програмата са включени данните от актуален Доклад за извършен през 2019 г. 

четирисезонен морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията 

на община Кричим.   

За Програмата за управление на отпадъците на община Кричим има издадено от 

директора на РИОСВ – Пловдив Разрешение № ПВ-ЕО-16/2022 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на екологична оценка, с което е постановено да не се 

извършва екологична оценка. Решението е публикувано на 10.05.2022 г., както на 

интернет страницата на РИОСВ – Пловдив, така и на интернет страницата на община 

Кричим.  
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II. Характеристика на Община Кричим 
 

Характеристиката на общината е направена с цел да се установят основните 

източници и генератори на отпадъци на територията на община Кричим. Основни 

източници на отпадъци са: населението, домакинствата, промишлените предприятия и 

търговските обекти. Така идентифицираните източници определят формираните 

количества и потоци отпадъци и са основни целеви групи, които трябва да бъдат 

привлечени в процеса на управление на отпадъците, с цел предотвратяване на тяхното 

образуване, минимизиране, рециклиране и друго оползотворяване. 

  II.1. Географска  характеристика и местоположение на общината 

Община Кричим е създадена като община с Решение № 126 от 30.03.1998 година 

на МС, обн. в ДВ, бр. 39/07.04.1998 г. през 1987 г., намира се в югозападната част на 

Пловдивска област в т. нар. Северна родопска яка. Заема част от Пазарджишко-

Пловдивското поле и е разположена в подножието на северните склонове на Родопите. 

Общината граничи с общините Стамболийски, Перущица, Родопи, Девин и Брацигово. 

На територията на общината освен град Кричим няма други населени места. Град 

Кричим (230 м н. в. и площ 250 ха) се намира на около 20 км югозападно от областния 

център – гр. Пловдив. 

Географско разположение на община Кричим 

 

 

 

Общината има благоприятно географско положение с отдавна формирани 

икономически и административни връзки с община Родопи, със съседните общини – 

Стамболийски и Перущица и с областния център – гр. Пловдив. 

Територията е 54 895 дка, като най-голям е делът на горските земи – 28 410 дка, 

следван от земеделските земи – 19 758 дка и земи за добив на полезни изкопаеми – 2925 

дка. 
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Горските територии разположени в границите на Община Кричим, се 

стопанисват изцяло от ТП „ДГС-Кричим” (Южноцентрално държавно предприятие – 

Смолян), в чийто административни граници попада и общината. 

Баланс на територията на община Кричим по начин на трайно ползване 

Вид територия по основно 

предназначение и начин на трайно 

ползване 

Площ (в 

дка) 

Дял 

(%) 

Земеделски територии 19 758 35,99 

Горски територии 28 410 51,75 

Урбанизирани територии 2124 3,87 

Водни площи и течения 1429 2,60 

Територии за добив на полезни 

изкопаеми 

2925 5,33 

Транспортна инфраструктура  249 0,45 

ОБЩО ТЕРИТОРИЯ 54 895 100,00 

 

Релефът на общината е равнинен, с преход към склоновете на планината. През 

нейната територия преминава река Въча. 

Климат: Общината попада в преходноконтиненталната климатична област, 

разположена на север от Родопския масив, характерна със значително по-мека зима и 

сравнително сухо лято. Снежната покривка се задържа средно около 25-30 дни през 

годината. В целия район пролетта настъпва рано. Температурата на въздуха бързо се 

повишава и в началото на април средната денонощна температура надвишава 10-12°С. 

Средната продължителност на слънчевото греене е около 2260 часа средногодишно. Това 

оформя и термичния режим – средногодишната температура е около 12°С, като юлската 

средна температура е около 23°С, а януарската – около 0,5°С. 

Температурните инверсии са с изключително висока честота и обхващат около 

80% от въздушния басейн на цяла Горна Тракия, включително и територията на община 

Кричим. Те ограничават естествената вентилация на района и водят до бързо 

увеличаване на атмосферните замърсители. 

През пролетния сезон падат обилни валежи, които оказват благотворно влияние 

за развитието на земеделските култури. За лятото са характерни високи температури - 

32-35°С, като валежите са редки и има чести засушавания. Най-голям недостиг на влага 

за земеделските култури се изпитва през юли и август. В същото време близостта до 

планината създава прохлада и намалява влиянието на континенталния климат, 

характерен за Пазарджишко-Пловдивското поле. 

На територията на общината няма големи източници на вредни вещества в 

атмосферния въздух, както и интензивен автомобилен транспорт. Основният източник 

на емисии на вредни вещества е от битовото отопление с твърди горива през зимния 

сезон. 
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Преобладават ветровете със западна посока. Характерни за територията на 

община Кричим са ветровете, които се появяват по планината, по течението на река Въча.  

Хидроложка система: Община Кричим попада в Източнобеломорския район. 

През територията на община Кричим протича река Въча, която е главен водоизточник за 

общината. Тя събира води от Родопския масив и е естествен отток на язовирите „Въча” 

и „Кричим”. Реката е оформила своеобразна тераса, която формира равнинната част на 

територията на общината. 

В близост до град Кричим е изграден един от най-големите хидроенергийни 

комплекси в страната, в който се включват язовирите „Въча” и „Кричим”. Те дават 

двигателна сила на четири водно-електрически централи, превръщайки Общината във 

важен водно-енергиен източник.  

Почви: В общината са разпространени главно алувиални почви. Този тип почви 

се отличават с лек механичен състав, добра водопропускливост и влажност. Имат рохкав 

строеж и малко съпротивление при обработка и благоприятен въздушен режим. Върху 

тях много добре виреят зеленчуци и овощни насаждения. Това е природна даденост, 

която е благоприятна за развитие на ефективно селско стопанство. 

В северните склонове на Родопите почвите са с тънък хумусен слой, поради 

което не са залесени и нямат съществено икономическо значение. 

Почвите в района на общината са чисти. Няма данни за замърсени земеделски 

земи от промишлени дейности, за замърсени почви вследствие на напояване. Причини 

за доброто екологично състояние на почвите е липсата на активна промишлена дейност, 

както и на интензивна селскостопанска дейност. На територията на общината няма 

складове за съхранение на негодни и забранени за употреба продукти за растителна 

защита. 

Ерозията не е съществен проблем за почвите на общината, тъй като 62% от тях 

са с „много слаб ерозионен действителен риск”, 6% от територията на общината е с 

„умерен действителен риск” на проявление на водоплощна ерозия. 

Вкисляване и засоляване на почвите също така не са характерни за почвите на 

общината. 

Няма регистрирани нарушени територии вследствие на добив на подземни 

богатства.  

При сегашната структура и принос на основните икономически дейности не се 

очаква негативно въздействие върху състоянието на почвите. Въпреки това, при 

планиране на икономическото развитие на общината - развитие на земеделското и 

горското стопанство, трябва да се отчита възможността за проявление на подобни 

процеси. 

Флора и фауна, защитени зони и територии. 

 Защитени територи:  

На територията на община Кричим се разполагат изцяло или отчасти 2 защитени 

територии, разпределени по категории, както следва: 

 Поддържан резерват (ПР) "Изгорялото гюне”. Обявен е за резерват през 

1949 г. През 1999 г. е прекатегоризиран в поддържан резерват. Общата му площ е 29,3 

ха. Разположен е в землището на гр. Кричим. На неговата територия се съхранява едно 
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от редките находища на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa Bieb.). Характерни 

растения за резервата са келяв габър, космат дъб, люляк, жасмин и други интересни 

дървесни и тревни видове. Той представлява голям интерес за природолюбителите като 

разкрива възможности за организиране на екотуризъм. 

Поддържаният резерват е изключителна държавна собственост и се разполага 

изцяло на територията на община Кричим.  

 Защитена местност (ЗМ) “Козница” е обявена през юли 2008 г. с цел 

опазване на най-голямото в Родопите находище на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa 

Bieb). Площта на ЗМ е 650,2 ха. Защитената местност се разполага на територията на две 

общини. Една част (4,230 дка от площта ѝ) е на територията на община Кричим, а 

останалата част (6 497,341 дка) - на територията на община Родопи. 

Всички защитени територии попадат в териториалния обхват на РИОСВ – гр. 

Пловдив. 

 Защитени зони:  

На територията на община Кричим са разположени част от защитена зона 

„Бесапарски ридове“, код BG0002057 – по директивата за птиците и части от защитените 

зони по директивата за хабитатите – „Родопи–Западни“, код BG0001030, „Бесапарски 

възвишения“, код BG0000254 и „Река Въча–Тракия“, код BG0000424. 

Защитена зона „Родопи–Западни“ включва слабо населен район с обширни 

иглолистни и смесени гори. Зоната е ключово място за опазване на мечката – без 

опазване на тази зона срещу фрагментация и засилване на човешкото влияние, бъдещото 

на цялата Рило-Родопска популация, включително и гръцката й част, ще бъде 

застрашено. 

Защитена зона „Бесапарски възвишения“ е разположена в югозападната част на 

Тракийската низина в подножието на Родопите. Теренът обхваща ниски варовити 

безлесни хълмове и съседните открити пространства на запад до пътя за Пещера, на изток 

до река Въча. Северна граница е река Марица, а южната преминава през землищата на 

селата Радилово, Бяга и Козарско и достига гр.Кричим. В територията попадат и 

рибарниците до с.Триводици. 

Бесапарските възвишения са с надморска височина между 350 и 536 м. Около 

90% от територията им е заета от калцифилни и топлолюбиви тревни съобщества и 

обработваеми площи. Има отделни петна широколистни и смесени гори. Най-

разпространените тревни съобщества са доминирани от белизмата (Dichantium 

ischaemum), поради факта, че видът е много издръжлив на паша, отъпкване и особено на 

ерозия. Малък процент от територията е заета от храсти и ниски дървета. Варовитите 

хълмове се характеризират със специфична растителност, което определя тяхното 

значение като убежище на редки, ендемични и реликтни видове. На хълмовете расте 

един локален ендемичен растителен вид – текирската мишорка (Gypsophila tekirae). От 

бозайниците, лалугерът (Spermophilus citellus) заслужава особено внимание, тъй като е 

основен хранителен ресурс за дневни грабливи птици, някои, от които много редки и 

застрашени. 
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Защитена зона „Река Въча–Тракия“ обхваща бреговете на едноименната река, 

която е един от най-значимите притоци на р.Марица. Започва от гр.Кричим и продължава 

до вливането на р.Въча в р.Марица. Зоната е място за многобройни видове птици, 

растения, риби (Leuciscus cephalus, Gobio gobio, Carassius auratus, Salmo irideus, Salmo 

trutta), земноводни и влечуги (Rana ridibunda, Lacerta viridis, Coluber jugularis, Natrix 

natrix, Testudo graeca, Emys orbicularis др.). 

В защитена зона „Бесапарски ридове“ са установени 86 гнездящи видове птици, 

от които 15 са включени в „Червената книга на Р. България“ (1985). От срещащите се 

видове 43 са от европейско природозащитно значение. Като световно застрашени са 

включени 2 вида. Зоната осигурява подходящи местообитания за 25 вида, включени в 

Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални 

мерки за защита. От тях 22 са вписани в Приложение І на Директива 79/409 на ЕС. 

Бесапарските ридове са от световно значение за опазването на застрашения от изчезване 

на планетата царски орел (Aquila heliaca) и е едно от най-важните места в България от 

значение за Европейския съюз за гнездящите тук полска бъбрица (Anthus campestris), 

белоопашат мишелов (Buteo rufinus), ловен сокол (Falco cherrug) и дебелоклюна 

чучулига (Melanocorypha calandra). Тъй като мястото предоставя богата хранителна база, 

то поддържа значителни гнездови популиции и на други видове грабливи птици като 

малкия креслив орел (Aquila pomarina), орела змияр (Circaetus gallicus), скалния орел 

(Aquila chrysaetos), сокола скитник (Falco peregrinus) и др. Видове, характерни за 

откритите тревни местообитания, като совоокия дъждосвирец (Burchinus oedicnemus), 

късопръстата чучулига (Calandrella brachydatyla), и други също гнездят в района в 

значителна численост. 

II.2. Социално-демографска  характеристика  

Община Кричим обхваща площ от 54 895 кв. км. На територията ѝ освен град 

Кричим няма други населени места. Този факт определя и високата гъстота на 

населението: 158,44 души/кв. км, което е повече от два пъти по-високо от средните 

стойности за страната (66,2 души на кв. км). 

По брой на население община Кричим е една от най-малките в Пловдивска 

област. По данни на Национален статистически институт (НСИ) към 31.12.2020 г. в 

общината живеят 7 752 души. 

 

Население на област Пловдив и община Кричим за периода 2016-2020 г. 

 

Източник: Национален статистически институт 

Област и община  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Област Пловдив 671 573 669 796 668 334 666 801 666 398 

Община Кричим 8077 7991 7906 7817 7752 

Дял на населението на община 

Кричим спрямо населението на 

област Пловдив в % 

1,20 % 1,19 % 1,18 % 1,17 % 

 

1,16 % 
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 Статистическите данни посочени в таблицата по-горе показват, че броя на 

населението в областта е намаляло за периода от 2016 г. до 2020 г. с 5175 души, а 

населението в община Кричим е намаляло за периода от 2016 г. до 2020 г. с 326 души. 

Данните се базират на информация от НСИ представени по общини и общо за областта.  

Естествено движение на населението по област, община и пол  за периода 2016-2020 г. 

Година Област Живородени Умрели Естествен прираст 

Община всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

2016 Област 

Пловдив 

6363 3277 3086 9824 5060 4764 -3461 -1783 -1678 

Община 
Кричим 

73 37 36 113 63 50 -40 -26 -14 

2017 Област 

Пловдив 

6410 3260 3150 9885 5104 4781 -3475 -1844 -1631 

Община 
Кричим 

80 41 39 119 68 51 -39 -27 -12 

2018 Област 

Пловдив 

6337 3257 3080 9846 5093 4753 -3509 -1836 -1673 

Община 
Кричим 

69 36 33 112 45 67 -43 -9 -34 

2019 Област 

Пловдив 

6200 3143 3057 9769 5041 4728 -3569 -1898 -1671 

Община 
Кричим 

82 39 43 106 58 48 -24 -19 -5 

2020 Област 

Пловдив 

6062 3126 2936 11569 6038 5531 -5507 -2912 -2595 

Община 
Кричим 

69 34 35 125 67 58 -56 -33 -23 

  

 Естественото движение на населението е един от основните компоненти, 

оказващи влияние на динамиката и възрастовата структура. Естественият прираст на 

населението се формира от раждаемостта и смъртността. По-големият брой на 

умиранията, отколкото на ражданията предопределя отрицателния естествен прираст на 

населението, както за цялата област така и за община Кричим за периода от 2016 г. до 

2020 г.   

Механично движение на населението по област и община за периода 2016-2020 г.  

 Естествен прираст Механичен прираст 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Област 

Пловдив 

-3461 -3475 -3509 -3569 -5507 1751 1698 2047 2036 5104 

Община 

Кричим 

-40 -39 -43 -24 -56 -18 -47 -42 -65 -9 

 Механичният прираст е положителен за областта за периода от 2016 г. до 2020 

г., но за община Кричим за същия период той е отрицателен.  

 Населението на община Кричим по възрастови групи е сравнително 

балансирано. Няма ясно изразена тенденция на застаряване. На таблицата по-долу е 

представено населението по пол и трудоспособност за периода от 2016 г. до 2020 г. 

Вижда се, че по-голямата част от населението е в трудоспособна възраст. 

 Общата тенденция е към влошаване на демографската структура – намаляване 

броя на децата и увеличаване броя на пенсионерите, миграция на хората в трудоспособна 

възраст към страни от ЕС или към по-големите градове – Пловдив и София. 
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Възрастова структура на населението на община Кричим за периода 2016-2020 г. 

Показател/Година 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Население – общо 8077 7991 7906 7817 7752 

Мъже 3978 3923 3891 3847 3802 

Жени 4099 4068 4015 3970 3950 

Под трудоспособна възраст 1423 1389 1359 1304 1267 

Мъже 704 679 669 649 632 

Жени 719 710 690 655 635 

В трудоспособна възраст 4923 4846 4809 4761 4738 

Мъже 2651 2609 2580 2541 2513 

Жени 2272 2237 2229 2220 2225 

Над трудоспособна възраст 1731 1756 1738 1752 1747 

Мъже 623 635 642 657 657 

Жени 1108 1121 1096 1095 1090 
 

Източник: Национален статистически институт 

  

II.3. Икономическо развитие  

 II.3.1. Икономика 

 Икономиката на община Кричим има индустриално – аграрен характер. 

Структуроопределящи отрасли на местната икономика са: преработваща промишленост, 

търговия, услуги и селско стопанство. Основни подотрасли на преработващата 

промишленост, развити в общината са: машиностроене, дърводобив и дървообработка, 

шивашка, обувна, козметична, хранително-вкусова промишленост (хлебопроизводство и 

сладкарство). 

 Първичният стопански сектор обхваща секторите Селско, ловно и горско 

стопанство, Рибно стопанство и Добивна промишленост. Земята със селскостопанско 

предназначение се формира от посевните площи, трайните насаждения, постоянно 

затревените площи и др. В отрасловата структура на земеделието преобладава 

отглеждането на плодове и зеленчуци. 

 Вторичния стопански сектор обединява секторите на преработващата 

промишленост, сектора на производството и разпределението на електрическа и 

топлинна енергия, газообразни горива и вода, и сектора на строителството. 

Промишлената структура се формира от предприятия за дървопреработване, преработка 

и производство на храни /млекопреработване/, шивашка промишленост и строителство. 

 Третичният икономически сектор е съвкупност от отрасли и дейности с 

голямо социално значение за община Кричим. Третичния стопански сектор обхваща 

отраслите: транспорт, търговия, туризъм, образование, наука, комуникации и 

съобщения. Важно е да се отбележи, че сектор Хотелиерство и ресторантьорство заема 

най-малък дял в третичния сектор. 

 В община Кричим преобладават микропредприятията с до 9 заети лица – 209 

броя или (93%) през 2018 г. Малките фирми от 10 до 49 заети лица са 14. В общината 

има и 1 средно предприятие с персонал от 50 до 249 заети. Предприемаческата активност 

в община Кричим, представена чрез количествения статистически показател - брой на 

нефинасовите предприятия на 1000 души от населението (28 регистрирани предприятия 

на 1000 жители през 2018 г.) е под средното ниво за областта (54 предприятия на 1000 
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жители и страната – 49 бр.). Делът на средните /от 50 до 249 заети/ предприятия и 

големите (над 250 заети) от общия брой е незначителен, но произведената в тях 

продукция е над 70% от общата.  

 Предприятията, които определят икономическия профил на Общината, развиват 

дейност следните сфери: 

• Строителството  –  в  този  сектор  продължава,  макар  и  с  значително  

по-ниски темпове, строителството на жилищни имоти. Значителен дял от дейностите в 

тази сфера през последните години имат инфраструктурното строителство. Основната 

част от поръчките са възложени от органите на местната власт и държавни поръчки. В 

болшинството от случаите тези дейности са финансирани със средства от програми на 

ЕС. В строителството активно се представя фирма „ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД. Освен това 

на територията на общината развива дейност и “КРИЧИМ БЕТОН” ЕООД – с основна 

икономическа дейност - производство и търговия с бетон. 

• Хранително – вкусова промишленост и туризъм  – Произведена 

продукция на хотелите и ресторантите през 2018 г. възлиза на 278 хил. лева.  

Хранително - вкусовата промишленост на територията на общината е 

представена предимно от следните фирми: 

1. „КРИЧИМФРУКТ” ООД, с основна икономическа дейност - производство на 

плодови и зеленчукови сокове; 

2. „МАВИШ” ООД, с основана икономическа дейност - производство на хляб и 

хлебни продукти; 

3. ЕТ „ПЛЕЯДИ – НИКОЛА ГУНЧЕВ”, с основна икономическа дейност – 

селско стопанство. 

• Лека промишленост - В сектора на леката и преработваща промишленост 

по-сериозно място заемат следните фирми: 

1. „СОЛВЕКС КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ” ООД – с основана икономическа 

дейност - производство на парфюми и тоалетни продукти; 

2. „НАГИ” ЕООД – с основна икономическа дейност - производство на 

промишлено хладилно и вентилационно оборудване;  

3. „ВИОМОДА” ЕООД – с основна икономическа дейност - производство на 

друго облекло и допълнения за облекло ; 

4. „ХРАМАР” ЕООД – с основна икономическа дейност - производство на 

метални конструкции и части от тях; 

5. „ВОЛОС 05” ЕООД – с основна икономическа дейност - производство на 

други изделия от дървен материал; 

6. „А И Г ГРУП” ЕООД – с основна икономическа дейност - горско стопанство 

и дърводобив; 

7. „ДАФИ 90” ЕООД – с основна икономическа дейност - производство на ризи, 

блузи и друго долно облекло. 

 

 II.3.2. Селско стопанство 

 Селското стопанство в община Кричим изпълнява важна роля за цялостното ѝ 

развитие. Независимо от значителното намаляване на произведената продукция, през 

последните няколко години, този отрасъл остава главен източник на доходи за по-голяма 
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част от населението на града. Един от основните проблеми на сектора е негодността на 

хидромелиоративната мрежа за експлоатация. Необходими са усилия за решаване на 

проблемите, свързани с напояването и по-точно на възстановяване на поливното 

земеделие. 

 В община Кричим е развито и животновъдството – отглеждат се говеда, свине, 

овце, кози. Птицевъдството е представено главно с отглеждането на кокошки, петли и 

пилета. Бъдещите планове на общината са насочени към извеждане на отглежданите 

животни извън града, с цел опазване на градската среда от замърсяване и спазване на 

ветеринарномедицинските изисквания към животинските обекти. Перспективите за 

развитието на селското стопанство са в сферата на: 

а) трайни насаждения – чрез създаване на нови масиви от овощни 

насаждения (ябълки и череши); 

б) засилване на позициите на зеленчукопроизводството; 

в) развитие на пчеларството. 

 Броят на земеделските стопанства в община Кричим е 271, което представлява 

под 1% от стопанствата в област Пловдив. Средната използвана земеделска площ (ИЗП) 

е 12,1 дка, при средна за областта - 68,25 дка и 101,25 дка за страната. 

 Малката ИЗП предопределя и структурата на селското стопанство в общината. 

Земеделските стопанства, които обработват до 10 дка са 174 бр. или 63% от всички 

стопанства. Стопанствата, които обработват над 10 до 100 дка са 69 бр. или 25%. Само 3 

земеделски стопанства обработват повече от 100 дка земя, но липсват големи земеделски 

стопанства с над 500 дка ИЗП. 

 Развитието на аграрния сектор в Община Кричим следва да се фокусира към 

производства с висока степен на добавяне на стойност и влагане на местни материални 

и трудови ресурси, така че да се осигури производството на суровини да се обвърже с 

преработката им на място и разкриване на нови работни места. Към момента обаче все 

още няма достатъчно МСП за преработване на плодове и друга сурова земеделска 

продукция. 

 

 II.3.3. Горски фонд 

 Управлението на дейностите, свързани с горите и техните ресурси на 

територията на община Кричим се осъществяват от „Южноцентрално държавно 

предприятие” ДП гр. Смолян, ДЛС „Тракия”. Функциите му обхващат организацията, 

координацията и контрола на дейностите по възпроизводството, ползването и опазването 

на горския фонд и дивеча. 

 Горският фонд заема около 65 % от територията на община Кричим. Горите 

представляват около 87 % от горския фонд. 

 Горската площ се разпределя както следва: 

 Обща залесена площ, включително: 1097 ха – иглолистни гори, 364,8 ха – 

широколистни гори, 9,6 ха – нискостъблени гори, 919,6 ха – гори за реконструкция, 473,3 

ха – издънкови гори; 

 Незалесена площ, подлежаща на залесяване: 35 ха – голини и сечища; 

 Недървопроизводителна горска площ, включително: 29,4 ха – поляни, 1,7 

ха – дворни места, 15,8 ха – горски пътища, 10,4 ха – просеки, 3,3 ха – кариери, 96,8 ха – 

сметище, 138 ха – скали, сипеи; 
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 Горски пасища – 77,3 ха. 

На територията на общината годишно се добиват 6362 куб.м дървесина и се 

залесяват около 4,5 ха. 

Създадените нови гори имат основни функции за задържането и 

освобождаването на водата от планинските райони към земеделските земи; 

предпазването от ерозия; производство на значителни количества горски продукти, 

различни от дървесина; съхраняване на биологичното разнообразие и развитието на 

туризма. 

Дърводобивът и лесокултурните мероприятия осигуряват дохода и заетостта на 

част от населението на община Кричим. 

 

II.3.4. Зелени площи 

Устройството на озеленени и залесени площи се регламентира със Закона за 

устройството на територията (ЗУТ). Устроените на територията на общината  озеленени 

площи са обединени в зелена система, като средство за подобряване на микроклимата и 

хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението.  

Съществуващите зелени площи се поддържат в задоволително състояние. 

Проведени са съвместни озеленителни кампании с включване на цялото население, което 

води до повишаване на културата и съзнанието по отношение на озеленяването на града. 

Зелените площи се поддържат, въпреки недостатъчните финансови средства на община 

Кричим. 

Икономическият потенциал и степента на развитие на социалните функции и 

свързаната с тях социална инфраструктура на община Кричим определят мястото й на 

периферна, с ограничени възможности община в областния социално-икономически 

комплекс. Мястото на общината по отношение на основните икономически показатели 

показва, че нейният социално-икономически комплекс участва със символичните 1-3% в 

областната икономика. Това я дефинира като община със слабо развита икономика, в 

която доминира първичният сектор. Част от потребностите от периодично обслужване 

се реализират в гр. Стамболийски, а частично периодично и епизодично обслужване  - в 

гр. Пловдив. 

Факторът „териториална интеграция“ със съседните общини дава обективни 

възможности за осъществяване на външните връзки на община Кричим със съседните 

общини. 

Разположението на община Кричим на границата между планината Родопи и 

тракийското поле, както и преминаването на р. Въча през нейната територия, богатото 

културно-историческо наследство и защитените територии, са предпоставка за значим 

туристически интерес във всичките му разновидности – културен, познавателен, 

религиозен, ловен и риболовен, които не са използвани напълно. 

 

 II.3.5. Туризъм 

            Община Кричим разполага с дадености, които могат да се използват за 

разработване и утвърждаване на комплексен туристически продукт с максимално 

ползване на наличните туристически ресурси, който да привлича туристи. Културното и 
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природно наследство представлява добра база с голям потенциал, който все още не е 

напълно разработен.  

          Въпреки възможностите за насочване усилията на местната общност за развитие, 

обогатяване и популяризиране на туризма в общината, този сектор все още не е 

достигнал желаното ниво на развитие. Ето защо, в тази сфера е необходимо да се полагат 

значителни усилия от заинтересованите страни, за да се създадат необходимите условия 

за насърчаване и разнообразяване на туристическите дейности, за добавяне на стойност 

към местната икономика.  

Програмата за развитие на туризма в Община Кричим за периода 2020 – 2023 г. е 

разработена в изпълнение на чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма и 

е в съответствие с: визията, стратегическите цели, приоритетите и дейностите, чиято 

реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на 

туристическите дейности, заложени в Националната стратегия за устойчиво развитие на 

туризма в Република България обхваща периода 2014-2030 г. и План за действие към нея; 

Концепция за туристическо райониране на България утвърдена със Заповед № Т-

РД-16-103/11.3.2015 г. на Министъра на туризма; Стратегията за интегриран и устойчив 

туризъм на област Пловдив 2019 – 2027 г.; Общински план за развитие на община 

Кричим за периода 2014 – 2020 г.; Програма за развитие и насърчаване на физическото 

възпитание, спорта и социалния туризъм в община Кричим за периода 2017-2021 г. и др. 

стратегически документи с национален и регионален обхват, и съобразно 

съществуващите местни туристически ресурси и потребности. 

Програмата има за Главна цел: Утвърждаване на Кричим като модерна 

туристическа дестинация със свой облик и място на туристическата карта на 

България и Европа. 

Основната цел е устойчивото развитие на туризма в община Кричим с 

утвърждаване конкурентоспособността и популяризиране на туристическия продукт на 

пазара в страната и чужбина, посредством оптимално използване на наличните природни 

и антропогенни ресурси в съответствие с пазарните изисквания и потребителските 

очаквания за развитие на туризма. 

Специфични цели: 

1. Обединяване на усилията на всички заинтересовани страни в района и 

съсредоточаването им в осъществяването на конкретни, реалистични и смислени 

дейности.  

2. Дефиниране на специфичен за Кричим интегриран туристически продукт.  

3. Осъществяване на професионален и целенасочен маркетинг на този 

туристически продукт.  

Конкретни цели:  

 1. Повишаване привлекателността на общината и превръщането й в 

туристически център, чрез целенасочено и функционално използване на 

природните, културните, историческите, икономическите и местните 

туристически дадености на региона, и утвърждаването й като туристическа 

дестинация. 

  2. Повишаване привлекателността на общия туристически продукт на 

община Кричим, чрез благоустрояване на инфраструктурата, обслужваща 
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туризма, чрез опазване и подобряване състоянието на културно-историческото 

наследство и създаване на Туристически информационен център. 

3. Подкрепа, насърчаване, логистика и стимулиране увеличаването на 

местата за настаняване, хранене и развлечения в общината, които са 

недостатъчни, но са в пряка свързаност с подобряването на туристическата среда 

и увеличаване на дела на туристическата база с целогодишно ползване. Специфична 

възможност за частния сектор е създаване на места за настаняване с малък 

капацитет, съответно ниска първоначална инвестиция. 

4. Увеличаване броя и дните на престой на организираните групови и 

неорганизираните, индивидуални туристи в региона. 

5. Разкриване на Туристически информационен център - от ключово значение 

за развитието на туризма, както и включването му в регионални или по-големи 

мрежи. 

Постигането на главната, специфичните и конкретните цели на Програмата е 

предпоставка за формулиране на основния приоритет в общинската политика и визията 

за развитие на туризма в община Кричим: „Развиване в бъдеще на „туристическа 

индустрия“ в общината”.  

 

 

 II.3.6. Екологична характеристика на общината 

 

Екологичното състояние в община Кричим се определя от комплексната оценка 

на отделните групи фактори, които имат влияние върху качеството на околната среда. 

Оценката показва, че община Кричим се характеризира с добро качество на екологична 

среда. Институционално състоянието и контрола на околната среда се осъществява от 

РИОСВ - Пловдив. 

На  територията  на  общината  няма  големи  промишлени  източници/емитери  на вредни 

вещества в атмосферния въздух, както и интензивен автомобилен транспорт. Основният 

източник на емисии на вредни вещества е отоплението на битови, административни  и  

стопански  сгради  през  зимния  период,  като  емисиите  които  се генерират са фини 

прахови частици , серни оксиди, въглероден оксид, азотни оксиди и бензен. Алтернатива 

на отоплението с твърдо гориво е поетапното газифициране на общински и частни 

сгради, което е приоритет на общината. Други източници на емисии на територията на 

общината са транспортът, селскостопанската дейност, обувното производство, 

производството на плодови концентрати и други малки предприятия. Вероятни 

източници на емисии на територията на общината, които биха довели до генериране на 

вредни вещества в атмосферния въздух, са горските пожари, необоснованото изгаряне 

на отпадъци (без оползотворяването на получената енергия) от растителен произход от 

дървопреработващата и селскостопанската дейност, както и нерегламентираното 

изхвърляне и запалване на битови отпадъци. Според статистическите данни за емисиите 

на вредни вещества, генерирани в съседни  общини  и  липсата  на  тяхна  територия  на  

големи  промишлени  източници  на емисии на вредни вещества (с високи изпускащи 

устройства и възможност за пренос на замърсяване  на  далечни  разстояния)  може  да  

се  каже,  че  качеството  на  атмосферния въздух   в община Кричим не би се 
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влошило/променило от евентуален пренос на вредни вещества от съседни райони. 

Анализът на данните показва че към 31.12.2019 г. нивата на контролираните основни 

показатели за качеството на атмосферния въздух са под установените норми за опазване 

на човешкото здраве. 

В близост до град Кричим е изграден един от най – големите хидроенергийни 

комплекси в страната, в който се включват язовирите „Въча” и „Кричим”. Те дават 

двигателна сила на четири водноелектрически централи, превръщайки Общината във 

важен водноенергиен източник. 

Преминаването на река Въча през територията на общината и самия град Кричим 

оказва благоприятно влияние в икономическо, екологично и в урбанистично отношение. 

На територията на Общината има минерален извор. Неговата вода се 

характеризира като изотермална, слабоминерализирана, хидрокарбонатна 

калциевонатриева, без санитарно – химични признаци на замърсяване.  

Натуралната минерална вода от минерален водоизточник “сондаж № 1”, 

находище на минерална вода „Кричим”, град Кричим, Община Кричим, Пловдивска 

област, може да се използва за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика при 

отстраняване на микробиологичното замърсяване. Дебитът на водата е около 0,63 литра 

за секунда, температурата и е 32°С. Засега минералният извор не се използва ефективно 

и икономическото му значение на общината е малко.  

Направените  наблюдения  показват,  че  използваните  водни  количества  не  

създават допълнително понижение на естествените ресурси на подземните води. 

Община Кричим е сред ограничения брой общини в страната, които са осигурили 

съответствие с националното и европейското законодателство за отвеждане и 

пречистване на битовите отпадъчни води.  

Общината е разработила Програма за управление на утайките от ПСОВ гр. 

Кричим, съгласно която предвид малкото количество утайки от ПСОВ на територията на 

общината няма да се изгражда инсталация за тяхното оползотворяване.  

Програмата предвижда основното количество от утайките в обозримо бъдеще да 

се използва за рекултивация на депа за отпадъци в региона, а в перспектива – на 

подходящи горски терени или за подобрител на почвите при интерес от земеделските 

производители и при доказване на нормативно разрешените стойности на различни 

показатели. 

Интензивният автомобилен трафик е основния фактор, който влияе върху 

акустичната среда на населеното място. 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. 

Сравнително доброто състояние на пътищата благоприятства акустичната среда в 

общината. Като слабост може да се отчете липсата на обходни пътища, поради което 

автомобилният трафик преминава през населеното място. 
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На територията на община Кричим няма данни за замърсяване на почвите с 

разрешени продукти за растителна защита, както и замърсяване с нефтопродукти. 

Съгласно Доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ-Пловдив за 2019 г., 

почвите на територията, контролирана от РИОСВ-Пловдив, са в добро екологично 

състояние, видно от резултатите от мониторинга и от осъществената контролна дейност 

по спазване на изискванията на екологичното законодателство. Не са констатирани 

проблеми относно засоляване и вкиселяване на почвите. 

Зелената система на гр. Кричим е неразделна част от плановото му решение и 

обемно-пространствено изграждане. Състои се от изградените зелени площи в 

централната градска част, градските паркове, линейното озеленяване по 

комуникационните транспортни артерии и охранителните зелени пояси покрай 

промишлените предприятия. Всички тези озеленявания оказват благоприятно 

въздействие върху градския облик и играят значителна роля в подобряване условията за 

обитаване и труд и ограничава негативните санитарно-хигиенни фактори – замърсявания 

на атмосферния въздух, шум, електромагнитни и радиационни излъчвания и др., както и 

оказва благотворно влияние като подобрява температурния баланс, микроклимата и 

други.  

Изградените градски паркове, градини и зелени зони в общината се поддържат от 

община Кричим като изцяло общинска дейност. 

Управлението на дейностите, свързани с горите и техните ресурси на територията 

на община Кричим се осъществяват от „Южноцентрално държавно предприятие” ДП гр. 

Смолян, ДЛС „Тракия”. Функциите му обхващат организацията, координацията и 

контрола на дейностите по възпроизводството, ползването и опазването на горския фонд 

и дивеча. 
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III. Основни изводи от анализите на състоянието на 

управление на отпадъците за периода на действие на 

програмата 
 

 За целите на разработването на Програмата за управление на отпадъците на 

община Кричим бяха изготвени подробни анализи на текущото състояние при 

управление на отпадъците в общината. По-долу са представени основните констатации, 

изводи и препоръки от анализите. Подробните анализи са представени в Раздел VIII-

Приложения от настоящата програма.   

 III.1. Анализ и оценка на стратегическите/програмните и нормативните 

документи в община Кричим в контекста на правата и задълженията на общините   

 Законодателството относно управлението на отпадъците, прието през 

последните години, поставя високи и конкретни изисквания към местните власти 

относно подобряване на йерархията на управление на потоците отпадъци, за които 

отговорност насят общините. Несправянето с тези задължения води до сериозни 

финансови последици за общините и съответно – за населението и бизнеса; 

 Анализът на общинските наредби показва, че община Кричим има опит и 

традиции в разработването и прилагането на местна нормативна уредба по управление 

на отпадъците; 

 Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Кричим 

изпълнява изискванията на ЗУО от 2012 г. за съдържание: подробно регламентира 

правата и задълженията на физическите и юридическите лица, отговорностите на кмета, 

изискванията към системите за разделно събиране на различни отпадъчни потоци, 

контрола за изпълнение на разпоредбите. Препоръчително е Наредбата да се допълни с 

текстове, регламентиращи задълженията на лицата, извършващи дейности по събиране 

и предаване за рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, да предоставят 

данни в общината за събраните и предадени количества отпадъци по ред, образец и 

периодичност, утвърдени със заповед на кмета на общината. Тези разпоредби са от 

ключово значение, тъй като събирането на информация за изпълнение на целите за 

рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци е от съществено значение, за да 

може общината да докаже пред МОСВ изпълнение на целите – и съответно 

освобождаване от заплащане на отчисления за депониране по чл. 64 от ЗУО; 

 Община Кричим има натрупан опит и изпълнява нормативните си задължения 

за разработването на общински програмни документи, в т.ч. относно управление на 

отпадъците. Управлението на отпадъците е сред програмните приоритети на общината, 

видно не само от тематичните програми, отнасящи се до околната среда, но и от общите 

планови документи, които включват интегрирано развитие на общината за периода до 

2028 г. Общината е предприела действия за разработване на общинска Програма за 

управление на отпадъците, неразделна част от която е и подпрограма за предотвратяване 

на образуването на отпадъците.   

 

 III.2. Анализ на състоянието относно отпадъците 
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 Нормата на натрупване на отпадъци на човек от населението в община 

Кричим през последните години е над допустимите референтни стойности, близки до 

средните за областта и малко по-високи от средните за страната. При изготвяне на 

настоящата програма НСИ е публикувал официални данни за битовите отпадъци и 

нормата на натрупване до 2019 г. Населението на общината намалява, но годишната 

норма на натрупване на отпадъците на човек от населението се увеличава. Това се дължи 

предимно на ограничаване изхвърлянето на битови отпадъци на нерегламентирани 

сметища и изхвърляне на отпадъци от жители на селата от община Девин в контейнерите, 

поставени от общината по протежение на републиканския път за Девин. За редуциране 

обема на депонираните количества е препоръчително увеличавене дела на разделно 

събраните рециклируеми отпадъци, осигуряване на възможности за отделно събиране и 

извозване на отпадъците от твърдо гориво през отоплителния сезон, на строителните 

отпадъци при извършване на домашни ремонти и други мерки; 

 Най-голям относителен дял в битовите отпадъци на общината имат 

фракциите „градински отпадъци“ – 27%, в това число растения, растителни остатъци, 

окапали листа, трева и др. и ситна фракция < 4 см; 

 Рециклируемите отпадъци имат 18% относителен дял, в това число – хартия 

и картон, пластмаса, метали и стъкло. От този вид отпадъци най-високо е процентното 

съдържание на пластмаса – 8%, следвана от картон – 4% и хартия – 2%, стъкло – 2% и 

метали - 2%; 

 На територията на община Кричим е въведана система за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки, но не всички граждани използват по предназначение цветните 

контейнери за хартия, стъкло и пластмаса. Това води до висок относителен дял на 

депонираните на регионалното депо рециклируеми отпадъци. Необходимо е 

разширяване на системата за разделно събиране на отпадъците от хартия, картон, 

пластмаса, метал и стъкло (включително от опаковки), в обществени сгради, търговски 

обекти и в повече райони на населеното място; 

 Въвеждането на система за разделно събиране на зелени отпадъци на 

територията на община Кричим трябва да отчете конкретните особености на обхванатите 

места и райони; 

 Образуваните строителни отпадъци на територията на община Кричим са 

предимно от строителна дейност. Незначителна част от тях са формирани вследствие на 

ремонтни дейности. Много често, населението събира смесено строителните отпадъци с 

битовите. Отпадъците от строителство и ремонти: камъни, тухли, бетон, гипс и др. заемат 

голям дял в морфологичния състав на отпадъците в община Кричим – 12% 

средногодишно. Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване селективното 

разделяне на отпадъците на мястото на образуване; 

 Община Кричим е сред ограничения брой общини в страната, които са 

осигурили съответствие с националното и европейското законодателство за отвеждане и 

пречистване на битовите отпадъчни води. Общината е разработила Програма за 

управление на утайките от ПСОВ, гр. Кричим, съгласно която предвид малкото 

количество утайки от ПСОВ на територията на общината няма да се изгражда инсталация 

за тяхното оползотворяване. Програмата предвижда основното количество от утайките в 

обозримо бъдеще да се използва за рекултивация на депа за отпадъци в региона, а в 

перспектива – на подходящи горски терени или за подобрител на почвите при интерес 
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от земеделските производители и при доказване на нормативно разрешените стойности 

на различните показатели. 

 Необходимо е системно проучване на морфологичния състав на отпадъците, 

което да позволи идентифициране на съществуващите тенденции и избиране на 

специфичен подход, свързан с разделното събиране и други дейности по управление на 

отпадъците; 

 В община Кричим в голяма степен са решени проблемите с управлението на 

производствените и опасни отпадъци. РИОСВ-Пловдив извършва системни проверки за 

спазване изискванията на ЗУО за управление на производствените и опасни отпадъци. 

Необходима е добра комуникация с контролните органи при необходимост за 

предотвратяване рисковете за човешкото здраве и околната среда; 

 Разширяване на информационните кампании за обществеността и бизнеса 

относно ползите от разделното събиране на отпадъци, координирани с информационните 

кампании на организациите по оползотворяване, ще допринесе за подобряване на 

ефективността на системата; 

 Икономически инструмент, който би могъл да доведе до разширяване на 

разделното събиране, е въвеждане на стимули/отстъпки от такса битови отпадъци за 

граждани и фирми, които се включват в системите за разделно събиране на отпадъците, 

в т.ч. от опаковки от хартия и картон, пластмаса и стъкло.   

 

 III.3. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците 

 В община Кричим има добре изградена система за събиране, транспортиране 

и депониране на отпадъците, която обхваща 100% от населението; 

 Не се очаква генерирането на битови отпадъци в Община Кричим през 

следващите години да се различава от общите за страната тенденции; 

 Чрез въведената система за разделно събиране се очаква да се намали 

количеството на депонираните отпадъци и да се увеличи процента на рециклируемите, 

но е необходимо тази система да бъде разширена; 

 Очаква се да се промени и морфологичния състав на образуманите отпадъци 

в резултат на: 

- масово използване в бита на пластмасови и комбинирани опаковки за еднократна 

употреба, които ще излязат от употреба; 

- провеждане на много разяснителни и обучителни мероприятия от страна на 

общинска администрация съвместно с фирми по оползотворяване по отношение 

осъзнаване на факта, че отпадъка събран разделно е много ценен ресурс. 

 С пускането в експлоатация на компостиращата инсталация за зелении и/или 

биоразградими отпадъци и въвеждането на система за разделно събиране на 

зелени/градински и дървесни отпадъци ще се намали процента на депониране на 

биоразградими отпадъци, с което ще се създадат условия за постигане на целите по чл. 

31, ал. 1, т. 2 от ЗУО; 

 Компостирането, освен най-добрият метод за обезвреждане на органични 

отпадъци от различно естество, е също и подходящ  метод за получаване на 

висококачествени органични подобрители, които са в състояние да заместят оборския 

тор в екстензивното растениевъдство и частично торфа в интензивното производство. С 

производството на висококачествен компост, не само се обработват отпадъци, а и се 
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рециклират органичните съставки на отпадъците за нуждите на селското стопанство чрез 

естествен биологичен процес; 

 На територията на общината няма инсталация или съоръжения за третиране 

на строителните отпадъци. Площадката за строителни отпадъци на територията на с. 

Първенец, община Родопи е добро решение за община Кричим, но в бъдеще в регионален 

аспект е добре общината да проучи възможностите за рециклиране и/или 

оползотворяване на отпадъците от строителство и разрушаване, тъй като община Кричим 

като възложител на строителни дейности има ангажименти в тази насока, а и за 

гражданите и бизнеса това ще бъде по-евтин вариант и в съответствие с националните 

цели и политики. 

 

 III.4. Анализ на схеми за събиране, транспортиране и третиране на 

отпадъците 

 На територията на община Кричим е създадена добра организация и стабилна 

основа по отношение на събирането и транспортирането на смесените битови отпадъци 

от домакинствата и от бизнеса. Общината обаче не е въвела схеми за разделно събиране, 

предварително сепариране и оползотворяване на биоотпадъците, което е от критично 

значение както по отношение на постигане на нормативно определените количествени 

цели, така и във връзка с прилагане на йерархията при управление на отпадъците; 

 Принципът „замърсителят плаща” се прилага като цяло от обищната във 

висока степен  по отношение услугите, свързани със смесените битови отпадъци и е сред 

добрите примери в страната. В зависимост от въведените на национално ниво методики 

за определяне на такса битови отпадъци на основата на изхвърлените отпадъци ще се 

увеличи прилагането на принципа и на ниво конкретни генератори на битови отпадъци; 

 В общината се прилага напълно принципът „замърсителят плаща” относно 

строителните отпадъци; 

 Принципът „Разширена отговорност на производителя” се прилага на 

територията на общината за една група масово разпространени отпадъци – отпадъци от 

опаковки от хартия и картон, пластмаса и стъкло. Целесъобразно е общината да разшири 

сътрудничеството с ООп и за други видове масово разпространени отпадъци, като 

едновременно с това проведе и информационни кампании сред населението.   

 

 III.5. Анализ на информация за замърсени в миналото площадки за 

обезвреждане на отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване 

 Община Кричим е предприела всички необходими действия за закриване и 

рекултивация на общинското депо за битови отпадъци с преустановена експлоатация. В 

периода на Програмата за управление на отпадъците 2021-2028 г. на община Кричим 

предстои осъществяване на проекта за рекултивация и дейностите по 

следексплоатационни грижи и мониторинг след рекултивацията на закритото депо; 

 Поради факта, че ОПОС 2014-2020 г. не предвижда финансиране на проекти 

за рекултивация, а стойността на проекта не е във финансовите възможности на 

общината за осигуряване на средства от собствения бюджет, община Кричим трябва да 

търси други източници на финансиране; 
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  Целесъобразно е община Кричим да определи дирекцията от общината или 

друго лице, което ще бъде натоварено с отговорностите по изпълнение на плана за 

последващ контрол и наблюдение на параметрите на околната среда в района на 

сметището в местността „Сух дол“. 

 

 III.6. Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на 

отпадъците с акцент върху контролните функции 

 Разписаните функции за управление на отпадъците в община Кричим 

осигуряват в голяма степен възложените с нормативната уредба правомощия. В 

Устройствения правилник основните функции за ръководство и контрол на политиката 

за управление на отпадъците са възложени на Секретаря на общината. На практика 

голяма част от специализираните функции се изпълняват от експерт еколог, който не е 

включен в структурните звена в общинската администрация, а функциите са му 

възложени чрез длъжностната характеристика; 

  Ясни и без дублиране в хоризонтално и вертикално отношение са функциите 

по отношение на разработване на програмни и нормативни документи в областта на 

отпадъците; за разработване на годишни бюджети и  определяне на такси за управление 

на отпадъците; за контролната дейност и за обществените консултации и информиране 

на обществеността. Липсват функции по отношение на някои потоци отпадъци, за които 

общината не предоставя услуги. Препоръчително е в Устройствения правилник на 

общинската администрация или в длъжностните характеристики на съответните 

служители да бъдат регламентирани такива функции; 

 В количествено отношение, броят на служителите за управление на 

отпадъците е недостатъчен за изпълнение  на възложените функции от националните 

нормативни актове, в частност за изпълнение на контролните функции, което намалява 

ефективността на работата; 

  Квалификацията на служителите в общата и специализираната 

администрация с функции за управление на отпадъците е на задоволително равнище. 

Целесъобразно е да се увеличи периодичността на повишаване на квалификацията на 

експертите с функции в областта на отпадъците и да се разшири кръгът на участващите 

общински експерти предвид значителните правомощия на общината в областта на 

отпадъците и сериозните мерки, които община Кричим следва да предприеме за 

постигане на нормативно определените количествени цели за отпадъците; 

  Материално-техническата обезпеченост на служителите в общинската 

администрация в община Кричим, вкл. на тези с функции в областта на отпадъците, е на 

добро равнище; 

 Общината няма единна информационна среда, която да обхваща и 

стандартизира целия процес по управление на отпадъците. Не се събира качествена 

информация за управление на отпадъците чрез организиран мониторинг на процесите. 

Предвид необходимата отчетност, която трябва да се въведе за отчитане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, за предоставяне на информация 

до компетентните институции, както и поради факта, че за дейностите с отпадъците се 

отделя значителен финансов ресурс от общинския бюджет, е наложително общината да 

разработи информационна система за отпадъците с технически и финансови данни, 

които да обхванат всички аспекти на управлението на отпадъците. Това ще подобри 
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възможността на ръководството на общината да взема информирани решения по 

въпросите на управление на отпадъците. 

 

 III.7. Анализ на финансовите потоци по управление на дейностите с 

отпадъците  

 Община Кричим прилага принципа „Замърсителят плаща“ във висока степен 

по отношение услугите, свързани със смесените битови отпадъци и е сред добрите 

примери в страната; 

  Община Кричим прилага принципа „Замърсителят плаща“ и относно 

строителните отпадъци; 

 Принципът „Разширена отговорност на производителя“ се прилага на 

територията на общината за отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаса и 

стъкло. Целесъобразно е общината да разшири сътрудничеството с ООп и за други 

видове масово разпространени отпадъци, като едновременно с това проведе и 

информационни кампании сред населението; 

 Община Кричим е сред общините в България, които отговорно изпълняват 

задълженията си за заплащане на отчисленията за отпадъци по ЗУО. Размерът на 

заплащаните отчисления за депониране на битови отпадъци нараства значително през 

анализирания период, тъй като всички битови отпадъци, генерирани на територията на 

общината, се обезвреждат чрез депониране, нараства и абсолютното количество на 

генерираните битови отпадъци, както и размерът на отчисленията за един тон отпадъци. 

Общината трябва да предприеме решителни мерки за намаляване на количествата 

депонирани отпадъци и да увеличи рециклираните отпадъци, което ще има висок 

екологичен и значим финансов ефект. С най-висок относителен дял са разходите за 

сметосъбиране и сметоизвозване на смесените битови отпадъци. 

 

 III.8. Анализ на информирането на обществеността по въпросите на 

управление на отпадъците 

 Образователно-информационната политика в областта на управление на 

отпадъците на община Кричим е последователна и добре планирана, като мерки и 

дейности в тази област са включени в стратегическите и секторните програмни 

документи на общината; 

 Общината разполага с добре структурирана система за информиране на 

обществеността, с ясно идентифицирани целеви групи в изпълнение на приетите 

стратегически и планови документи. Планираните действия се основават на разбирането 

за необходимостта гражданите да познават йерархията за управление на отпадъците и 

начините за управление на различните видове отпадъци; 

 Община Кричим е възложила чрез конкретни клаузи в договора на 

организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки информационно-

образователни мерки за разделно събиране на отпадъците; 

     Общината използва разнообразни форми за повишаване на обществената 

осведоменост - целеви кампании, информационни бюлетини, разпространение на 

информационни материали и др. Значим източник на информация е и интернет 

страницата на община Кричим; 
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 Голяма част от информацията се публикува на интернет страницата на 

общината. Намирането обаче е доста трудно. Затова би било удачно, по подобие на 

другите теми на интернет страницата, общината да направи тематична секция 

„отпадъци“ или „околна среда“, която да обединява информацията във връзка с 

управлението на отпадъците – информация за предлаганите от общината услуги, 

графици, образователни материали, анкети и т.н.; 

 Община Кричим изпълнява всички ангажименти за консултации с 

обществеността, произтичащи от екологичното законодателство. Общината привлича 

обществеността в процеса на вземане на решения по изготвяне на планове и програми и 

по инвестиционни предложения на територията. Няма обаче мониторингова система за 

регулярно отчитане на мнението на обществеността относно услугите и дейностите с 

отпадъците; 

 Препоръчително е за всяка следваща година общината да планира годишни 

интегрирани мерки за информиране на обществеността и образователни кампании, в т.ч. 

и социологически проучвания сред населението. Реализацията на годишната програма 

общината може да финансира с натрупаните средства от отчисления за депониране, 

които общината регулярно заплаща в РИОСВ Пловдив. 

 

 III.9. Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите 

с отпадъците 

 Наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО относно реда и образците, по които се 

предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публичните регистри определя Общините като задължени лица, които следва да 

предоставят информация, свързана с управлението на отпадъците. Община Кричим 

изготвя годишен отчет за изпълнението на Общинската програма за управление на 

отпадъците през първото тримесечие на следващата година, като екземпляр от отчета се 

изпраща в РИОСВ Пловдив; 

 На национално ниво много на брой институции събират информация, касаеща 

управлението на отпадъците, като няма изградена интегрирана информационна система; 

 Информацията, събрана от една институция, не винаги е достъпна за ползване 

от звена на друга институция, което възпрепятства ефективното управление на 

отпадъците и осъществяването на контрол на протичащите процеси; 

 Част от събраната информация, която е публична по своя характер, не е 

налична онлайн или в друг подходящ за аналитични цели вид; 

 Необходимо е да се увеличи обема на информацията, която се събира, 

например в общината да бъде събирана информация за обектите, които генерират големи 

количества хранителни биоотпадъци, както и за зелените площи, от които се генерират 

зелени отпадъци и т.н.; 

 Получаваната информация в различните звена на отговорните институции не 

е достъпна за лицата, които впоследствие ще я използват за изпълняване на възложените 

им функции. 
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III.10. Прогнози 

 Прогнозата за образуваните битови отпадъци в община Кричим за периода 

2021-2028 г. е изготвена въз основа на демографска прогноза за периода 2021-2028 г.,  

норма на натрупване на отпадъци на 1 жител и прогноза за нарастването й. За периода 

2015-2020 г. нормата на натрупване на смесените битови отпадъци и разделно събраните 

отпадъци се характеризира с ръст. За целите на прогнозата се прави допускането, че тя 

ще се стабилизира в резултат от мерките за предотвратяване образуването на отпадъци, 

които община Кричим следва да предприеме във връзка с изпълнението на програмата 

за управление на отпадъците; 

 Изготвените прогнози относно постигане на целите за рециклиране на 

битовите отпадъци, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗУО показват, че община Кричим 

следва да изпълни заложените цели, като предприеме действия за увеличаване делът на 

разделно събраните отпадъци от общия поток смесени битови отпадъци; 

 Изготвените прогнози относно постигане на целите за намаляване на 

количествата битови отпадъци, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 6 от ЗУО показват, че община 

Кричим следва да постигне заложените цели за отклоняване на битови биоразградими 

отпадъци от депата, като предприеме следните действия: 

 предотвратяване образуването на зелени отпадъци от общински озеленени 

площи и частни имоти, чрез въвеждане на системи за разделно събиране на зелени 

отпадъци и предаването им на компостираща инсталация за зелени отпадъци гр. Кричим, 

която през 2022 г. ще бъде въведена в експлоатация; 

 проучване възможността за третиране на биоразградими отпадъци в 

инсталации в региона; 

 събиране на строителни отпадъци от домашни ремонти и предаването им 

за третиране на специализирани площадки за такива.  

 По експертна оценка количествата на образуваните строителни отпадъци не 

се очаква да се променят значително, тъй като общинския план за развитие на общината 

не предвижда по-голямо развитие на строителния бранш от сегашното му състояние; 

Не се очаква увеличаване на количества утайки от ПСОВ до 2028 г., тъй като 

прогнозите за населението за община Кричим не показват ръст, от което зависи и 

количеството на утайките. 
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IV. SWOT анализ 

 

 SWOT анализът е инструмент в планирането, който изхожда от идеята за 

разделянето на обекта на стратегическия анализ от средата, в която той функционира. 

Обектът на стратегически анализ се разглежда откъм неговите „силни страни“ и „слаби 

страни“. Средата, в която функционира обекта на стратегически анализ, се диференцира 

на „възможности“ и „заплахи“. 

 Силните страни (Strengths) са достижения, ресурс, умение или друго 

преимущество, което притежава сектора. Силната страна е отличителна компетенция, 

която дава сравнително предимство; 

 

 Слабите страни (Weaknesses) представляват ограниченията или недостигът 

на ресурси, умения и способности, които възпрепятстват развитието на сектора; 

 

 Възможностите (Opportunities) представляват най-благоприятните елементи 

на външната среда. Това са благоприятни външни фактори, от които сектора се възползва 

или би могъл да се възползва; 

 

 Заплахите (Threats) са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те 

поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние. 

  Въз основа на направените констатации и изводи от анализа на текущото 

състояние при управлението на отпадъците в община Кричим беше направен SWOT 

анализ с цел да се разграничат силните страни и възможностите, свързани с управлението 

на отпадъците в общината, и да се планират цели и мерки за преодоляване на слабите 

страни и превръщане на заплахите във възможности. Направеният SWOT анализ на 

управлението на отпадъците в община Кричим показва посочените по-долу резултати:  

 

 

Силни страни 

 

 Разработени са стратегически и нормативни документи, които се фокусират 

върху действия с цел решаване на съществуващите проблеми; 

 Изградена е добра общинска система за събиране и транспортиране на 

битовите отпадъци; 

 Изградена е инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на 

биоотадъците; 

 В процес на внедряване е система за разделно събиране и транспортиране на 

биоразградими и биоотпадъци; 

 Общината е сред общините, спазващи изискванията за депониране на 

битовите отпадъци на съоръжение, което отговаря на нормативните изисквания; 
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 Общината е организирала ефективна система за прилагане на схемата за 

разширена отговорност на производителя за отпадъци от опаковки от хартия и картон, 

пластмаса, стъкло, чрез партньорство с  организация за оползотворяване на отпадъци от 

опаковки; 

 Нивото на събираемост на такса „Битови отпадъци“ и на заплащане 

обезпеченията и отчисленията за отпадъци по ЗУО е високо и устойчиво; 

 Общината се състои от едно населено място, което улеснява цялостното 

управление на битовите отпадъци; 

 Изградени са предпоставки за участието на обществеността в управлението 

на отпадъците – публични обсъждания, предоставяне на подробна информация и др.; 

 Разработен е проект за закриване и рекултивация на старото общинско депо 

 Изграден е капацитет на общината да управлява големи инфраструктурни 

проекти в областта на околната среда; 

 Липсват сериозни източници на замърсяване. 

 

 

Слаби страни 

 

 Нивото на депониране на битовите отпадъци е високо; 

 Недостатъчно добре изградена инфраструктура за разделно събиране на 

отпадъците и биоразградимите отпадъци; 

 Не са въведени механизми за защита на социално слабите слоеве от 

населението, което ограничава увеличаването на размера на такса битови отпадъци и 

осигуряване на финансови ресурси за инвестиции в сектора на управление на 

отпадъците; 

 Недостатъчна ангажираност на жителите за спазване на изискванията за 

регламентирано изхвърляне на отпадъци; 

 Не се прилагат целенасочените мерки и стимули, които да допринесат за 

предотвратяване образуването на отпадъци; 

 Липсва мониторингова система, която да отчита удовлетвореността на 

обществеността от услугите по управление на отпадъците; 

 Нормативни ограничения за броя на администрацията, което е основна 

причина за недостатъчен административен капацитет по управление на отпадъците. 

 

 

Възможности 

 

 Използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблемите, 

свързани с ефективното управление на отпадъците; 

 Промяна на обществените нагласи в полза на екологосъобразно и ефективно 

управление на отпадъците; 
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 Нови ефективни технологии, позволяващи рециклиране и оползотворяване на 

отпадъците; 

 Отреждане на площадка и изграждане на инсталация за предварително 

третиране/сепариране на битови отпадъци; 

 Механизми за включване на обществеността при вземане на решения, 

свързани с управление на отпадъците – публични обсъждания, информация чрез медии 

и интернет. 

 

 

Заплахи 

 

 Повишаване на такса битови отпадъци за населението, съобразно промени в 

законодателството на ЕС; 

 Намаляваща държавна подкрепа към местната власт за изпълнение на 

законовите задължения в сферата на управлението на отпадъците; 

 Налагане на санкции на местната власт при неспазване изискванията на 

нормативната уредба в сферата на управлението на отпадъците; 

 Невъзможност на нискодоходните групи от населението да отделят 

допълнителни средства за услуги и дейности, свързани с управлението на отпадъците; 

 Увеличаващи се разходи за дейностите за сметосъбиране и депониране на 

отпадъците.  
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V. Цели на ОПУО 2021-2028 г. и програми за тяхното 

постигане 

  

 

V.1. Цели на Програмата 

Отправна точка за определяне на стратегическите цели на Програмата за 

управление на отпадъците за периода до 2028 г. на община Кричим са: 

 - Целите на националната политика за управление на отпадъците и ефективно 

използване на ресурсите, респективно предвижданията на Националния план за 

управление на отпадъците 2021-2028 г.; 

 - Направените изводи и препоръки от извършените анализи на текущото 

състояние на управлението на отпадъците на територията на община Кричим, 

предоставени в настоящата програма;  

 - SWOT анализът на управление на отпадъците, представен в настоящата 

програма. 

 Целите на националната политика за управление на отпадъците и ефективното 

използване на ресурсите са посочени в националните нормативни и програмни 

документи за отпадъците. ЗУО и наредбите по прилагането му поставят конкретни 

количествени цели, които общините следва да изпълнят поетапно до 2035 г., както 

следва:  

 най-късно до 31 декември 2025 г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци най-малко до 55 на сто от общото тегло на тези 

отпадъци, а именно:  

- 31 декември 2021 г. – 51 на сто;  

- 31 декември 2022 г. – 52 на сто;  

- 31 декември 2023 г. – 53 на сто;  

- 31 декември 2024 г. – 54 на сто;  

- 31 декември 2025 г. – 55 на сто; 

 най-късно до 31 декември 2030 г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци най-малко до 60 на сто от общото тегло на тези 

отпадъци;  

 най-късно до 31 декември 2035 г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци най-малко до 65 на сто от общото тегло на тези 

отпадъци;  

 най-късно до 31 декември 2035 г. количеството на депонираните битови 

отпадъци да е намалено до 10 на сто или по-малко от общото количество образувани 

битови отпадъци (по тегло), а именно: 

- до 31 декември 2025 г. – най-малко до 50 на сто от общото им тегло;  

- до 31 декември 2030 г. – най-малко до 30 на сто от общото им тегло.  

Целите се изпълняват от общините в РСУО, в съответствие с решението, взето от 

Общото събрание на съответната регионална система. 
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 Системите за третиране на строителните отпадъци осигуряват най-късно до 1 

януари 2020 г. подготовка за повторната им употреба, рециклиране и друго 

оползотворяване на материали от неопасни отпадъци, включително при насипни 

дейности, чрез заместване на други материали с отпадъци в количество не по-малко от 

70 на сто от общото им тегло, от което се изключват материали в естествено състояние, 

определени с код 17 05 04 от списъка на отпадъците съгласно Решение 2000/532/ЕО. 

 В съответствие с европейските практики и политика, с оглед стимулиране и 

ускоряване на процесите на рециклиране и оползотворяване на отпадъците държавата 

въведе икономически инструменти. Такъв инструмент са паричните отчисления за 

депониране на отпадъците, въведени чрез ЗУО, които стимулират общините да прилагат 

по-високите нива в йерархията за управление на отпадъците, като размера на 

отчисленията е нормативно определен и нараста в годините, както следва:  

 за депата, които отговарят на нормативните изисквания  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 и 

всяка 

следваща 

година 

15 лв/т 22 лв/т 28 лв/т 36 лв/т 40 лв/т 45 лв/т 57 лв/т 69лв/т 82 лв/т 95 лв/т 

 

 за депата, които не отговарят на нормативните изисквания, отчисленията се 

заплащат в двоен размер, освен ако не отговарят на едно от двете условия, посочени в § 

4 от допълнителните разпоредби на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците. 

Освобождаването от заплащане на отчисленията за депониране представлява 

много съществен стимул за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

битовите отпадъци от общините, както следва: 

 При изпълнение на целите за отпадъците от хартия, метал, пластмаса и 

стъкло, общините се освобождават от заплащане на 50% от финансовите 

отчисления за депониране на отпадъци.  

 При изпълнение на целите за биоразградимите и за биоотпадъците, 

общините се освобождават от заплащане на 50% от отчисленията за 

депониране на отпадъци.  

 Ако общините изпълнят двата вида цели, те се освобождават на 100% от 

заплащане на отчисленията за депониране.  

 При неизпълнение на изискванията за осигуряване от общините на 

площадки за предаване на разделно събрани отпадъци за населени места 

над 10 000 ж. до средата на 2014 г. отчисленията за депониране се 

увеличават с 15%.  

За депониране на строителни отпадъци се заплащат отчисления в същите размери 

както за битовите отпадъци.  

 Генералната цел на Програмата за управление на отпадъците до 2028 г. на 

община Кричим е:  
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 Изграждане на ефективна и устойчива система за управление на 

отпадъците на територията на община Кричим,  използване на отпадъците като 

ресурси, намаляване на генерирането и на депонирането им в съответствие с 

екологичното законодателство за ограничаване на вредното въздействие на 

отпадъците върху околната среда и човешкото здраве.  

 Общинската програма се разработва в съответствие със структурата, целите и 

предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО), съобразена 

е с Европейската стратегия за устойчиво развитие и подхода „нулеви „отпадъци“ и 

включва следните стратегически цели и съответстващите на тях програми от мерки: 

 Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

 Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и 

оползотворени отпадъци. 

 Стратегическа цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните 

битови отпадъци и други. 

 ЗУО изисква общинските програми за управление на отпадъците да се 

разработват в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния 

план за управление на отпадъците. Като се имат предвид стратегическите цели и 

програмите с мерки за тяното достигане от Националния план за управление на 

отпадъците, общинската програма за управление на отпадъците на Община Кричим, 

включва следните стратегически цели и програми от мерки за достигане на всяка от тези 

цели: 

 

Стратегическа цел Подпрограма 

Цел 1: Намаляване на вредното 

въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и 

насърчаване на повторното им 

използване 

 Програма за предотвратяване 

образуването на отпадъци 

с 

 Подпрограма за 

предотвратяване образуването 

на хранителни отпадъци 
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Цел 2: Увеличаване на количествата на 

рециклираните и оползотворени 

отпадъци  

 Програма за достигане на целите за 

подготовка за повторна употреба и 

за рециклиране на битовите 

отпадъци 

 Програма за достигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци и отпадъци от 

разрушаване на сгради 

 Програма за достигане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на 

МРО 

с 

 Подпрограма за управление на 

опаковките и отпадъците от 

опаковки 

Цел 3: Намаляване на количествата и 

на риска от депонираните битови 

отпадъци и други 

 Програма за намаляване 

на количествата и на риска 

от депонираните отпадъци 

и други 

  

 В рамките на ОПУО 2021-2028 г. са разработени пет програми, които чрез своите 

дейности водят до постигане на изпълнението на конкретните програмни цели. 

За всяка от стратегическите цели са разработени оперативни цели, които са пряко 

съотносими към съответната стратегическа цел, т.е. допринасят за нейното постигане. За 

разлика от стратегическите цели, оперативните могат да бъдат краткосрочни и 

средносрочни.  

Общинската програма поставя следните оперативни/специфични цели за 

управлението на отпадъците в община Кричим за периода 2021-2028 г.:  

ОЦ 1: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци;  

ОЦ 2: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, 

събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците;  

ОЦ 3: Предотвратяване и намаляване на риска от замърсявания с отпадъци;  

За да се изпълнят оперативните цели и да се достигнат стратегическите цели на 

програмата, е заложено да се изпълни определен набор от дейности, които са обособени 

в подпрограми. Достигането на всяка стратегическа цел може да се осъществи, чрез 

изпълнението на една или няколко подпрограми. 

 Изборът на конкретните мерки и тяхната комбинация във времето представляват 

различни алтернативи за достигане на набелязаните цели. 
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 В началото на всяка програма, преди представянето в табличен формат на 

мерките/дейностите, резултатите от тях и т.н., е направеро кратко представяне на 

програмата, в което са изложени: какви са националните цели и посока на развитие в  

разглежданата област; най-важните резултати, които общината е постигнала до момента 

и които ще надгражда; най-важните изводи и препоръки от анализите, съотносими към 

програмата; ключовите резултати, които се очакват от изпълнението на програмата и ще 

спомогнат за достигането на съответната стратегическа цел на програмата за управление 

за отпадъците; наличието на други дейности и мерки, включени в други програми на 

общинската програма за управление на отпадъците, които допълват и подпомагат 

изпълнението на стратегическата цел на програмата. 

 Програмите съдържат както инвестиционни , така и неинвестиционни мерки – 

„меки“ мерки. 

 Инвестиционните мерки включват основно изграаждането на инфраструктура в 

т.ч.: инсталация за предварително третиране/сепариране на битови отпадъци с цел 

оползотворяване на битовите отпадъци и предотвратяване на емисиите на парникови 

газове; закупуване и инсталиране на компостери за домашно компостиране; закупуване 

на съдове и транспортни средства и др. Инвестиционните проекти и възможностите на 

финансиране на определените стратегически цели в програмата и мерките в плана за 

действие са представени в тази глава. За изготвяне на Инвестиционната програма се 

вземат в предвид възможностите на общината за финансиране на дейностите по 

управление на отпадъците. 

 „Меките“ мерки включват разнообразна палитра от дейности в т.ч.: нормативни 

помени; назначаване на служители; обучение на служители; подготовка на покани за 

подаване на проекти; подготовка на проекти; разработване на методики, инструкции и 

др. административни актове; изпълнение на контролни дейности; провеждане на 

информационни кампании; разработване и внедряване на информационни системи и др. 

Част от тях са остойностени на базата на информация за изпълнението на сходни 

дейности и експертни допускания. Другата част от „меките“ меркии не са остойностени, 

тъй като отговарящи за изпълнението им е общината и ще се осъществят от наличния 

административен капацитет. 

 Финансирането на дейностите по събиране, транспортиране и депониране на 

битовите отпадъци, почистване на обществени места, почистване на замърсени с 

отпадъци терени се поема от общинския бюджет чрез приходите от такса „битови 

отпадъци“. Осигуряването на финансовите средства за големи инвестиционни проекти в 

областта на управлението на отпадъците ще се търсят чрез външно финансиране от 

структурните и кохезионни фондове на ЕС, чрез Оперативните програми или други 

финансиращи организации. Инвестиции, свързани с проекти, като например за 

въвеждане на фамилно компостиране и други малки проекти с образователна цел биха 

могли да се финансират от ПУДООС. През периода на програмата ще се търсят 

възможности за привличане на инвестиции от частния сектор под формата на Публично-

частно партньорство по отношение изграждане на инфраструктура за събиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци, както и за изграждане на инсталация за 

сепариране. Инвестициите, които попада в меката част на програмата, за 

разпространение на информационни материали, провеждане на кампании, обучения или 
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инструктиране на притежателите на отпадъци се финансират от общинския бюджет или 

могат да бъдат финансирани от организациите по оползотворяване на отпадъците и 

други външни донори от частния сектор.     

   

 

V.2. План за действие с програми с мерки за изпълнение на целите 

Планът за действие съдържа мерките, които трябва да се предприемат за 

постигане на поставените цели в сферата на управление на отпадъците. С приемането и 

прилагането на плана се цели да бъде постигнат оптимален баланс между различните 

законодателни, институционални, икономически и технически мерки и прилагане на 

интегриран подход за управление на отпадъците. Планът определя и отговорностите на 

различните институции и организации в областта на управление на отпадъците, свързани 

с реализацията на предвидените мерки и дейности, очакваните разходи и вероятните 

източници за тяхното финансиране. 

Следва да се отбележи, че финансовите ресурси, с които разполага Община 

Кричим са ограничени, подкрепата от националните институции е недостатъчна и в 

случай на недостиг на средства може да се ревизира изпълнението на някои от 

представените по-долу мерки. 

Инвестиционните мерки са ограничени на брой, тъй като част от инвестиционните 

дейности в общината са приключили до приемане на Програмата, което е видно в 

анализите на текущото състояние на управлението на отпадъците. В рамките на времевия 

период на Програмата трябва да се осигури необходимата инфраструктура за третиране 

на строителни отпадъци от домашни ремонти и сепариране на битови отпадъци. 

Неинвестиционните мерки включват разнообразни дейности, в т.ч. относно нормативни 

промени, подобряване на административния капацитет, подготовка на проекти, 

информационни кампании и др.  
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V.2.1. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 
 

 

 

 

 

 

 

Стратегическа цел 1: 

Намаляване на вредното 

въздействие на отпадъците 

чрез предотвратяване 

образуването им и 

насърчаване на повторното 

им използване 
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 Въведение 

 Управлението на отпадъците трябва да се усъвършенства непрекъснато и да се 

превърне в устойчиво управление на материалите с цел да се опазва, съхранява и 

подобрява качеството на околната среда, да се опазва човешкото здраве, да се гарантира 

разумното и ефективно използване на природните ресурси, да се насърчават принципите 

на кръговата икономика, и да се намалява зависимостта на ЕС и на държавите членки от 

вносни ресурси, като по този начин се осигуряват нови икономически възможности и 

дългосрочна конкурентоспособност.  

 Предотвратяването на отпадъци е най-ефикасният начин за подобряване на 

ресурсната ефективност и за намаляване на въздействието на отпадъците върху околната 

среда. Поради това е важно да се предприемат подходящи мерки за предотвратяване 

образуването на отпадъци, да наблюдават и оценяват напредъка  прилагането на такива 

мерки. Целенасоченото и ефективно планиране на политиките за предотвратяване на 

отпадъците може да се осъществи чрез разработване на програми за предотвратяване на 

отпадъците на различни равнища. Предвид високия приоритет на предотвратяването на 

хранителните отпадъци на глобално ниво и изискванията на Директива (ЕС)2018/851 от 

30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците, към 

настоящата програма е разработена отделна подпрограма за предотвратяване на 

образуването на хранителните отпадъци, която следва стъпките на разработване на 

настоящата програма за предотвратяване на образуването на отпадъците, поради което 

специфичните предизвикателства и мерки, отнасящи се до предотвратяване на 

хранителните отпадъци не се разглеждат в настоящата програма.   

 Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО въвежда 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 

гарантира най-високо ниво на съответствие с европейските документи за ефективно 

използване на ресурсите и кръгова икономика, поради което следва да се насърчава по 

всякакъв начин. Йерархията задава пет възможни начина за институциите, бизнеса и 

домакинствата за справяне с отпадъците и дава приоритет на мерките в следната 

последователност: 

 Предотвратяване на образуването на отпадъци; 

 Подготовка за повторна употреба; 

 Рециклиране; 

 Друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на 

енергия; 

 Обезвреждане (контролирано депониране, изгаряне без оползотворяване 

на енергията и др.). 

 При прилагането на посочената по-горе йерархия на отпадъците, общините 

предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които обезпечават най-

благоприятните за околната среда резултати като цяло. 

 Предотвратяването на образуване на отпадъци е определено в чл. 3, т. 12 от РДО, 

както и в § 1, т. 28 от ДР на ЗУО, като: 
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 „Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане 

отпадък, с което се намалява: 

 количеството отпадъци, включително чрез повторна употреба на 

продуктите или удължаването на жизнения им цикъл; 

 вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда 

и човешкото здраве; или 

 съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите“ 

 Един от ефективните начини за предотвратяване на отпадъците е „повторна 

употреба“ на продуктите, за което в РДО е дадено следното определение: „Всяка 

дейност, посредством която продуктите или компонентите, които не са отпадъци, се 

използват отново за целта, за която са били предназначени“. Повторната употреба е 

средство за предотвратяване на отпадъците и не е дейност по третиране, тъй като се 

осъществява преди продуктът да е изхвърлен/предаден като отпадък. Такива действия за 

повторна употреба са действията на домакинствата да ремонтират домакински 

електрически електроуреди, дрехи, обувки, вместо да ги предадат за подготовка за 

повторна употреба, оползотворяване или в най-лошия случай, да ги изхвърлят с общия 

битов отпадък за депониране. 

 Повторната употреба следва да се разграничава от действието „подготовка за 

повторна употреба“, за което определението е следното „проверка, почистване или 

ремонт, операции по оползотворяване, посредством които продуктите или 

компонентите на продукти, които вече са предадени като отпадък/излезли от 

употреба продукти, се подготвят, така че да могат да бъдат повторно използвани без 

всякаква друга предварителна обработка“. 

 Основната разлика между „повторна употреба“ и „подготовка за повторна 

употреба“ е, че в първия случай материалът или предметът не е станал отпадък, докато 

в другия случай, въпросният материал е изхвърлен/предаден като отпадък/непотребен 

продукт и след това се ремонтира и обработва, за да бъде пуснат на пазара като продукт 

втора употреба или дарен като такъв. 

 Количества отпадъци, преминали действие за подготовка за повторна употреба се 

отчитат при изчисляване на целите за рециклиране на битовите отпадъци от общините, 

от които са събрания съответните отпадъци.     

 Основни участници в дейностите по предотвратяване на 

образуването на отпадъци (ПОО) 

 За да бъдат постигнати целите за ПОО, се изисква в най-висока степен участието 

на всички групи от обществения живот и на всички нива. Основните участници в тези 

процеси са: 

 Държава 

 Държавата чрез законодателната и изпълнителната власт трябва да създаде 

ефективни предпоставки и регулации за подпомагане на участниците в дейностите по 

предотвратяване образуването на отпадъци, за да изпълни задължението си съгласно 

РДО и ЗУО. За целта държавата може да предвиди в съответните нормативни актове, 

различни данъци и/или такси, които стимулират производства или потребление с по-

малко отпадъци, да предвиди програми за финансово подпомагане прилагането на мерки 
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за предотвратяване на отпадъците на всички нива, да въведе административно-

регулаторни мерки, с които да се облекчи даряването на продукти, които биха се 

превърнали в отпадъци и др. Също така съгласно чл. 49 и чл. 50 от ЗУО държавата трябва 

да прилага мерки за планиране като изготвя програма за предотвратяване на 

образуването на отпадъци. Въвеждането на разрешителни и регистрационни режими 

също е задължение на държавата, което е регламентирано в ЗУО, чрез които мерки могат 

да се предписват мерки по предотвратяване на отпадъците, когато е приложимо. 

 Общини 

 Общините са отговорни за събирането на отпадъците на тяхната територия, като 

извършват тази дейност самостоятелно или чрез регионални сдружения. По силата на чл. 

52 от ЗУО те са длъжни да изготвят програма за управление на отпадъците, чиято 

структура, цели и предвиждания отговарят на НПУО, включително за ПОО. Общините 

могат да се възползват активно от различни програми за изпълнението на проекти за 

ПОО, да организират и координират създаването и функционирането на местна общност, 

обединена около идеите за „нулеви отпадъци“, под тяхна координация да се 

осъществяват различни дарителски кампании и дейности, водещи до ПОО. За някои 

общини е наложително да се повиши човешкия ресурс в дългосрочен план. Освен 

екологични, ще имат и икономически ползи от активни дейности по ПОО, тъй като 

съвременното управление и третиране на отпадъците изисква сериозни финансови 

ресурси и всеки тон предотвратени битови отпадъци е равностоен на спестени разходи 

от бюджета на общината за един тон третиране на битовите отпадъци. 

 Икономически и научни организации 

 За предотвратяване на образуването на отпадъци икономическите субекти, 

подпомагани от научните среди, могат да разработят продукти и производствени 

процеси, които са екологосъобразни и с ниски нива на отпадъци и да оптимизират 

съществуващи процеси и продукти. Предлаганите на пазара продукти трябва да бъдат с 

по-дълъг живот, да са лесни за поправяне и да са произведени и търгувани без изрлишни 

опаковки. Тоест икономическите субекти, подпомагани от научни организации, могат да 

предприемат мерки, с които се отказват от производството на неекологосъобразни 

продукти. Засега този отказ е по-скоро доброволен и продиктуван от маркетингови или 

други съображения, но той може да стане и задължителен при разработване и влизане в 

сила на съответни закони, наредби и стандарти, например за екодизайн на продуктите. 

 Неправителствени организации 

 Юридически лица с нестопанска цел, които подкрепят идеите за общество, 

стремящо се към нулеви отпадъци, могат да създадат платформи и доброволни мрежи за 

всички субекти, които имат желание да допринесат за реализация на тези политики, да 

осъществяват проекти за информационни и образователни кампании, както на 

национално, така и на местно ниво; да организират дарителски дейности, водещи до 

ПОО. 

 Домакинства 

 Всеки потребител може да ограничи купуването на стоки, които водят до 

образуване на много отпадъци и по този начин да принуди производителите да спрат или 
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поне да намалят производството на такива стоки, например стоки, които имат няколко 

опаковки. Домакинствата могат да удължат живота на редица продукти, които ползват в 

ежедневието си чрез ремонтирането им. На сегашния етап това означава потребителят 

да има такова съзнание, че дори да е готов да понесе ограничения в своите „удобства”, 

да вложи повече усилия и време за намаляване на отпадъците. Освен екологичните 

ползи, домакинствата могат да имат и икономически ползи чрез спестени разходи за нови 

продукти. 

 Европейски документи, адресиращи въпросите за 

предотвратяване на образуването на отпадъци (ПОО) 

Европейските стратегически документи от последните години променят 

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

целенасочено управление на отпадъците като фактор, увреждащ околната среда, към 

политика на предотвратяване на тяхното образуване и ефективното им използване като 

ресурси. Този подход цели прекъсване на връзката между икономическия растеж и 

генерирането на отпадъци, вредящи на околната среда и създаващи риск за човешкото 

здраве. Редица са политическите и законодателни актове, които адресират въпросите с 

ПОО и водят до намаляване количествата образувани отпадъци, например:  

 Намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за 

пазаруване  

Политиката на ЕС в тази област се въвеждат чрез Директива (ЕС) 2015/720 от 29 

април 2015 година по отношение на намаляване на потреблението на тънки пластмасови 

торбички за пазаруване. Директивата изисква държавите членки да предприемат 

необходимите мерки за постигане на трайно намаление в потреблението на тънки 

пластмасови торбички за пазаруване на своята територия, което води до предотвратяване 

на отпадъците. Мерките, предприети от държавите членки, включват един от следните 

елементи, или и двата заедно:   

a) приемане на мерки, които да гарантират, че нивото на годишното потребление 

не превишава съответно 90 тънки пластмасови торбички за пазаруване на човек до 31 

декември 2019 г. и 40 тънки пластмасови торбички за пазаруване на човек до 31 декември 

2025 г., или равностойни цели, изразени в тегло;  

b) приемане на инструменти, с които да се гарантира, че до 31 декември 2018 г. 

тънките пластмасови торбички за пазаруване ще престанат да се предлагат безплатно на 

мястото на продажба на стоките или продуктите, освен ако не се прилагат инструменти 

с равностойна ефективност.  

 Намаляване на потреблението на пластмасови продукти за еднократна 

употреба  

Директива (ЕС) 2019/904 от 5 юни 2019 година относно намаляването на 

въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, насърчава 

подходите на кръговата икономика, даващи приоритет на устойчивите и нетоксични 

продукти като се цели преди всичко да се намали количеството на образуваните 

пластмасови отпадъци и замърсяването на морската околна среда.  

Директивата поставя редица задължения за държавите членки, в т.ч:   

a) до 2026 г. да постигнат измеримо спрямо 2022 г. количествено намаление на 

потреблението на някои пластмасови продукти за еднократна употреба, в т.ч: чаши за 



48 
 

напитки и техните капаци и капачки; съдове за храна и др. До 3 юли 2021 г. държавите 

членки трябва да изготвят описание на всички мерки, приети от тях за изпълнение на 

това задължение и уведомяват Комисията за това описание и го оповестяват публично.  

b) считано от 3 юли 2021 г., държавите членки забраняват пускането на пазара на 

определени пластмасовите продукти за еднократна употреба и на продуктите, 

изработени от оксо-разградима пластмаса, в т.ч. клечки за уши, прибори за хранене, 

чинии, сламки, бъркалки за напитки, пръчици за балони и др.  

 Специфични ключови мерки, препоръчани на държавите членки, съгласно 

Директива(ЕС) 2018/851 от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО 

относно отпадъците  

a) да насърчават проектирането, производството и използването на продукти, 

които позволяват ефективно използване на ресурсите и които са трайни и могат да бъдат 

ремонтирани, повторно употребявани и актуализирани;  

b) да набележат продукти, съдържащи суровини с критично значение за ЕС, така 

че да се предотврати колкото е възможно превръщането на продукти, които съдържат 

такива суровини в отпадъци или да се рециклират. В тази връзка Комисията изготвя и 

актуализира списък на тези суровини (последният списък е от 2020 г.). Този списък, 

обаче, не изключва възможността държавите членки да предприемат мерки по 

отношение на други суровини, считани за важни за съответната национална икономика. 

Те следва също така да включват в плановете си за управление на отпадъците 

целесъобразни на национално равнище мерки относно предотвратяването, събирането, 

сортирането и оползотворяването на отпадъци, съдържащи значително количество от 

тези суровини. Мерките следва да бъдат включени в плановете за управление на 

отпадъците при първото им актуализиране след влизането в сила на Директивата (ЕС) 

2018/851 от 30 май 2018г.  

c) да насърчава повторната употреба на продукти и създаването на системи за 

популяризиране на дейностите по ремонт с цел повторна употреба, включително и по-

специално на електроуреди, текстил, мебели, опаковки, обувки и др.;  

d) да разработват и провеждат информационни кампании за повишаване на 

осведомеността относно предотвратяването на отпадъци;  

e) да се насърчава намаляването на образуването на отпадъци, които не са 

пригодни за подготовка за повторна употреба или рециклиране (като например сгурия и 

пепел от изгарянето на дърва и въглища за битово отопление).   

 Мониторинг и оценка на прилагането на мерките относно повторната 

употреба на отпадъците  

Директива(ЕС) 2018/851 от 30 май 2018 година за изменение на Директива 

2008/98/ЕО относно отпадъците изисква ЕК да приеме актове за изпълнение за 

определяне на показатели за измерване на общия напредък в прилагането на мерките за 

предотвратяване на отпадъци и да приеме акт за изпълнение за въвеждането на обща 

методика за докладване относно повторната употреба на продуктите. Това означава, че 

държавите членки следва да проектират и организират информационните си системи в 

областта на управление на отпадъците по начин, който да прилага общата методика за 

докладване.  
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На ниво ЕС се предвижда приемане на законодателство в изпълнение на 

промишлената стратегия на ЕС и плана за действие за кръговата икономика, което да 

доведе до намаляване образуването на отпадъци в държавите членки, като например 

относно:  

 Превръщане на устойчивите продукти в норма в ЕС. Очаква се ЕК да 

предложи законодателство в областта на политиката за устойчиви продукти, за да 

гарантира, че продуктите на пазара на ЕС са проектирани така, че да издържат по-дълго, 

по-лесни са за повторна употреба, ремонт и рециклиране и включват възможно най-

много рециклирани материали, а не първични суровини. Еднократната употреба ще бъде 

допълнително ограничена, преждевременното излизане от употреба ще бъде поставено 

под контрол, а унищожаването на непродадените дълготрайни стоки ще бъде забранено; 

  Повече права за потребителите. Потребителите да имат достъп до 

надеждна информация по въпроси като възможностите за ремонт и трайността на 

продуктите, за да могат да взимат устойчиви от екологична гледна точка решения и да 

могат да се възползват от истинско „право на ремонт“.  

 Директива (ЕС) 2018/851 от 30 май 2018 година за изменение на Директива 

2008/98/ЕО относно отпадъците предвижда до 31 декември 2024 г. ЕК да проучва 

данните за повторната употреба, предоставени от държавите членки в съответствие с 

член 37, параграф 3 от директивата, с цел да прецени дали могат да се приложат мерки 

за насърчаване на повторната употреба на продукти, включително определянето на 

количествени цели. ЕК трябва, също така, да проучи дали могат да бъдат въведени други 

мерки за предотвратяване на отпадъците, включително цели за намаляване на 

отпадъците. За тази цел ЕК ще представи на Европейския парламент и на Съвета доклад, 

придружен, ако е целесъобразно, от законодателно предложение. 

 Цели и мерки за предотвратяване образуването на отпадъци за 

периода 2021-2028 г. 

 По данни на НСИ средната норма на натрупване на отпадъците за страната е 408 

кг/жител/година, а за област Пловдив 469 кг/жител/година за 2020 г. Анализът на 

отпадъците в община Кричим показва, че през 2020 г. този показател е 426 кг/жител/ 

година, т.е. стойността на показателя в общината е близка до средните за областта и 

малко по-висока от средните за страната. Съгласно референтната норма на натрупване 

на отпадъците за генератори от 3 000 до 25 000 жители, определена с Методиката за 

определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци на МОСВ от 2019 г., 

препоръчителната средногодишна норма за човек от населението е 295,5 кг/ж/г, 

следователно нормата за община Кричим е над референтната стойност през 2020 г. Това 

означава, че Общинската администрация следва да предприеме действия за справяне с 

процесите на управление на отпадъците, както и да предприеме мерки за ограничаване 

на образуването им и да намали регистрирания ръст през последните години. 

 За подобряване на текущото състояние относно генерираните количества и в 

съответствие с йерархията за управление на отпадъците, един от основните приоритети 

на Програмата за управление на отпадъците на община Кричим е провеждане на 

целенасочена политика за предотвратяването на отпадъците, синтезиран в 

стратегическата цел на настоящата Програма за предотвратяване образуването на 

отпадъци. 
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 Стратегическа цел 

 „Намаляване  на  вредното  въздействие  на  отпадъците  чрез  

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване”. 

Оперативна цел  

„Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци”. 

Текущи индикатори 

Количество образувани битови отпадъци в тон за година – 3301,30 тона за 2020 

година; Норма на натрупване на битови отпадъци в община Кричим през 2020 г. – 426 

кг/жител/година. 

 Целеви индикатори 

 Количеството на депонираните битови отпадъци до 2028 г. да е намалено до 45 на 

сто или по-малко от общото количество образувани битови отпадъци (по тегло) 

 Мерки 

 Предвижда се целите да бъдат постигнати чрез конкретни мерки/дейности, които 

са представени в Плана за действие към настоящата програма. За всяка мярка са 

посочени срок за реализация, стойност и възможни източници на финансиране, очакван 

резултат от изпълнението на мярката, индикатори за проследяване на напредъка и 

изпълнението на мярката, отговорни институции (водеща и партньор/и). 

 Мерките са формулирани в резултат на прегледа на примерните мерки за 

предотвратяване образуването на отпадъци, съгласно Приложение № 4 към чл. 50, ал. 3, 

т. 2 на ЗУО, които са обособени в три групи: 

 мерки, които могат да засегнат рамковите условия, свързани с образуването 

на отпадъци; 

 мерки, които могат да засегнат фазата на проектиране, производство и 

разпространение и 

 мерки, които могат да засегнат фазата на потребление и употреба.  

 Анализът на приложимостта на примерните мерки показва, че относими към 

компетенциите на местните власти и подходящи за прилагане в община Кричим са 

посочените по-долу мерки. За всяка мярка са представени нейната същност, досегашно 

прилагане и планирани действия в настоящата програма по всяка мярка. 

 Мярка: Използване на мерки за планиране или други икономически 

инструменти за насърчаване на ефикасното използване на ресурсите 

Съдържанието на тази мярка може да се раздели на две групи дейности: 

• Разработване на общински програми за предотвратяване образуването на 

отпадъци - съгласно българското законодателство, кметът на общината разработва 

Програма за управление на отпадъците и Програма за предотвратяване образуването на 

отпадъци, която е част от нея. Кметовете на няколко общини, ако те са включени в 

регионално сдружение, могат да разработят и Програма за съответния регион. 

• Прилагане на икономически мерки 

Компостирането е най-практичният и удобен начин да се третират органичните 

отпадъци в райони с еднофамилни къщи. Компостирането, което е собствения начин на 

природата за рециклиране, представлява контролирано разграждане на органични 

материали като листа, клонки, окосена трева и растителни хранителни отпадъци.  
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Компостът е продукт за подобряване на почвата, който е резултат от правилното 

компостиране. Компостирането може да бъде по-лесно и по-евтино, отколкото 

поставянето на тези отпадъци в чували, или транспортирането им до претоварни станции 

или до контейнерите на централизираната система за събиране на отпадъци.  

Компостът също така подобрява почвата и отглежданите на нея растения. В селата 

обикновено има градини, ливади, дървета, храсти, или дори саксии за засаждане на 

растения и домашно приготвеният компост е много полезен. Всички органични отпадъци 

могат да се компостират. От всички „зелени“ отпадъци - отпадъци от дворове, като 

паднали листа, окосена трева, плевели и останки от градински растения, също и 

хранителни отпадъци, може да се получи отличен компост. Дървесните отпадъци от 

дворове могат да бъдат насечени и нарязани до размера на дърва за горене в печка или 

камина или да бъдат раздробени чрез шредер до дървесни стърготини или малки 

парченца. Когато се поставят около засадени растения или за настилка на пътеки, те 

накрая ще бъдат биоразградени и ще се превърнат в компост. Компостирането може да 

се практикува в повечето дворове в изработени в домашни условия или фабрично 

произведени съдове за компостиране или просто на открити купове (в някои населени 

места има изискване за затворени съдове). Фирми, училища и други предприятия може 

също лесно да компостират отпадъците си. Изработените в домашни условия съдове 

могат да бъдат направени от дървесни отпадъци, тел, снегозадържащи съоръжения или 

дори стари кофи за боклук (с дупки, пробити в страни и отдолу). Фабрично 

произведените съдове включват такива със система за обръщане, рамки, конусообразни 

и съдове с голям обем.  

В изготвените сценарии е включено населението, което прилага домашно 

компостиране. Броят на необходимите компостери е определен при допускане, че един 

компостер обслужва едно домакинство в съответния регион. Средното количество 

компостирани биотпадъци от един компостер е от 150 кг/г.  

С въвеждането на допълнителни плащания (екотакси, данъци, концесионни 

възнаграждения и пр.) за ползване на природни ресурси се цели намаляване на 

количеството на използваните ресурси в производството и по този начин и намаляване 

на количеството на отпадъците, които биха възникнали.  

Въпреки, че вече са разработвани и приети различни програми, както в областта 

на околната среда като цяло, така и специално в областта на управление на отпадъците, 

не са предвиждани конкретни взаимообвързани мерки за предотвратяване на отпадъците. 

Настоящата подпрограма е първата такава програма и в нея за първи път се 

предвиждат конкретни мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци в 

общината. Сама по себе си изготвената програма е мярка за планиране на ефективното 

използване на ресурсите.  

Въвеждането на „електронна община”, освен преките положителни ефекти за 

гражданите и бизнеса, има съществен принос към политиката за ПО и ефективно 

използване на ресурсите. Реализирането на мерки в това направление ще доведе до 

намаляване на употребата на офис хартия и консумативи, което е равнозначно на 

предотвратени тонове отпадъци в общината. Подобряването на обслужването на 

граждани в периода на програмата ще се фокусира и върху разширяване на предлаганите 

електронни услуги и тяхното популяризиране сред гражданите и фирмите. 
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Наред с това, общината може да насърчава екологосъобразно поведение на 

гражданите и юридическите лица, чрез подходящи икономически стимули. Например 

въвеждане на по - ниски ставки на годишния патентен данък по ЗМДТ за еднолични 

търговци и предприемачи, чиято дейност води до повторна употреба на дадени продукти 

(услуги за ремонт на дрехи, обувки, мебели, велосипеди, електрическо и електронно 

оборудване). 

Тъй като трудно може да се измери точният ефект на количественото и 

качественото предотвратяване на отпадъци, постигнато в резултат на прилагането 

на тази мярка, подходящ индикатор за нейния успех може да бъдат стойностни 

показатели като например, брой разработени програми за ПО, брой изпълнени мерки 

от общинската програма за ПО, брой и/или стойност на въведените допълнителни 

екоплащания или икономически стимули, брой семейства въвели компостиране на 

място. 

 Мярка: Използване на разяснителни кампании и предоставяне на 

информация, насочена към широката общественост като цяло или към 

специфични групи от потребители 

Тази мярка може условно да бъде разделена на информационни кампании и на 

мероприятия за обучение. Популяризирането на различни практически действия, водещи 

до предотвратяване на отпадъци, може да се извършва чрез съответни кампании в 

средствата за масова информация, рекламни брошури и пр. Целта на тези кампании е 

потребителят да е в състояние да взема информирано решение, относно предотвратяване 

на отпадъци при пазаруване или при извършване на ежедневните дейности в 

домакинството с оглед ПО и намаляване на тяхното количество.  

Съществуват много добри примери за проведени информационни кампании 

относно ПО от местните власти. Например, за намаляване на количеството отпадъчна 

хартия, образувано от разпространението на рекламни материали в това число и на 

безплатни вестници, в редица европейски страни съществува практика за поставяне на 

стикери „против нежелана поща” на разположение на всеки, който желае да участва. От 

друга страна растящото място на информационните и комуникационни технологии в 

дома отваря пътя за нови подходи, позволяващи „всички хартии” да бъдат избегнати, 

като се дава приоритет на електронния носител, независимо дали става въпрос за битови 

сметки или за друга информация, предоставена на хартиен носител. Организирането на 

обучение на преподаватели може да бъде засилено, като съвместно с Министерството на 

образованието и науката се намери и подходящ начин (например в часовете на класния 

ръководител) за включване на преподаването на придобитите знания в учебната 

програма.  

Основният резултат на тази мярка е повишаване на общественото съзнание. 

Специална целева група ще са децата и учениците в детските и учебни заведения, които 

много бързо се приобщават към „зелените” идеи. Информационните кампании ще се 

фокусират приоритетно към намаляването на образуването на отпадъци от опаковки от 

хартия, картон, стъкло и пластмаса и биоразградими отпадъци. Въпреки, че 

непосредствените резултати от тази мярка не могат да се измерят количествено, тя има 

много голямо значение за формиране на съзнание в потребителското общество, което се 

стреми да избягва образуването на отпадъци.  

Индикатори: Брой проведени информационни кампании и обучения.
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План за действие към Програма за предотвратяване на образуването на отпадъци

 

Мярка  Дейности  Бюджет 

(лв.) 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

текущи целеви Водеща Партньор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Използване на 

мерки за 

планиране или 

други икономически 

мерки за 

насърчаване на 

ефикасното 

използване на 

ресурсите  

1.1. Актуализиране 

при необходимост 

на Програма за 

управление на 

отпадъците 

 

15 000 Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО 

2022-2028 Одобрена от 

Общински 

съвет 

Програма за 

управление на 

отпадъците на 

общината 

Подготовка и 

съгласуване на 

1 брой 

Програма за 

управление на 

отпадъците с 

включени 

мерки за ПО 

Разработена и 

приета 1 брой 

Програма за 

управление на 

отпадъците с 

включени 

мерки за ПО  

Община Обществеността 

и всички 

заинтересовани 

страни 

1.2. Извършване на 

актуален 

Морфологичен 

анализ на смесените 

битови отпадъци 

към 2024 г. 

20 000 Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО, 

Общински 

бюджет, 

ПУДООС, 

ОПОС 2021-2027 

г. 

2023 Изготвен 1 

брой 

Морфлогичен 

анализ на 

смесените 

битови 

отпадъци към 

2023 г.  

 Изготвен 1 брой 

Морфлогичен 

анализ на 

смесените 

битови отпадъци 

към 2023 г. 

Община РСУО 

1.3. Сключване на 

договор с 

организация по 

оползотворяване и 

др. за въвеждане на 

система за разделно 

събиране на 

ненужни дрехи, 

текстил и обувки 

със специализирани 

контейнери 

 Организация по 

оползотворяване 

2022-2028 Функционира

ща система за 

разделно 

събиране на 

ненужни 

дрехи, текстил 

и обувки 

  Кмет 

Еколог 

Организация по 

оползотворяван

е 

1.4. Намаляване на 

отпадъците от 

хартия и други офис 

 Общински 

бюджет; 

Държавен 

2022-2028 Мерките за 

„електронно 

управление“ са 

Изпълнени 

проекти за 

електронно 

Предотвратени 

отадъци от офис 

хартия и 

Кмет  



54 
 

консумативи, чрез 

изпълнение на 

националните и 

секторни програмни 

документи за 

„електронно 

управление“ 

бюджет реализирани в 

пълен обхват  

управление съпътстващи 

консумативи, 

материали и 

услуги 

1.5. Изготвяне и 

прилагане на 

планове от 

общината за ПОО в 

общинските 

социални, здравни, 

образователни и 

други общински 

звена  

 Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО; 

Общински 

бюджет 

2022-2028 Предотвратени 

битови 

отпадъци от 

общински 

звена 

Брой 

общински 

звена и др. 

разработили 

планове / 

изпълнили 

мерки 

Всички 

общински звена 

и др. са 

разработили 

планове и прилаг 

мерки от тях 

Кмет Общински звена 

1.6. Оптимизиране 

на системата за 

сметосъбиране и 

сметоизвозване, в 

т.ч. разделно 

събиране на 

строителни 

отпадъци от 

домашни ремонти 

 Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО; 

Общински 

бюджет 

2022-2028 Намаляване на 

вредното 

въздействие на 

отпадъците 

Оптимизиране 

честотата на 

събиране и 

извозване на 

битовите 

отпадъци 

Чеднонана на 

събиране и 

извозване на 

битовите 

отпадъци 

Еколог  

2. Използване на 

разяснителни 

кампании и 

предоставяне на 

информация, 

насочена към 

широката 

общественост като 

цяло или към 

специфични групи от 

потребители 

2.1. Провеждане на 

кампании с 

организациите по 

оползотворяване за 

МРО за разясневане 

и представяне на 

информация за ПОО 

 Общински 

бюджет; 

Организации по 

оползотворяване 

2022-2028 Гражданите и 

фирмите са 

запознати с 

ползите от 

ПОО 

Брой 

реализирани 

дейности от 

годишния 

план за 

действие 

До 2028 г. 

проведени 

минимум 6 

информационни 

кампании 

Еколог Организациите 

по 

оползотворяван

е на МРО 

2.2. Информиране 

на населението за 

необходимостта от 

ППО  

  2022-2028 Общественост

та е 

информирана 

от 

предотвратява

Изготвяне на 

информация 

Публикуване на 

информация на 

интернет 

страницата на 

общината и в 

Еколог  
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не 

образуването 

на отпадъци 

месечния 

информационен 

бюлетин 

„Нашият град“ 
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V.2.1.1. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 

ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 

ОБРАЗУВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ 

ОТПАДЪЦИ 

 

 

 

 

 

 

Стратегическа цел 1: 

Намаляване на вредното 

въздействие на отпадъците 

чрез предотвратяване 

образуването им и 

насърчаване на повторното 

им използване 
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 Въведение 

Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., приета от Общото събрание на 

Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г., поставя цел за намаляване 

наполовина на хранителните отпадъци на глава от населението в световен мащаб при 

търговията на дребно и потребителите, както и за намаляване на загубите на храни по 

веригите на производство и доставки до 2030 г. Тези мерки следва да са насочени към 

предотвратяването и намаляването на хранителните отпадъци в първичното 

производство, преработването и промишленото производство, при търговията на дребно 

и разпространението по друг начин на храни, в ресторантите и заведенията за хранене, 

както и в домакинствата.  

Проучване на ЕК на данни от държавите членки на ЕС показва, че хранителните 

отпадъци в ЕС-28 възлизат на около 88 милиона тона11. Тази оценка е за 2012 г. и 

включва както годни за консумация храни, така и негодни за консумация части от 

храните. Това се равнява на 173 килограма хранителни отпадъци образувани на човек в 

ЕС. Общите количества храни, произведени в ЕС за 2011 г., възлизат на около 865 

кг/човек, което означава, че около 20% от общо произведените храни се превръщат в 

отпадъци.  

Предвид поставените цели на глобално ниво и значителното разхищение на храни 

в европейските страни, в Директива 2018/851 от 2018 г. за изменение на Рамковата 

директива за отпадъците от 2008 г., се призовава държавите от ЕС да намалят 

хранителните отпадъци на всеки етап от веригата на доставки на храни, да наблюдават 

нивата на хранителните отпадъци и да докладват за постигнатия напредък с цел 

постигане на целта за намаляване на хранителните отпадъци на територията на целия ЕС 

с 30 % до 2025 г. и с 50 % до 2030 г. Независимо, че посочените количествени цели не са 

задължителни, като се вземат предвид екологичните, социалните и икономическите 

ползи от предотвратяването на хранителните отпадъци, се изисква държавите членки да 

въведат в своите програми за предотвратяване на отпадъците конкретни мерки за 

предотвратяване на хранителните отпадъци, включително информационни и 

образователни кампании, които показват начините за предотвратяване на хранителните 

отпадъци. Освен това държавите членки трябва да измерват напредъка в намаляването 

на хранителните отпадъци. За предотвратяване на хранителните отпадъци държавите 

членки следва да предвидят стимули за събиране на непродадените хранителни продукти 

на всички етапи от веригата на доставка на храни, както и за тяхното безопасно 

преразпределяне, включително на благотворителни организации. С цел намаляване на 

хранителните отпадъци от особено значение е да се повиши информираността на 

потребителите относно значението на датата на трайност („годно до“ и „най-добър до“). 

С цел измерване на напредъка по намаляване на хранителните отпадъци и 

улесняване обмена на добри практики в рамките на Съюза (както между държавите 

членки, така и между стопанските субекти в областта на храните), ЕК установи обща 

методика за такова измерване (делегирано Решение (ЕС) 2019/1597 на Комисията от 2019 

г. за установяване на обща методика и минимални изисквания за качество за еднаквото 

измерване на количествата хранителни отпадъци), както и формат за докладване на 

данни за хранителните отпадъци и за представяне на доклада за проверка на качеството 

(Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2000 на Комисията от 2019 г. за установяване на 

формат за докладване на данни за хранителните отпадъци и за представяне на доклада за 
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проверка на качеството в съответствие с Директива 2008/98/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета). Въз основа на тази методика докладването на данните за 

равнищата на хранителните отпадъци трябва да се осъществява от всяка държава членка 

на годишна основа.  

ЕК има задача до края на 2023 г. да проучва данните за разхищаването на храни, 

предоставяни от държавите членки в съответствие с приетата единна методика, с цел да 

прецени дали е удачно да се определи цел за намаляване на хранителните отпадъци, 

която да бъде постигната до 2030 г. и се очаква ЕК да предостави на Европейския 

парламент и на Съвета доклад, придружен, ако е целесъобразно, от законодателно 

предложение. 

 Ситуация в България 

Политиката на страната по отношение на хранителните отпадъци е отразена в 

следните стратегически и нормативни документи:  

 Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. , който включва 

мерки както за третиране на хранителни отпадъци, така и мерки за предотвратяване на 

тяхното образуване, напр. мярка към общинските администрации за включване в 

общинските програми по управление на отпадъците на конкретни мерки за 

предотвратяване на образуването на отпадъци (в т.ч. и хранителни отпадъци); 

 Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г., който предвижда 

мерки, насочени към намаляване на депонираните биоразградими, в т.ч. хранителни 

отпадъци и конкретно за предотвратяване образуването на хранителни отпадъци, като 

например домашното компостиране; 

 Закон за храните. Глава четвърта “Хранително банкиране“ от закона определя 

дейностите по хранителното банкиране, изискванията към производители и търговци на 

храни към начина на маркиране на храни, предназначени за даряване, както и изисквания 

за наличие на система за отчетност на операторите на хранителни банки.  

Законът за управление на отпадъците не включва определение за „хранителни 

отпадъци“, а хранителните отпадъци са включени в определението за „биоотпадъци“. 

Съгласно това определение хранителните отпадъци обхващат: „хранителни и кухненски 

отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и 

търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-

вкусовата промишленост.“  

Директива ЕС 2018/851 дава следното определение: „хранителни отпадъци“ са 

всички храни, които са се превърнали в отпадъци“ и препраща към определението за 

„храни“ в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета:  

„По смисъла на настоящия регламент „храни“ (или „хранителни продукти“) 

означава всяко вещество или продукт, независимо дали е преработен или не, частично 

преработен или непреработен, който е предназначен за или основателно се очаква да 

бъде приеман от хора. Понятието „храни“ включва напитки, дъвки и всякакви вещества, 

включително вода, които са умишлено вложени в храните по време на тяхното 

производство, приготовление или обработка. То включва водата след точката на 

съответствие, съгласно определението в член 6 от Директива 98/83/ЕО и без да се засягат 

изискванията на Директиви 80/778/ЕИО и 98/83/ЕО. Понятието „храни“ не включва:  

а) фуражи;  
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б) живи животни, освен ако не са подготвени за пускане на пазара за консумация 

от човека; 

в) растения преди прибиране на реколтата; 

г) медицински продукти по смисъла на Директиви 65/65/ЕИО (21) и 92/73/ЕИО 

(22) на Съвета; 

д) козметични средства по смисъла на Директива 76/768/ЕИО на Съвета (23); 

е) тютюн и тютюневи изделия по смисъла на Директива 89/622/ЕИО на Съвета 

(24); 

ж) наркотични или психотропни вещества по смисъла на Единната конвенция на 

Обединените нации за наркотичните вещества от 1961 г. и Конвенцията на Обединените 

нации за психотропните вещества от 1971 г.; 

з) остатъчни вещества и замърсители.“  

Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗУО привежда в съответствие 

определението за хранителни отпадъци в съответствие с Директива 2018/851. 

В България (както и в останалите държави членки) все още не са налични 

прецизни данни относно генерирането на хранителни отпадъци по сектори, съгласно 

общоевропейската методика, приета през 2019 г. Въпреки това на основата на данни от 

ИАОС и предвид Наредба № 2 за класификация на отпадъците са направени оценки за 

количествата на хранителните отпадъци в страната. 

Общото количество на хранителните отпадъци в страната през 2018 г. възлиза на 

близо 500 хил. тона, от които близо 57% са хранителните отпадъци с битов характер.  

Следва да се отбележи, че в количествата на последните не са включени 

потенциалните количества на хранителни отпадъци, които може да се предположи се 

съдържат в „ситна фракция<4см“ (която се отчита в Националната методология за 

морфологичен анализ на битовите отпадъци). 

Домакинствата са основният източник на образуване на хранителни отпадъци и в 

страната и в ЕС, следвани от сектора на преработка и производство на храни. Ето защо 

намаляването на количествата хранителни отпадъци е необходимо по всички източници 

на образуване и най-вече хранителните отпадъци с битов характер и от преработка и 

производство на храни.  

 Цели и мерки за предотвратяване образуването на хранителни 

отпадъци за периода 2021-2028 г. 

 Стратегическа цел 

 „Намаляване  на  вредното  въздействие  на  отпадъците  чрез  

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване”. 

Оперативна цел  

„Намаляване на количеството на образуваните хранителни отпадъци”. 

 Целеви индикатори 

 Намаляване на хранителните отпадъци с 30% до 2025 г. и с 50% до 2030 г. 

 Мерки 

Предвижда се целите да бъдат постигнати чрез конкретни мерки / дейности, които 

са представени в Плана за действие към настоящата програма. За всяка мярка са 
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посочени срок за реализация, стойност и възможни източници на финансиране, очакван 

резултат от изпълнението на мярката, индикатори за проследяване на напредъка и 

изпълнението на мярката, отговорни институции (водеща и партньор/и).  

Основните действия/мерки са формулирани в резултат на прегледа на препоръки, 

насоки, законодателни актове на европейско ниво, на основата на преглед на добри 

практики в разглежданата област, а така също и на ситуацията в страната. 

Понастоящем в България няма внедрена методика за измерване на хранителните 

отпадъци с произход, различен от домакинствата. Също така на национално ниво няма 

действаща стратегическа рамка по отношение предотвратяване образуването на 

хранителните отпадъци със съответните мерки и действия, които да обхванат всички 

етапи на хранителната верига – първично производство, преработката на храни, 

търговията на едро и дребно, общественото хранене и домакинствата.  

Основните предизвикателства, с които държавата трябва да се справи, за да 

осигури цялостна политика по предотвратяване образуването на хранителни отпадъци, 

могат да се идентифицират по следния начин: 

 събиране на информация за количествата образувани хранителни 

отпадъци от бита;  

 подобряване на между-секторното сътрудничество във връзка с 

прилагането на новото законодателство в областта;  

 идентифициране на заинтересованите страни на всички етапи от 

хранителната верига;  

 разработване от МЗХГ и приемане на Национална програма за 

предотвратяване и намаляване на загубата на храни;  

 повишаване информираността на населението за предприетите от 

държавата мерки;  

 изготвяне на методологически наръчници и информационни материали 

за предотвратяване образуването на отпадъци с цел повишаване на обществената 

ангажираност;  

 осигуряване на необходимото финансиране за изпълнението на 

посочените в подпрограмата мерки.  

В Подпрограмата за предотвратяване образуването на хранителните отпадъци са 

предвидени основно меки мерки. В преобладаващата си част те имат информационно-

образователен и административно-регулаторен характер. Мерките са насочени към 

различни целеви групи, в т.ч. общински звена, публични институции и домакинства.  

Изпълнението на мерките ще допринесе за: 

- подобряване на качеството на информацията и проследяването по отношение на 

количествата образувани, повторно използвани, рециклирани и оползотворени 

хранителни отпадъци; 

- повишаване на осведомеността на обществото за проблема със загуба и 

разхищението на храни; 

- повишаване на информираността по отношение предотвратяване образуването 

на хранителни отпадъци; 

- стимулиране на даряването на храни.
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План за действие към Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци

 

Мярка  Дейности  Бюджет 

(лв.) 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

текущи целеви Водеща Партньор 

1. Използване на 

мерки за 

планиране или 

други икономически 

мерки за 

насърчаване на 

ефикасното 

използване на 

ресурсите  

1.1. Изготвяне и 

прилагане на 

планове от 

общината за ПО на 

хранителни 

отпадъци в 

общински социални, 

здравни, 

образователни и 

други общински 

звена и 

предприятия, 

общински пазари и 

др. където се 

образуват 

хранителни 

отпадъци 

 

 Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО 

Общински 

бюджет 

2022-2028 Предотвратени 

хранителни 

отпадъци от 

общински 

социални, 

здравни, 

образователни 

и други 

общински 

звена и 

предприятия, 

общински 

пазари и др. 

където се 

образуват 

хранителни 

отпадъци 

Брой общински 

звена и др. 

разработени 

планове / 

изпълнили 

мерки 

Всички общински 

звена и др. са 

разработили 

планове и 

прилагат мерки 

от тях 

Кмет Общински звена 

и др. 

2. Използване на 

разяснителни 

кампании и 

предоставяне на 

информация, 

насочена към 

широката 

общественост като 

цяло или към 

специфични групи от 

потребители 

2.1. Информиране 

на населението за 

необходимостта от 

намаляване на 

хранителните 

отпадъци и 

необходимост от 

разделно събиране 

при функционираща 

система 

  2022-2028 Общественост

та е 

информирана 

за ползите от 

намаляване на 

хранителните 

отпадъци и 

разделното им 

събиране 

Изготвяне на 

информация 

Публикуване на 

интернет 

страницата на 

общината на 

информация 

Еколог  
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V.2.2. ПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И 

ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ 
 

 

 

 

 

 

 

Стратегическа цел 2: 

Увеличаване на 

количествата на 

рециклираните и 

оползотворени отпадъци 
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 Въведение 

Увеличаването на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци води до 

минимизиране на количествата на рециклируемите отпадъци в общия поток на 

отпадъците, постъпващи на депо.  

Формулирането на количествени цели за рециклиране и оползотворяване, 

засягащи определени приоритетни потоци отпадъци е практическа мярка за налагане на 

рециклирането/оползотворяването.  

Въвеждането на разделно събиране, при източника на генериране на отпадъци, ще 

доведе до увеличаване количествата на събираните фракции. Прилагането на схеми за 

разделно събиране от една страна ще бъде организирано на база на принципа 

„отговорност на производителите”, като задължение на производителите и вносителите 

на стоки, след крайната употреба, на които се образуват масово разпространени 

отпадъци, и плащащи продуктови такси на фирми по оползотворяване. От друга страна 

стои като задължение на общините да организират системи за разделно събиране на 

отпадъците. 

Приоритет ще има въвеждането на схеми за разделно събиране и рециклиране за 

следните групи отпадъци: 

 отпадъци от опаковки и други битови отпадъци, подходящи за 

рециклиране (отпадъци от хартии и картони, пластмаси, метали и др.); 

 неизползвани дрехи, текстил и обувки; 

 отпадъци от офиси, административни сгради и учреждения; 

 биоразградими отпадъци от домакинствата, заведенията за обществено 

хранене и от поддръжка на обществени зелени площи; 

 едрогабаритни отпадъци; 

 отпадъци от строителство и разрушаване на сгради; 

 негодни за употреба автомобилни гуми; 

 излезли от употреба моторни превозни средства; 

 масово разпространени опасни отпадъци, като отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори, луминесцентни 

лампи и др. 

Целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО, определени в НПУО 2014-2020 г. предвиждаха 

до 1 януари 2020 г. най-малко 50 на сто от общото тегло на отпадъците от хартия и 

картон, метал, пластмаса и стъкло да бъде включено в подготовка за повторна употреба 

и рециклиране на отпадъчни материали. Целта се оказа амбициозна и малко общини 

успяха да я достигнат в рамките на програмния период. Новата европейска цел за 

пластмасовите отпадъци е минимум 50% от количеството на отпадъчните пластмасови 

опаковки да се рециклира до 2025 г. 

Общите количества на отпадъците от хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло и 

съответните цели за рециклиране са изчислени поотделно за всеки регион за управление 

на отпадъците и общо за страната. 

Целите за рециклиране на битовите отпадъци, които страната ни си е поставила 

да постигне поетапно до 2035 г., са както следва:  

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

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

  до 1 януари 2030 - най-малко 60 на сто от общото им тегло; 
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  до 1 януари 2035 - най-малко 65 на сто от общото им тегло  

Целите се изпълняват от общините в РСУО, в съответствие с решението, взето от 

Общото събрание на съответната регионална система.   

Важна предпоставка за постигане на целите за намаляване количествата на 

депонираните отпадъци и увеличаване на количествата на рециклираните и 

оползотворени отпадъци са и част от действията, предприети през последните години в 

това направление, а именно:  

 ясно определената отговорност на общините за управление на битовите 

отпадъци, включително поставените цели за рециклиране; 

 определянето на задължителни количествени цели за подготовка за 

повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко 

хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло; 

 въведеното законово изискване към административните, стопанските, 

образователните, търговските и други подобни обекти, които генерират битови 

отпадъци, да събират разделно отпадъците от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал 

и да сключват договори за предаването им на оторизирани за такава дейност фирми и 

организации; 

 въвеждането на икономически инструменти, стимулиращи общините да 

подобрят показателите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци 

(отчисления за депониране на всеки тон битови отпадъци), като тези от тях, които 

изпълнят посочените цели за рециклиране на битовите отпадъци се освобождават от 50% 

от дължимите отчисления за депониране; 

 друг икономически стимул по отношение на осигуряване от общините на 

площадки за предаване на разделно събрани отпадъци от гражданите и фирми е 

освобождаването на общините от допълнително заплащане с 15% завишение на 

дължимите отчисления за депониране, за общини, които не изпълнят задължението си за 

осигуряване на посочената инфраструктура; 

 нормативно осигурената възможност общините да използват натрупаните 

суми от заплатените от тях отчисления за депониране за финансиране на инвестиционни 

разходи за рециклиране и друго оползотворяване на битовите отпадъци; 

 вече функционират инсталации за отделяне на полезните компоненти от 

битовите отпадъци като резултат от изграждането им посредством публично-частно 

партньорство между организациите по оползотворяване за отпадъци от опаковки, както 

и финансово подпомагане чрез ПУДООС, на някои от тях; 

 Разработени, одобрени и финансирани проекти по ОПОС в рамките на 

последните два програмни периода. С реализацията на проектите за регионални системи 

по ОПОС 2007-2013 г. са изградени и 11 сепариращи, 18 инсталации за компостиране на 

зелени отпадъци и 1 инсталация за анаеробно разграждане на хранителни отпадъци. По 

ОПОС 2014-2020 г. са подписани договори и в процес на изграждане са 35 инсталации 

за компостиране на зелени отпадъци и 3 броя анаеробни инсталации. След тяхното 

изграждане и въвеждане в експлоатация в страната ще функционират 53 инсталации за 

компостиране за зелени отпадъци и 4 инсталации за анаеробно разграждане; 

 Над 6 млн. жители на страната са обхванати от системите за разделно 

събиране на отпадъците от опаковки от хартия и метал, пластмаса и стъкло. Това е важна 

предпоставка за изпълнение не само на националните цели за рециклиране и 
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оползотворяване на отпадъците от опаковки, но е принос за изпълнение на общинските 

и националните цели по настоящата програма за рециклиране на поне 50% от битовите 

отпадъци до 2020 г. Към настоящия момент в системите за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки са обхванати 207 общини; 

 Проведени са обучителни програми за общините за запознаването им с 

нормативната уредба относно изискванията за рециклиране на битовите отпадъци и 

представяне на добри общински практики и препоръки в тази област.  

 

 Цели и мерки за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци за периода 2021-2028 г. 

 Стратегическа цел 

 „Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци”. 

Оперативна цел  

„Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, 

транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците”. 

 Текущи индикатори 

 2018 г. – минимум 25% от общото тегло на отпадъците от хартия и картон, метали, 

пластмаса и стъкло са подготвени за повторна употреба и рециклиране.  

 Целеви индикатори 

 2028 г. – минимум 58% от общото тегло на отпадъците от хартия и картон, метали, 

пластмаса и стъкло са подготвени за повторна употреба и рециклиране. 

 

 Изпълнението на целите за рециклиране ще бъде осъществено чрез: 

 Количества, събрани от системите за разделно събиране с контейнери, 

поставени от организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки и общините; 

 Количества разделно събрани отпадъци от пунктове за вторични суровини и 

търговски обекти; 

 Отпадъци, отделени в регионалната инсталация за сепариране на смесени 

битови отпадъци. 

Въвеждане на система за разделно събиране и събрани от системите за разделно 

събиране с контейнери за един жител средно за година към 2027 г. е съобразено с новите 

европейски цели, заложени в Рамковата директива за отпадъците.  

Съобразно нормативната уредба всяка община може да достигне целта 

самостоятелно или заедно с други общини, в зависимост от решението на Общото 

събрание на съответното РСУО и наличната инфраструктура за третиране на отпадъците 

в общината и региона. Системите за разделно събиране и рециклиране на отпадъците от 

опаковки от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло, НУБА и ИУЕЕО, които се 

осъществяват и финансират основно от организациите по оползотворяване, чрез схемите 

за „разширена отговорност на производителя” се отчитат и допринасят в голяма степен 

за постигане от общините на целите за рециклиране на битовите отпадъци.  

Община Кричим ще предприеме допълнителни действия в следните направления: 
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 Разширяване и оптимизиране на системата за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки и редовно спазване графика за извозването им при строг контрол на разделно 

събрания отпадъци;  

 Предоставяне на информация за количествата разделно събрани и предадени 

за рециклиране битови отпадъци от всички юридически лица на територията на 

общината; 

 Мерки, свързани с осъществяване на контрол за изпълнение на изискванията 

за разделно събиране и предаване на рециклируеми битови отпадъци; 

 Въвеждане на стимули за гражданите и юридическите лица за активно участие 

в организираните от общината системи за разделно събиране на отпадъците. 

Пряко отношение към постигане на оперативната цел на настоящата програма 

имат и мерките от други програми, свързани например с: 

 Осъществяване на информационни кампании за ползите от разделното 

събиране на отпадъци; 

 След въвеждане на методиката на национално ниво и влизане в сила на 

националните нормативни изисквания за определяне на ТБО, където е възможно 

определянето и да е пряко свързано с количествата изхвърлени отпадъци; 

 Внедряване на електронна информационна система за управление на 

отпадъците в общината, чрез която ще се събират данни за отпадъците, вкл. модул за 

разделно събраните и предадени за рециклиране, за проследяване на степента на 

постигане на целите и вземане на съответните управленски решения; 

 Обучителни програми за поддържане и подобряване капацитета на 

администрацията и контролиращите служители на общината;  

 Общи събрания на РСУО, обвързани с вземане на решения за подхода за 

изпълнение на целите на общините в РСУО и решения по други въпроси. 

 

 Мерки 

В Програмата за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци са предвидени мерки, които условно могат да бъдат 

класифицирани като инвестиционни мерки и неинвестиционни (меки) мерки.  

Инвестиционните мерки са насочени основно към реализация на проекти за 

изграждане на инфраструктура за предварително третиране на битови отпадъци, 

създаване на центрове за подготовка за повторна употреба и др.  

„Меките” мерки са насочени към осъществяването на различни тематични 

проверки, провеждане на информационни и разяснителни кампании и обучения, 

различни нормативни промени и др.  

Предвижда се целите да бъдат постигнати чрез конкретни мерки / дейности, които 

са представени в Плана за действие към настоящата програма. За всяка мярка са 

посочени срок за реализация, стойност и възможни източници на финансиране, очакван 

резултат от изпълнението на мярката, индикатори за проследяване на напредъка и 

изпълнението на мярката, отговорни институции (водеща и партньор/и). 
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План за действие към Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци

 

Мярка  Дейности  Бюджет 

(лв.) 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

текущи целеви Водеща Партньор 

 

 

 

 

 

1. Прилагане на 

Стратегията и плана 

за действие за преход 

към кръгова 

икономика на 

Република България 

за периода 2021-2028 

г. и достигане на 

целите за подготовка 

за повторна употреба 

и за рециклиране на 

битовите отпадъци 

от хартия, метали, 

пластмаса и стъкло   

1.1. Разширяване и 

оптимизиране на 

системата за 

разделно събиране 

на отпадъци 

 Организация по 

оползотворяване 

на отпадъци от 

опаковки (ООп) 

2021-2028 Разширена и 

оптимизирана 

систима за 

разделно 

събиране на 

отпадъци 

Брой жители 

обхванати в 

системата за 

разделно 

събиране на 

отпадъци 

Брой жители 

обхванати в 

системата за 

разделно 

събиране на 

отпадъци 

Кмет Организация по 

оползотворяване 

1.2. Прилагане на 

финансови стимули 

към граждани 

прилагащи разделно 

събиране и 

предаващи за 

рециклиране битови 

отпадъци 

  2022-2028 Осигурен 

данъчен 

стимул за 

домакинствата 

Промени в 

размера на 

такса „Битови 

отпадъци“ към 

Наредбата за 

реда за 

определяне и 

събиране на 

местните 

такси 

Брой 

домакинства 

получили 

данъчен стимул 

за такса „Битови 

отпадъци“ за 

разделно 

събиране на 

отпадъци 

Общински 

съвет 

Община 

1.3. Прилагане на 

изискванията на 

ЗМДТ относно 

формиране на такса 

битови отпадъци 

при новите бази за 

отледните услуги в 

рамките на план-

сметката на 

общината 

  2022 Приложен е 

принципа 

„Замърситеят 

плаща“ по 

отношение 

определяне 

размера на 

такса битови 

отпадъци 

Промени в 

размера на 

такса „Битови 

отпадъци“ 

към 

Наредбата за 

реда за 

определяне и 

събиране на 

местните 

такси 

Промени в 

размера на 

такса „Битови 

отпадъци“ към 

Наредбата за 

реда за 

определяне и 

събиране на 

местните 

такси 

Кмет 

Общински 

съвет 

Организация по 

оползотворяване 

1.4. Въвеждане на 

разделно събиране 

на хартиени, 

 Организация по 

оползотворяване 

на отпадъци от 

2022-2028 Разширена 

система за 

разделно 

Брой 

администрати

вни, 

Брой 

административн

и, държавни и 

Организац

ия по 

оползотво

Администрации 



68 
 

картонени, 

найлонови и 

пластмасови 

отпадъци в 

административни, 

държавни и 

обществени сгради 

опаковки (ООп) събиране на 

отпадъци от 

опаковки 

държавни и 

обществени 

сгради, 

обхванати в 

системата за 

разделно 

събиране на 

отпадъци  

обществени 

сгради, 

обхванати в 

системата за 

разделно 

събиране на 

отпадъци  

ряване на 

отпадъци 

от 

опаковки 

1.5. Тематични 

проверки за 

изпълнение на 

изискванията за 

разделно събиране и 

изхвърляне на 

отпадъците в 

организираната от 

общината система 

за разделно 

събиране на 

отпадъците 

  ежегодно Осъществен 

контрол 

Брой 

извършени 

тематични 

проверки 

Брой извършени 

тематични 

проверки 

Еколог Община 

1.6. Ежегодно 

събиране и 

обработка на 

информация от ООп 

(фирми и др. 

юридически лица) 

за количествата и 

видовете разделно 

събрани и 

предадени за 

рециклиране 

отпадъци 

  ежегодно Общината да 

разполага с 

информация за 

количествата 

разделно 

събрани 

отпадъци на 

нейната 

територия 

Количества 

разделно 

събрани 

отпадъци в 

кг/тон 

Количества 

разделно 

събрани 

отпадъци в 

кг/тон 

Еколог Организация по 

оползотворяване 

на отпадъци от 

опаковки 

1.7. Подновяване и 

сключване на нови 

договори за 

Системи за 

събиране на масово 

разпространени 

  2022-2028 Общината 

разполага с 

допълнителни 

възможности 

за разделно 

събиране и 

Сключени 

договори с 

лицензирани 

фирми или 

организации 

по 

Количества 

събрани 

разделно масово 

разпространени 

отпадъци 

Кмет 

Еколог 
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отпадъци от 

домакинствата 

отчитане на 

рециклируеми 

отпадъци 

оползотворява

не 

1.8. Организиране 

на информационни 

кампании за ползите 

от разделно 

събиране на 

рециклируемите 

отпадъци 

 Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО 

Общински 

бюджет; 

Организации по 

оползотворяване 

Постоянен 

до 2028 г. 

Гражданте и 

фирмите са 

запознати с 

ползите от 

разделното 

събиране 

Брой 

реализирани 

дейности от 

годишния 

план за 

действие 

Проведени 

минимум 5 

информационни 

кампании 

Община  

1.9. Контрол и 

санкции, заложени в 

общинските 

наредби при 

смесването на 

отпадъци и 

изхвърляне на 

рециклируеми и 

оползотворими 

отпадъци в 

контейнерите за 

битови отпадъци 

  Постоянен 

до 2028 г. 

Намаляване на 

количеството 

на 

рециклируеми

те отпадъци в 

смесения 

битов отпадък 

Брой 

наложени 

санкции за 

нерегламенти

рано 

изхвърляне на 

отпадъци 

Брой наложени 

санкции за 

нерегламентира

но изхвърляне 

на отпадъци 

Еколог  

1.10. Провеждане на 

кампании за 

разделно събиране 

на отпадъци от 

стара хартия и 

други материали 

(например в края и в 

началото на 

учебната година)  

 Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Ежегодно до 

2028 г. 

Общината 

провежда 

ежегодни 

информационн

и кампании за 

разделно 

събиране на 

стара хартия и 

други 

отпадъци 

Брой 

проведени 

ежегодни 

кампании за 

разделно 

събиране на 

стара хартия и 

други 

отпадъци 

Допълнителни 

количества 

разделно 

събрани 

отпадъци 

Еколог Организация по 

оползотворяване 

на отпадъци от 

опаковки 

1.11. Осъществяване 

на ежегодни 

регулярни обучения 

на служителите 

относно 

 Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО 

Общински 

бюджет 

Ежегодно до 

2028 г. 

Служителите 

са обучени 

относно 

осъществявана

та от тях 

Брой 

проведени 

обучения; 

брой обучени 

служители 

Брой проведени 

обучения; брой 

обучени 

служители 

Еколог  
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осъществяваната от 

тях контролна 

дейност 

контролна 

дейност 

1.12. Контрол за 

изпълнение на 

изискванията на 

общинската наредба 

за управление на 

отпадъците относно 

разделното 

събиране и 

подготовката за 

повторна употреба 

на битовите 

отпадъци 

  Ежегодно до 

2028 г. 

Извършена 

контролна 

дейност по 

управление на 

отпадъците 

Брой 

проверки, 

извършени от 

общинските 

контролни 

органи; брой 

наложени 

глоби  

Брой проверки, 

извършени от 

общинските 

контролни 

органи; брой 

наложени глоби 

Еколог  

 1.13. Изграждане на 

инсталация за 

предварително 

третиране/ 

сепариране на 

битовите отпадъци, 

съпътстваща 

инфраструктура, 

оборудване, работно 

проектиране, 

авторски и 

строителен надзор 

7 000 000 

или 

изготвени 

АРП, 

ПИП и 

КСС 

Програма за 

околна среда 

2021-2027 г.; 

ПУДООС; 

Общински 

бюджет; 

Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО; 

Частни 

инвестиции 

2022-2028 Изпълнени 

изискванията 

на чл. 19, ал. 3, 

т. 4 от ЗУО 

Решение на 

Обс; Договор 

за 

разработване 

на работен 

проект; 

Подготовка на 

проектно 

предложение  

Изградена 

инсталация за 

предварително 

третиране/ 

сепариране на 

битовите 

отпадъци 

Кмет 

Общински 

съвет 

Еколог 

Юридически 

лица със 

стопанска цел – 

рециклиращи 

предприятия 

(частни 

инвеститори) 

2. Използване на 

разяснителни 

кампании и 

предоставяне на 

информация, 

насочена към 

широката 

общественост  

2.1. Информиране 

на населението за 

реда, начина и 

ползите от разделно 

събиране на 

отпадъците 

  2022-2028 Общественост

та е 

информирана 

за реда, 

начина и 

ползите от 

разделно 

събиране и 

оползотворява

не на битовите 

отпадъци 

Изготвяне на 

информация 

Публикуване на 

интернет 

страницата на 

общината на 

информация 

Еколог  
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V.2.3. ПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ 

РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ 
 

 

 

 

 

 

Стратегическа цел 2: 

Увеличаване на 

количествата на 

рециклираните и 

оползотворени отпадъци 
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Въведение 

Строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради се характеризират 

с висок потенциал за рециклиране и повторна употреба, като някои от техните 

компоненти имат висока ресурсна стойност. Правилното управление на строителните 

отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради допринася за постигането на 

устойчивост и подобряване качеството на живот. Поради тази причина отпадъците от 

строителство и разрушаване са определени като ключов аспект в пакета за кръгова 

икономика, представен от ЕК през 2015 г.  

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

оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване 

следва да се увеличи най-малко до 70% от общото им тегло, като се изключват 

незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в естествено състояние.  

Целите не са променени с приетата Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския 

парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО 

относно отпадъците.  

В националното законодателство заложената крайна цел за рециклиране и друго 

оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване до 

1 януари 2020 г. от най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците също не е 

променяна и се запазва и за периода на НПУО 2021-2028 г.  

Важна предпоставка за постигане на целите са част от действията, предприети за 

постигане на тези цели до момента, а именно: одобрените нормативни разпоредби в ЗУО 

и в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали от 2017 г.  

В тях са разграничени ясно отговорностите на общинските, регионалните и 

централните институции, като са поставени следните ключови изисквания:  

 Възложителят на инвестиционен проект е отговорен за изпълнението на 

целите за рециклиране на строителните отпадъци; 

 Възложителят е длъжен да разработи План за управление на строителните 

отпадъци като задължителна част от строителната документация за инвестиционния 

проект за издаване на разрешение за строеж и се одобрява заедно с целия проект. 

Изпълнението на Плана за управление на строителните отпадъци осигурява 

проследимост на количествата на отпадъците от момента на тяхното образуване до 

предаването им за оползотворяване или крайно обезвреждане. Въвеждането на този 

механизъм улеснява осъществяването на контрол от страна на компетентните органи за 

изпълнение на изискванията на наредбата, както превантивно – на етап издаване на 

разрешение за строеж, така и последващо – при контрол на изпълнението на 

строителните дейности и в процедурата на въвеждане в експлоатация на обекта; 

 Възложителите на инвестиционни проекти, финансирани с публични 

средства, са отговорни за влагане в строежите на определен процент материали от 

рециклирани строителни отпадъци или материално оползотворяване в обратни насипи; 

  Възложителите на СМР и/или премахването на строежи извън 

предходната точка осигуряват селективното разделяне и материално оползотворяване на 

определени видове отпадъци в минимални количества.  
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 С Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г., обнародване в ДВ. Бр. 98 

от 8 декември 2017 г. 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. С 

Наредбата се насърчава рициклирането и оползотворяването на СО за постигане на 

целите по чл. 32 от ЗУО. 

Разпоредбата на чл. 6 от Наредбата забранява нерегламентираното изхвърляне, 

изгоряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т.ч. 

изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или разделно събиране 

на отпадъци от опаковки. 

Анализите на строителните отпадъци и на инфраструктурата за строителните 

отпадъци ни показват, че община Кричим депонира генерираните строителни отпадъци, 

както от общинските дейности, така и на населението на площадка в с. Първенец, обл. 

Пловдив, която представлява инсталация за третиране на строителни материали.  

Въпреки това основен проблем, както в преобладаващата част от общините е 

неконтролираното изхвърляне на строителни отпадъци от гражданите и фирмите, което 

води до формирането на нерегламентирани сметища. Често населението неконтролирано 

изхлърля строителни отпадъци на незаконни сметища главно на входовете и изходите на 

населеното място, както и замърсява зелените площи в самото населено място. За 

строителните отпадъци, от обичайните ремонти на жилищата, няма форма, по която да 

бъдат контролирани.  

Друг проблем е изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за битови 

отпадъци, което води до тяхното повреждане.  

На територията на общината няма инсталация за рециклиране на строителни 

отпадъци, поради което е необходимо Общината да направи проучване за възможностите 

за рециклиране на строителните отпадъци в териториално близки райони или изграждане 

на собствена инсталация, както и за оползотворяване на строителни отпадъци в обратни 

насипи, рекултивация на нарушени терени и стари депа и други подобни и информиране 

на гражданите и организациите, чрез публикации на интернет страницата си. 

 

Цели и мерки за подготовка за рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 

 Стратегическа цел 

 „Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци”. 

Оперативна цел  

„Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, 

транспортиране, рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъците”. 

 Текущи индикатори 

  Ежегодно отчитане на количествата рециклирани строителни материали, 

вложени в строежите с възложител Община Кричим, съгласно изискванията на 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
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строителни материали. Брой одобрени от Община Кричим инвестиционни проекти с 

включен План за управление на строителните отпадъци. 

 Целеви индикатори 

 Достигане на 70% рециклиране на образуваните строителни отпадъци в общината 

до 2028 г. Брой одобрени от общината инвестиционни проекти с включен План за 

управление на строителните отпадъци.   

 Мерки 

Програмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради съдържа както 

инвестиционни мерки, така и „меки“ мерки.  

Инвестиционните мерки са свързани главно с изпълнението на съоръжения и 

инсталации за селективно разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци и за производство на рециклирани строителни материали. 

Необходимостта от изграждането на такива съоръжения, местоположението и 

капацитета им са дефинирани в Националния стратегически план за управление на 

отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Република България.  

В програмата не са включени част от „меките“ мерки, които имат пряка връзка с 

постигане на набелязаните цели на програмата, тъй като са описани в други програми. 

Пряко отношение към постигане на набелязаната цел на настоящата програма са мерките 

от другите програми на плана, свързани с:  

• Програми за обучение на служители за целите на изпълнение на изискванията за 

селективно разрушаване на сгради и за разделяне на строителните отпадъци в процеса 

на строителството;  

• Осъществяване на информационните кампании за насърчаване на населението и 

бизнеса да събира разделно отпадъците и за активно предоставяне на информация за 

отпадъците;  

• Разработване и внедряване на интегрирана общинска информационна система 

за отчитане на отпадъците, включително изпълнението на целите за рециклиране и 

оползотворяване на отпадъци с подсистема за строителните отпадъци.  

България има много малко практически опит в разглежданата област, поради 

което са необходими постоянни и координирани усилия на централните, регионалните и 

местни власти както и на бизнеса от строителния бранш и на неговите браншови 

организации.  

При планиране на осъществяване на мерките, отнасящи се до строителните 

отпадъци е взето под внимание, че за депонирането на тези отпадъци се заплащат 

отчисления за депониране за всеки тон депониран отпадък, аналогично на отчисленията 

за депониране на битови отпадъци.
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План за действие към Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване 

на сгради

Мярка  Дейности  Бюджет 

(лв.) 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

текущи целеви Водеща Партньор 

 

 

 

 

 

1. Увеличаване на 

количествата 

рециклирани и 

оползотворени 

отпадъци от 

строителните 

дейности   

1.1. Организиране 

на събирането, 

оползотворяването 

на строителни 

отпадъци от 

ремонтна дейност, 

образувани от 

домакинствата и 

юридическите лица 

на територията на 

общината 

Съгласно 

изготвени 

АРП, 

ПИП и 

КСС 

Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО; 

ПУДООС; 

ОПОС 2021-

2027; 

Публично-

частни 

партньорства 

2022-2028 Изпълнение на 

изискванията 

на чл. 19, ал. 3, 

т. 5 от ЗУО 

Изготвени 

ПИП, работен 

проект 

Изградена 

система за 

събиране и 

съоръжение за 

третиране на 

строителни 

отпадъци и 

земни маси 

Община Публично-

частни 

партньори 

1.2. Прилагане на 

контрол за 

изпълнение на 

изискванията на 

ЗУО относно 

строителните 

отпадъци и 

Наредбата за 

строителни 

отпадъци 

 Общински 

бюджет 

Постоянен Осъществен 

контрол за 

изпълнение на 

изискванията 

на ЗУО 

относно 

строителните 

отпадъци и 

Наредбата за 

строителни 

отпадъци 

Спазени са 

всички 

изисквания 

на ЗУО 

относно 

строитените 

отпадъци и 

Наредбата за 

строителни 

отпадъци 

Спазени са 

всички 

изисквания на 

ЗУО относно 

строитените 

отпадъци и 

Наредбата за 

строителни 

отпадъци 

Община  

1.3. Отреждане и 

предоставяне на 

временна площадка, 

на която гражданите 

могат да оставят 

разделно събрани 

строителни 

отпадъци от малки 

 Общински 

бюджет 

2022-2028 Гражданите не 

изхвърлят 

отпадъци в 

контейнерите 

за битови 

отпадъци. 

Отпадъците се 

събират на 

Осигурена 

временна 

площадка 

Осигурена 

временна 

площадка 

Община 

Граждани 

Организация по 

оползотворяван

е 
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ремонтни дейности  временна 

площадка, с 

цел 

рециклиране 

и/или 

повторна 

употреба 

1.4. Проучване на 

възможности за 

рециклиране на 

строителни 

отпадъци в 

териториално 

близки райони, 

както и за 

оползотворяване на 

стрителни отпадъци 

в обратни насипи, 

рекултивация на 

нарушени терени, 

стари депа и други 

подобни терени 

 Общински 

бюджет 

2022-2028 Осигурена 

възможност за 

рециклиране 

на строителни 

отпадъци в 

териториално 

близки райони, 

както и за 

оползотворява

не на 

стрителни 

отпадъци в 

обратни 

насипи, 

рекултивация 

на нарушени 

терени, стари 

депа и други 

подобни 

терени  

Извършено 

проучване 

Количества 

рециклирани 

и/или 

оползотворени 

строителни 

отпадъци 

Еколог  
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V.2.4. ПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА 

МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ 

(МРО) 
 

 

 

 

Стратегическа цел 2: 

Увеличаване на 

количествата на 

рециклираните и 

оползотворени отпадъци 
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Въведение 

Съгласно ЗУО "Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се 

образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на 

цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.  

Съгласно националното законодателство са поставени годишни количествени 

цели за рециклиране и оползотворяване на шест групи масово разпространени отпадъци.  

 Отпадъци от опаковки; 

  ИУМПС; 

 ИУЕЕО; 

  Отпадъчни масла и нефтопродукти; 

  Отпадъци от гуми; 

  Отпадъци от батерии и акумулатори  

Целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, ИУМПС, 

ИУЕЕО и от батерии и акумулатори са заложени на общоевропейско ниво, а в България 

са поставени и се изпълняват национални количествени цели и за отпадъци от гуми и за 

отпадъчни масла и нефтопродукти.  

Целите за оползотворяване и рециклиране на шестте групи МРО на територията 

на цялата страна се изпълняват успешно чрез въведените схеми за разширена 

отговорност на производителя. Поставени са изисквания за ясно определяне на ролите 

на отделните заинтересовани страни, ефективността на разходите, определянето на 

вноските, които производителите заплащат, изисквания за прозрачност, както и системи 

за отчитане и ефективен контрол на дейността на схемите.  

Програмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО 

включва основно „меки” мерки, които имат административно-регулаторен и 

информационно-образователен характер. Предвидени са мерки за повишаване на 

административния капацитет. 

Съгласно чл. 19, ал. 6 от ЗУО, площадките по ал. 3, т. 11 се осигуряват и 

експлоатират самостоятелно от общината или чрез сключване на договор. Поради 

причината, че община Кричим по брой на населението не попада в обхвата на тези 

изисквания е необходимо да се сключи договор с фирма извършваща такъв вид услуги. 

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. 

В Плана за действие към настоящата програма не са включени специфични мерки 

и дейности за подобряване на системите и достигане на целите относно рециклиране и 

оползотворяване на отпадъците от опаковки, тъй като те са включени в Плана за действие 

към Подпрограмата за управление на опаковките и отпадъците от опаковки. 
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План за действие към Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО

 

Мярка  Дейности  Бюджет 

(лв.) 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

текущи целеви Водеща Партньор 

1. Увеличаване на 

количествата на 

рециклираните и 

оползотворени 

отпадъци 

1.1. Сключване на 

договори за 

организирани 

площадки за 

безвъзмездно 

предаване на 

разделно събрани 

отпадъци от 

домакинства, в т.ч. 

едрагабаритни 

отпадъци и други 

разделно събрани 

отпадъци 

  2022-2028 Използване на 

площадки по 

договор 

даващи 

възможност на 

населението да 

предава 

безвъзмездно 

разделно 

събрани 

отпадъци 

Брой 

използвани 

площадки 

Брой използвани 

площадки за 

предаване на 

разделно събрани 

отпадъци 

Кмет Общински звена 

и др. 

 1.2. Създаване и 

поддържане на 

електронен регистър 

на търговските, 

администативните, 

стопанските и други 

подобни обекти в 

които трябва да 

събират разделно 

отадъците си  и да 

сключват договори 

за предаването им 

 Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО 

Общински 

бюджет 

2025 Общината има 

информация за 

обхвата на 

обектите, 

които 

подлежат на 

контрол по 

нормативната 

уредба за 

управление на 

отпадъците 

Създаване на 

регистър на 

обектите, 

които 

подлежат на 

контрол по 

управление на 

отпадъците 

Създаване на 

регистър на 

обектите, които 

подлежат на 

контрол по 

управление на 

отпадъците 

Еколог  

2. Използване на 

разяснителни 

кампании и 

предоставяне на 

информация, 

2.1. Информиране 

на населението за 

точните 

местонахождения на 

площадките за 

  2022-2028 Общественост

та е 

информирана 

относно 

местонахожде

Изготвяне на 

информация 

за 

местонахожде

ния на 

Публикуване на 

интернет 

страницата на 

общината на 

информация за 

Еколог  
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насочена към 

широката 

общественост  

безвъзмездно 

предаване на 

разделно събрани 

отпадъци, вид и 

количество на 

отпадъците, които 

да се оставят на тези 

площадки и др. 

ния на 

площадките за 

безвъзмездно 

предаване на 

разделно 

събрани 

отпадъци, вида 

и количествата 

на отпадъците, 

които могат да 

бъдат 

предавани 

площадките за 

безвъзмездно 

предаване на 

разделно 

събрани 

отпадъци, 

вида и 

количествата 

на събраните 

отпадъци  

местонахождени

я на площадките 

за безвъзмездно 

предаване на 

разделно 

събрани 

отпадъци, вида и 

количествата на 

събраните 

отпадъци 
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V.2.4.1. ПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАСОВО 

РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ (МРО) 

 

ПОДПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ 

ОПАКОВКИ 
 

 

 

 

Стратегическа цел 2: 

Увеличаване на 

количествата на 

рециклираните и 

оползотворени отпадъци 
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Въведение 

Разработването на настоящата подпрограма към Програмата за достигане на 

целите за рециклиране и оползотворяване на МРО произтича от следните основни 

причини:  

1. Нормативно изискване на Националният план за управление на отпадъците 

2021-2028 г. и трябва да съдържа отделна глава за управлението на опаковките и 

отпадъците от опаковки, включваща и мерки за предотвратяване и повторна употреба. 

2. За разлика от останалите МРО, в управлението на отпадъците от опаковки 

общините имат значително по-активно участие и задължения като една от основните 

заинтересовани страни, което изисква много по-добра координация между всички 

участници в процеса на управление на отпадъците от опаковки. В случай че нямат 

сключен договор с организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, общините 

са длъжни да разработват и изпълняват сами програми за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки и да предоставят ежегодно информация на МОСВ в тази връзка.  

3. Всички МРО, с изключение на отпадъците от опаковки, се образуват в резултат 

на употребата на самия продукт, пуснат на пазара, който след употребата се превръща в 

отпадък. Отпадъците от опаковки са резултатът от употребата на продукти, които са 

опаковани и именно опаковките, а не самите продукти са предмет на изискванията за 

рециклиране и оползотворяване. В допълнение при опаковките става въпрос за 

изключително широк диапазон от опаковани продукти – десетки хиляди вида, от които 

се генерират отпадъците от опаковки, което допълнително усложнява организирането на 

системите за разделното им събиране.  

 

Основни тенденции и изводи 

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки е първата от всички 

системи за разделно събиране на отпадъците, създадена след приемането на Закона за 

управление на отпадъците през 2003 г. С приемането на Наредбата за опаковките и 

отпадъците от опаковки през 2004 г. и измененията ѝ впоследствие в националното 

законодателство се регламентира цялостната схема за управление на този поток 

отпадъци, която непрекъснато се разширява и подобрява ефективността си в годините. 

На територията на страната работят няколко организации за оползотворяване на 

отпадъците от опаковки, които имат ангажимента да изпълняват целите за рециклиране 

и оползотворяване на отпадъците от опаковки от името на лицата, които пускат на пазара 

опаковани стоки. Системата е с широко покритие на територията на цялата страна. 

Община Кричим има сключен договор с „Екобулпак България“ АД за Системата 

за разделно събиране на отпадъци от опаковки.  

Специфичен показател, измерващ ефективността на работа на системата за 

управление на отпадъците от опаковки, е процентът на рециклираните отпадъци от 

опаковки спрямо генерираните. Средно за страните от ЕС стойността на този показател 

е 60,4% за 2008г. и 67,5% 2017 г. За страната ни този процент нараства от 50.3% през 

2008г. на 65,6% през 2017 г., като от 2010 до 2017 г. стойността на показателя се движи 

около средната стойност на показателя за държавите от ЕС. През десетгодишния период 

2008-2018г. България изпълнява, целите за рециклиране и оползотворяване на 

отпадъците от опаковки. Ежегодно ИАОС подготвят и публикуват на интернет 
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страницата си доклад за степента на достигане на целите и за управлението на 

отпадъците от опаковки.  

На европейско ниво общият обем на генерирани отпадъци от опаковки на жител 

през 2017 г. е 173,835, като в някои държави показателят е със стойност над 215 кг/жител 

(Люксембург, германия, Италия). През 2017 г. генерираните отпадъци от опаковки на 

жител в България са 64,3 кг/ж, което е почти три пъти по-малко от средното за страните 

от ЕС.  

През 2012 г. с приемането на новия Закон за управление на отпадъците се въведе 

изискването ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 

административни сгради в населените места с над 5 000 ж. и курортните места да събират 

разделно получените от дейността им отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаси, 

дърво и метали на територията на обекта и да ги предават в съответствие с изискванията 

на наредбата по чл. 22 ЗУО – общинските наредби за управление на отпадъците. 

Изключение от посоченото изискване се допуска за населени места, в които няма 

изградена система за разделно събиране на същите отпадъци от домакинствата. Община 

Кричим е въвела това изискване в наредбат за управление на отпадъците. Липсва обаче 

информация доколко посочените обекти изпълняват (доброволно) това изискване.  

От представените информация и данни могат да се формулират следните основни 

изводи: 

o В годините нараства както абсолютното количество на отпадъците от 

опаковки, така и относителният дял на отпадъците от опаковки в общото количество на 

образуваните битови отпадъци; 

o В резултат на създадената схема за разделно събиране и оползотворяване 

на отпадъците от опаковки България е на средното ниво на рециклиране и 

оползотворяване на отпадъците от опаковки, и изпълнява заложените в европейското и 

националното законодателство цели; 

o България е с много по-благоприятна стойност на показателя генерирани 

отпадъци на жител в сравнение със средноевропейското ниво; 

o Няма въведени механизми и липсва информация доколко се изпълняват 

изискванията от ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 

административни сгради да събират разделно отпадъците си от опаковки, а в това има 

голям потенциал за нарастване на количествата разделно събрани отпадъци от опаковки 

с високо качество. 

 

Препоръки за ключови действия 

Като се вземат предвид тенденциите в страната по отношение на опаковките и 

отпадъците от опаковки, европейските политики относно кръговата икономика и 

ефективното използване на ресурсите, както и новоприетото европейско 

законодателство в разглежданата област е целесъобразно достиженията на създадената 

система за разделно събиране на отпадъците от опаковки, не само да се запазят, но и да 

се надграждат и развиват в следващите години.  

Независимо че страната ни е в много по-благоприятна ситуация от средното 

европейско ниво по отношение на количествата генерирани отпадъци от опаковки, е 

необходимо да се провеждат много по-целенасочени мерки за предотвратяване 

образуването на отпадъци от опаковки и повторно използване на опаковки, където това 
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е възможно. Особено важно е провеждането на широки информационни кампании сред 

обществеността, предвид многобройните източници, които ежедневно генерират такива 

отпадъци на територията на цялата страна.  

Необходимо е да се подобрят и разширят системите за разделно събиране на 

отпадъците от опаковки, предвид нарастването на количествените цели за рециклиране 

и оползотворяване на отпадъците от опаковки, както и специфичните цели за разделно 

събиране на пластмасовите бутилки за еднократна употреба до 3 литра.  

Общините следва да фокусират вниманието си върху прилагащите и контролните 

механизми за спазване на изискванията от търговски обекти, производствени, стопански 

и административни сгради да събират разделно отпадъците си от опаковки и да ги 

предават на оторизирани за целта лица за последващо рециклиране и оползотворяване. 

Това ще доведе не само до екологични ползи (нараснали количества разделно събрани 

отпадъци от опаковки), но и до намаляване на разходите на общините за третиране на 

битовите отпадъци поради намалени количества битови отпадъци, извозването и 

третирането на които общините трябва да финансират.  

Бизнесът за производство на пластмасови бутилки за еднократна употреба трябва 

да пренастрои производството си с оглед достигане на целите за влагане на рециклирана 

пластмаса при производството на пластмасови бутилки за еднократна употреба. Следва 

да се определи компетентният държавен орган за контрол спазването на това изискване, 

като на този орган се осигури обучение, методически ръководства за контрол и други 

необходими ресурси – човешки, финансови, технически и др. 

 Цели и мерки за управление на опаковки и отпадъци от опаковки 

за периода 2021-2028 г. 

 Стратегическа цел 

 „Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци”. 

Оперативна цел  

„Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, 

транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците”. 

 Текущи индикатори 

 2018 г. – минимум 25% от общото тегло на отпадъците от хартия и картон, метали, 

пластмаса и стъкло са подготвени за повторна употреба и рециклиране.  

 Целеви индикатори 

 2028 г. – минимум 58% от общото тегло на отпадъците от хартия и картон, метали, 

пластмаса и стъкло са подготвени за повторна употреба и рециклиране. 

 Мерки 

Доколкото част от отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси, дърво и 

метали, генерирани от ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 

административни сгради са отпадъци от опаковки от посочените материалли, в Плана за 

действие към Подпрограмата за управление на опаковките и отпадъците от опаковки са 

включени мерки, произтичащи от посоченото законово изискване.
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План за действие към Подпрограма за управление на опаковки и отпадъци от опаковки

 

Мярка  Дейности  Бюджет 

(лв.) 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

текущи целеви Водеща Партньор 

1. Прилагане на 

Стратегията и плана 

за действие за преход 

към кръгова 

икономика на 

Република България 

за периода 2021-2028 

г. и достигане на 

целите за подготовка 

за повторна употреба 

и за рециклиране на 

битовите отпадъци 

от хартия, метали, 

пластмаса и стъкло   

1.1. Разширяване и 

оптимизиране на 

системата за 

разделно събиране 

на отпадъците от 

опаковки с оглед 

новите цели за 

рециклиране и 

оползотворяване на 

отпадъците от 

опаковки, 

включително 

извършване на 

текущ анализ за 

необходимата 

техническа 

инфраструктура 

 Организации за 

оползотворяване 

на отпадъци от 

опаковки 

2022-2028 Осигурена 

техническа 

инфраструктур

а за 

разширяване 

на системата 

за разделно 

събиране на 

отпадъците от 

опаковки и 

постигане на 

целите 

Осъществен 

аализ за 

необходимата 

допълнителна 

техническа 

инфраструктур

а 

Достигнати цели 

за 

оползотворяване 

и рециклиране на 

отпадъците от 

опаковки 

Организац

иите по 

оползотвор

яване на 

отпадъцие 

от 

опаковки 

Община 

 1.2. Контрол на 

системата за 

разделно събиране 

на отпадъци от 

опаковки 

  2022-2028 Система за 

разделно 

събиране на 

отпадъци от 

опаковки 

Количество 

разделно 

събрани 

отпадъци по 

видове и кг 

Количество 

разделно събрани 

отпадъци по 

видове и кг 

опаковки 

Еколог  

 1.3. Актуализиране 

при нужда на 

наредбата за 

управление на 

отпадъците относно 

изискванията за 

търговските и други 

подобни обекти за 

  2022-2028 Увеличаване 

на 

количествата 

разделно 

събрани 

отпадъци от 

хартия и 

картон, 

Разработване 

на конкретни 

механизми 

Всички 

задължени 

търговски обекти 

и подобни обекти 

прилагат 

изискванията за 

разделно 

събиране на 

Кмет 

Еколог 
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разделно събиране 

на отпадъците от 

хартия и картон, 

стъкло, пластмаси, 

дърво и метали, 

включително 

отпадъци от 

опаковки от същите 

материали, и 

осъществяване на 

контрол и налагане 

на предписания и 

глоби 

стъкло, 

пластмаси, 

дърво и 

метали, 

включително 

отпадъци от 

опаковки от 

същите 

материали 

отпадъците от 

хартия и картон, 

стъкло, 

пластмаси, дърво 

и метали, 

включително 

отпадъци от 

опаковки от 

същите 

материали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

V.2.5. ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 

КОЛИЧЕСТВАТА И НА РИСКА ОТ 

ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ДРУГИ 
 

 

 

 

 

 

 

Стратегическа цел 2: 

Увеличаване на 

количествата на 

рециклираните и 

оползотворени отпадъци 
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Въведение 

Депонирането на отпадъците стои на най-ниското ниво в йерархията на 

управление на отпадъците, въведена с европейското и с националното законодателство.  

Основна част от усилията на национално и местно ниво за подобряване 

управлението на отпадъците са насочени към управление и предотвратяване на риска от 

депонираните отпадъци, което може да се постигне чрез няколко групи мерки: 

• ползване на депа, отговарящи на екологичните нормативни изисквания, които 

минимизират рисковете за околната среда; 

• чрез намаляване на количествата депонирани отпадъци посредством увеличава 

дела на рециклираните и оползотворени отпадъци; 

• закриване и рекултивация на старите депа за отпадъци с преустановена 

експлоатация; 

• последващи следексплоатационни грижи и мониторинг на закритите депа;  

• предотвратяване на депонирането на опасни битови отпадъци чрез разделното 

им събиране и предаване за обезвреждане. 

Община Кричим е сред общините в България, които спазват изискванията за 

депониране на битовите отпадъци на депа, които отговарят на европейските и 

националните изисквания за намаляване и предотвратяване на риска от депонираните 

отпадъци. След въвеждане на организирано сметосъбиране на 100% на населението от 

общината, драстично намалява изхвърлянето на битови отпадъци на нерегламентирани 

места. 

Разрешеният капацитет на РДНО с. Цалапица съгласно условие 6.20. „Капацитет 

до кота +13“ е капацитетът на депото до кота +13 /+22.00 в билото/ от теренната кота +/- 

0.00=174.40. Капацитетът на инсталацията е до 2 000 t./24 h. 

Към момента не е достигната разрешената кота. След извършване на 

геодезическо заснемане на обекта е установен свободния капацитет на депото - 54 448 

m3, към 09.02.2018 г. 

С Решение на Общото събрание на РСУО-Пловдив е възложено на Община 

Пловдив предприемане на действия за увеличаване капацитета на депото с реализиране 

на втори етап, а именно депониране на отпадъците до кота +30 /+36 в билото/. 

В окончателния доклад за оценка на въздействие върху околната среда на 

Работен проект на обект „Депо за твърди битови отпадъци на гр. Пловдив в землището 

на с. Цалапица“ е извършена оценка на проекта при височина – 30 м /в средата 36 м/ над 

прилежащия терен вместо предвидената според предварителния проект – 13 м. По тази 

причина с цел да се намали общото слягане на основата на експлоатационното 

натоварване във всеки котлован преди  уплътняването на основата се изпълнява 

закоравяващ кил от уплътнена   баластра   или   чакъл,  имащи   по-добри   

деформационни  характеристики   от околната почва в основата. 

С изпълнението на “етаж II“ от кота +13(22) до кота 30(36) спрямо кота +/- 

0,00=174,40 се предвижда депонирането на   1 226 077 m3  (1 226 077 t), при степен на 

уплътняване γ=1,00 t/m3 с компактор Bomag BC772RB – 37t, като при прогнозен график 

за постъпващите отпадъци на вход до 70 000 t./y. отпадъци, се предвижда увеличаване 
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на експлоатационния период до 2036 г., а с осигуряване на предварително третиране – 

инсталация за сепариране, която да подпомогне увеличаване на количеството на 

отпадъците за оползотворяване се очаква осигурен капацитет за около 30 години. 

С оглед НДНТ и Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за 

изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, оператора на депото ще извършва 

предварително третиране на отпадъците, което ще допринесе за постигане целите по чл. 

31, ал. 1 от ЗУО и намаляване емисиите от парниковите газове от депонираните 

отпадъци. 

До средата на 2009 г. община Кричим депонира битовите отпадъци, генерирани 

на територията на общината,  на общинско депо за битови отпадъци, разположено в 

местността „Сух дол“. Експлоатацията на депото се преустановява със Заповед на 

Директора на РИОСВ Пловдив от 16 юли 2009 г. поради несъответствие с нормативните 

изисквания на европейското и на националното законодателство. В Заповедта РИОСВ 

постановява също да се осъществи рекултивация на депото. 

Теренът на излязлото от експлоатация депо в местността „Сух дол“ обхваща 

43 048 декара. Разположено е на територията на две общини и две области - в землището 

на гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив и на с. Козарско, община Брацигово, 

област Пазарджик, което наложи редица последователни действия от страна на 

кметовете и общинските съвети на двете общини, подписване на договор между двете 

общини за определен срок и със задача – рекултивация на сметището. 

Изготвен е работен проект за обект „Закриване и рекултивация на общинското 

сметище за битови отпадъци на община Кричим”, за който има издадено Разрешение за 

строеж от Национален експертен съвет към Министерството на регионалното развитие 

и благоустройството.  

Разработен е и план за контрол и мониторинг на депото след извършване на 

рекултивацията. Източник на финансиране на дейностите по следексплоатационни 

грижи и мониторинг на депата са приходите от таксата битови отпадъци, както е 

регламентирано в Закона за местните данъци и такси. Средствата за анализираните 

дейности се одобряват от общината ежегодно. Преди да приключи рекултивацията на 

депото, община Кричим трябва да определи кого ще натовари да отговаря за 

следексплоатационните грижи и последващия мониторинг на рекултивираното депо в 

местността „Сух дол“, съгласно изискванията на Наредбата за условията и изискванията 

за изграждане и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Чл. 44 от Наредбата предвижда контролът 

и наблюдението на параметрите на околната среда в района на закритата депо да се 

извършват за срок не по-малък от 30 години, или за друг срок, определен от 

компетентния орган с разрешителното за извършване на дейности с отпадъци или с 

комплексното разрешително.  

На територията на община Кричим има една фунционираща пречиствателна 

станция за отпадъчни води. Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) гр. 

Кричим е проектирана през 2013 г. и е въведена в експлоатация с Разрешение за ползване 

№ СТ-05-937 от 26.06.2015 г. Сключен е Споразумителен протокол № Ю-01-76 от 

07.08.2015 г. и Договор от 28.01.2016 г. между община Кричим и „ВиК” ЕООД гр. 

Пловдив за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 
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съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Съгласно 

Приемо-предавателен протокол от 29.02.2016 г., ВиК оператора на територията на област 

Пловдив поема стопанисването, поддържането и експлоатацията на гореописания обект. 

Отговорността за оползотворяване на утайките на ПСОВ Кричим е на регионалния ВиК 

оператор Пловдив.  

Мерките, които общината ще предприеме относно намаляване и 

предотвратяване на риска от депониране на опасни битови отпадъци, се отнасят 

основно до сключването на договори с организация за оползотворяване на отпадъчни 

масла, отпадъци от електронно и електрическо оборудване и батерии и акумулатори, 

както и осигуряване на площадка, на която домакинства и източници, подобни на 

домакинства, могат да оставят разделно събрани опасни битови отпадъци (като 

например, стари препарати за растителна защита, кутии с бои и лакове и др.). 

 

 Цели и мерки за намаляване на количествата и на риска от 

депонираните отпадъци за периода 2021-2028 г. 

 Стратегическа цел 

 „Ефективно управление на отпадъците, гарантиращо чиста и безопасна околна 

среда”. 

Оперативна цел  

„Предотвратяване и намаляване на риска от замърсявания с отпадъци”. 

 Текущи индикатори 

 Количество образувани битови отпадъци в тон за година – 3301,30 тона за 2020 г.; 

Норма на натрупване на битови отпадъци през 2020 г. – 425,86 кг/ж/г.  

 Целеви индикатори 

Количеството на депонираните отпадъци до 2028 г. да е намалено до 45 на сто или 

по-малко от общото количество образувани битови отпадъци (по тегло). 

Мерки 

Част от мерките от предходните подпрограми, свързани с подобряване на 

йерархията на управление на битовите отпадъци на община Кричим - 

предотвратяване на отпадъците, увеличаване на рециклираните и оползотворени 

биоразградими отпадъци и рециклируеми отпадъци от хартия и картон, метал, 

пластмаса и стъкло и др., както и на строителните отпадъци, имат едновременно 

принос и за намаляването на депонираните отпадъци. Тези мерки не са отразени в 

настоящата подпрограма, тъй като са включени систематично в предходните 

програми, но допринасят за постигане на целите за намаляване на количествата 

депонирани отпадъци и подобряване на йерархията на управлението им. 
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План за действие към Програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните отпадъци

 

Мярка  Дейности  Бюджет 

(лв.) 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

текущи целеви Водеща Партньор 

 

 

 

1. Намаляване на 

количествата и на 

риска от 

депонираните битови 

и други отпадъци   

1.1. Реализация на 

проект за 

рекултивация на 

общинско сметище 

в местността „Сух 

дол“ 

2 543 247 ПУДООС / ДБ 2022-2028 Депото е 

рекултивирано 

в съответствие 

с 

нормативните 

изисквания 

Етапи на 

изпълнение на 

проекта 

Акт на 

компетентните 

органи за 

приемане на 

строителните 

работи 

Кмет  

1.2. Осъществяване 

на контрол и 

наблюдение на 

параметрите на 

околната среда в 

района на старото 

сметище  

 Общински 

бюджет 

2022-2028 Показване 

актуалното 

състояние на 

параметрите 

на околната 

среда по плана 

за мониторинг 

Извършване на 

пробонабирани

я по плана за 

мониторинг 

Доклад за 

извършен 

мониторинг 

Еколог  

1.3. Организиране 

на система за 

разделно събиране 

на опасните 

отпадъци от бита по 

договор с мобилни 

пунктове 

 Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО 

Общински 

бюджет 

2022-2028 Намален риск 

за околната 

среда от 

депонирани 

опасни 

отпадъци 

Брой кампании Приети 

количества 

опасни отпадъци 

от бита 

Кмет 

Еколог 

 

1.4. Рехабилитация 

на замърсени с 

отпадъци терени на 

територията на 

общината 

 Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО 

Общински 

бюджет 

2022-2028 Намален риск 

за околната 

среда от 

депонирани 

отпадъци 

Рехабилитация 

на замърсени с 

отпадъци 

терени на 

територията на 

общината 

Брой 

рехабилитирани 

терени 

Кмет 

Еколог 
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VI. Координация с други планове и програми 

Програмата за управление на отпадъците на община Кричим 2021-2028 г. е 

елемент от една цялостна система за планиране, поради което в този раздел e представена 

връзката между настоящата програма и други национални, регионални и общински 

програмни и стратегически документи. От своя страна изпълнението на Програмата за 

управление на отпадъците ще допринесе в по-малка или по-голяма степен за постигането 

на целите на редица европейски, национални, регионални и местни планови документи: 

„Нова стратегическа програма на ЕС за периода 2019—2024 г.“ 

На заседанието си в Брюксел на 20 юни 2019 г. Европейският съвет постигна 

съгласие по програма на ЕС за следващите пет години. В документа „Нова стратегическа 

програма за периода 2019—2024 г.“ се определят приоритетните области, които ще 

направляват работата на Европейския съвет и ще дават насоки за работните програми на 

други институции на ЕС. 

Четири са основните приоритети на стратегическата програма: 

• защита на гражданите и свободите; 

• развиване на силна и жизнеспособна икономическа база; 

• изграждане на неутрална по отношение на климата, екологична, справедлива и 

социална Европа; 

• защита на европейските интереси и ценности в световен план. 

Стратегическата програма очертава и пътищата за постигане на тези цели. 

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за 

действие 2030 г. 

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за 

действие на Република България задава рамка за действия за адаптиране към 

изменението на климата (АИК) и приоритетни направления до 2030 г., като 

идентифицира и потвърждава необходимостта от действия за АИК както за цялата 

икономиката, така и на секторно ниво. Включените сектори са: „Селско стопанство“, 

„Биологично разнообразие и екосистеми“, „Енергетика“, „Гори“, „Човешко здраве“, 

„Транспорт“, „Туризъм“, „Градска среда“ и „Води“. Управлението на риска от бедствия 

се разглежда като междусекторна тема. 

Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) е основният документ, 

който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на 

балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на 

вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на 

общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж.  

В рамките на стратегическия приоритет на документа: „Развитие на 

инфраструктурата за опазване на околната среда1” е определена специфична цел за 

„ефективно използване на ресурсите в регионите чрез оптимизиране събирането на 

отпадъци и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, компостиране 



93 
 

на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологично обезвреждане в изпълнение на 

Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа в периода до 2020 г. ”. 

Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г. 

Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за 

постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, 

тъй като анализите на съществуващата ситуация показват, че в България съществува 

значителен потенциал за подобряване на предотвратяването и управлението на 

отпадъците, по-добро използване на ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване 

на нови работни места, като същевременно бъдат намалени вредните въздействия на 

отпадъците върху околната среда. 

Стратегията и плана за действие за преход към кръговата икономика на 

Република България за периода 2021 -2028 г. 

Програмата за управление на отпадъците на община Кричим е изцяло съобразена 

с НПУО, която е елемент от цялостната национална система за планиране, поради което 

в този раздел е представена връзката между НПУО 2021-2028 г. и други национални 

програмни продукти. При разработването на целите на НПУО 2021-2028 г. и в частност 

на Програмата за управление на отпадъците на община Кричим, са взети предвид 

анализите и предвижданията както на хоризонтални, така и на секторни планови 

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

своя страна изпълнението на НПУО ще допринесе постигането на целите на други 

национални планови документи, както е посочено в настоящия раздел. 

Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 (НПР БЪЛГАРИЯ 2030)  

Националната програма за развитие България 2030 е приета с Протокол № 67 на 

Министерския съвет от 02.12.2020 г.47. Тъй като Националната програма за развитие 

България 2030 е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на 

националните програмни документи, детерминиращ визията и общите цели на 

политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, разработването 

на НПУО 2021-2028 г. и на всички програми към него адресира в най-висока степен 

съотносимите към него стратегически цели, водещите области (оси) на развитие и 

поставените национални приоритети. 

Отчетена е визията на НПР БЪЛГАРИЯ 2030, в която е посочено, че през 2030 г. 

България е държава с висок жизнен стандарт и конкурентноспособна, ниско-въглеродна 

икономика. Намаляването на депонирането на отпадъци е пряко свързано с намаляването 

на емисиите на парникови газове, а конкурентоспособността на икономиката е 

обусловена от ресурсната производителност – един от трите индикатора на 

Стратегическа цел „Ускорено икономическо развитие“ в НПР БЪЛГАРИЯ 2030.  

Поставените цели и предложените програми в НПУО 2021-2028 г. водят пряко до 

постигане на целевата стойност на индикатора на НПР БЪЛГАРИЯ 2030 за подобряване 

на показателя ресурсна ефективност чрез мерките за предотвратяване образуването на 

отпадъците, повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на отпадъците 

вместо използването на първични суровини.  

Една от петте оси на развитие, заложени в НПР БЪЛГАРИЯ 2030 е „Зелена и 

устойчива България“, в рамките на която са определени три национални приоритета, 
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първият от които е: „Кръгова и ниско-въглеродна икономика“. Основната цел на 

приоритета е повишаването на ресурсната – и в частност енергийната – 

производителност. Специално се подчертава, че фокус ще бъде поставен върху 

преминаването от депониране към предотвратяване, повторна употреба, рециклиране и 

оползотворяване на голямата част от формираните отпадъци в индустриалните процеси 

и бита. Тяхното рационално и отговорно използване ще бъде основна предпоставка за 

подобряването на околната среда и за постигането на устойчив ръст на икономиката. 

Поради това, че икономиката на България е най-ресурсоемката в рамките на общността, 

фокусът ще бъде поставен върху трансформирането на линейната икономика на страната 

в кръгова. Ще бъдат предприети действия за повишаване на нормата на кръговото 

(вторично) използване на материалите в икономиката. С цел постигането на по-добри 

резултати ще бъде осъществено въвеждането на ниско-въглеродни, ресурсно ефективни 

и безотпадни технологии. Внедряването на екоиновационни дейности, включително 

нови екологични продукти и технологии, ще заема важно място при подкрепата за 

предприятията от различни програми. Едновременно с това, ще бъдат положени усилия 

за създаването на нови работни места в областта на екологосъобразната и синята 

икономика.  

В НПР БЪЛГАРИЯ 2030 се поставят и ключови действия: при управлението на 

отпадъците ще бъде увеличен делът на компостираните био отпадъци и рециклираните 

битови, производствени и строителни отпадъци. Ще бъдат предприети мерки за 

подобряване на достъпа на гражданите и бизнеса до системите за разделно събиране и 

рециклиране на отпадъци, като се надграждат и разширяват съществуващите изисквания. 

Осигурено ще бъде предоставянето на финансови стимули за подпомагане на разделното 

събиране на отпадъци, както и за употребата на рециклирани суровини. За постигане на 

по-добра ефективност на рециклирането и повишаване на количествата рециклирани 

битови отпадъци ще бъде въведено допълнително задължително разделно събиране на 

биоотпадъците и отпадъците от текстил. Ограничаването на депонирането ще продължи 

да бъде стимулирано и чрез задължителните и до момента режими на разширена 

отговорност на производителите по отношение на масово разпространените отпадъци с 

фокус върху повишаване на количествата рециклирани отпадъци и стимулиране на 

многократната употреба. Същевременно ще продължи приоритетно рекултивацията на 

депата за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания, като ще се 

предприемат мерки за предотвратяване на незаконното изхвърляне на отпадъци и 

произтичащото замърсяване. Посочените приоритети и ключови действия са 

конкретизирани като мерки в Плановете за действие към програмите на НПУО 2021-

2028 г. 

Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци 

(НППОО) 

Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъци 

(НППОО) е в съответствие с изискванията на РДО и на чл. 50 от ЗУО и е неразделна част 

от НПУО. Тя определя мерки за прилагане на най-високото ниво в йерархията на 

управление на отпадъците. 

Програмата за управление на отпадъците на община Кричим ще допринесе в по-

малка или по-голяма степен за постигането на целите на редица европейски, национални, 

регионални и местни панови докумети. 
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Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 

(2018-2024 г.). 

Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, България 

2020-2030 г. 

Двете национални програми в сектор „Въздух“ предвиждат мерки в сектор битово 

отопление – преминаване от традиционни към алтернативни отоплителни решения 

(природен газ и топлофикационни мрежи), както и алтернативни уреди (печки на твърдо 

гориво, отговарящи на стандартите за екодизайн). Изпълнението на мерките от двете 

програми води пряко до предотвратяване и намаляване на образуването на битови 

отпадъци от пепел и сгурия, които се депонират. Изпълнението на мерките подпомага и 

постигането на европейските политики, заложени и в НПУО 2021-2028 г. за 

предотвратяване образуването на отпадъци, които нямат потенциал за рециклиране, 

каквито отпадъци са сгурията и пепелта от битовото отопление с твърди горива. 

Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 2013 

-2020 г., одобрен с Решение № 439 от 1 юни 2012 г. на Министерски съвет  

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

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

абсолютни стойности емисиите на парникови газове от сектор отпадъци са намалели с 

почти 28% спрямо базовата 1988 година, Сектор „Отпадъци” генерира емисии на 

парникови газове в страната с дял около 6-8% през последните години. Емисиите на 

парникови газове от депонираните битови отпадъци представляват около 77% от общото 

количество емитирани парникови газове от Сектор „Отпадъци”, а от третирането на 

отпадъчни води - около 22%.  

Анализите показват, че добив и оползотворяване на газ от депата не се практикува 

у нас и целият метан от депата се емитира в атмосферата или (в редки случаи) се изгаря. 

Също така, Планът констатира, че при третирането на отпадъчните води в големи ПСОВ 

(обслужващи над 50 000 е.ж.) е технологично възможно и икономически целесъобразно 

произвеждането на топлинна и електроенергия от отделяния при стабилизирането на 

утайките в метан танкове биогаз за покриване на основната част от енергийните нужди 

на станциите. До момента, обаче, това се извършва само в 4 станции в страната.  

Ето защо основните мерки за сектор „Отпадъци“ в Третия национален план по 

изменение на климата са насочени към ограничаване на депонирането на битови 

отпадъци, преустановяване на експлоатацията на депа, неотговарящи на изискванията и 

закриване на депата с преустановена експлоатация, улавяне и изгаряне на биогаза от 

утайките от ПСОВ”.  

НПУО 2021-2028 г. допринася за постигане целите на националния план по 

изменение на климата, тъй като намаляването на депонирането на отпадъците чрез 

тяхното предотвратяване, повторна употреба и рециклиране са част от мерките за 

нисковъглеродно развитие не само на национално, но и на международно ниво.  

Национален план за действие за управление на устойчивите органични 

замърсители в България 2020-2030 г.  

Към момента на разработване на НПУО 2021-2028 г. се изготвя Национален план 

за действие за управление на устойчивите органични замърсители в България 2020 г. - 
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2030 г. (НПДУУОЗ, България, 2020-2030). По своята същност той е продължение и 

актуализация на първите два национални плана за управление на устойчивите органични 

замърсители в България, като освен 22-те УОЗ вещества, са обхванати и новите 6 УОЗ 

вещества, включени в Стокхолмската конвенция в периода 2013-2017 г.  

Инвентаризацията на УОЗ, различни от пестицидите, показва, че на територията 

на България се спазват забраните за производство, внос, износ на УОЗ, съгласно 

разпоредбите на Стокхолмската конвенция и Регламента за УОЗ.  

В новия НПДУУОЗ ще бъдат включени и мерки, които да намалят и предотвратят 

вредното влияние на опасни отпадъци върху околната среда и човешкото здраве чрез 

редица мерки, като напр. предотвратяването на пускането на пазара, употребата и износа 

на УОЗ чрез упражняването на контрол, което предотвратява образуването на отпадъци, 

съдържащи УОЗ, укрепване на лабораторната мрежа чрез създаването и акредитирането 

на аналитична лаборатория за определяне съдържанието на УОЗ в изделия и отпадъци, 

което е предвидено в разработвания нов план за УОЗ; укрепване административния 

капацитет относно УОЗ и др. мерки. По този начин синергията между двата плана ще 

подобри управлението на опасни отпадъци, съдържащи УОЗ, както и предотвратяването 

на образуването на отпадъци, съдържащи УО. 

Национални програми, финансирани от Европейски фондове за периода 

2021-2027 г.  

Постигането на целите на НПУО 2021-2028 г., което ще подпомогне постигането 

на целите и индикаторите на НПР БЪЛГАРИЯ 2030, както по горе е представено, се 

предвижда да се осъществи чрез конкретни мерки, част от които се предлага да се 

подкрепят от национални програми за периода 2021-2027 г., финансирани от европейски 

фондове, в т.ч. програмата за околна среда, програмата за конкурентоспособност и 

иновации в предприятията, програмата за научни изследвания, иновации и 

дигитализация за интелигентна трансформация, програма храни и основно материално 

подпомагане, програма за развитие на човешките ресурси, програма за развитие на 

селските райони. Програмите са в начален етап на разработване и се очаква да адресират 

по подходящ начин мерките, включени в НПУО 2021-2028 г., в съответните приоритети 

на посочените програми 

 Стратегия на ЕО относно бъдещото управление на битовите отпадъци; 

 Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа; 

 Зелена книга за Европейска стратегия за пластмасовите отпадъци в 

околната среда; 

 Интегриран план в областта на енергетиката и климата в Република 

България 2021-2030 г.; 

 Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен 

регион за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.; 

 Програма за опазване на околната среда на община Кричим за 2021-

2028 г.; 

 План за интегрирано развитие на община Кричим 2021 – 2027 г. 
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VII. Система за наблюдение, контрол и отчитане на 

изпълнението на общинската програма за управление на 

отпадъците 

 

Наблюдението и оценката на изпълнението на програмата са ключови етапи от 

цялостния процес на планиране, с оглед проследяване на изпълнението на предварително 

поставените цели, срокове и ресурси и навременно предприемане на действия за 

преодоляване на възникващи проблеми при реализацията на мерките, а при 

необходимост - извършване на актуализация.  

Член 52 от ЗУО поставя рамкови изисквания към разработването на програми за 

управление на отпадъците от общините, като поставя и следните най-общи изисквания 

по отношение на наблюдението, отчета и контрола на програмата: 

• Програмата се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните 

условия;  

• Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за 

изпълнението на програмата през предходната календарна година. 

Наблюдението на изпълнението на Програма за управление на отпадъците на 

община Кричим 2021-2028 г. е процес на системно събиране и анализ на информация, 

относно хода на изпълнение на включените в програмата мерки.  

За всяка мярка или група от мерки в отделните програми и подпрограми към 

програмата са посочени очаквани резултати от изпълнението й, както и индикатори за 

текущо изпълнение и целеви индикатори. Именно за посочените резултати и конкретно 

определени индикатори ще се събира необходимата информация в рамките на системата 

за наблюдение, отчет и контрол. В допълнение към изпълнението на текущите и целевите 

индикатори, за всяка мярка се наблюдава и спазването на предвидения график и степента 

на изразходване на ресурсите. Наблюдението на изпълнението на програмата за 

управление на отпадъците включва няколко важни аспекта. 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинската 

програма за управление на отпадъците. Той определя служител в общинската 

администрация, който ще отговаря за събиране и обобщаване на информацията за 

изпълнение на включените в програмата мерки, както и за изготвяне на годишния отчет 

за изпълнение на програмата.  

Вторият аспект се отнася до събиране на информация за проследяване на 

напредъка на изпълнението 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 към 

постигане на целите и осъществяване на контрол по изпълнение на мерките. 

Изключително важно е общината да разработи и прилага единна информационна 

система за отпадъците. С оглед на това, че за някои мерки ще се налага измерване на 

информираността, развитието на социалните нагласи и участието на населението и 
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бизнеса при изпълнение на мерките за отпадъците, целесъобразно е общината да 

провежда проучвания или анкетни допитвания. Сроковете за събиране и 

систематизиране на данните трябва да са съобразени с нормативно изискваните срокове 

за отчети и доклади, с цел постигане на ефективност и ефикасност на процеса. ЗУО 

изисква кметът на общината да представя годишен отчет за изпълнение на програмата за 

управление на отпадъците за предходната година до 31 март, а регионалните сдружения 

за управление на отпадъците да представят годишни отчети за изпълнение на целите по 

чл. 31 от ЗУО до 10 март на следващата година.  

На трето място, системата за наблюдение, отчет и контрол на изпълнението на 

програмата включва действия, които осигуряват необходимата информация за 

междинни оценки и окончателна оценка на степента на изпълнение на целите, както и 

механизъм за анализ на причините за евентуални проблеми при изпълнението им и за 

актуализация при необходимост. Като административен подход следва кметът на 

общината да издаде заповед, в която подробно да са описани отговорностите на всички 

структурни звена в общината за набиране на съответната информация със съответните 

срокове, както и за обобщаването й и подготовката на Отчет пред общинския съвет за 

изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците.  

Орган за контрол по изпълнение на програмата е общинският съвет. Кметът на 

общината информира ежегодно общинския съвет и обществеността за изпълнението на 

програмата през предходната календарна година. За целта той изготвя Отчет за 

изпълнение на Програмата за управление на отпадъците през съответната година, който 

се представя в срок до 31 март, като копие от отчета се изпраща на РИОСВ. Целта на 

отчета за изпълнение на програмата през предходната календарна година е да се 

проследи напредъкът при изпълнението и да се идентифицират необходимите промени 

или адаптиране на програмата за текущата година. Отчетът се изготвя на достъпен език 

и стил и включва графики, фигури, таблици, които да илюстрират напредъка по 

изпълнение на мерките и целите. Това е необходимо за по-добро разбиране на 

съдържанието от страна на неспециалисти в областта на отпадъците - както общински 

съветници, така и широката общественост. 

Член 52, ал. 3, т. 2 от ЗУО поставя най-общи изисквания по отношение на 

актуализацията на разработените от общините програми за управление на отпадъците - 

програмата се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия.  

Необходимост от актуализация на общинската програма за управление на 

отпадъците може да възникне по различни причини:  

• 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.  
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С оглед значението на изпълнението на целите в общинските програми за 

управление на отпадъците за изпълнение на националните цели, които страната докладва 

на ЕК, общината следва да предвиди междинна оценка на програмата след тригодишен 

срок на изпълнение, която ще посочи тенденциите и степента на изпълнение на 

програмните цели. В съответствие с изводите от оценката следва 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 общинската програма за управление на 

отпадъците следва процедурата за разработване и одобрение на програмата. 

Актуализацията на програмата също трябва да премине през обществени консултации и 

да се приложи законодателството за екологична оценка на планове и програми, след 

което да се одобри от общинския съвет и да се публикува за информация на 

обществеността. 
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VIII. Приложения 

 

 

 

VIII.1. Анализ на състоянието на управлението на отпадъците: 

 

 

 

1.1. Анализ и оценка на действащото национално законодателство по 

управление на отпадъците и стратегическите/програмните документи в контекста 

на правата и задълженията на общините 

 

Нормативната уредба и програмните документи на община Кричим в 

разглежданата област се основават на националното законодателство и следват 

националната политика по управление на отпадъците. Настоящият анализ в уводната си 

част накратко представя ключови нормативни актове и програмни документи на 

национално ниво и най-вече разпоредбите, отнасящи се до компетенциите на местните 

власти в областта на управлението на отпадъците. 

През 2012 г. е приет нов Закон за управление на отпадъците (ЗУО), отразяващ 

изискванията на Рамковата Директива за отпадъците 2008/98/ЕС на ЕС. Законът 

регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и 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. 

Със Закона се въведе и йерархията на управление на отпадъците, която 

определя приоритетността при управление на отпадъците от гледна точка на най-добрата 

възможност за опазване на околната среда, предотвратяване на вредните въздействия 

върху нея и ефективното използване на ресурсите. ЗУО определя пет възможни начина 

за третиране на отпадъците и дава приоритет на мерките в следната последователност: 

 Предотвратяване образуването на отпадъци е определено като мерки, 

взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с което се 

намалява: 

 количеството отпадъци, включително чрез повторна употреба на 

продуктите или удължаването на жизнения им цикъл; 

 вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда 

и човешкото здраве; или 

 съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите.  

 Предотвратяването е хоризонтална мярка, която обхваща всички фази на потока 

от материали – добив, производство, разпространение и потребление. 

  Повторна употреба – всяка дейност, посредством която продуктите или 

компонентите, които все още не са се превърнали в отпадъци, се използват отново за 
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целта, за която са били предназначени (например ако едно лице даде на поправка 

обувките си, а не ги изхвърли и след поправката ги използва отново, това е доказателство, 

че материалът не е отпадък. 

 Оползотворяването е една от ключовите концепции на Закона за 

управление на отпадъците. „Оползотворяване“ и противоположният термин 

„обезвреждане“ заедно съставляват „третиране на отпадъците“. Всяко третиране на 

отпадъците може да е или дейност по оползотворяване, или дейност по обезвреждане. 

Нито една дейност не може да се определи едновременно като дейност по 

оползотворяване и обезвреждане. Операциите по обезвреждане са предимно операции 

по управление на отпадъците, които целят освобождаване от отпадъците чрез 

депониране, докато основният резултат на операция по оползотворяване е отпадъкът да 

се използва за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били 

използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да 

изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло. 

Оползотворяването е разделено на три по-категории: подготовка за повторна употреба, 

рециклиране и друго оползотворяване: 

 Определението за "подготовка за повторна употреба" е: "проверка, 

почистване или ремонт, операции по оползотворяване, посредством които продуктите 

или компонентите на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, така че да 

могат да бъдат повторно използвани без всякаква друга предварителна обработка". 

Основната разлика между "повторна употреба" и "подготовка за повторна употреба" е, 

че в първия случай материалът или предметът не е станал отпадък, докато в случаите на 

"подготовка за повторна употреба" въпросният материал е станал отпадък по смисъла 

на определението за отпадъци и след това чрез поправка се превръща отново в 

продукт, който се използва по предназначение. Примери за подготовка за повторна 

употреба включват ремонт на  велосипеди, мебели или електрическо или електронно 

оборудване, от които притежателите им са се освободили като отпадък и 

впоследствие са ремонтирани  и повторно използвани. Типичен пример  са  например 

пералните машини и друго подобно оборудване – втора употреба; 

 Рециклиране е „всяка дейност по оползотворяване, посредством която 

отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за 

първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на органични 

материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване 

в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности”. Общата идея 

при рециклирането е, че един материал бива преработван с цел да се променят неговите 

физико‐ химични свойства и това да позволи той да се употребява повторно за същите 

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

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

отпадъци и да използва отпадъците като ресурс. Конкретните дейности по управление 

на отпадъка, които се класифицират като рециклиране, включват (но не само): 

o Рециклиране на материали – например на пластмасови продукти 

или компоненти в пластмасови материали,  стопяване  на  отпадъчно  стъкло  за  

стъклени  продукти, употреба на хартиени отпадъци в заводи за хартия и др.; 

o Производство  на  компост,  отговарящ  на  критериите   за  

качество  на  продуктите. 
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 Друго оползотворяване - Другите форми на оползотворяване не са 

споменати в частта с определенията, но са очертани в чл. 4 (1) от РДО, където след 

рециклиране се нареждат други форми на оползотворяване. „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 респективно R1 в приложение 2 към 

§ 1, т. 13 на ЗУО. Това контрастира с изгарянето на отпадъци, без оползотворяване на 

енергия, класифицирано като операция по обезвреждане D10 в приложение I към РДО, 

респективно D10 в приложение 1 към § 1, т. 11 на ЗУО. За определяне дали изгарянето 

в инсинератори, предназначени за изгаряне на твърди битови отпадъци трябва да бъде 

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

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

 насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване 

съгласно § 1, т. 10 от ДР на ЗУО. 

 Обезвреждане - Съгласно Член 3 (19) от РДО, респ. в § 1, точка 11 от ДР 

на ЗУО, определението за „обезвреждане” е: “всяка дейност, която не е 

оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица 

възстановяването на вещества или енергия”. От това определение следва, че всяка 

дейност по третиране на отпадъци, която не отговаря на критериите на определението 

за оползотворяване по подразбиране се счита за обезвреждане. Определението „дори 

когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или 

енергия” отразява обратно идеята, че всяка дейност по оползотворяване трябва да 

отговаря на критерия, че „основен резултат” е „използването на отпадъка за полезна 

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

изпълнението на тази цел. 

 

 Основни отговорности за общините по управление на отпадъците, 

произтичащи от ЗУО и подзаконовите нормативни актове към него 

Законът за управление на отпадъците и нормативните актове по прилагането му 

регламентират широк спектър от отговорности за общините, в лицето на кмета на 

общината, като основните са: 

 разработване на общинска наредба за управление на отпадъците и общинска 

програма за управление на отпадъците; 

 осигуряване на съдове за битови отпадъци, събирането и транспортирането 

им до депа или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или 

обезвреждането им; 

 почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии в населените места, предназначени за обществено ползване; 

 избор на площадки, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за 

оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци. Кметът предприема 
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действия по възлагане и извършване на прединвестиционни проучвания за осигуряване 

на ново съоръжение за третиране на битовите отпадъци най-малко три години преди 

изчерпване обема на депото за битови отпадъци или изтичането на експлоатационния 

срок на инсталацията, за което уведомява съответната РИОСВ; 

 организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци от текуща ремонтна дейност от домакинствата. В новия закон 

отпада задължението на общините за осигуряване на депа за депониране на строителни 

отпадъци; 

 разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-

малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и 

за поетапното постигане на целите на общината за повторна употреба и рециклиране на 

тези отпадъци; 

 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. определянето на местата за разполагане на 

необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на 

масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, електронно и електрическо 

оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, 

излезли от употреба моторни превозни средства и отработени масла); 

 организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци от бита 

и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане, като опаковки от негодни 

препарати за растителна защита, използвани за градините на домакинствата, опаковки от 

химикали и препарати и др.; 

 разделно събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци и 

биоотпадъци, (в т.ч. за определянето на местата за разполагане на необходимите 

елементи на системата за разделно събиране на тези отпадъци и предаването им за 

компостиране или анаеробно разграждане), както и за постигане за целите за намаляване 

на депонираните биоразградими отпадъци на общинските депа и постигане на целите за 

оползотворяване на биоотпадъците; 

 почистването от отпадъци на общинските пътища, включително техните 

сервитути, което е нов ангажимент за всички собственици на пътища; 

 определя изискванията към площадките за пунктовете за предаване на 

отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на 

площадките; 

 осигуряването на информация на обществеността по т. 1 – 12, 14 и 15 от 

ЗУО, както и информация относно мерките за предотвратяване образуването на 

отпадъци и предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци чрез 

интернет страницата на общината, както и друг подходящ начин; 

 поддържането на регистър на пунктовете за предаване на отпадъци от 

пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община и на 

площадките, осигурени от общините за безвъзмездно предаване на битови отпадъци, 

което е също нов ангажимент за кметовете на общини; 

 предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това 

места и/или създаването на незаконни сметища, организиране на почистването им; 
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 съдействие за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и 

подготовка за повторна употреба; 

 осигуряване на информация на обществеността по всички ангажименти на 

общината чрез интернет страницата на общината, както и по друг подходящ начин и 

провеждане на информационни кампании за населението и бизнеса, свързани с 

разделното събиране на отпадъците; 

 организиране на събирането на данни и предоставяне на информация на 

НСИ, ИАОС, съгласно изискванията на Наредбата за реда и образците, по които се 

предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публични регистри; 

 внасяне на отчисленията за след експлоатационни грижи за депата за битови 

отпадъци и за депониране на отпадъци в необходимия размер и срокове; 

 предлагане за одобряване от Общинския съвет на такси за заплащане на 

услугите, предоставяни от общината, свързани с отпадъци; 

 подготовка за и участие в заседанията на Общото събрание на РСУО и 

изпълнение на решенията на Общото събрание на РУСО; 

 контрол на изпълнението на общинската наредба за управление на 

отпадъците в допълнение към контролните правомощия, които ЗУО предоставя на кмета 

на общината и по-конкретно контрол върху: 

- дейностите, свързани с образуване, събиране, включително 

разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци; 

- дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на 

общински и/или регионални депа; 

- площадките за дейностите с отпадъци от черни и цветни метали; 

- спазването на други изисквания, определени с наредбата по чл. 22. 

ЗУО определя и размера на глобите, които кметовете или оправомощени от тях 

лица могат да налагат. 

С приемането на ЗУО към общините се поставиха конкретни задължения, 

свързани с рециклирането и оползотворяването на битовите отпадъци, както и конкретни 

изисквания за управление на строителните отпадъци. Това са и най-големите 

предизвикателства за общините при управление на отпадъците за периода до 2035 г. 

Законът за управление на отпадъците и нормативните актове по прилагането му 

поставят конкретни количествени цели, които общините следва да изпълнят поетапно до 

2035 г. както следва: 

 Най-късно до 31 декември 2025 г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци най-малко до 55 на сто от общото тегло на тези 

отпадъци, а именно: 

- 31 декември 2021 г. – 51 на сто; 

- 31 декември 2022 г. – 52 на сто; 

- 31 декември 2023 г. – 53 на сто; 

- 31 декември 2024 г. – 54 на сто; 

- 31 декември 2025 г. – 55 на сто. 
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 Най-късно до 31 декември 2030 г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци най-малко до 60 на сто от общото тегло на тези 

отпадъци;  

 Най-късно до 31 декември 2035 г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци най-малко до 65 на сто от общото тегло на тези 

отпадъци; 

 Най-късно до 31 декември 2035 г. количеството на депонираните битови 

отпадъци да е намалено до 10 на сто или по-малко от общото количество образувани 

битови отпадъци (по тегло), е именно: 

- 31 декември 2025 г. – най-малко до 50 на сто от общото им тегло; 

- 31 декември 2030 г. – най-малко до 30 на сто от общото им тегло. 

 

Целите се изпълняват от общините в РУСО, в съответствие с решението, взето от 

Общото събрание на съответната регионална система. 

Системите за третиране на строителните отпадъци осигуряват най-късно до 1 

януари 2020 г. подготовка за повторната им 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 на сто от общото им тегло, от което се изключват материали в естествено 

състояние, определени с код 17 05 04 от списъка на отпадъците съгласно Решение 

2000/532/ЕО. В съответствие с европейските практики и политики, с оглед стимулиране 

и ускоряване на процесите на рециклиране и оползотворяване на отпадъците държавата 

въведе икономически инструменти. Такъв инструмент са паричните отчисления за 

депониране на отпадъците, въведени чрез ЗУО, които стимулират общините да прилагат 

по-високите нива в йерархията за управление на отпадъците. 

Размерът на отчисленията е нормативно определен и нараства в годините, както 

следва: 

- за депата, които отговарят на нормативните изисквания: 

2013 г. 2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. и 

всяка 

следваща 

година 

15 лв./т 22 лв./т 28 лв./т 36 лв./т 40 лв./т 45 лв./т 57 лв./т 69 лв./т 82 лв./т 95 лв./т 

 

- за депата, които не отговарят на нормативните изисквания, отчисленията се 

заплащат в двоен размер, освен ако не отговарят на едно от двете условия, посочени в § 

4 от допълнителните разпоредби на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците. 

Освобождаването от отчисленията за депониране представлява много съществен 

стимул за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци 

от общините и по конкретно: 

 При изпълнение на целите за отпадъците от хартия, метал, пластмаса и 

стъкло, общините се освобождават от заплащане на 50% от финансовите отчисления за 

депониране на отпадъците; 
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 При изпълнение на целите за биоразградимите и за биоотпадъците, 

общините се освобождават от заплащане на 50% от отчисленията за депониране на 

отпадъците; 

 Ако общините изпълняват двата вида цели, те се освобождават на 100% от 

заплащане на отчисленията за депониране; 

 При неизпълнение на изискванията за осигуряване от общините на 

площадки за предаване на разделно събрани отпадъци за населени места над 10 000 ж. 

до средата на 2014 г. отчисленията за депониране се увеличават с 15%. 

 За депониране на строителни отпадъци се заплащат отчисления в същите размери 

както, посочените по-горе за битови отпадъци. 

 Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) 

ЗМДТ определя местните данъци и такси, включително такса „Битови отпадъци“, 

приходите от която постъпват в общинския бюджет. 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно: 

- сметосъбиране и сметоизвозване; 

- обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; 

- чистота на териториите за обществено ползване. 

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с Решение на 

Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща 

необходимите разходи за: 

 Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци – контейнери, 

кофи и други; 

 Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането 

им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО; 

 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

 Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите 

отпадъци. 

 Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на 

таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена 

от Общинския съвет.  

 Нормативна уредба на община Кричим по управление на отпадъците 

 Важна предпоставка за решаване на въпросите от местно значение, в това число 

и управлението на отпадъците, е създаването на законосъобразна и целесъобразна 

нормативна уредба от органите на местното самоуправление. 

 Законът за управление на отпадъците определя минималните изисквания за 

съдържание на общинските наредба за управление на отпадъците, които трябва като 

минимум да уреждат: 
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4 Условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, 

включително биоразградими (в т.ч. и биоотпадъци) и опасни битови отпадъци; 

4 Условията и реда за създаването и функционирането на системите за 

разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, 

включително образувани такива отпадъци от търговските обекти, производствени, 

стопански и административни сгради и населените места, за които се въвеждат тези 

системи; 

4 Условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на строителни 

отпадъци и от разрушаване на сгради, в т. ч. от ремонтната дейност на домакинствата; 

4 Условията и реда за изхвърлянето, събирането, транспортирането, 

претоварването, оползотворяването и обезвреждането на масово разпространени 

отпадъци (отпадъци от опаковки; излезли от употреба гуми; излезли от употреба 

моторни превозни средства и електронно и електрическо оборудване, излезли от 

употреба батерии и акумулатори; отработени масла); 

4 Изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и 

картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките (отнася се до 

пунктовете за предаване на посочените отпадъци в рамките на населените места, 

известни сред населението и като пунктове за вторични суровини), изискването за 

поддържане на публичен регистър от общината с точното местоположение и какви 

отпадъци приемат, работно време и т.н.; 

4 Условията за предаване на отпадъци на площадките за безвъзмездно 

предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни 

отпадъци, опасни отпадъци и други в населените места над 10 000 жители, както и 

населените места, за които общините доброволно осигуряват такива площадки, ако са 

под 10 000 жители; 

4 Заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на ЗМДТ. 

 В Наредбата за управление на отпадъците по чл. 22 от ЗУО, одобрена от 

Общински съвет, общините следва да разпишат и разширят обхвата на контролните 

правомощия на контролните звена на общините, като включват в този обхват контрол за 

спазване на допълнителните към ЗУО изисквания, които са включили в общинската 

наредба. 

 Освен посочените по-горе минимални изисквания за съдържание на общинските 

наредби по чл. 22 от ЗУО, общините могат да включат детайлизирането и уреждането на 

широк кръг въпроси от компетенциите на общините, свързани с отпадъците и чистотата, 

произтичащи от ЗУО и други закони. 

 Основният нормативен акт, регламентиращ обществените отношения, свързани с 

управлението на отпадъците на територията на община Кричим, е Наредбата за 

управление на отпадъците на територията на община Кричим от 2013 г., изменена 

с Решение № 308, взето с Протокол № 35 от 12.06.2018 г. и Решение № 407, взето с 

Протокол № 49 от 22.05.2019 г. на Общински съвет при община Кричим на основание 

чл. 22 от ЗУО от 2012 г. В Наредбата са регламентирани както правата и задълженията 

на физическите и юридическите лица свързани с екологосъобразното управление на 

отпадъците на територията на общината, така и тези на местната администрация. 
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 С наредбата са посочени детайлно задълженията на кмета на общината, както и 

задълженията на физическите и юридическите лица. В отделни раздели са разписани 

условията и реда за създаването и функционирането на системите за събиране, 

включително разделно, на различните потоци битови отпадъци.  

 Наредбата адресира задължението на кмета да осигурява информация на 

обществеността относно функционирането на системите за управление на отпадъците от 

компетенции на общината. 

 Регламентиран е начинът за контрол за изпълнение на общинската наредба за 

управление на отпадъците, както и административно-наказателните разпоредби, които 

следва да бъдат наложени в случай на неизпълнение на същата. 

 С актуализацията на Наредбата от 2018 и 2019 г. е създадена глава шеста – 

организация на дейностите по третиране на едрогабаритни битови и строителни 

отпадъци и земни маси. 

 В Наредбата липсват разпоредби относно задължението на лицата, извършващи 

дейности по събиране и предаване за рециклиране и оползотворяване на битови 

отпадъци, да предоставят информация на общината по образци, ред и периодичност, 

определени със заповед на кмета на общината. Такива разпоредби са от ключово 

значение, тъй като събирането на информация за изпълнение на целите за рециклиране 

и оползотворяване на битовите отпадъци е едно от условията, за да може общината да 

подготви доклад и да докаже пред МОСВ изпълнение на целите – и съответно – 

освобождаване от заплащане на отчисления за депониране по чл. 64 от ЗУО. 

 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Кричим приета с Решение № 311, взето с Протокол 

№ 40 от 29.01.2007 г. на Общински съвет при община Кричим, последно изменена с 

Решение № 186, взето с Протокол № 26 от 29.12.2021 г. на Общински съвет при община 

Кричим, урежда отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги (в т.ч. такса битови отпадъци), предоставяни на физически и 

юридически лица на територията на община Кричим. Такса битови отпадъци се заплаща 

за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения 

на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за 

обществено ползване в общината. Размерът на таксата се определя за всяка услуга 

поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в 

депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. Таксата се 

определя в годишен размер с решение на Общинския съвет, въз основа на одобрена план-

сметка за всяка дейност, включваща разходи за: 

 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, 

кофи и други; 

 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депо; 

 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване 

и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации, или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране, или оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците; 

 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии, предназначени за обществено ползване. 
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Размерът на таксата за жилищни, нежилищни и вилни имоти на физически лица 

се определя според количеството на битовите отпадъци или когато не може да се 

установи количеството на битовите отпадъци пропорционално върху данъчната оценка 

на имота.  

Размерът на таксата за жилищните и нежилищните имоти на предприятията се 

определя според количеството на битовите отпадъци или когато не може да се установи 

количеството на битовите отпадъци пропорционално върху по-високата отчетна 

стойност и данъчната оценка на декларираните имоти. 

 Програмата за управление на отпадъците на община Кричим за периода 2015-

2020 г. е разработена на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците, който 

изисква общините да разработват и изпълняват програми за управление на отпадъците 

за територията на съответната община за период, който следва да съвпада с периода на 

действие на Националния план за управление на отпадъците и Националната програма 

за управление на отпадъците като негова съществена част; да ги разработят в 

съответствие със структурата, целите и предвижданията на НПУО. В допълнение Закона 

за управление на отпадъците изисква общинските програми да включват и необходимите 

мерки за изпълнение на задълженията на общините, произтичащи от същия закон.  

 При разработването на програмата са взети предвид освен посочените законови 

изисквания и редица европейски и национални програмни и методически документи.  

 Програмата включва в обхвата си тези отпадъци в приложното поле на ЗУО, които са 

от компетенциите на общинските власти:  

 - битови отпадъци; 

 - строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; 

 - производствени отпадъци – утайки от ПСОВ; 

 - опасни отпадъци – битови и строителни.  

 След проведените процедура на обществени консултации и процедура за 

преценка на необходимостта от екологична оценка по реда на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС), Програмата за управление на отпадъците за периода 2015-2020 

г. на община Кричим е приета с Решение № 338, взето с Протокол № 35 от 24.09.2015 г. 

на Общински съвет при Община Кричим. 

 С Решение № 92, взето с Протокол № 8 от 04.07.2016 г. е извършено изменение и 

допълнение към ПУО в раздел 5 „Мерки за постигане на целите“, Стратегическа цел 2 

„Увеличаване на количеството на рециклираните и оползотворените отпадъци и 

намаляване и предотвратяване на риска от депониране на отпадъци, Подпрограма 

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

отпадъци и на биоотпадъците“ и раздел Приложение: „Анализ на текущото състояние пи 

управление на отпадъците при община Кричим, т. 8.2.1. „Анализ на битовите отпадъци“. 

 С решение № 239 взето с протокол № 27 от 20.11.2017 г. е извършено изменение 

и допълнение към ПУО в Приложение: „Анализ на текущото състояние при управление 

на отпадъците при община Кричим“, т. 8.2.1. „Анализ на битовите отпадъци“ и т. 8.3. 

Прогнози за образуваните отпадъци, т. 8.3.1. Прогнози за образуваните битови отпадъци.  

 С решение № 280, взето с протокол № 32 от 15.03.2018 г. на Общински съвет при 

община Кричим е приета последната актуализация на Програмата за управление на 

отпадъците, в която са отразени всички предприети от община Кричим действия във 

връзка с прилагането на изискванията на ЗУО и Насоките по процедура BG16M10P002-
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2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно 

събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.  

 Програмата за управление на отпадъците на община Кричим за периода 2015-2020 

г. има за цел да осигури на община Кричим инструмент за планиране на необходимите 

ресурси, мерки и дейности за предоставяне на качествени услуги по управление на 

отпадъците на жителите на общината и да подобри управлението на отпадъците в 

съответствие с общоевропейската йерархия за отпадъците.  

 Програмата за управление на отпадъците е важен стратегически документ на 

община Кричим и е един от най-важните инструменти за прилагане на законодателството 

на местно ниво по отношение на отпадъците. Тя се разработва в съответствие с 

нормативните изисквания на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във 

връзка с чл. 15, ал. 1, т. 3, чл. 57 и чл. 59 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

Програмата за управление на отпадъците е секторна програма и е неразделна част от 

Общинската програма за опазване на околната среда.  

 Програмата за управление на отпадъците в община Кричим обхваща дейностите 

по поддържане чистотата на обществени места, събиране, извозване и обезвреждане на 

битови и строителни отпадъци и осъществяване на контрол върху тях. 

 При разработването на настоящата Програма за управление на отпадъците на 

община Кричим за периода 2021-2028 г. са взети предвид основните изисквания на 

Закона за управление на отпадъците относно разработването на общински програми за 

управление на отпадъците, а именно: 

 - Общинската програма да се разработи, като се вземат предвид структурата, 

целите, времевия хоризонт и предвижданията на НПУО; 

 - Общинската програма да включва необходимите мерки за изпълнение на 

задълженията на кмета на общината, регламентирани в ЗУО; 

 - Общинската програма за управление на отпадъците да се разработва, като се 

вземат предвид Методическите указания на МОСВ за разработване на общински 

програми за управление на отпадъците. Указанията са одобрени със Заповед на 

министъра на околната среда и водите; 

 - Да се осигури обществен достъп до програмата на общината за управление на 

отпадъците. 

 Периодично следва да се отчита изпълнението на програмата с оглед 

предприемане коригиращи мерки при неизпълнение на някои от дейностите в 

програмата. 

 Програмата за опазване на околната среда на община Кричим за периода 

2014-2020 г. е приета с Решение № 219, взето с Протокол № 24 от 25.04.2014 г. 

 Общинската програма за опазване на околната среда е разработена на основание 

чл. 79 от ЗООС като основен документ за осъществяване на политиката в тази област на 

местно ниво.  

 Законът за опазване на околната среда има за цел да създаде базата, общите 

принципи и правила на едно съвременно законодателство за опазване и подобряване на 

качеството на отделните компоненти на околната среда и управлението и контрола по 

отношение на факторите, които я увреждат. В този смисъл той има значение на рамков, 
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общ закон по отношение на останалите специални закони в областта на околната среда. 

Неговите критерии и изисквания следва да залегнат в секторните политики - транспорт, 

енергетика, строителство, селско стопанство, туризъм, промишленост, образование и 

други, и се осъществяват от компетентните органи на изпълнителната власт. Така ще 

бъде изпълнено изискването за прилагането интегриран подход в опазването на околната 

среда.  

 Разпоредбата на чл. 65 от ЗООС предвижда 80% от санкциите за превишаване на 

допустимите норми на замърсяване на околната среда да постъпват на територията на 

общината по местонахождението на санкционирания обект. В общинските бюджети 

постъпват и всички приходи от санкции и глоби, наложени по екологичното 

законодателство, по които компетентен орган е кметът на общината. Тези приходи, както 

и приходите от глоби за нарушаване на наредби, приемани от общинските съвети могат 

да се изразходват само за екологични дейности по приоритети, определени в ОПООС.  

 По своите цели, обхват и значение Общинската програма за опазване на околната 

среда има ролята на водещ документ в областта на опазването на околната среда на 

местно ниво. Нейното предназначение е да съдейства за реализиране на законовите 

изисквания и управленските задачи в областта на екологията.  

 С оглед осигуряването на по-пълно и ефективно изпълнение на екологичните 

цели, при изготвянето й са отчетени основните приоритети в приетите национални 

стратегически документи. Това е направено с цел общинските власти по-успешно да 

ползват възможностите за финансиране на програмата чрез кандидатстване, както пред 

ПУДООС, така и по оперативните програми за финансиране от фондовете на 

Европейския съюз.  

 Като основен документ, по силата на който се осъществява местното 

самоуправление в областта на опазване на околната среда, ОПООС е изготвена в 

съответствие с намеренията и приоритетите на органите на местното самоуправление и 

местната администрация, както и на представители на всички заинтересовани субекти: 

неправителствените организации, представители на бизнеса и др., като са проведени 

редица срещи и обсъждания в хода на нейното приемане и резултатите от тях са отчетени 

при изработването й. Взети са предвид и предходни разработки на общински екологични, 

стопански, финансови, здравни, архитектурно-строителни и други проучвания.  

 Програмата е разработена с активното участие на заинтересованите институции, 

организации и гражданите на общината. За създаването й е сформирана специална 

работна група, координирана от еколога на общината и с участието на представители на 

основните институции, отговорни за опазването на различните компоненти на околната 

среда или заинтересовани от изпълнението на проекти, засягащи околната среда – 

Общинска служба „Земеделие”, поделенията на Държавната агенция по горите, РИОСВ 

- Пловдив, РИОКОЗ, Басейнова дирекция – Пловдив, неправителствени и образователни 

организации, предприемачи и др.  

 Проведени са срещи на работната група. На тях са идентифицирани източниците 

за необходимата информация. Представена е и анализирана информацията за факторите, 

които оказват влияние върху съответните компоненти на околната среда. Анализирани 

са силните и слабите страни на самата община, както и възможностите и заплахите на 
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външната среда. Чрез анализ работната група определи целите, които стоят пред 

общината за периода до 2020 г. и създаде план за действие за постигането на тези цели. 

Генерирани са идеи за механизмите и индикаторите за мониторинг на нейното 

изпълнение. 

Поради изтичане на срока на програмата за опазване на околната среда на 

общината към настоящия момент община Кричим е възложила изготвяне на нова 

програма за опазване на околната среда за периода 2021-2028 г. 

План за интегрирано развитие на община Кричим за периода 2021-2027 

година (ПИРО) е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за 

управлението на общината през следващите седем години. Пространственият обхват на 

ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на 

интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на 

потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. 

Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето 

за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 

година.  

ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира 

регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните 

проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените 

места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови 

инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В унисон 

с тях е и планирането и изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско 

развитие и на местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и 

приоритетите за регионално и местно развитие. 

Планът за интегрирано развитие на община Кричим за периода 2021 -2027 г. е 

изготвен съгласно Методически указания за разработване и прилагане на планове за 

интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. издадени на основание 

на чл. 17, т. 9 от Закона за регионално развитие (ЗРР), изм. и доп. ДВ. бр. 21 от 13 март 

2020 г. ПИРО е документ, който определя средносрочните цели и приоритети за 

устойчиво интегрирано развитие на територията на общината и връзките ѝ с други 

общини, който се разработва в съответствие с интегрираната териториална стратегия за 

развитие (ИТСР) на Южен централен район за планиране от ниво 2. 

ПИРО очертава няколко основни приоритета за развитие на общината. Единият 

от тези приоритети е насочен изцяло към подобряване и опазване на околната среда и на 

природните ресурси. Посочена е цел „Опазване на природната и подобряване на 

селищната среда в съответствие със съвременните урбанистични и екологични 

изисквания, балансирано развитие на територията“. Предвидени са мерки за 

оптимизиране събирането и третирането на отпадъци и внедряване на съвременни 

технологии за разделно събиране, предварително третиране, компостиране на 

биоразградимите отпадъци, с цел повишаване на количествата рециклирани отпадъци и 

стимулиране на повторната употреба,; мярка за изграждане на специализирана 

инфраструктура обезпечаваща преработката на смет и отпадъци – сепарираща 

инсталация за битови отпадъци и мярка за намаляване на количеството отпадъци и 

предотвратяване на емисии на парникови газове.  
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За постигане на посочените мерки са предвидени следните дейности:  

o Ефективно третиране на отпадъци – сепариране и преработка, инвестиране 

в еко инвестиции в публични-частни партньорства за реализирането им; 

o Закриване и рекултивация на депа в т.ч. своевременно почистване на 

нерегламентирани сметища; 

o Разпространение на информация на населението за възможности за 

намаляване количеството на отпадъците. 

Очакваният ефект от реализиране на предвидените дейности е по-добро 

управление на отпадъците с цел намаляване на емисиите на парниковите газове. 

  

 

 Основни изводи и препоръки 

 

 1. Законодателството относно управлението на отпадъците, прието през 

последните години, поставя високи и конкретни изисквания към местните власти 

относно подобряване на йерархията на управление на потоците отпадъци, за които 

отговорност насят общините. Несправянето с тези задължения води до сериозни 

финансови последици за общините и съответно – за населението и бизнеса. 

 2. Анализът на общинските наредби показва, че община Кричим има опит и 

традиции в разработването и прилагането на местна нормативна уредба по управление 

на отпадъците. 

 3. Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Кричим 

изпълнява изискванията на ЗУО от 2012 г. за съдържание: подробно регламентира 

правата и задълженията на физическите и юридическите лица, отговорностите на кмета, 

изискванията към системите за разделно събиране на различни отпадъчни потоци, 

контрола за изпълнение на разпоредбите. Препоръчително е Наредбата да се допълни с 

текстове, регламентиращи задълженията на лицата, извършващи дейности по събиране 

и предаване за рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, да предоставят 

данни в общината за събраните и предадени количества отпадъци по ред, образец и 

периодичност, утвърдени със заповед на кмета на общината. Тези разпоредби са от 

ключово значение, тъй като събирането на информация за изпълнение на целите за 

рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци е от съществено значение, за да 

може общината да докаже пред МОСВ изпълнение на целите – и съответно 

освобождаване от заплащане на отчисления за депониране по чл. 64 от ЗУО. 

 4. Община Кричим има натрупан опит и изпълнява нормативните си задължения 

за разработването на общински програмни документи, в т.ч. относно управление на 

отпадъците. Управлението на отпадъците е сред програмните приоритети на общината, 

видно не само от тематичните програми, отнасящи се до околната среда, но и от общите 

планови документи, които включват интегрирано развитие на общината за периода до 

2028 г. Общината е предприела действия за разработване на общинска Програма за 

управление на отпадъците, неразделна част от която е и подпрограма за предотвратяване 

на образуването на отпадъците.   

 



114 
 

 

1.2. Анализ на дейността на Регионалното сдружение за управление на 

отпадъците 

 

 След преустановяване на експлоатацията на общинското сметище в местността 

„Сух дол“ през 2009 г. община Кричим извозва за депониране събраните смесени битови 

отпадъци от територията на общината до Регионалното депо за битови отпадъци – 

Цалапица, на което депонират битовите си отпадъци общините от РСУО – Цалапица. 

Община Кричим е член на РУСО – Цалапица, учредено през 2010 г. Другите членове на 

регионалното сдружение са общините Пловдив, Марица, Раковски, Перущица,  

Стамболийски, Родопи и Съединение. Депото е разположено в местността „Паша 

махала“ в близост до с. Цалапица – община Родопи и се намира на 24 км от град Кричим.                         

 Депото отговаря на нормативните изисквания за депа за отпадъци и е с издадено 

през ноември 2008 г. комплексно разрешително № 355-НО/2008 г. Титуляр на 

комплексното разрешително е община Пловдив. За председател на РСУО е избран кмета 

на община Пловдив. Две от общините от РСУО – Пловдив и Раковски са едновременно 

и членове на РСУО-Шишманци, тъй като ползват освен регионалното депо Цалапица и 

съоръженията за третиране на битовите отпадъци на площадката до с. Шишманци. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 24 ал. 4 от ЗУО, членове на регионалното 

сдружение могат да бъдат само общини, като една община може да участва само в едно 

регионално сдружение. Община Пловдив е собственик на Регионално депо за неопасни 

отпадъци в землището на с. Цалапица и на обект Депо за неопасни отпадъци и 

Инсталация за биологично разграждане по закрит способ в с. Шишманци. Договорите 

за проектиране и строителство, както и за експлоатация са сключени от Община 

Пловдив и тя е носител на двете комплексни разрешителни. 

 Във връзка с преодоляване на констатираното несъответствие с цитираните 

разпоредби, на проведено на 29.09.2017 г. заседание на Общото събрание на РС-

Цалапица е взето решение за даване на принципно съгласие за създаване на Регионална 

система за управление на отпадъците за общините: Пловдив, Марица, Родопи, 

Стамболийски, Съединение, Кричим, Перущица, Раковски и Брезово с включени 

съоръжения за третиране на отпадъците: Регионално депо за неопасни отпадъци в 

землището на с. Цалапица и Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично 

разграждане по закрит способ в с. Шишманци, като се обединят РС-Цалапица и РС-

Шишманци. 

 Общински съвет при община Кричим със свое Решение № 231, везто с протокол 

№ 26 от 07.11.2017 г., дава съгласие за прекратяване на членството на община Кричим 

в РСУО „Цалапица“, за участие на община Кричим в Регионално сдружение за 

управление на отпадъците и създаване на Регионална система за управление на 

отпадъците за общините: Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, Съединение, 

Кричим, Перущица, Раковски и Брезово, състоящо се от: 

- Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица и 



115 
 

- Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит 

способ в с. Шишманци, 

като община Кричим ще продължи да депонира своя отпадък на Регионално депо 

за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица до изчерпване капацитета на депото 

или изтичане срока на Комплексното разрешително за депото. 

Със същото решение е поет ангажимента община Кричим да не се присъединява 

към друго РСУО за срока за изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на 

разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на 

необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени 

и/или биоразградими отпадъци на територията на община Кричим“, по процедура 

BG16M10P002-2.005, приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“ и най-малко пет години след окончателното плащане на средствата 

за проекта от ОПОС 2014-2020 г. по посочената процедура, поради което при 

необходимост възникнала в резултат на изчерпване на капацитета или изтичане срока на 

Комплексното разрешително за депото в с. Цалапица, получения отпадък от 

преработката на зеления и/или биоразградимия отпадък ще продължи да се депонира на 

Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ в 

с. Шишманци.  

При спазване на изискванията на чл. 24, ал. 2 от ЗУО на 23.11.2017 г. са проведени 

отделни заседания на Общите събрания на РС-Цалапица и РС-Шишманци и са взети 

решения за прекратяване дейността на сдруженията. На същата дата е проведено и 

учредително заседания за създаване на Регионално сдружение за управление на 

отпадъците и създаване на Регионална система за управление на отпадъците за 

общините: Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, Съединение, Кричим, Перущица, 

Раковски и Брезово. 

Всички членове на РСУО са задължени да постигнат общи цели за рециклиране и 

общи изисквания по отношение на екологосъобразното обезвреждане на отпадъците. 
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1.3. Анализ на състоянието относно отпадъците 

 

 Непрекъснато нарастващото количество отпадъци, образувани от жизнената 

дейност на хората, производството и търговията, налага предприемането на мерки за 

намаляване на общото им количество, повторната им употреба и увеличаване 

рециклирането и оползотворяването им. Същевременно с развитието на технологиите за 

третиране на отпадъци, все повече се разширяват възможностите за използването на 

отпадъците като алтернативен суровинен и енергиен източник и намаляване на 

количеството, предназначено за депониране. Информацията за количествата и състава на 

отпадъците е от много голяма важност за вземане на правилни решения за управлението 

им и оразмеряването на системите, инсталациите и съоръженията за третиране. 

 Анализът на битовите отпадъци е ключов анализ за разработването на общинската 

програма и дава отговор на следните въпроси: 

 Какви са количествата образувани отпадъци в общината и каква е нормата 

на натрупване? 

 Какви са количествата и тенденциите на различните потоци отпадъци за 

анализирания период? 

 Какъв е морфологичният състав на образуваните битови отпадъци в 

общината? 

 Какви са количествата повторно използвани, рециклирани, оползотворени 

и обезвредени битови отпадъци за разглеждания период и какви са тенденциите в 

третирането им? 

 Каква е степента на изпълнение на целите, които са поставени пред 

общината в съответствие с националното и европейското законодателство? 

 Жителите на определена административна единица образуват различно 

количество отпадъци с различен състав. Тези показатели зависят от социалния статус, 

битовите особености на средата, изградената култура на потребление и други фактори. 

 Закона за управление на отпадъците разделя отпадъците по видове, както следва: 

 битови; 

 производствени; 

 опасни; 

 строителни; 

 биоразградими; 

 масово разпространени. 

 Общинските власти играят важна роля в изпълнението на политиката по 

отношение опазване на околната среда, подобряване и развитие на инфраструктурата за 

третиране на отпадъци, чрез сключване на договори и в това отношение основните им 

функции включват: 

 осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; 

 събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или 

други инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 
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 почистване на уличните платна, тротоарите, площадките, алеите и 

поддържане на зелените площи и други територии предназначени за обществено 

ползване; 

 избора на площадки, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане на битови или строителни отпадъци, чрез включването в 

регионалната система; 

 разделно събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от 

опаковки, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата 

за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки, чрез организация по 

оползотворяване; 

 организирането и прилагане на системата за разделно събиране и 

съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства с фирми получили 

разрешение от МОСВ; 

 предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това 

места и/или създаване на незаконни сметища, чрез контрол от длъжностни лица; 

определяне на места за поставяне на негодни за употреба батерии. 

1.3.1. Битови отпадъци 

Основна предпоставка за адекватно определяне на състава на битовите отпадъци 

е правилното дефиниране и оценка на различните отпадъчни потоци на територията на 

общината, а също и определянето на тяхната тежест по отношение на общито количество 

образувани отпадъци. 

 Съгласно §1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на 

отпадъците в сила от 05.03.2021 г., „Битови отпадъци“ са:  

 а) смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от домакинства, 

включително хартия и картон, стъкло, метали, пластмаса, биоотпадъци, дървесина, 

текстил, опаковки, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, отпадъци от 

батерии и акумулатори, както и едрогабаритни отпадъци, включително дюшеци и 

мебели; 

 б) смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от други източници, 

когато тези отпадъци са сходни по естество и състав с отпадъците от домакинства; 

 Битовите отпадъци не включват отпадъците от производството, селското 

стопанство, горското стопанство, рибарството, септичните ями и канализационната 

система и от третирането на отпадъчните води, включително утайки от 

пречистване на отпадъчни води, излезли от употреба моторни превозни средства или 

отпадъци от строителство и разрушаване. 

 Това определение не засяга разпределението на отговорностите за 

управлението на отпадъците между публичните и частните субекти. 

 Общият поток битови отпадъци съдържа различни компоненти, които ако не се 

третират правилно могат да окажад вредно въздействие върху човешкото здраве и 

околната среда. В същото време в битовите отпадъци има редица подходящи за 

оползотворяване материали като хартия, метали, стъкло, пластмаса, биоразградими 

отпадъци и други. Това налага въвеждането и/или оптимизирането на практики за 
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разделно събиране на масово разпространените отпадъци, като отпадъците от опаковки, 

биоразградими отпадъци и опасните отпадъци от домакинствата. 

 Отделянето от общия поток битови отпадъци, на опасните вещества и 

веществата, които могат да бъдат рециклирани и оползвотворени, предотвратява 

замърсяването на околната среда, води до пестене на естествени суровини и в значителна 

степен намалява количествата на отпадъците постъпващи за обезвреждане, което от своя 

страна намалява разходите, които се изразходват от общините за обезвреждане на битови 

отпадъци. 

 За определяне на количествата на отпадъците, които се генерират в дадено 

населено място, община е необходимо да бъдат идентифицирани различните генератори 

и отпадъчни потоци, както и да бъде определена тяхната тежест по отношение на общото 

количество образувани отпадъци. 

 Според начина на събиране най-общо битовите отпадъци се обхващат чрез 

следните потоци: 

 а) Смесени битови отпадъци: 

 - събиране чрез съдове за битови отпадъци; 

 - отпадъци от улични кошчета и почистване на улици. 

 б) Разделно събрани отпадъци: 

 - разделно събрани рециклируеми отпадъци чрез контейнери и/или чували; 

 - разделно събрани при мястото на образуване рециклируеми отпадъци от 

търговски, индустриални или административни обекти; 

 - рециклируеми отпадъци предадени в центрове за приемане на отпадъци и 

площадки за изкупуване на вторични суровини; 

 - резделно събрани зелени и био-отпадъци; 

 - други разделно събрани фракции. 

 Освен битовите отпадъци обхванати от системата за сметосъбиране, трябва да 

бъдат отчетени и различните потоци отпадъци за рециклиране, както и други фракции 

разделно събрани отпадъци, като зелени и други био-отпадъци. В най-общия случай 

общото количество на образуваните битови отпадъци се определят от битови отпадъци, 

събрани от системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки или предадени на 

площадки за изкупуване или безвъзмезно предаване на разделно събрани отпадъци и 

количество от системата за събиране на смесени битови отпадъци. 

 От своя страна разделно събраните отпадъци се формират от следните потоци: 

 - разделно събрани отпадъци в контейнери; 

 - разделно събраните отпадъци на пунктове и площадки за предаване; 

 - разделно събраните отпадъци от предприятия, предадени на регионална или 

друга система за рециклиране; 

 - разделно събрани зелени отпадъци. 

 За целта на анализа освен смесено събраните битови отпадъци, са отчетени и 

различцните потоци отпадъци за рециклиране. 

 В таблицата по-долу е посочено общото количество на образуваните битови 

отпадъци на територията на община Кричим за периода от 2015-2020 г. 



119 
 

Образувани битови отпадъци 

Община Кричим 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общо образувани битови 

отпадъци 

3450,75 3380,97 3415,01 3624,05 3416,14 3333,62 

Предадени за депониране 

битови отпадъци 

3365,69 3324,67 3363,63 3427,24 3367,00 3301,30 

Предадени за предварително 

третиране битови отпадъци 
77,06 56,30 51,38 149,97 44,71 

32,32 

Предадени за рециклиране 

битови отпадъци 

8,00 0,00 0,00 46,84 4,43 0,00 

 

 А) Смесени битови отпадъци 

 В община Кричим се наблюдава тенденция към запазване на събраните общи 

количества на смесените битови отпадъци, както и тенденция към нарастване на 

събраните битови отпадъци на жител/година. Данните са представени в таблицата по-

долу:  

Събрани и предадени за депониране смесени битови отпадъци за периода 2015 – 2020 г. 

Община Кричим 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количества смесени битови 

отпадъци (тона за година) 

3365,69 3324,67 3363,63 3427,24 3367 3301,30 

Население (брой жители) 8135 8077 7991 7906 7817 7752 

Събрани отпадъци (кг/ж/год) 413,73 411,62 420,93 433,50 430,73 425,86 

Източник: Национален статистически институт и Община Кричим 

Според наблюденията и анализа на администрацията на община Кричим две са 

основните причини на ръста в количеството на събраните битови отпадъци: 

  Ограничаване изхвърлянето на битови отпадъци от населението на 

нерегламентирани сметища;  

  През град 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. 

Важен показател за управление на отпадъците е нормата на натрупване на 

отпадъците, представена като количеството на образуваните битови отпадъци за година 

на човек от населението. 

Съгласно Методика за определяне на морфологичния състав на битовите 

отпадъци на Министерството на околната среда и водите от 2019 г., нормата на 

натрупване на отпадъците следва да бъде представена по два начина: „Норма на 

натрупване“ на смесени битови отпадъци без разделно събрани отпадъци и „Норма на 

натрупване“ на смесени битови отпадъци с разделно събрани отпадъци (при определяне 

на нормата за натрупване на се включват количествата на отпадъците, образувани в 

резултат на поддържането на публичните и честните паркове и градини).  
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Норма на натрупване на смесени битови отпадъци  

Община Кричим 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество на събрани смесени 

отпадъци – т 

3365,69 3324,67 3363,63 3427,24 3367 3301,30 

Население – бр. 8135 8077 7991 7906 7817 7752 

Норма на натрупване –кг/ж/г 413,73 411,62 420,93 433,50 430,73 425,86 

Норма на натрупване област Пловдив 520 543 526 446 468 469 

Норма на натрупване за страната 420 406 436 408 407 408 

Източник: Община Кричим, НСИ 

 

Видно от таблицата посочена по-горе, при община Кричим се наблюдават 

стойности на показателя близки до средните за областта и малко по-високи от средните 

за страната. Съгласно референтната норма на натрупване на отпадъците за генератори от 

3 000 до 25 000 жители, определена с Методиката за определяне на морфологичния 

състав на битовите отпадъци на МОСВ от 2019 г., препоръчителната средногодишна 

норма за човек от населението е 295,5 кг/ж/г, следователно нормата за община Кричим е 

над референтната стойност през 2020 г. Това означава, че Общинската администрация 

следва да предприеме действия за справяне с процесите на управление на отпадъците, 

както и да предприеме мерки за ограничаване на образуването им и да намали 

регистрирания ръст през последните години. 

Норма на натрупване на смесени битови отпадъци с разделно събрани отпадъци 

Община Кричим 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество на събрани смесени 

отпадъци – т 

3365,69 3324,67 3363,63 3427,24 3367 3301,30 

Количество на разделно събрани 

отпадъци – т (системата за 

разделно събиране) 

77,06 56,30 51,38 149,97 44,71 

 

32,32 

Предадени за рециклиране битови 

отпадъци - т. 
8,00 0,00 0,00 46,84 4,44 

0,00 

Общо количество отпадъци - т 3450,75 3380,97 3415,01 3624,05 3416,15 3333,62 

Население – бр. 8135 8077 7991 7906 7817 7752 

Норма на натрупване –кг/ж/г 424,19 418,59 427,36 458,39 437,02 430,03 

Източник: Община Кричим, НСИ 

 

Морфологичен състав на отпадъците 

Важен аспект на анализа на отпадъците е свързан с морфологичния им състав. 

Морфологичният състав е характеристика, изразяваща количеството на отделните 

фракции (хартия, хранителни отпадъци, пластмаси, текстил, стъкло, метали и др.), 

изразено в процент, спрямо общото количество на отпадъците. Консуматорските и 

потребителските навици на населението в различните сезони на годината влияят върху 

състава на генерираните отпадъци и резултатите от анализите зависят от годишния сезон. 

Поради това, изследвянията при определяне на морфологичния състав на отпадъците се 

извъшват така, че да бъдат обхванати четерите сезона (зима, пролет, лято и есен). Целта 

е да се отчете сезонната неравномерност и колебанията в състава на отпадъците. 

Характеристика на отделните фракции общо за четирите сезона: 
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 Хартия – вестници, списания, учебници, листи, амбалажна хартия, санитарна 

хартия и др.; 

 Картони – кашони, опаковки от сокове, кутии и др.; 

 Метали – опаковки от безалкохолни и алкохолни напитки, консервни кутии, 

капачки и др.; 

 Гума – гумени изделия, играчки и др.; 

 Текстил – дрехи, парцали, трикотаж, завивки и др.; 

 Градински и растителни – растения, растителни остатъци, окапали листа, трева 

и др.; 

 Инертни – пепел, сгур и пръст и др. 

Данните за морфологичния състав са необходими при избор на съоръжения за 

предварително третиране и обезвреждане и системи за разделно събиране на отпадъци 

или при оптимизация на въведените такива. 

Последният актуален анализ на морфлогичния състав на отпадъците, генерирани 

на територията на община Кричим е извършен през 2019 г. в рамките на проект: 

„Определяне на морфологичния състав на отпадъците в България“, финансиран от 

Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, чрез ПУДООС. 

Данните от Доклада за морфологичния анализ за състава на събраните, извозени 

и депонирани от територията на община Кричим смесени битови отпадъци са 

представени в следващата таблица. 

Морфологичен състав на образуваните количества смесени битови отпадъци по фракции 

за четири сезона и средногодишно в процент 

Вид отпадък Средни 

Стойности 

% Пролет 

Средни 

Стойности 

% Лято 

Средни 

Стойности 

% Есен 

Средни 

Стойности 

% Зима 

Средногодишен 

Процент 

Хранителни 8% 8% 21% 9% 11% 

Хартия 1% 4% 0% 3% 2% 

Картон 2% 2% 11% 3% 4% 

Пластмаса 5% 10% 12% 5% 8% 

Текстил 9% 2% 2% 3% 4% 

Гума 0% 0% 0% 0% 0% 

Кожа 0% 0% 1% 0% 0% 

Градински 22% 51% 19% 15% 27% 

Дървесни 0% 0% 1% 3% 1% 

Стъкло 1% 0% 5% 3% 2% 

Метали 1% 2% 3% 3% 2% 

Инертни>4 см 20% 0% 19% 9% 12% 

Опасни 0% 0% 0% 0% 0% 

Други 1% 2% 3% 0% 1% 

Ситна Фракция <4 см 30% 19% 3% 44% 24% 

Източник: Окончателен доклад за извършен през 2019 г. четирисезонен морфологичен анализ  

на състава на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Кричим 

 

Приблизителният състав на генерираните в община Кричим отпадъци в тегловни 

проценти е: хранителни – 11%, хартия – 2%, картон – 4%, пластмаса – 8%, текстил – 4%, 

гума – 0%, кожа – 0%, градински – 27%, дървесни – 1%, стъкло – 2%, метали – 2%, 

инертни >4 см – 12%, опасни – 0%, други – 1% и ситна фракция <4 см – 24%. 
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Сравнявайки състава на генерираните отпадъци в община Кричим с референтните 

стойности, съгласно Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите 

отпадъци на МОСВ от 2019 г., посочени по-долу в таблицата, можем да направим извода, 

че два вида отпадъци превишават допустимите норми: градински с 5,3% и текстил с 

0,3%. Хранителните отпадъци са с 12,2% по-малко от референтните стойности, хартията 

е с 6,5% по-малко и стъклото е с 4,1% по-малко от референтните стойности. Останалите 

видове фракции отпадъци в морфологичния състав са в стойности близки до 

референтните.   

Референтни стойности на морфологичния състав на отпадъците, съгласно Методиката 

за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци на МОСВ от 2019 г. 

Видове отпадъци Генератори от 3 до 

25 хиляди жители 

Хранителни 23,2% 

Хартия 8,5% 

Картон 5,5% 

Пластмаса 10,1% 

Текстил 3,7% 

Гума 0,9% 

Кожа 0,9% 

Градински 21,7% 

Дървесни 2,0% 

Стъкло 6,1% 

Метали 2,0% 

Инертни 14,8% 

Опасни 0,6% 

Общо 100,0% 

 

Б) Количества повторно използвани, рециклирани, оползотворени и 

обезвредени битови отпадъци 

Важна част от анализа на битовите отпадъци е да се изследват количествата 

повторно използвани, рециклирани, оползотворени и обезвредени битови отпадъци в 

община Кричим за последните години. Необходимо е да се идентифицират: 

4 Количествата разделно събрани и рециклирани отпадъци от хартия и 

картон, пластмаса, стъкло и метали чрез системите за разделно събиране; 

4 Количествата депонирани биоразградими битови отпадъци; 

4 Количествата разделно събирани и оползотворени битови биоотпадъци. 

 

Масово разпространени отпадъци 

Отпадъци от опаковки 

С разделното събиране на отпадъци с цел рециклиране, както и други форми на 

оползотворяване може да се постигне значително намаляване на количеството на 

депонираните отпадъци, което ще доведе до удължаване на полезния живот на 

регионалното депо за отпадъци и до съкращаване на разходите за събиране и 

обезвреждане на отпадъците. Освен това през последните години със синхронизиране на 

националното и европейското законодателство все повече се засилват законодателния и 

обществения натиск за въвеждане на системи за разделно събиране с нормативно 



123 
 

регламентирани количества отпадъци, които трябва да бъдат рециклирани и 

оползотворени. 

За част от тези отпадъци националното законодателство изисква прилаганото на 

принципът „замърсителят плаща“, при който разходите се поемат от производителите на 

продукта, от който се образуват отпадъците, но за останалата част липсват нормативно 

установени механизми на финансиране. За редица отпадъци съществуват забрани за 

депониране, което налага тяхното отделяне от общия отпадъчен поток и намиране на 

алтернатива за оползотворяването или обезвреждането им. 

От генерираните битови отпадъци в община Кричим се оползотворяват 

отпадъците, за които има въведена система за разделно събиране – това са отпадъците от 

опаковки.  

Община Кричим не развива своя общинска система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки. Системата за разделно събиране е въведена с подписването на 

договор между община Кричим и Екобулпак АД през 2008 г., като през 2013 г. е 

подписано Допълнително споразумение към същия. Във връзка с разполагането на 

допълнителни контейнери и смяна на повредени през 2018 г. между община Кричим и 

Екобулпак България АД е подписан нов Договор за сътрудничество. На 08.01.2020 г. 

поради смяна на името на фирмата изпълнител е преподписан договор за сътрудничество 

с „Екобулпак България“ АД със срок на действие от 01.01.2020 г. до 31.12.2024 г. 

В съответствие с броя на населението на града са определени и броя точки, на 

които има разположени по 2 кофи за хартия и пластмаса и по един контейнер тип „Иглу” 

за стъкло. 

На територията на община Кричим има разположени:  

 - 30 жълти контейнера тип „БОБЪР” с обем 1100 л;  

 - 43 бр. жълти кофи с обем 360 л; 

 - 35 зелени контейнери тип „ИГЛУ” с обем 1400 л.  

Изчисленият необходим минимален обем на съдовете за разделно събиране на 

отпадъците от опаковки е 78 050 литра. Общият обем на разположените контейнери е 97 

480 литра и надвишава изисквания обем с 19 430 литра. Почистването на контейнерите 

за хартия и пластмаса се извършва през седмица, а на контейнерите за стъкло веднъж на 

три месеца. 

Събраните отпадъци се сортират на отпадъци от опаковки и отпадъци, които не 

са опаковки, след което се сортират на годни и негодни за рециклиране, като годните за 

рециклиране отпадъци от опаковки се сортират по вид и материал. Негодните оптадъци 

се предават на депо. 

Набрана е допълнителна информация за количествата разделно събрани отпадъци 

от опаковки в рамките на системата на „Екобулпак България“ АД, която съгласно 

договора  с община Кричим й предоставя информация. Тези количества са представени 

в следващата таблица. 

Разделно събрани отпадъци от опаковки за периода от 2015 – 2020 г. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 ОБЩО 

Постъпили отпадъци от 

опаковки 
77,06 56,30 51,38 149,97 44,71 

32,32 411,74 

От тях рециклируеми:        

Хартия  29,44 34,61 32,53 38,92 20,16 12,28 167,94 
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Пластмаси 13,31 6,34 6,90 9,75 5,50 3,45 45,25 

Метали 0,00 0 0 2,78 0 0 2,78 

Стъкло 32,79 14,19 11,77 7,60 9,27 9,17 84,79 

Общо рециклируеми 75,54 55,14 51,20 59,05 34,93 24,90 300,76 

Предадени на депо 1,52 1,16 0,18 90,92 9,78 7,42 110,98 

Източник: Община Кричим и НСИ 

Общо събраните отпадъци от опаковки за периода 2015-2020 г. е 411,74 тона, от 

които са отсортирани 300,76 тона отпадъци от бита и са предадени за оползотворяване. 

По данни на „Екобулпак България“ АД за периода са отсортирани следните 

количества отпадъци от опаковки по видове в тона: 

 Хартия и картон – 167,94 тона; 

 Пластмаси – 45,25 тона; 

 Метали – 2,78 тона и 

 Стъкло – 87,79 тона.   

В резултат на предприетите мерки, през последните години количеството на 

разделно събраните битови отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло, в 

община Кричим значително нарасна, но не е достатъчно за изпълнение на целите 

на общината за рециклиране  на  тези  потоци  отпадъци.  Поради  това,  както  и  факта,  

че  тези  отпадъци представляват около 30% от битовите отпадъци в Кричим, общината 

ще предприеме допълнителни действия.  

 

Пунктове за изкупуване на битови отпадъци 

Съгласно чл. 19, ал. 6 от ЗУО, площадките по ал. 3, т. 11 се осигуряват и 

експлоатират самостоятелно от общината или чрез сключване на договор. Поради 

причината, че община Кричим по брой на населението не попада в обхвата на тези 

изисквания е необходимо да се сключи договор с фирма извършваща такъв вид услуги. 

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. 

 

Биоразградими отпадъци 

Съгласно Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците в 

сила от 05.03.2021 г.: 

 §1, т. 1 „Биомаса“ са продукти, състоящи се от растителни материали от 

селското и горското стопанство, които могат да се използват като гориво с цел 

оползотворяване на енергийния им потенциал, както и следните отпадъци: 

 растителни отпадъци от горското и селското стопанство; 

 растителни отпадъци от хранителната промишленост, при условие че 

получената при изгарянето им топлинна енергия се оползотворява; 
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 влакнести растителни отпадъци от производството на целулоза от 

дървесина и производство на хартия от целулоза, при условие че се изгарят съвместно 

на мястото на образуването им и получената в резултат топлинна енергия се 

оползотворява; 

 коркови отпадъци; 

 дървесни отпадъци, включително дървесни строителни отпадъци, с 

изключение на тези, които вследствие обработката им с препарати за дървесна 

защита или покрития могат да съдържат халогенирани органични съединения или 

тежки метали. 

 §1, т. 2 „Биоотпадъци“ са биоразградими отпадъци от парковете и 

градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, офисите, 

ресторантите, търговията на едро, столовете, заведенията за обществено хранене и 

търговските обекти за търговия на дребно, както и подобните отпадъци от 

предприятията на хранително-вкусовата промишленост; 

 §1, т. 3 „Биоразградими отпадъци“ са всички отпадъци, които имат 

способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и 

растителни отпадъци, хартия, картон и други. 

Основен източник на биоразградими отпадъци са: 

 - Поддържане на паркове и градини; 

 - Отглеждане (санирани сечи, кастрене и рязане за оформяне) на дълготрайна 

декоративна растителност; 

 - Кухнески отпадъци от заведения за общестено хранене и бита; 

 - Растителни отпадъци от овощни и зеленчукови градини; 

 - Животински отпадъци. 

В съответствие с Националния стратегически план общината следва да предвиди 

конкретни мерки за третиране на биоразградимите отпадъци, с оглед намаляване 

количествата за депониране. Управлението на биоразградимите отпадъци включва 

събиране (разделно или със смесените битови отпадъци), анаеробно разлагане и 

компостиране, изгаряне и депониране. Екологичните и икономически ползи от 

различните методи на обработване зависят съществено от местните условия, като гъстота 

на населението, инфраструктура и климат, както и от наличието на пазари за свързаните 

с този процес продукти (енергия и компост). Изискванията за събиране и третиране на 

биоразградими отпадъци са регламентирани в Наредба за разделно събиране на 

биоотпадъци и третиране на биоразградими отпадъци, обн. ДВ. Бр. 11 от 31 януари 2017 

г. 

Приблизително две трети от отпадъците, генерирани в домовете и офисите, се 

състоят от „органични“ или естествени материали. Тези материали след време се 

разграждат (биоразградими) по естествен път. Биоразградимите отпадъци се генерират 

при селстостопанската дейност в растениевъдството, животновъдството и от дейността 

на домакинствата. Имат предимно органичен състав и е необходимо да се третират в 

зависимост от условията на генерирането им по подходящ начин. 

В община Кричим все още няма изградена система за разделно събиране и 

транспортиране на биоразградими и биоотпадъци и не е въведана система за фамилно 

компостиране на градински отпадъци. Все още не са въведени контейнери за разделно 
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събиране на зелените биоотпадъци и това води до значителния им дял в смесения битов 

отпадък. Това ще се случи скоро, тъй като Община Кричим е конкретен бенефициент по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG13M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за 

разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци“, приоритетна Ос 2 

„Отпадъци“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. 

На 28.05.2018 г. в изпълнение на Решение № 305, взето с Протокол № 34 от 

14.05.2018 г. на Общински съвет при община Кричим по електронен път е подадено 

проектно предложение с вх. рег. №: BG16M1OP002-2.005-0018 „Проектиране и 

изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за 

разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Кричим 

и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на 

съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци” по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16М1ОР002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за 

разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци”, приоритетна Ос 2 

„Отпадъци” по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”.  

Основна цел на проектното предложение е намаляване на количеството 

депонирани битови отпадъци и по специално намаляване на количеството депонирани 

зелени и/или биооразградими отпадъци чрез изграждането на компостираща инсталация 

за разделно събрани зелени/градински и дървесни отпадъци на територията на община 

Кричим в която да се обработва зеленият отпадък, генериран от домакинствата и при 

поддържането на обществените зелени площи на територията на общините Кричим и 

Перущица. Проектната идея и нейните специфични цели са съобразени с националните 

цели, българската нормативна уредба и НПУО, както следва: Цел 1 - ограничаване на 

количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. до 35% от общото 

количество на същите, образувани през 1995 г. и Цел 2 -увеличаване до края на 2020 г. 

на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 50 % от образуваните битови отпадъци. 

За разпределение на задълженията по отношение постигане на поставените цели по чл. 

31, ал. 1 т. 2 от ЗУО, в рамките на Регионално сдружение за управление на отпадъците - 

Пловдив, е изготвен и приложен към проектното предложение, анализ за разпределение 

на задълженията на общините за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО, които 

ще бъдат постигани на регионално ниво.  

С изграждането на компостираща инсталация за разделно събрани зелени/ 

градински и дървесни отпадъци на територията на община Кричим ще се създадат 

необходимите условия за постигане на целите на ниво Регионално сдружение за 

управление на отпадъците между общините Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, 

Съединение, Кричим, Перущица.  

На 27.05.2020 год. между Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“ 

в Министерство на околната среда и водите и Община Кричим в партньорство с Община 

Перущица е подписан административен договор №Д-34-47/27.05.2020 год. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 год.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG 

16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно 
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събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 год.“.  

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца, считано от датата на 

влизане в сила на договора.  

Общата стойност на проекта е 3 445 095,84 лв., от които 2 194 572,19 лв. от 

Европейския фонд за регионално развитие; 387 277,46 лв. национално съфинансиране от 

държавния бюджет на Република България; 297 429,52 лв. собствен принос на 

Бенефициента и 565 816,67 лв. недопустим разход (възстановим ДДС).  

В изпълнение на сключения административен договор със Заповед № РД-02-09-

202/ 29.05.2020 г. е определен екип за управление на проекта. 

Проведени са процедури по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане 

на дейностите, необходими за реализиране на проекта, а именно: за изготвяне на 

проектните дейности, за организация и управление, за строителен надзор и оценка на 

съответствието, за информация и комуникация, и за инженеринг – проектиране, СМР, 

доставка и оборудване и механизация и осъществяване на авторски надзор. Сключени са 

договорите с избраните изпълнители.  

Общата социално-икономическа цел на проекта е да се реши сериозният проблем 

с управлението на битовите отпадъци и подпомогне въвеждането на съвременна 

интегрирана система за тяхното управление, съответстваща на изискванията на 

българското и европейското законодателство. От реализирането на проекта ще се 

възползва цялото население на общините Кричим и Перущица. 

Съобразно всички нормативни разпоредби на Наредба 7 от 24.08.2004г. за 

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

за третиране на отпадъци, както и отстояния за съоръжението до чувствителни зони, 

отстояние от болнични заведения, защитени територии, Натура 2000, наличие или не на 

изградена инфраструктура, отстояние от водоизточници, категория на земята и др., за 

площадка за компостираща инсталация е определен общински терен представляващ 

незастроен урегулиран поземлен имот ПИ 39921.301.2, находящ се в землището на град 

Кричим, извън населеното място, местността „Сух дол“, УПИ I-302.1. Определеният 

общински имот е процедиран съгласно Закона за устройство на територията и е отреден 

за площадка за компостираща инсталация.  

Като потенциален източник на по-големи количества биоотпадъци са 

идентифицирани зелените площи (паркове и градини) и гробищните паркове на 

територията на общината. В категорията паркове и градини в общината попадат спортни 

терени, зелени площи, представляващи зелената система в населените места и гробищни 

паркове, които общината има ангажимент да поддържа съгласно чл. 34, ал. 1 ЗУО. 

Основна цел на системата за събиране на зелени отпадъци, която предстои да бъде 

въведена в община Кричим е всеки притежател на отпадъци да бъде обслужен от 

подходяща система за събиране в дългосрочен план. 

Зеленият отпадък от паркове и градини, генериран при тяхното поддържане и 

косене към настоящия момент, се оставя да изгние естествено в участъци извън 

урбанизираната територия на община Кричим. За насочване на тези отпадъци след 

въвеждането в експлоатация на изградената по проекта компостираща инсталация, ще се 

предприемат следните стъпки: 
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 Косене на съществуващите зелени площи, паркове, градини, 

обществени дворове, околоблоково пространство, тротоари, и др. обществени площи; 

 Отпадъкът ще бъде натрупван на точки в рамките на дневното косене, 

след което ще минава  камион, който да прекара генерираното количество директно на 

изградената инсталация; 

 Събирането и извозването на зелените и дървесните отпадъци  до 

компостиращата инсталация ще се осъществява от Дружество, учредено по реда на 

търговския закон, със сто процента общинско участие в капитала, на което ще бъде 

възложена експлоатацията на компостиращата инсталация; 

 Извозването на зелените и дървесните отпадъци ще се осъществи 

чрез закупената по проекта специализирана техника – камион. Камионът ще обслужва 

единствено и само инсталацията, като по този начин се създава гаранция за чистотата на 

зелените отпадъци; 

 Кратността на събирането и извозванията на зелените отпадъци, 

генерирани от обществените пространства ще е съобразена с прогнозата за косенето на 

площите, като в зависимост от характеристиките на съответната площ се касае на 4-5 

пъти/ годишно косене в пролетно-есенния сезон (април-ноември). През зимата в 

зависимост от температурата и снежната покривка, сухи зелени отпадъци ще се събират 

веднъж месечно. Кратността ще бъде съобразена и със сезонните колебания, като 

предвижданията са, че зелен и дървесен отпадък от общинските терени, ще бъде 

генериран главно в периода април-ноември.  

Относно графика, принципната схема, предвижда поетапното косене на 

общинските площи да се реализира на предварително определени райони, като в рамките 

на дневно косене на съответния район, генерираните отпадъци се натрупват отстрани на 

обработените площи и се събират и извозват до инсталацията.  

В много общини системата за събиране на битови отпадъци от районите с къщи 

използва индивидуални съдове, като по този начин  може да бъде приложен контрол 

върху съдържанието на изхвърлените отпадъци. Районите с фамилни къщи са и тези, за 

които се препоръчва домашното компостиране, но по различни причини, то не се прилага 

от всички домакинства (обикновено по-малко от 50%). Опитът в други европейски 

страни показва, че повече домакинства участват в събирането на био-отпадъци, 

отколкото в домашното компостиране, а комбинацията от двете обикновено дава по-

високи резултати. Това може да се дължи на факта, че домашното компостиране изисква 

и поддържане на мястото за компостиране, докато събирането на био-отпадъци е само 

разделяне при източника. Ето защо въвеждането на разделно събиране на био-отпадъци 

от районите с фамилни къщи може да повиши количествата на компостираните био-

отпадъци.  

Събирането на зелени отпадъци от дворовете е по-сложно за организиране, 

поради сравнително малки количества на отпадъците и неравномерното им образуване 

през годината с пикове през пролетта и есента, както и изградените навици на 

населението. Възможностите за събиране са следните: 

 Съставяне на график за събиране на зеления отпадък, който ще бъде 

изготвен при съобразяване на следните условия: 

- Разделното събиране на зелените/градинските отпадъци от 

домакинствата ще се извършва по график, който ще бъде публично оповестен; 
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- Зеленият/градински отпадък трябва да бъде натрупван до „сивата 

кофа“ за събиране на смесения битов отпадък или изнасян на тротоара пред обитаваното 

пространство (за райони, които са с индивидуални контейнери във всеки двор и 

отдалечени от общите „сиви“ кофи).  

Съгласно чл. 5 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 

биоразградими отпадъци, биоотпадъците се събират разделно при източника на 

образуване. За разделно събрани се считат биоотпадъци със съдържание на примеси не 

повече от 10 на сто от общото количество, което събрано разделно при източника на 

образуване. Предвид тази разпоредба и наблюденията върху навиците на населението в 

община Кричим при разделното събиране на отпадъци от опаковки, съществува риск от 

изхвърляне на други видове отпадъци в кофа за разделно събиране на зелен/градински/ 

дървесен отпадък, при поставянето на такава на определени точки в града. Поради тази 

причина поставянето на съдове за разделно събиране на зелен/градински/дървесен 

отпадък би допринесло за постигането на целта в случай, че такава бъде поставена във 

всеки един частен двор (имот) и се осъществява събиране по график. Към настоящия 

момент, община Кричим не разполага с необходимите средства за закупуване на съдове, 

с които да осигури 100% от частните и обществени дворове (имоти). При тези 

ограничения и предвид малките количества зелен отпадък, който се генерира от 

населението, се предвижда събиране на зеления/градински/ дървесен отпадък до „сивата 

кофа“ за смесени отпадъци и извозването му по разписан график. След първата година 

ще бъде направен анализ, на база, на който ще се разгледат възможности за поетапно 

закупуване на индивидуални кофи за всеки двор (имот).  

 Събирането и извозването на зелените и дървесните отпадъци до 

компостиращата инсталация ще се осъществява от Дружество, учредено по реда на 

търговския закон, със сто процента общинско участие в капитала, на което ще бъде 

възложена експлоатацията на компостиращата инсталация; 

 Извозването на зелените и дървесните отпадъци ще се осъществи чрез 

закупената по проекта специализирана техника – камион. Камионът ще обслужва 

единствено и само инсталацията, като по този начин ще се създава гаранция за чистотата 

на зелените отпадъци. 

Принципната схема за събирането на зелените отпадъци, генерирани от 

домакинствата, предвижда че местата за изхвърлянето на зелените отпадъци, ще 

съответстват на точките, където към момента са разположени съдовете за събиране на 

смесеносъбраните битови отпадъци, в т. ч. съдовете собственост на общината и 

индивидуалните съдове на домакинствата, като зеления отпадък се поставя 

непосредствено до тях.  

Събирането и извозването на зелените отпадъци ще се извършва по 

предварително оповестен, по подходящ начин, график. В графика ще са посочени 

улиците, деня от седмицата, в който ще бъдат обслужени и часовия интервал, което да 

помогне на гражданите предварително да изнесат зелените отпадъци до сивата кофа.  

1.3.2. Строителни отпадъци 

Съгласно Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците в 

сила от 05.03.2021 г.: 
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§1, т. 39 „Строителни отпадъци“ са тези отпадъци от строителство и 

разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс 

към Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО 

за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква „а“ от 

Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на 

Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, 

параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и 

следващите му изменения. 

§1, т. 50 „Отпадъци от строителство и разрушаване“ са отпадъци, образувани 

в резултат на дейности по строителство и разрушаване. 

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

строителни материали, приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г., обнародване в ДВ. Бр. 98 

от 8 декември 2017 г. 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. С 

Наредбата се насърчава рициклирането и оползотворяването на СО за постигане на 

целите по чл. 32 от ЗУО. 

Разпоредбата на чл. 6 от Наредбата забранява нерегламентираното изхвърляне, 

изгоряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т.ч. 

изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или разделно събиране 

на отпадъци от опаковки. 

Строителните отпадъци се получават в следствие на строително-монтажни работи 

и премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, изилационни 

материали, дърво, азбест и други опасни отпадъци, и др. съответстващи на кодовете на 

отпадъци от група 17 на Приложение 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците. 

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 др.  

„Строително-монтажни“ са работите, чрез които строежите се изграждат, 

ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват, а 

„Премахване“ е дейността по отстраняване на строежите чрез селективно отделяне на 

оползотворимите отпадъци в процеса на премахването. 

Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване 

и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвеждане на СО се 

извършват от лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на 

отпадъците. 

Възложителите на СМР и/или на премахване на строежи отговарят за изготвянето 

на план за управление на строителните отпадъци (ПУСО). 

Контролът по изпълнение на ПУСО се осъществява от кмета на общината, на 

чиято територия се извършват СМР/премахването на строеж, или от оправомощено от 

него длъжностно лице. За строежи, чийто възложител е кмета на общината, контролът 

по изпълнение на ПУСО се осъществя от директора на РИОСВ, на чиято територия е 

строежа. 



131 
 

Кметът на общината изпраща информацията до директора на РИОСВ, на чиято 

територия ще се извършват СМР или премахване на строежи, за издадените през 

предходния месец разрешения за строеж или заповеди за премахване на строеж. Кметът 

на общината отговаря за предаването на отделните строителни отпадъци по време на 

принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане 

на рицклирани строителни материали, включително за покриването на разходите за 

извършване на дейностите по транспортиране и третиране. Разходите за извършване на 

дейностите по транспортиране и третиране на строителните отпадъци, получени в 

резултат на принудително премахване на строеж, са за сметка на извършителя на 

незаконния строеж или на собственика на сградата или съоръжението. Въз основа на 

влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи за 

дейностите по транспортиране и оползотворяване на отпадъците кмета на общината 

подава заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение на събиране на 

вземането от задължените лица по реда на чл. 417, т. 2 от Гражданския процесуален 

кодекс (ГПК). 

В случаите, когато кмета на общината е възложител на строителни и монтажни 

работи, с изключение на текущи ремонти, и възложител на премахване на строежи, 

следва да изготви план за управление на строителните отпадъци. Съдържанието и 

изискванията към плана се определят в Наредбата за управление на строителните 

отпадъци. 

Отпадъците от строителна и строително-монтажни дейност се отделят регулярно. 

Прилага се процедура, при която строителните фирми да се обръщат към общината за 

посочване на място и условия за депониране на строителните отпадъци. 

Основните проблеми, свързани със строителните отпадъци са неконтролираното 

изхвърляне на строителни отпадъци от гражданите и фирмите, което води до 

формирането на нерегламентирани сметища. Често населението неконтролирано 

изхлърля строителни отпадъци на незаконни сметища главно на входовете и изходите на 

населеното място, както и замърсява зелените площи в самото населено място. За 

строителните отпадъци, от обичайните ремонти на жилищата, няма форма, по която да 

бъдат контролирани. 

Друг проблем е изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за битови 

отпадъци, което води до тяхното повреждане.  

Към момента на изготвяне на настоящата програма за територията на община 

Кричим няма отредено специализирано депо за строителни отпадъци. Генерираните 

строителни отпадъци, както от общинските дейности, така и на населението се предават 

на площадка в с. Първенец, обл. Пловдив, която представлява инсталация за третиране 

на строителни материали.  

Строителни отпадъци се образуват и от малки обекти с локално значение, от 

реконструкции и ремонти на стопански и жилищни сгради. Отпадъците се извозват от 

собствениците и/или от община Кричим до специално отредена площадка в с. Първенец. 

Този отпадък понастоящем е основна съставка на нерагламентирани сметища или попада 

в съдове за битови отпадъци. Част от генерираните СО попадат в общия поток със 

смесените битови отпадъци, които се извозват до Регионалното депо за битови отпадъци. 

В таблицата по-долу са показани строителните отпадъци, предадени за 

оползотворяване за периода 2018-2020 г. 
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И з т о ч н и к : И А О С  

 

Прави впечатление голямото увеличение на депонираните строителни отпадъци 

през 2018 г., което се дължи на две основни причини: Строителството на големи обекти 

с Възложител – Община Кричим и добрата органицация от страна на общинските звена, 

отговарящи за управлението на отпадъците. Изчисленото количество на строителните 

отпадъци през последните две години на човек от населението е съответно: за 2019 г. – 

17,76 кг/ж/г и за 2020 г. – 20,29 кг/ж/г. 

Все още не е изградена национална информационна система за образуманите, 

рециклираните, оползотворените и депонираните строителни отпадъци, поради което 

данните за отпадъците от строителство и разрушаване от наличните източници са 

непълни. 

Правилното регулиране на дейностите, свързани със строителните отпадъци и 

контрола върху тях са регламентирани със Закона за управление на отпадъците, 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, съответно и с общинската наредба за управление на отпадъците. 

В бъдеще общината ще може да получава надеждни данни в случаите, когато извършва 

процедурите за одобрение на плановете за управление на строителните отпадъци и 

инвестиционните проекти, както и при проверката на документите с които 

възложителите на строителството доказват изпълнението на целите за рециклиране на 

строителни отпадъци. 

 

1.3.3. Производствени и опасни отпадъци 

Производствени отпадъци 

Дефиниция, съгласно ЗУО 

„Производствени отпадъци“ са отпадъците, образувани в резултат на 

промишлената дейност на физическите и юридическите лица. 

Това са количества вещества (продукти, остатъци, суровини и материали), не 

съдържащи 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), 

Количество на предадените за оползотворяване строителни отпадъци и 

отпадъци от разрушаване на сгради в тонове по данни от ИАОС 

Код  Наименование 2 0 18  2 0 19  2 0 20  

17 01 01 Бетон -  8 , 24 0  3 1 ,7 00  

17 01 02 Тухли 2 3 80 ,0 0  -  -  

17 01 03  Керемиди, плочки, 

фаянси и керамични 

изделия 

-  9 , 06 0  3 8 ,0 20  

1 7  0 1  07   Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки и 

керамични изделия 

различни от 17 01 06 

1 7 4 , 20  1 2 1 , 00  8 7 ,5 60  

 Об що:  2 5 54 ,2 0  1 3 8 , 84  1 5 7 , 28  
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не могат да бъдат продадени и от които притежателят желае или е длъжен да се освободи. 

За тяхното отстраняване обикновено се грижат самите предприятия. 

Основните генератори на производствен отпадък в община Кричим са 

действащите промишлени предприятия, сред които няма такива с висок рисков 

потенциал на образувания отпадък. На територията на общината няма изградена 

инфраструктура за разделно събиране и третиране на опасни отпадъци. При 

констатирани такива се използват услугите на лицензирана фирма. 

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 г. 

Третирането на производствените отпадъци се извършва по реда на Глава 

четвърта от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Кричим. 

Опасни отпадъци 

Дефиниция, съгласно ЗУО 

„Опасни отпадъци“ са отпадъците, които притежават едно или повече опасни 

свойства, посочени в приложение № 3 на 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 г. и в наредбите за масово 

разпространените отпадъци.  

Количествата на образуваните опасни отпадъци по групи, съгласно Класификация 

на отпадъците от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците, се водят 

на отчет в РИОСВ-Пловдив. 

Фирмите, притежаващи разрешение/регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО, 

представят в ИАОС годишни отчети за образуваните опасни отпадъци. Опасните 

отпадъци от фирмите се събират и съхраняват разделно в закрити складове и се предават 

за третиране на физически или юридически лица притежаващи съответното разрешение 

по чл. 35 от ЗУО или Комплексно разрешително, въз основа на писмен договор. Потокът 

опасни отпадъци се контролира от действащата нормативна уредба у нас, като най-голям 

дял в общото количество имат отработените 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. 

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 товарополучателя. 

 Съгласно Доклада за морфологичния анализ за състава на събраните, извозени и 

депонирани от територията на община Кричим смесени битови отпадъци, опасните 

отпадъци са 0%. 
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Отпадъци от хуманното здравеопазване 

Медицинските отпадъци имат някои по специфични характеристики и изискват 

специално събиране и третиране. Болничният отпадък може да носи зарази, поради което 

следва да бъде отделен от другите смесени отпадъци, за да се избегне заплахата за 

общественото здраве. В този отпадък се включват превръзки, остатъци от лекарства и 

опаковки, лабораторни проби, използвани инструменти и системи, хуриргически 

отпадъци и др. Дейностите по събиране и третиране на медицински отпадъци са записани 

в Наредба № 1 от 09.02.2015 г за изискванията към дейностите по събиране и третиране 

на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Съгласно чл. 5 от 

Наредбата, лечебните заведения, притежатели на опасни отпадъци, с цел опазване на 

общественото здраве и околната среда са длъжни: да разделят отпадъците при източника 

на образуване по вид, състав и свойства; да спазват условията на съхраняване на 

отпадъците в съответствие с изискванията на наредбата; да опаковат и обозначават 

разделно събраните отпадъци; да транспортират отпадъците до мястото за 

предварително съхраняване на отпадъците; да третират самостоятелно и/или да предават 

за съхраняване, транспортиране и третиране отпадъците само въз основа на сключен 

договор с лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на 

дейности с отпадъци, класифицирани със съответния код, съгласно Наредба № 2 от 2014 

г. за класификация на отпадъците; да водят отчетност и да попълват идентификационен 

документ при предаването на опасните отпадъци, съгласно изискванията на Наредба № 

1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; да спазват йерархията по 

управление на отпадъците по смисъла на чл. 6 от ЗУО.  

На територията на община Кричим няма изградена инсталация или съоръжения 

за третиране на опасни болнични отпадъци. Генерираните в здравните заведения 

болнични отпадъци се предават за последващо обезвреждане на фирми, притежаващи 

разрешение по чл. 35, ал 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно сключен 

писмен Договор. 

 

1.3.4. Специфични потоци отпадъци 

Дефиниция, съгласно ЗУО 

 „Масово разпространени отпадъци“ са отпадъците, които се образуват след 

употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна 

и поради своите характеристики изискват специално управление“. 

 Отпадъци от ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти, излезли от употреба гуми 

 Управлението на отпадъците от батерии и акумулатори има две главни цели: 

 - Екологична – защита на въздуха, водата, почвата и здравето на хората чрез 

предотвратяване на изхвърлянето на вредни и опасни вещества в околната среда; 

 - Икономическа – оползотворяване материалите, заложени в конструкцията на 

отпадъците от батерии и акумулатори. 

 „Негодна за употреба батерия или акумулатор“ е батерия или акумулатор, която 

не може да бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или 
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обезвреждане. 

 За ефективно функциониране на системата за събиране на отпадъците от негодни 

батерии и акумулатори е необходимо предприемане на следните действия: 

 - редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с тяхното 

неконтролирано обезвреждане. Необходимо е хората да бъдат запознати със значението 

на символите, използвани за маркиране, изискванията при отделяне на батериите от 

уредите, където те са вградени и възможностите за участие в системите за събиране; 

 -  прилагането на задължително обратно приемане в местата за продажба; 

 - осигуряване и поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба 

портативни батерии и акумулатори, като се спазват нормативните изисквания; 

 - предаване на отпадъците от батерии и акумулатори на фирма, притежаваща 

резрешително, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците. 

 Отработени масла 

 Задълженията на общината в това отношение се определят от „Наредба за 

отработените масла и отпадъчните нефтопродукти“, приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 

г., в сила от 08.01.2013 г. 

 Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 2 от Наредбата съдейства за извършване на дейностите 

по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за 

оползотворяване или обезвреждане, като определя местата за смяна на отработени 

моторни масла на територията на общината и информира обществеността за 

местоположението и условията за приемане на отработените масла.  

 Възможно в рамките на периода на прилагане на настоящата програма, 

организацията по оползотворяване да не прояви интерес тъй като количеството масла 

за чието оползотворяване е отговорна нараства незначително и е твърде вероятно 

целите заложени в Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти да бъдат постигнати чрез събиране на 

отработени масла от източници различни от бита или общини с по-голяма гъстота на 

населението.  

 Независимо дали ще се сключи договор с организация по оползотворяване, следва 

да бъдат предприети следните мерки за осигуряване прилагането на законодателството 

за управление на отработени масла: 

 - идентифициране на обектите, в които се извършва смяна на отработени моторни 

масла и обектите, в които се изкупуват отработени масла; 

 - определяне на разрешените места за смяна на отработени моторни масла и 

информиране на обществеността за това; 

 -  въвеждане на санкции и упражняване на контрол над изхвърлянето на 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните води и в 

канализационните системи.  

 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) 

 Задълженията на Общината се определят от „Наредба за излязлото от употреба 

електрическо и електронно оборудване“, приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., влязла 

в сила от 01.01.2014 г. 

 Съгласно чл. 27, ал. 1 от Наредбата, Кметът на общината оказва съдействие на 

организациите по оползотворяване, като определя местата за разполагане на 
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необходимите елементи на системата за разделно събиране и предаване на ИУЕЕО.    

 Изпълнение на задълженията за участие в системите за разделно събиране се 

осъществява, като се сключват договори с организации по оползотворяване на ИУЕЕО, 

лица, които изпълняват задълженията си индивидуално или други лица, притежаващи 

документи по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, 

рециклиране или оползотворяване на отпадъци на територията на общината. 

 Община Кричим няма сключени договори за разделно събиране на отпадъци от 

електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба батерии и акумулатори и 

излезли от употреба МПС. Съгласно чл. 19, ал. 6 от ЗУО, площадките по ал. 3, т. 11 се 

осигуряват и експлоатират самостоятелно от общината или чрез сключване на договор. 

Общината Кричим съгласно броя на населението си ( под 10 000 жители) не попада в 

обхвата на тези изисквания поради което е необходимо да се сключи договор с фирма 

извършваща такъв вид услуги. 

 Утайки от ПСОВ 

 Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) гр. Кричим е проектирана 

през 2013 г. и е въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-937 от 

26.06.2015 г. Сключен е Споразумителен протокол № Ю-01-76 от 07.08.2015 г. и 

Договор от 28.01.2016 г. между община Кричим и „ВиК” ЕООД гр. Пловдив за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Съгласно Приемо-

предавателен протокол от 29.02.2016 г., ВиК оператора на територията на област 

Пловдив поема стопанисването, поддържането и експлоатацията на гореописания 

обект. Отговорността за оползотворяване на утайките на ПСОВ Кричим е на 

регионалния ВиК оператор Пловдив. 

 

 Основни изводи и препоръки 

 

1. Нормата на натрупване на отпадъци на човек от населението в община Кричим 

през последните години е над допустимите референтни стойности, близки до средните 

за областта и малко по-високи от средните за страната. При изготвяне на настоящата 

програма НСИ е публикувал официални данни за битовите отпадъци и нормата на 

натрупване до 2019 г. Населението на общината намалява, но годишната норма на 

натрупване на отпадъците на човек от населението се увеличава. Това се дължи 

предимно на ограничаване изхвърлянето на битови отпадъци на нерегламентирани 

сметища и изхвърляне на отпадъци от жители на селата от община Девин в контейнерите, 

поставени от общината по протежение на републиканския път за Девин. За редуциране 

обема на депонираните количества е препоръчително увеличавене дела на разделно 

събраните рециклируеми отпадъци, осигуряване на възможности за отделно събиране и 

извозване на отпадъците от твърдо гориво през отоплителния сезон, на строителните 

отпадъци при извършване на домашни ремонти и други мерки. 

2. Най-голям относителен дял в битовите отпадъци на общината имат фракциите 

„градински отпадъци“ – 27%, в това число растения, растителни остатъци, окапали листа, 

трева и др. и ситна фракция < 4 см. 
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3. Рециклируемите отпадъци имат 18% относителен дял, в това число – хартия и 

картон, пластмаса, метали и стъкло. От този вид отпадъци най-високо е процентното 

съдържание на пластмаса – 8%, следвана от картон – 4% и хартия – 2%, стъкло – 2% и 

метали - 2%. 

4. На територията на община Кричим е въведана система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки, но не всички граждани използват по предназначение цветните 

контейнери за хартия, стъкло и пластмаса. Това води до висок относителен дял на 

депонираните на регионалното депо рециклируеми отпадъци. Необходимо е 

разширяване на системата за разделно събиране на отпадъците от хартия, картон, 

пластмаса, метал и стъкло (включително от опаковки), в обществени сгради, търговски 

обекти и в повече райони на населеното място. 

5. Въвеждането на система за разделно събиране на зелени отпадъци на 

територията на община Кричим трябва да отчете конкретните особености на обхванатите 

места и райони. 

6. Образуваните строителни отпадъци на територията на община Кричим са 

предимно от строителна дейност. Незначителна част от тях са формирани вследствие на 

ремонтни дейности. Много често, населението събира смесено строителните отпадъци с 

битовите. Отпадъците от строителство и ремонти: камъни, тухли, бетон, гипс и др. заемат 

голям дял в морфологичния състав на отпадъците в община Кричим – 12% 

средногодишно. Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване селективното 

разделяне на отпадъците на мястото на образуване. 

7. Необходимо е системно проучване на морфологичния състав на отпадъците, 

което да позволи идентифициране на съществуващите тенденции и избиране на 

специфичен подход, свързан с разделното събиране и други дейности по управление на 

отпадъците. 

8. В община Кричим в голяма степен са решени проблемите с управлението на 

производствените и опасни отпадъци. РИОСВ-Пловдив извършва системни проверки за 

спазване изискванията на ЗУО за управление на производствените и опасни отпадъци. 

Необходима е добра комуникация с контролните органи при необходимост за 

предотвратяване рисковете за човешкото здраве и околната среда. 

9. Разширяване на информационните кампании за обществеността и бизнеса 

относно ползите от разделното събиране на отпадъци, координирани с информационните 

кампании на организациите по оползотворяване, ще допринесе за подобряване на 

ефективността на системата. 

10. Икономически инструмент, който би могъл да доведе до разширяване на 

разделното събиране, е въвеждане на стимули/отстъпки от такса битови отпадъци за 

граждани и фирми, които се включват в системите за разделно събиране на отпадъците, 

в т.ч. от опаковки от хартия и картон, пластмаса и стъкло.   
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1.4. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците 

 

 Управлението на отпадъците е сложен и многообхватен процес, изискващ 

интегрираност на подходите, внедряване на нови технологии, създаване на подходяща 

икономическа среда и нормативна база, и не на последно място висока обществена 

отговорност. 

 На национално ниво на практика не е изградена цялостна информационна база 

данни, в която информацията за инфраструктурата за третиране на битовите и 

строителните отпадъци, както и на отпадъците-утайки от ПСОВ, да е систематизирана и 

да обхваща всички аспекти, както в регионален и общински, така и във времеви разрез. 

Информацията за управление на отпадъците на територията на Община Кричим, в т. ч. и 

за използваната инфраструктура от общината, все още не е систематизирана в 

информационна система на общината, каквато е ситуацията в почти всички общини в 

страната. 

 Основните компоненти на инфраструктурата за управление на битовите отпадъци 

са два: 

 Съдове и техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци; 

 Площадки, съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци. 

 

 1.4.1. Инфраструктура за събиране и извозване на битови отпадъци 

Количеството на битовите отпадъци представляват най-голямата част от всички 

отпадъци, генерирани на територията на Общината. Към настоящият момент битовите 

отпадъци, генерирани на територията на общината постъпват в Регионално депо за 

неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица, местност „Паша махала“. 

Община Кричим се състои от едно населено място – гр. Кричим. На територията 

на общината има въведено организирано сметосъбиране, сметоизвозване и депониране 

на битовите отпадъци. Всички дейности свързани с поддържане чистотата на общината, 

включително и метене, озеленяване, измиване на териториите за обществено ползване, 

се организират и изпълняват като общинска дейност. 

Дейностите по опазване на околната среда и управление на отпадъците на 

територията на община Кричим се организират и осъществяват от служителите на 

дейност „Чистота“ към общинска администрация. 

Общината осъществява сметосъбирането и сметоизвозването на смесените 

битови отпадъци със собствени съдове за събиране на отпадъците и собствена 

транспортна техника: 

 две специализирани сметосъбиращи машини, един „двураменен 

контейнеровоз” – товарен автомобил марка МАN модел 18460, един товарен автомобил 

тип „самосвал” марка DAF и един комбиниран „багер-товарач” марка KACE модел SR 

модификация 580; 

 86 броя поцинковани контейнери тип „Бобър“; 

 18 броя контейнера по 4 куб. м. от ламарина; 

 870 броя индивидуални кофи. 
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 Събирането и извозването на сметта се извършва ежедневно с общинските две 

специализирани сметосъбиращи машини, един контейнеровоз и един самосвал, като 

работния график гарантира всяка кофа да бъде обработена веднъж в седмицата. 

Контейнерите се обработват при напълването им. При определената честота на извозване 

на смесените битови отпадъци, наличната сметосъбираща техника и съдове към момента 

са достатъчни за регулярното обслужване на населението. 

 В общината е изградена добре функционираща система, която обхваща 100 % от 

населението на общината. 

 Община Кричим не развива своя общинска система за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки. Системата за разделно събиране е въведена с подписването на 

договор между община Кричим и „Екобулпак“ АД през 2008 г., като през 2013 г. е 

подписано Допълнително споразумение към същия. Във връзка с разполагането на 

допълнителни контейнери и смяна на повредени през 2018 г. между община Кричим и 

„Екобулпак България“ АД е подписан нов Договор за сътрудничество. На 08.01.2020 г. 

поради смяна на името на фирмата изпълнител е преподписан договор за сътрудничество 

с „Екобулпак България“ АД със срок на действие от 01.01.2020 г. до 31.12.2024 г. 

 В съответствие с броя на населението на града са определени и броя точки, на 

които има разположени по 2 кофи за хартия и пластмаса и по един контейнер тип „Иглу” 

за стъкло. 

 На територията на община Кричим има разположени:  

 - 30 жълти контейнера тип „БОБЪР” с обем 1100 л;  

 - 43 бр. жълти кофи с обем 360 л; 

 - 35 зелени контейнери тип „ИГЛУ” с обем 1400 л.  

 Изчисленият необходим минимален обем на съдовете за разделно събиране на 

отпадъците от опаковки е 78 050 литра. Общият обем на разположените контейнери е 97 

480 литра и надвишава изисквания обем с 19 430 литра. Почистването на контейнерите 

за хартия и пластмаса се извършва през седмица, а на контейнерите за стъкло веднъж на 

три месеца. 

 Съдовете за разделно събиране на отпадъците от опаковки, както и автомобилите 

за събиране и извозване на същите са осигурени от „Екобулпак България“ АД, съгласно 

сключения договор до 31.12.2024 г. 

  В община Кричим все още няма изградена система за разделно събиране и 

транспортиране на биоразградими и биоотпадъци и не е въведана система за фамилно 

компостиране на градински отпадъци. Все още не са въведени контейнери за разделно 

събиране на зелените биоотпадъци и това води до значителния им дял в смесения битов 

отпадък. Това ще се случи скоро, тъй като Община Кричим е конкретен бенефициент по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG13M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за 

разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци“, приоритетна Ос 2 

„Отпадъци“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. 

 С изграждането на компостираща инсталация за разделно събрани зелени/ 

градински и дървесни отпадъци на територията на община Кричим ще се създадат 

необходимите условия за постигане на целите на ниво Регионално сдружение за 

управление на отпадъците между общините Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, 

Съединение, Кричим, Перущица. 
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1.4.2. Съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци 

Съоръжения за депониране на отпадъците 

При спазване на изискванията на чл. 24, ал. 2 от ЗУО на 23.11.2017 г. е проведено 

учредително заседания за създаване на Регионално сдружение за управление на 

отпадъците и създаване на Регионална система за управление на отпадъците за 

общините: Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, Съединение, Кричим, Перущица, 

Раковски и Брезово, състоящо се от: 

- Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица и 

- Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит 

способ в с. Шишманци. 

Община Кричим ще депонира своя отпадък на Регионално депо за неопасни 

отпадъци в землището на с. Цалапица до изчерпване капацитета на депото или изтичане 

срока на Комплексното разрешително за депото.  

Разрешеният капацитет на РДНО с. Цалапица съгласно условие 6.20. „Капацитет 

до кота +13“ е капацитетът на депото до кота +13 /+22.00 в билото/ от теренната кота +/- 

0.00=174.40. Капацитетът на инсталацията е до 2 000 t./24 h. 

Към момента не е достигната разрешената кота. След извършване на геодезическо 

заснемане на обекта е установен свободния капацитет на депото - 54 448 m3, към 

09.02.2018 г. 

С Решение на Общото събрание на РСУО-Пловдив е възложено на Община 

Пловдив предприемане на действия за увеличаване капацитета на депото с реализиране 

на втори етап, а именно депониране на отпадъците до кота +30 /+36 в билото/. 

В окончателния доклад за оценка на въздействие върху околната среда на Работен 

проект на обект „Депо за твърди битови отпадъци на гр. Пловдив в землището на с. 

Цалапица“ е извършена оценка на проекта при височина – 30 м /в средата 36 м/ над 

прилежащия терен вместо предвидената според предварителния проект – 13 м. По тази 

причина с цел да се намали общото слягане на основата на експлоатационното 

натоварване във всеки котлован преди уплътняването на основата се изпълнява 

закоравяващ кил от уплътнена баластра или чакъл, имащи по-добри деформационни  

характеристики от околната почва в основата. 

С изпълнението на “етаж II“ от кота +13(22) до кота 30(36) спрямо кота +/- 

0,00=174,40 се предвижда депонирането на 1 226 077 m3 (1 226 077 t), при степен на 

уплътняване γ=1,00 t/m3 с компактор Bomag BC772RB – 37t, като при прогнозен график 

за постъпващите отпадъци на вход до 70 000 t./y. отпадъци, се предвижда увеличаване 

на експлоатационния период до 2036 г., а с осигуряване на предварително третиране – 

инсталация за сепариране, която да подпомогне увеличаване на количеството на 

отпадъците за оползотворяване се очаква осигурен капацитет за около 30 години. 

С оглед НДНТ и Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за 

изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, оператора на депото ще извършва 

предварително третиране на отпадъците, което ще допринесе за постигане целите по чл. 

31, ал. 1 от ЗУО и намаляване емисиите от парниковите газове от депонираните 

отпадъци. 
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Инсталации и съоръжения за рециклируеми отпадъци 

На територията на община Кричим няма изградена инсталация за сепариране или 

сортиране на битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло. Разделно 

събраните битови отпадъци от опаковки се подлагат на допълнително сортиране на 

инсталация в с. Главиница, Пазарджишко, експлоатирана от „Екобулпак България“ АД 

– организация за оползотворяване на опаковки, с която община Кричим има подписан 

договор, след което се предават за рециклиране. 

Инсталации за битови биоотпадъци 

Община Кричим е конкретен бенефициент по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG13M1OP002-2.005 „Проектиране и 

изграждане на компостираща инсталация за разделно събирани зелени и/или 

биоразградими отпадъци“, приоритетна Ос 2 „Отпадъци“ по ОП „Околна среда 2014-

2020 г.“. 

На 27.05.2020 год. между Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“ 

в Министерство на околната среда и водите и Община Кричим в партньорство с Община 

Перущица е подписан административен договор №Д-34-47/27.05.2020 год. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 год.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG 

16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно 

събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 год.“.  

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца, считано от датата на 

влизане в сила на договора. Към настоящия момент строително-монтажните дейности по 

компостиращата инсталацията са приключили, предстои въвеждането и в експлоатация.  

Компостиращата инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци се намира 

извън урбанизираната територия на община Кричим, в поземлен имот с идентификатор 

39921.301.2, местност „Сух дол“. За поземления имот има разработен ПУП-ПРЗ за 

промяна на предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот, одобрен 

със Заповед № РД-15-00-297 от 02.08.2016 г. на Кмета на Община Кричим, както и ПУП-

ПП за ел. кабел и ПУП-ПП на експлоатационен път и пътна връзка до поземлен имот 

одобрени с Решение № 119, взето с Протокол № 12 от 13.10.2016 г. на Общински съвет 

при Община Кричим. Транспортния достъп до имота ще се осъществява по съществуващ 

общински път. 

Инсталацията представлява компостираща система чрез технология за 

компостиране в покрити редове на открито с принудителна, контролирана аерация.  

Характеризира се с прости и гъвкави процеси, кратко време за активно компостиране 

(~30 дни за зелени отпадъци), лесно управление, безопасна работа и ниски 

експлоатационни разходи. Основната и цел е опазване на околната среда посредством 

преработка на зелените отпадъци и производството на висококачествен компост. 

Избраната технология на компостиране е естествен биологичен процес, 

протичането на който се ускорява чрез провеждането му в контролирана среда. 

Принудителното аериране ускорява процесите на аеробно разграждане на органичните 

материали от микроорганизмите до получаване на почво-подобно вещество, наречено 

компост. 
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ФАЗИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС 

1. Приемане и контрол на входящи материали (зелени био-отпадъци) 

При приемането (доставката) на зелените отпадъци на площадката за 

компостиранесе прави визуален оглед на отпадъците за съдържание на други отпадъци с 

неорганичен произход като различни пластмаси, метали и т.н., с цел тяхното 

отстраняване. 

2. Предварителна обработка - извършва се с биошредер – миксер, като целта 

му е да се постигне раздробяване на големите отпадъци (храст, клони и т.н.). 

3. Изграждане на призмите - това става с помощта на телескопичен, челен 

товарач/друг вид подходяща механизация. При изграждане на призмите е необходимо 

въздуходувките да бъдат пуснати в ръчен режим на работа (постоянно обдухване) с цел 

да се  предотврати запушването на аерационните тръби. Важно е призмата да бъде 

изградена максимум в рамките на 1 работен ден, като при изграждане на призмите 

материалът не се уплътнява, а се насипва отгоре-надолу, като трябва да пада свободно. 

4. Фаза 1 - разграждане 

След като купът е изграден се покрива със специалната мембрана, поставят се 

сондите за кислород и температура. През софтуера за управление се създава нова партида 

(количества, начална дата и т.н.) и се пуска автоматичен режим на работа. Стандартно 

софтуерите за компостиране могат да работят в различни режими: Управление по 

кислород – сондата за кислород подава информация за нивата в компостния куп и според 

стойността въздуходувката се включва да работи или спира (при високо съдържание); 

Управление по температура – сондата за температура подава информация за 

температурата в компостния куп и според отчетите въздуходувката се включва да работи 

или спира (при ниска температура); Управление по време – режим на работа на цикли – 

на избран интервал от време въздуходувката се включва и изключва (например работи 5 

мин. / почива 10 мин); Комбинирано управление. 

 Аерирането е от първостепенна важност за бързото и качествено обработване и 

рециклиране на органични отпадъци. При използваната принудителна аерация, която 

засмуква въздух от околното пространство и го нагнетява в покритата призма 

(положителна аерация – отвън навътре) чрез перфорирани тръби в пода на площадката. 

Използват се перфорирани аерационни тръби (и/или канали) от полиетилен с висока 

плътност, които са устойчиви на въздействия. 

Важно е правилното поставяне на контролните сензори – за температура и 

кислород. Сондата за температура се поставя перпендикулярно, като по време на процеса 

е необходимо периодично да се намества, тъй като компостираният материал намалява 

своя обем и сляга. Стандартно сондата за температура мери в 5 различни точки, което 

дава температурния профил на компостната призма. Тази информация се предава към 

софтуера за управление и лесно може да бъде видяна във всеки един момент на 

управляващия монитор.  

Сондата за кислород се поставя под 45° така че образувалият се конденз да не 

влияе на измерванията ѝ. Призмите се покриват с мембрана с помощта на метална 

конструкция с ролка на нея, която се позиционира над клетката, която е заредена.  

Благодарение на мембраната се получава изолирана среда – топлината, 

влажността, микроорганизмите и миризмите остават в обема на компостния куп. В 

същото време материалите са защитени от атмосферните условия навън. 
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Изключителната изолираща способност на мембраните спомага за реализиране на ниски 

експлоатационни разходи за електроенергия за аериране. 

5. Фаза 2  - зреене и последващи фази 

Стандартно след активната фаза на компостиране (фаза 1 – разграждане) се 

провежда още една фаза – закрита, но с по-малка продължителност. През тази фаза 

материалът узрява, температурите варират в началото на процеса от 40° до 45°С, след 

което спадат. Необходимостта от кислород за правилното протичане на процесите на 

зреене е от 1 до 5% от обема на компостния куп.Между първите две фази се следват 

стъпките: Демонтиране на сондите; Прибиране на мембраната, почистване при 

необходимост; Обръщане на компостния материал и оросяване с инфилтрат (само в 

случай на необходимост).  

След това се стартира автоматичното управление на процеса. Обикновено тази 

фаза продължава 2 седмици за разлика от активната, която е 4 седмици. След фазата на 

зреене (при необходимост) стартира последната фаза – фаза на зреене 2. За нея са 

обособени специални клетки – бетонни площадки с навес (но може да бъде проведена и 

на основните клетки за компостиране, без завиване с мембрана, но с периодично 

аериране), така че куповете да са защитени от атмосферно неблагоприятни условия. 

Механичното разваляне на призмите от зоните за компостиране и изграждането им на 

площадките зазреене има важна функция – частиците се размесват, влажността се 

разпределя равномерно и се получава естествено аериране. Както и при активната фаза, 

при изграждане на купове за последващо зреене материалът не се пресова и уплътнява, 

необходимо е да има пори между частиците. Времето за зреене може да варира от 2 до 4 

седмици, според предхождащите го фази, тяхната продължителност, вид и състояние на 

компостирания материал. След този етап на обработка материалът се счита за напълно 

стабилизиран. 

6. Обработка на готовия компост 

След като всички фази на компостиране приключат, стабилизираният компост се 

пресява, като може да бъдат отделени различни фракции. Стандартно това са 0 ÷ 10 mm, 

0 ÷ 20 mm и 0 ÷ 30 mm. Всички материали и частици по-големи от 40 mm се връщат в 

началото на процеса и се използват в следващия цикъл на компостиране. Обособените 

фракции се складират на определените за това места или се опаковат, в зависимост от 

качеството и предназначението им. 

1.4.3. Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване 

На територията на община Кричим няма инсталации и съоръжения за строителни 

отпадъци. На територията на РИОСВ гр. Пловдив има едно специализирано регионално 

Депо за строителни отпадъци, разположено на територията на бивша баластриера в 

землището на с. Първенец, община Родопи, област Пловдив. Депото представлява 

изчерпана баластриера. На него се депонират строителни отпадъци и изкопни земни маси 

от региона, включително и от община Кричим. На депото са осигурени охрана, входящ 

контрол и се води отчетност на постъпващите отпадъци. Община Кричим има договор 

със собственика на депото за строителни отпадъци – община Родопи, за депониране на 

строителни отпадъци генерирани на територията на община Кричим.  

В региона няма изградена инсталация за рециклиране на строителни отпадъци. 

Община Кричим разполага с техника за събиране и извозване на строителните 

отпадъци от ремонтни дейности, които предоставя срещу заявка и заплащане на 
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физически и юридически лица от общината, в т.ч. и извозването им до депото за 

строителни отпадъци в с. Първенец.  

Във връзка с прогресивното нарастване в годините на отчисленията за депониране 

на строителни отпадъци, за гражданите и бизнеса, както и за община Кричим като 

Възложител на строителни дейности е по-изгодно част от строителните отпадъци и от 

разрушаване на сгради да се предават на инсталация за рециклиране на такива отпадъци, 

а при събаряне на сгради отпадъците да се разделят селективно с оглед възможността за 

повторна употреба. 

 

 Основни изводи и препоръки 

 

1. В община Кричим има добре изградена система за събиране, транспортиране и 

депониране на отпадъците, която обхваща 100% от населението. 

2. Не се очаква генерирането на битови отпадъци в Община Кричим през 

следващите години да се различава от общите за страната тенденции. 

3. Чрез въведената система за разделно събиране се очаква да се намали 

количеството на депонираните отпадъци и да се увеличи процента на рециклируемите, 

но е необходимо тази система да бъде разширена. 

4. Очаква се да се промени и морфологичния състав на образуманите отпадъци в 

резултат на: 

- масово използване в бита на пластмасови и комбинирани опаковки за еднократна 

употреба, които ще излязат от употреба; 

- провеждане на много разяснителни и обучителни мероприятия от страна на 

общинска администрация съвместно с фирми по оползотворяване по отношение 

осъзнаване на факта, че отпадъка събран разделно е много ценен ресурс. 

5. С пускането в експлоатация на компостиращата инсталация за зелении и/или 

биоразградими отпадъци и въвеждането на система за разделно събиране на 

зелени/градински и дървесни отпадъци ще се намали процента на депониране на 

биоразградими отпадъци, с което ще се създадат условия за постигане на целите по чл. 

31, ал. 1, т. 2 от ЗУО. 

6. Компостирането, освен най-добрият метод за обезвреждане на органични 

отпадъци от различно естество, е също и подходящ  метод за получаване на 

висококачествени органични подобрители, които са в състояние да заместят оборския 

тор в екстензивното растениевъдство и частично торфа в интензивното производство. С 

производството на висококачествен компост, не само се обработват отпадъци, а и се 

рециклират органичните съставки на отпадъците за нуждите на селското стопанство чрез 

естествен биологичен процес. 

7. На територията на общината няма инсталация или съоръжения за третиране на 

строителните отпадъци. Депото на територията на с. Първенец, община Родопи е добро 

решение за община Кричим, но в бъдеще в регионален аспект е добре общината да 

проучи възможностите за рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците от 

строителство и разрушаване, тъй като община Кричим като възложител на строителни 

дейности има ангажименти в тази насока, а и за гражданите и бизнеса това ще бъде по-

евтин вариант и в съответствие с националните цели и политики. 
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1.5. Анализ на схеми за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците 

 

 

Анализът е фокусиран основно върху тези от схемите за управление на 

отпадъците, прилагани в страната, в които община Кричим участва. 

„Замърсителят плаща“ – схема за отговорност на домакинствата и на 

другите лица, които генерират битови и подобни на битовите отпадъци 

Схемата се прилага за битовите  отпадъци от домакинствата (с изключение на 6 

групи МРО, които са разгледани в следващата схема) и за отпадъци, подобни на 

битовите, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, 

но образувани от други източници – юридически лица. Подобни на битовите отпадъци 

се образуват най-вече от административни сгради, образователни институции, социални 

организации, пазари, търговски обекти, хотели и ресторанти, ателиета за услуги. Битови 

отпадъци се образуват и от производствени предприятия, но от жизнената дейност на 

служителите и работниците в тези предприятия.  Домакинствата и другите генератори на 

битови отпадъци заплащат такса битови отпадъци на общината, а с приходите от таксата 

община Кричим финансира и осигурява услуги на домакинствата и другите генератори 

на битови отпадъци по събиране, извозване и третиране на битовите отпадъци.  

Същност на схемата  

При тази схема задължени лица са домакинствата и лицата, които образуват битови 

отпадъци и подобни на битовите отпадъци. Тези лица са отговорни за изхвърлянето, 

включително разделното събиране и изхвърляне, на битовите отпадъци в определените за 

целта съдове и места. В съответствие с принципа „Замърсителят плаща” те заплащат 

пълните разходи за услугите по временно съхраняване, събиране, транспортиране, 

третиране на отпадъците, закриване, рекултивация и последващ мониторинг на депата и 

съоръженията за битови отпадъци в съответствие със Закона за местните данъци и такси, 

Закона за управление на отпадъците и наредбите на общините за управление на отпадъците. 

Задължените в схемата лица заплащат услугите чрез ежегодна такса битови отпадъци, в 

размер определен от общинския съвет.  

Приходите от такса битови отпадъци в общинския бюджет се използват изцяло за 

финансиране на дейности и проекти, свързани с битовите отпадъци. С приходите от таксата 

общината финансира и осигурява услуги на домакинствата и другите генератори на битови 

отпадъци по събиране, извозване и третиране на битовите отпадъци. 

Форми на възлагане на услугите 

Участници в анализираната схема, освен общината, домакинствата и другите 

генератори на битови отпадъци, са и фирмите, в т.ч. общински, и общински предприятия, на 

които общините възлагат една или повече услуги, свързани със събиране, транспортиране и 

третиране на битовите отпадъци.  

 Услуги по събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци до депа 

и съоръжения и инсталации за отпадъци 
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Това е стандартна услуга, прилагана от дълги години от местните власти. Община 

Кричим предоставя услугите за събиране и транспортиране на битовите отпадъци 

самостоятелно, като тази дейност се извършва от звено „Чистота“. За целта община Кричим 

има регистрационен документ Регистрационен документ №  09-РД-341-00 от 17.09.2013 г., 

издаден от Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пловдив. Системата за 

организирано сметосъбиране покрива цялата територия и 100 процента от населението на 

общината. Тази дейност, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено 

ползване, се извърша по график, утвърден от кмета на общината. Сметосъбирането се 

извършва в съдове, собственост на община Кричим. Смесените битови отпадъци се 

транспортират със специализирани автомобили собственост на община Кричим до 

регионалното депо за неопасни отпадъци „Цалапица“. Разходите за дейността се 

финансират със средствата, събрани от приходите от такса битови отпадъци. 

 Услуги по разделно събиране и транспортиране на пепел и сгурия от 

домакинствата  

Генерираните от домакинствата пепел  и сгурия, които са отпадък от използването 

на дърва и въглища за отопление, се изхвърлят в контейнерите за смесени битови отпадъци.   

 Услуга по разделно събиране и транспортиране на хранителни и кухненски 

биоотпадъци от търговски обекти, детски градини и други подобни  

Община Кричим все още не е въвела схема за разделно събиране на хранителни и 

кухненски биоотпадъци. 

 Услуги по разделно събиране и транспортиране на „зелени” биоотпадъци 

В общината няма схема за разделно събиране и транспортиране на 

„зелени“ биоотпадъци. На територията на общината услугите по събиране на този вид 

отпадъци са включени в общата схема за събиране и транспортиране на смесените битови 

отпадъци. Домакинствата изхвърлят зелените отпадъци  (зелени листа, трева, клони), 

образувани от почистването на фамилни градини и дворове, до контейнерите за битови 

отпадъци, и те се събират заедно със смесения битов отпадък от контейнерите. С 

въвеждането в експлоатация на компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими 

отпадъци ще бъде въведена схема за разделно събиране и транспортиране на 

„зелени“ биоотпадъци.  

 Услуги по разделно събиране, транспортиране и екологосъобразно 

обезвреждане на опасните битови отпадъци 

На територията на общината не се прилага схема за разделно събиране и предаване, 

транспортиране и обезвреждане на опасни битови отпадъци.   

 Услуги по предварително третиране - сортиране/сепариране на 

оползотворимите битови отпадъци от събраните смесени битови отпадъци преди 

обезвреждането им  

Всички събрани отпадъци се транспортират и депонират в регионалното депо 

„Цалапица“ и не се извършва предварително третиране на отпадъците.    
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 Услуги по оползотворяване и обезвреждане на смесените битови отпадъци и 

на разделно събраните „зелени” и кухненски и хранителни биоотпадъци в инсталации и 

съоръжения  

В община Кричим няма изградена инсталация или съоръжения за 

оползотворяване на смесени битови отпадъци и на биоразградими отпадъци. Общината 

е предприела стъпки за въвеждане на система за разделно събиране и оползотворяване 

на зелени биоотпадъци и е предприела стъпки за въвеждане в експлоатация на 

компостираща инсталация с необходимия капацитет съобразно количествата зелени 

отпадъци, генерирани на територията на общината. 

 Услуги по разделно събиране на строителни отпадъци от ремонтна дейност 

на домакинствата 

Строителните отпадъци, както от общинските дейности, така и от населението, се 

депонират на единствената за района регламентирана площадка за строителни отпадъци 

в с. Първенец, на основание подписан договор между община Кричим и община Родопи 

като собственик на площадката. Общината предоставя услуга за събиране и 

транспортиране на отпадъците от ремонтната дейност на домакинствата и други лица, 

като по заявка предоставя контейнер и извозва тези отпадъци на цена 50 лв. на курс. 

Строителни отпадъци от малки ремонтни дейности се изхвърлят от домакинствата в 

контейнерите за смесени битови отпадъци и се извозват до депото в Цалапица. 

 

„Замърсителят плаща“ – схема за отговорност на домакинствата и на 

другите лица, които генерират утайки в резултат на отвеждането и 

пречистването в ПСОВ  на битови отпадъчни води 

Същност на схемата 

При тази схема лицата, които ползват услугите по отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води, в т.ч. и третиране на утайките от ПСОВ, в съответствие с принципа 

„Замърсителят плаща” заплащат пълните разходи за тези услуги. Задължените в схемата 

лица заплащат услугите чрез такса за отвеждане и пречистване на отпадъчните им води, в 

т.ч. и за третиране на утайките, която се изчислява на основата на количеството доведени и 

отведени отпадъчни води и разходите за дейността.  Таксите се заплащат на ВиК оператора. 

Форми на възлагане на услугата 

ПСОВ гр. Кричим е въведена в експлоатация на основание Разрешение за ползване 

№ СТ-05-937/26.06.2015 г. на ДНСК, гр. София. Същата е предоставена за стопанисване  на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив (дружеството, което обслужва 

обособена  територия на регион Пловдив, в която е включена и община Кричим) чрез 

Договор, сключен  между Асоциацията по ВиК-Пловдив и дружеството. Разходите за 

пречистване на отпадъчните води и третиране на утайките са включени в тарифите на 

услугите, предоставяни от ВиК дружеството. Община Кричим има възможност да участва в 

процеса по утвърждаване на предложените тарифи от Държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране, по реда, уреден в Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги и  подзаконовата нормативна уредба, издадена на основание на 

този закон. 

http://www.vik.bg/
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Схема за „Разширена отговорност на производителя“ относно 6 групи масово 

разпространени отпадъци - отпадъци от опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ, 

отпадъчни масла 

Същност на схемата 

Съгласно ЗУО „масово разпространени отпадъци" (МРО) са отпадъци, които се 

образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата 

страна и поради своите характеристики изискват специално управление.   

При тази схема всяко лице (фирма), пускащо на пазара продукти1, които след тяхната 

употреба се превръщат в МРО, е задължено по схемата лице и носи отговорност в 

съответствие с изискванията на ЗУО и специфичните наредби за всеки вид МРО за:   

 Постигане на количествените цели за подготовка за повторна употреба, 

рециклиране и оползотворяване на МРО, определени в Наредбите за всеки вид МРО;  

 Ограничаването на опасни вещества в продуктите, които пускат на пазара; 

 Етикетиране и маркировка; 

 Разходите за управление на МРО, които се образуват след употребата на 

съответните продукти. 

Домакинствата и различните организации, предприятия и институции, които в 

резултат на употребата на продукти образуват МРО, са  длъжни да спазват правилата за 

разделно събиране и изхвърляне на определените за това места МРО. 

Схемата за РОП може да се осъществи по два начина от задължените в схемата 

фирми:  

1. Чрез колективна система, представлявана от организация за оползотворяване (ОО) 

на съответните МРО. 

2. Индивидуално от задълженото лице (конкретна фирма), което пуска на пазара 

МРО. 

ОО (организации по оползотворяване на МРО) и лицата, които изпълняват 

индивидуално задълженията си са длъжни: 

- Да получат разрешително по реда на ЗУО за осъществяване на дейността 

като ОО или за индивидуално изпълнение и организация на дейностите по разделно 

събиране, подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване; 

- Да създават и финансират системи за разделно събиране, повторна 

употреба, рециклиране и/или оползотворяване на съответния вид масово разпространени 

отпадъци; 

                                                           
1 Съгласно ЗУО "Пускане на пазара" е първото предоставяне на продукта на разположение на друго лице, безплатно 

или срещу заплащане, с цел той да бъде разпространен и/или използван на територията на Република България, както 

и внасянето и въвеждането на територията на Република България на продукта от дадено лице за негова собствена 

търговска, производствена или професионална дейност. 
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- Да изпълняват програмата за управление на МРО и да достигнат целите за 

подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване; 

- Да осъществяват информационни кампании за обществеността; 

- За ОО на отпадъци от опаковки – задължение и да обхванат определен брой 

население чрез системите за разделно събиране на отпадъците, включително чрез 

поставяне на контейнери за разделно събиране в населените места. 

Задължените фирми в схемата могат да бъдат съдружници или акционери в ООп, 

както и да сключват договори с ООп, която да изпълнява от тяхно име задълженията за 

постигане на целите за подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване 

на съответния МРО, който е в резултат на крайната употреба на продукта, който са 

пуснали на пазара.  

Съгласно националната нормативната уредба общините имат само някои 

ангажименти в схемата за РОП2, отнасящи се основно до осигуряване и определяне на 

местоположението на контейнерите за разделно събиране на отпадъците от опаковки.  

Формиране на цени 

Цените на услугите, свързани с подготовка за повторна употреба, рециклиране и 

оползотворяване на МРО, се формират изцяло на пазарен принцип при наличната 

конкуренция на национално и международно ниво за предоставяне на такива услуги. На 

основата на посочените цени на услугите по третиране на отпадъците от МРО, на 

разходите за административна издръжка на ОО, провеждането на информационните 

кампании за обществеността, заплащане на одитори и други присъщи разходи за 

дейността ОО, формират размера на тарифите за услугите, които предлагат на своите 

клиенти (фирмите, от името на които ще изпълняват целите за рециклиране и 

оползотворяване).  

При схемата за РОП финансирането на системите за разделно събиране и 

рециклиране и оползотворяване на  МРО се осъществява от фирмите задължени лица в 

схемата,  които пускат на пазара стоки, които след тяхната употреба се превръщат в МРО. 

В крайна сметка, това са част от производствените разходи на фирмите – задължени лица 

в схемата и представляват елемент от  цената на съответния продукт. 

Прилагане на схемата за РОП в сътрудничество с община Кричим 

На територията на община Кричим схемата за разширена отговорност на 

производителя се прилага от организация за оползотворяване на опаковки за отпадъци 

от опаковки от хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали. През 2008 г. община Кричим 

е сключила договор с ,,Екобулпак” АД. Въведена и нормално функционира система за 

разделно събиране на отпадъци от хартия, стъкло, пластмаса и метали.  През 2013 г. е 

подписано допълнително споразумение към договора между община Кричим и 

„Екобулпак“ АД във връзка с изискванията на приетия през 2012 г. нов Закон за управление 

на отпадъците. Във връзка с разполагането на допълнителни контейнери и смяна на 

повредени през 2018 г. между община Кричим и Екобулпак България АД е подписан нов 

Договор за сътрудничество. На 08.01.2020 г. поради смяна на името на фирмата 

                                                           
2По-подробно тези ангажименти са представени в анализа на нормативната уредба 
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изпълнител е преподписан договор за сътрудничество с „Екобулпак България“ АД със 

срок на действие от 01.01.2020 г. до 31.12.2024 г. 

С договора се уреждат: 

 Техническите изисквания към системата за разделно събиране, в т.ч. точките 

за събиране на отпадъците, вида на контейнерите за разделно събиране, площадките за 

предварително третиране на разделно събраните отпадъци, техниката за извозване; 

 Инвестиционен план с предложение за придобиване на ДМА по години; 

 Изисквания за информационни кампании и работа с обществеността;  

 Ангажиментът на община Кричим да посочва местата за контейнерите за 

разделно събиране, както и да прилага подходящи мерки спрямо лицата, които не изхвърлят 

разделно отпадъците, както и спрямо лицата, които извършват изземване на отпадъци с 

пазарна стойност от контейнерите. 

„Екобулпак” АД е разширила услугите на територията на община Кричим, като 

предоставя на всички ползватели на търговски обекти, производствени, стопански и 

административни сгради възможност да организират разделно събиране на генерираните в 

обекта им отпадъци. След заявяване на желание от страна на собствениците или 

ползвателите на тези обекти, фирмата „Екобулпак“ АД ще осигури събирането не само на 

отпадъците от опаковки, но и на всички рециклируеми отпадъци от хартия, картон, стъкло, 

пластмаса и метал, като в определен ден от седмицата по съгласуван с общината график 

камионът за разделно събиране минава по определен маршрут и прибира безвъзмездно: 

- нагънатите и завързани с връзка кашони и хартия;  

- смачканите празни опаковки от пластмаса;  

- пълните жълти чували за разделно събиране на хартия и пластмаса;  

- биг-бег торбите за стъклени опаковки. 

Съгласно договора с „Екобулпак“ АД, община Кричим не дължи възнаграждение 

на ООп на отпадъци от опаковки за разделното събиране, рециклиране и 

оползотворяване, а системата се финансира от дружеството, включително 

транспортирането на нерециклируемите отпадъци за обезвреждане до депо.  

В Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Кричим не са 

регламентирани изисквания към лицата, извършващи търговска дейност в търговски 

обекти, производствени и стопански сгради, здравни и социални сгради и заведения,  

заведения за хранене и развлечения, обекти за комунални и други услуги, хотели и други 

места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски дейности,  да: 

1. Събират разделно отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло. 

2. Предават разделно събраните отпадъци на: 

 организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки;  или на 

 лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или 

регистрационен документ по чл.35 от ЗУО. 
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3. Създадат вътрешни правила за организиране на разделно събиране на отпадъци 

от хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло на територията на съответния обект. 

За постигане на още по-значими резултати от сътрудничеството на общината с 

ООп за разделното събиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса 

и стъкло, в т.ч. и от опаковки, е необходимо: 

 По-широко и по-отговорно участие от страна на гражданите и фирмите, 

които събират отпадъците си разделно, което ще доведе до по-големи количества и с по-

добро качество за рециклиране разделно събрани отпадъци от четирите потока. Това 

може да се постигне най-вече чрез постоянни информационни кампании и засилен 

контрол и налагане на глоби на лицата, които не спазват изискванията; 

 Недопускане на кражбите на отпадъци от контейнерите за разделно 

събиране. Възможно решение в тази посока е търговските обекти, административни, 

стопански сгради и др. подобни да се задължат чрез общинската наредба да предават 

разделно събраните си отпадъци пакетирани/събрани в чували директно на ООп, които 

да организират извозването им от обектите по предварително обявен график. 

 

 

 Основни изводи и препоръки 

1. На територията на община Кричим е създадена добра организация и стабилна 

основа по отношение на събирането и транспортирането на смесените битови отпадъци 

от домакинствата и от бизнеса. Общината обаче не е въвела схеми за разделно събиране, 

предварително сепариране и оползотворяване на биоотпадъците, което е от критично 

значение както по отношение на постигане на нормативно определените количествени 

цели, така и във връзка с прилагане на йерархията при управление на отпадъците. 

2. Принципът „замърсителят плаща” се прилага като цяло от обищната във 

висока степен  по отношение услугите, свързани със смесените битови отпадъци и е сред 

добрите примери в страната. В зависимост от въведените на национално ниво методики 

за определяне на такса битови отпадъци на основата на изхвърлените отпадъци ще се 

увеличи прилагането на принципа и на ниво конкретни генератори на битови отпадъци. 

3.  В общината се прилага напълно принципът „замърсителят плаща” относно 

строителните отпадъци. 

4. Принципът „Разширена отговорност на производителя” се прилага на 

територията на общината за една група масово разпространени отпадъци – отпадъци от 

опаковки от хартия и картон, пластмаса и стъкло. Целесъобразно е общината да разшири 

сътрудничеството с ООп и за други видове масово разпространени отпадъци, като 

едновременно с това проведе и информационни кампании сред населението.   
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1.6. Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за 

обезвреждане на отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване 

 

Анализът е фокусиран върху въпроса за наличието на стари общински депа и 

сметища с преустановена експлоатация, които трябва да се рекултивират, напредъка в 

тази насока и необходимите мерки в бъдеще, за да се решат проблемите.  

До средата на 2009 г. община Кричим депонира битовите отпадъци, генерирани 

на територията на общината,  на общинско депо за битови отпадъци, разположено в 

местността „Сух дол“. Експлоатацията на депото се преустановява със Заповед на 

Директора на РИОСВ Пловдив от 16 юли 2009 г. поради несъответствие с нормативните 

изисквания на европейското и на националното законодателство. В Заповедта РИОСВ 

постановява също да се осъществи рекултивация на депото. 

Теренът на излязлото от експлоатация депо в местността „Сух дол“ обхваща 

43 048 декара. Разположено е на територията на две общини и две области - в землището 

на гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив и на с. Козарско, община Брацигово, 

област Пазарджик, което наложи редица последователни действия от страна на 

кметовете и общинските съвети на двете общини, подписване на договор между двете 

общини за определен срок и със задача – рекултивация на сметището. С Решение на 

Общинския съвет на община Брацигово от 2010 г. правата за рекултивация на депото са 

предоставени на община Кричим. На 03.10.2014 г. е сключен договор за предоставяне на 

безвъзмездно право на управление и ползване върху недвижими имоти – общинска 

собственост № РД 16-00-167/03.10.2014 г. между община Кричим и община Брацигово. 

Община Кричим пое водещата роля и разработи проект за закриване, рекултивация и 

последващ мониторинг на старото общинско депо. 

С оглед спецификата на проектното предложение – засягат се територии на две 

общини от две съседни области и с цел издаване на Разрешение за строеж, работен 

проект за обект „Закриване и рекултивация на общинското сметище за битови отпадъци 

на община Кричим” е представен за разглеждане и издаване на Разрешение за строеж от 

Национален експертен съвет към Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството. Издадено е Разрешение за строеж № 78 от 3 декември 2014 г. от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството на база одобрение на проекта 

от Националния експертен съвет по устройство на територията.  

Община Кричим е депозирала проекта за закриване и рекултивация за 

финансиране в ПУДООС. Проектът е на стойност 2 543 247 лв. с ДДС. Съгласно 

Решението на УС на ПУДООС от 26.02.2015 г. проектът е включен в резервния списък 

на подадените заявления от общини за финансиране по ОПОС 2007-2013 г. Поради 

приключване на програмния период и изчерпване на финансовия ресурс за конкретната 

дейност, към настоящия момент за проекта все още липсва осигурено финансиране и 

община Кричим следва да  търси такова, в т.ч. и алтернативни източници – ПУДООС 

или целево финансиране от ЦБ. 

Във връзка с гореизложеното и с оглед създаване на предпоставки за реализиране 

на проектното предложение, което е в интерес и полза и на двете общини, и в изпълнение 

на Решение № 285, взето с Протокол № 20 от 31.03.2017 г. на Общински съвет при 
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община Брацигово и Решение № 201, взето с Протокол № 21 от 04.07.2017 г. на 

Общински съвет при община Кричим на 30.08.2017 г. бе подписан Анекс към договор № 

РД-16-00-167/ 03.10.2014 г. за предоставяне на безвъзмездно право на управление и 

ползване върху недвижими имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на 

с. Козарско, община Брацигово.  

В изпълнение на горното на 31.01.2018 г. до Министърът на регионалното 

развитие и благоустройството бе подадено заявление за презаверяване на разрешение за 

строеж, което е изгубило правно действие (на основание чл. 153, ал. 3 от ЗУТ) за 

презаверяване на издаденото Разрешение за строеж № РС-78/03.12.2014 г., за обект 

„Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на община 

Кричим”. Завереното разрешение за строеж е получено в община Кричим на 12.02.2018 

г. 

 Разработен е и план за контрол и мониторинг на депото след извършване на 

рекултивацията. Източник на финансиране на дейностите по следексплоатационни 

грижи и мониторинг на депата са приходите от таксата битови отпадъци, както е 

регламентирано в Закона за местните данъци и такси. Средствата за анализираните 

дейности се одобряват от общината ежегодно. Преди да приключи рекултивацията на 

депото, община Кричим трябва да определи кого ще натовари да отговаря за 

следексплоатационните грижи и последващия мониторинг на рекултивираното депо в 

местността „Сух дол“, съгласно изискванията на Наредбата за условията и изискванията 

за изграждане и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Чл. 44 от Наредбата предвижда контролът 

и наблюдението на параметрите на околната среда в района на закритата депо да се 

извършват за срок не по-малък от 30 години, или за друг срок, определен от 

компетентния орган с разрешителното за извършване на дейности с отпадъци или с 

комплексното разрешително. В този смисъл община Кричим следва да уточни с 

компетентния орган колко години след рекултивацията ще се осъществява последващия 

мониторинг, освен ако в документите, с които е одобрен проектът за закриване и 

рекултивация на депото не е посочен срокът за последващ мониторинг на депото.  

 

 Основни изводи и препоръки 

1. Община Кричим е предприела всички необходими действия за закриване и 

рекултивация на общинското депо за битови отпадъци с преустановена експлоатация. В 

периода на Програмата за управление на отпадъците 2021-2028 г. на община Кричим 

предстои осъществяване на проекта за рекултивация и дейностите по 

следексплоатационни грижи и мониторинг след рекултивацията на закритото депо. 

2. Поради факта, че ОПОС 2014-2020 г. не предвижда финансиране на проекти за 

рекултивация, а стойността на проекта не е във финансовите възможности на общината 

за осигуряване на средства от собствения бюджет, община Кричим трябва да търси други 

източници на финансиране.  

3. Целесъобразно е община Кричим да определи дирекцията от общината или 

друго лице, което ще бъде натоварено с отговорностите по изпълнение на плана за 

последващ контрол и наблюдение на параметрите на околната среда в района на 

сметището в местността „Сух дол“. 
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1.7. Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на 

отпадъците с акцент върху контролните функции 

 

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 добре обучен персонал, ангажиран със: 

4 Разработване на политиката за управление на отпадъците, планиране и 

прилагане на местно ниво; 

4 Разработване и прилагане на законодателството, технически стандарти и 

ръководства за дейностите по управление на отпадъците; 

4 Съгласуване на разрешения за дейности с отпадъци и за изграждане и 

експлоатация на инсталации за оползотворяване и обезвреждане; 

4 Упражняване на контрол, извършване на проверки и мониторинг на 

дейностите инсталациите, образуващи и/или третиращи отпадъци; 

4 Иницииране и налагане на мерките по прилагане на законодателството; 

4 Събиране, обработка, анализиране и докладване на данни; 

4 Подготовка, разработване, оценка, прилагане и надзор на проекти за 

изграждане на общинската инфраструктура за отпадъци. 

Изпълнението на настоящата Програма за управление на отпадъците в община 

Кричим до 2028 г., изисква подобряване на институционалния капацитет и засилване на 

контролните функции на местно ниво. 

Планирането и установяването на финансово обезпечени и поносими за 

населението системи за събиране (включително разделно) и транспортирането на 

отпадъците, изграждането и експлоатацията на съоръжения и инсталации, е 

предизвикателство. Това налага приемането на мерки за насърчаване на кооперирането 

между общините, с цел изпълнение на техните отговорности и ще подпомогне 

усъвършенстването на системите за управление на отпадъците в общините и чрез 

регионалните инициативи ще бъде осигурен достъп до необходимото ноу-хау и 

техническа инфраструктура за обезвреждане на приемлива за населението цена. 

В дейностите по управление на отпадъците са ангажирани следните институции: 

Община Кричим; Общински съвет Кричим; Регионално сдружение за управление на 

отпадъците – Пловдив, което обхваща общините: Пловдив, Марица, Родопи, 

Стамболийски, Съединение, Кричим, Перущица, Раковски и Брезово. 

Дейностите по управление на отпадъците на местно ниво в община Кричим се 

осъществяват чрез: 

 изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците и  

 спазване на Наредбите, приети от Общински съвет Кричим, имащи 

отношение към темата с отпадъците. 

Анализ на функциите в общината за управление на отпадъците 
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Съгласно Устройствен правилник на общинска администрация Кричим, утвърден 

със Заповед № РД-02-09-72 от 24.02.2021 г. на Кмета на община Кричим, структурата на 

общинската администрация включва кмет, зам. кмет, секретар на общината, четири 

длъжности на пряко подчинение кмета (Ръководител Звено за вътрешен одит, Старши 

специалист „У при ОМП“, Главен архитект и Секретар на МКБППМН), една дирекция 

обща администрация и една дирекция специализирана администрация. 

Общата администрация е организирана в Дирекция „Административно, правно и 

информационно обслужване и финансово-счетоводна дейност“ (АПИОФСД) и 

изпълнява функции в областта на: 

- бюджета; 

- счетоводството; 

- управлението на човешките ресурси; 

- организационното и техническото обслужване на Общинския съвет; 

- правно-нормативното обслужване и 

- административно-техническо обслужване на кмета. 

Специализираната администрация е организирана в Дирекция “Устройство на 

територията, гражданска регистрация, местни данъци и такси и хуманитарни дейности” 

(УТГРМДТХД) с два отдела към нея: 

 Отдел „Общинска собственост, кадастър и регулация, инвестиционна 

дейност и околна среда“, който изпълнява функции в областта на: 

 общинската собственост; 

 устройството на територията; 

 кадастъра, регулацията и вертикалното планиране и 

 инфраструктурата.  

 Отдел „Местни данъци и такси, гражданска регистрация, образование, 

социални и младежки дейности“, който изпълнява функции в областта на: 

 местните данъци и такси; 

 деловодството; 

 гражданската регистрация и административното обслужване (ГРАО); 

 стопанските дейности; 

 образованието, културата, социалните и младежките дейности и 

 защита на потребителя, търговската и туристическата дейност. 

  

Основните функции, свързани с политиката по управление на отпадъците, са 

възложени на зам.-кмета и Секретаря на общината. Функциите на зам.-кмета по 

отношение на управление на отпадъците са: 

 Ръководи, организира и контролира разработването на планове и програми 

за развитие на образованието, здравеопазването, търговията и финансово-стопанската 

политика на общината;  

 Ръководи и контролира екологичната политика на общината и дейностите,  

свързани с опазването, възстановяването, възпроизвеждането и развитието на околната 

среда и рационалното използване на природните ресурси с общинско значение; 
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 Осъществява контрол и отговаря  за изпълнението на планираните 

дейности за текущата година в поверения му ресор, включително и за размера на 

изразходваните средства, в рамките на приетия годишен бюджет на община Кричим; 

 Организира и контролира дейността по събирането на местните данъци и 

такси и др. приходи, и осъществява контрол по разходването на бюджетните средства. 

Функциите на Секретаря на общината по отношение на управление на отпадъците 

са: 

 Организира, контролира и отговаря за изпълнение на програмите и 

решенията на Общински съвет в сферата на поверените му дейности; 

 Организира и контролира изпълнението на дейностите по управление на 

отпадъците в общината в съответствие с разпоредбите на Наредба № 1 и по отношение 

организационното сметосъбиране, сметоизвозване и разделно събиране на отпадъците 

на територията на община Кричим. 

В Устройствения правилник липсват функции на специализираната 

администрация, свързани с управление на отпадъците и/или опазване на околната среда. 

В специализираната администрация, Дирекция “ УТГРМДТХД”, отдел „Общинска 

собственост, кадастър и регулация, инвестиционна дейност и околна среда“ има 

назначен на трудов договор еколог, на който в длъжностната характеристика са му 

вменени всички дейности по опазване на околната среда. Функциите по управление на 

отпадъците са възложени на експерт, който е извън утвърденото щатно разписание и не 

е включен в структурните звена на общинската администрация. Служителят е 

специалист еколог на трудов договор.  

Двете дирекции имат някои основни и спомагателни функции по отношение на 

отпадъците, описани по-долу. 

Функции във връзка с разработване на политиката по управление на 

отпадъците 

Съгласно изискванията на националното законодателство за отпадъци, общината 

има задължение да разработва следните документи в областта на управление на 

отпадъците: 

 Програма за управление на отпадъците 

Съгласно чл. 52 от Закона за управление на отпадъците, в сила от 13.07.2012 г., 

кмета на община разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за 

територията на съответната община. ПУО се разработва и приема за период, който 

съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците 

(НПУО). След одобрение на НПУО 2014-2020 г. и Методически указания за 

разработване на общински програми, община Кричим е разработила Програма за 

управление на отпадъците за периода 2015-2020 г., която е приета с Решение № 338, 

взето с протокол № 35 от 24.09.2015 г. на Общински съвет – Кричим.    

 Наредба по чл. 22 от ЗУО 

Съгласно чл. 22 от ЗУО, общинският съвет приема наредба, с която определя 

условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 
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транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и 

строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, на масово 

разпространени отпадъци на територията на общината, разработена съгласно 

изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и 

заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните 

данъци и такси. С наредбата се уреждат и изискванията към площадките за предаване на 

отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на 

площадките, както и условията за предаване на отпадъци на площадките. Законът 

изисква общинският съвет да публикува на интернет страницата на общината и да 

проведе обществено обсъждане на проекта за наредба. Община Кричим е спазила 

нормативните изисквания, като е разработила и приела Наредбата за управление на 

отпадъците на територията на община Кричим, приета с Решение № 149 от 13.06. 

2013 г., изменена с Решение № 308, взето с Протокол № 35 от 12.06.2018 г. и Решение № 

407, взето с Протокол № 49 от 22.05.2019 г. на Общински съвет при община Кричим на 

основание чл. 22 от ЗУО от 2012 г. В Наредбата са регламентирани както правата и 

задълженията на физическите и юридическите лица свързани с екологосъобразното 

управление на отпадъците на територията на общината, така и тези на местната 

администрация.  

 Наредба по чл. 9 от Закон за местни данъци и такси (ЗМДТ) 

Съгласно чл. 9  от ЗМДТ, общинския съвет приема наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, в т. ч. и таксата за битови 

отпадъци. Със ЗМДТ се регламентира механизмът за финансиране изпълнението на 

задълженията на общините по управлението на битовите отпадъци, възложени със ЗУО. 

Такса „битови отпадъци“ се заплаща за услугите по събиране, транспортиране и 

обезвреждане в депа или оползотворяване в други съоръжения за битови отпадъци, както 

и за поддържане 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, включваща 

необходимите разходи за осигуряване на услугите. В община Кричим е приета Наредба 

за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, която се изменя и 

допълва съобразно политиката на общината за определяне на таксите и цените на 

услугите и разходите за предоставяните услуги.   

Основните функции за разработване на програмни документи са изцяло на зам.-

кмета, а функциите за изготвянето на нормативните документи съгласно Устройствения 

правилник са определени на Дирекция „АПИОФСД“, която актуализира нормативната 

база, участва в съставянето или изготвя самостоятелно проекти за нормативни актове на 

общината, включително в областта на отпадъците.  

Цялостната координация на процесите по разработването, актуализирането и 

изпълнението на стратегии и програми, свързани с управлението на дейностите по 

отпадъците, както и на дейностите за изготвяне и актуализиране на Наредбата по чл. 22 

от ЗУО при промяна в нормативните изисквания е възложена на зам.-кмета. Анализът 

показва, че в община Кричим всички функции, възложени на кмета на общината във 

връзка с изготвяне на програмните и нормативните документи за управление на 

http://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=559413#p6769642
http://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=559413#p6769642
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отпадъците, са обезпечени. Приетите документи показват, че тези функции се 

изпълняват ефективно.  

Функции във връзка с предоставяне на услуги за отпадъци 

Основна цел на дейността на общината в тази област е да предоставя качествени 

услуги за населението и бизнеса на територията на община Кричим за управление на 

отпадъците в съответствие с компетенциите, възложени й в нормативната уредба.  

Образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, 

третиране на битови и строителни отпадъци 

Функциите на кмета във връзка с тази група нормативно определени задължения 

се осъществяват от дейност „Чистота“ в рамките на местните дейности на община 

Кричим. По отношение на различните потоци отпадъци, общината предоставя услуги по 

разделно събиране единствено за отпадъците от хартия и картон, пластмаса, стъкло и 

метал, като за целта е сключила договор с организация по оползотворяване „Екобулпак“ 

АД. Организацията и координацията на дейностите по събиране, извозване и третиране 

на битовите отпадъци е възложена на Секретаря на общината. Хоризонталното и 

вертикалното разпределение на функциите е ясно и не се наблюдава дублиране на 

функции в разглежданата област. 

Разработване на годишни бюджети и  определяне на такси за управление на 

отпадъците  

Предвид спецификата на бюджетния процес, основна функция за разработване на 

годишния бюджет и определяне на таксите за управление на отпадъците има Дирекция 

„АПИОФСД“. Дирекцията планира бюджета, разработва проекта на годишната план-

сметка за управление на отпадъците по чл. 66 от ЗМДТ,  изчислява размера на ТБО.  

Проектът на доклад относно план-сметката и размера на такса битови отпадъци 

се подписва от кмета и се внася в Общинския съвет за обсъждане и приемане до края на 

текущата година. Общинският съвет одобрява за следващата година: План-сметка за 

дейностите по събиране, транспортиране и обезвреждане в депа на битовите отпадъци и 

за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, размера на такса 

битови отпадъци.   

Функции във връзка с контрол и инспекции 

Нормативната разпоредба на чл. 112 от ЗУО регламентира обхвата на 

контролните правомощия на общините, а именно: 

Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира: 

 дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, 

съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци; 

 дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на 

общински и/или регионални депа; 

 площадките за дейностите с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); 

 спазването на други изисквания, определени с наредбата по чл. 22 от ЗУО; 

 изоставянето на битови отпадъци и нерегламентираното им изхвърляне. 
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Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на 

терените и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на 

територията на съответната община. 

Кметът на общината по местонахождение на площадката за дейности с отпадъци 

от черни и цветни метали упражнява контрол за спазване на условията и реда за 

извършване на тези дейности съобразно своите компетенции. За констатираните 

нарушения при проверките кметът на общината уведомява в 14-дневен срок директора 

на съответната РИОСВ, като му изпраща всички документи. 

ЗУО регламентира също видове контрол, минимална честота на контролните 

проверки и актовете, които се съставят от контролните органи. Контролът може да бъде 

обособен в следните основни групи: 

 документален контрол – проверка на представени документи от 

задължените лица за спазване на изискванията на закона и наредбите; 

 проверка на място в обектите за спазване на изискванията на закона и 

наредбите. 

ЗУО предвижда минимална честота на проверките от контролните органи, в т.ч. 

от общините, съобразно техните компетенции по закона, както следва: 

 Поне веднъж годишно извършват проверка на документите, които се 

изискват от закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му на лицата, при 

чиято дейност се образуват отпадъци, и/или извършващи дейности с отпадъци; 

 Проверката на място е независима от проверката на документи и се 

осъществява поне веднъж годишно в мястото на извършване на дейността и в 

присъствието на проверявания или на лица, които работят за него. В отсъствието на 

такива лица проверката се извършва с участието на поне един свидетел. 

От гледна точка на целта на контролната дейност, контролът се разграничава в 

три групи: 

 Текущ контрол. Това е контрол, който по предварително определен график 

периодично и превантивно се извършва на задължените лица по отношение на това дали 

спазват изискванията на закона и наредбите; 

 Последващ контрол. Това е контрол за установяване от контролните 

органи дали са изпълнени дадените от тях предписания качествено и в срок, в случаите, 

в които са констатирани нарушения на нормативната уредба; 

 Проверки по сигнал. Това са проверки, осъществявани при сигнали за 

нарушения, подадени от граждани, юридически лица и институции. 

  Анализът на функционалните характеристики на структурните звена показва, че 

контролните правомощия на кмета на общината съобразно изискванията на ЗУО се 

изпълняват както относно обхвата, така и относно регламентираните видове контрол и 

минималната честота на контролните проверки.   

  Възлагането на контролните функции за дейностите, свързани с управление на 

отпадъците, е организирано по два начина.  
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  В Устройствения правилник са посочени контролните функции на зам.-кмета, 

който:   

 Контролира екологичната политика на общината и дейностите,  свързани с 

опазването, възстановяването, възпроизвеждането и развитието на околната среда и 

рационалното използване на природните ресурси с общинско значение; 

 Контролира изпълнението на планираните дейности за текущата година в 

поверения му ресор, включително и за размера на изразходваните средства, в рамките на 

приетия годишен бюджет на община Кричим; 

 Контролира дейността по събирането на местните данъци и такси и др. 

приходи, и осъществява контрол по разходването на бюджетните средства. 

  Функциите във връзка с контрол на отпадъците на служителите са разписани в 

длъжностните характеристики на двама служители, които осъществяват контролни 

функции както по управление на отпадъците, така и по изпълнение на изискванията на 

други закони и общински наредби. Контролната им дейност в областта на отпадъците 

обхваща три направления: 

1. Контрол върху дейността по сметосъбиране и сметоизвозване  за спазване 

на графиците. 

2. Контрол за спазване на разпоредбите на Наредбата за определяне и 

администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от община Кричим 

относно организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци за нежилищни 

имоти на предприятията.   

3. Контрол за спазване на Наредба за управление на отпадъците на 

територията на община Кричим от страна на физическите и юридическите лица. 

  Контролът за спазване на Наредбата за управление на отпадъците на територията 

на община Кричим от страна на физическите и юридическите лица се осъществява чрез 

регулярни проверки и проверки по сигнали за нарушения, подадени от граждани, 

юридически лица и институции.  

  През 2019 г. на основание чл. 52, ал. 2, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1 от Наредбата 

за управление на отпадъците на територията на Община Кричим (последно изменение с 

Решение № 407, взето 43 с протокол № 49 от 22.08.2019 година на Общински съвет при 

община Кричим), са съставени 5 броя фишове за налагане на глоби.  

  През 2020 г. на територията на община Кричим по спазване изискванията на 

Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда са 

установени 6 нарушения на Наредбата за управление на отпадъците на Община Кричим. 

На извършителите са съставени фишове.  

  Не е ясно дали малкият брой санкции се дължи на недостатъчен капацитет за 

съставяне на констативни протоколи и наказателни постановления от страна на 

проверяващите, или на спазване на изискванията от страна на гражданите и бизнеса. 

Функции във връзка с обществени консултации и информиране на 

обществеността  
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Функции, свързани с обществените консултации и информиране на 

обществеността, са възложени на Дирекция “Устройство на територията, гражданска 

регистрация, местни данъци и такси и хуманитарни дейности”. Наред с останалите 

функции. 

На таблицата по-долу е посочено разпределението на функциите в структурните 

звена на общинска администрация Кричим. 

 

Функции 
Общински звена за 

изпълнение 

1. осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други. 
 Секретар на общината 

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването 

и/или обезвреждането им.  

дейност „Чистота“ 

3. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии в населените места, предназначени за 

обществено ползване. 

Секретар на общината, 

дейност „Чистота“ 

4. избор на площадки, изграждане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или на други 

инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или 

обезвреждане на битови отпадъци.  

Дирекция “Устройство на 

територията, гражданска 

регистрация, местни данъци и 

такси и хуманитарни 

дейности” 

5. организиране на събирането, оползотворяването и 

обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, 

образувани от домакинствата на територията на общината. 

 

еколог, 

дейност „Чистота“ 

6. разделно събиране на битови отпадъци на територията на 

общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и 

картон, метали, пластмаси и стъкло и за поетапното постигане на 

целите на общината за повторна употреба и рециклиране на тези 

отпадъци. 

Секретар на общината, 

договор с ООп 

7. изпълнение на решенията на Общото събрание на Регионалното 

сдружение, в което участва общината. 
кмет 

8. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими 

отпадъци и биоотпадъци, както и за постигане за целите за 

намаляване на депонираните биоразградими отпадъци и постигане 

на целите за оползотворяване на биоотпадъците. 

еколог, 

дейност „Чистота“ 

9. почистването от отпадъци на общинските пътища, вкл. техните 

сервитути, което е също нов ангажимент за всички собственици на 

пътища; 

дейност „Чистота“ 

10. предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени 

за това места и/или създаването на незаконни сметища, 

организиране на почистването им; 

 Секретар на общината, 

еколог, 

дейност „Чистота“ 
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Функции 
Общински звена за 

изпълнение 

11. осигуряване на информация на обществеността по всички 

ангажименти на общината чрез интернет-страницата на общината, 

както и по друг подходящ начин и провеждане на информационни 

кампании за населението и бизнеса, свързани с разделното 

събиране на отпадъците; 

Дирекция 

“Устройство на територията, 

гражданска регистрация, 

местни данъци и такси и 

хуманитарни дейности” 

12. организира събирането на данни и предоставя информация на 

НСИ, ИАОС, съгласно изискванията на Наредбата за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; 

еколог 

13. разработване на общинска наредба за управление на 

отпадъците и общинска програма за управление на отпадъците; 

Секретар на общината 

Дирекция „АПИОФСД“ 

14. организиране и внасянето на отчисленията за 

следексплоатационни грижи за депата за битови отпадъци и за 

депониране на отпадъци в необходимия размер и срок; 

Дирекция „АПИОФСД“ 

15. контрол на изпълнението на общинската наредба за 

управление на отпадъците; 

Секретар на общината, 

2-ма служители 

16. предлагане за одобряване от Общинския съвет на такси за 

заплащане на услугите, предоставяни от общината, свързани с 

отпадъци; 

кмет 

17. определя изискванията към площадките за пунктовете за 

предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в 

т.ч. условията за регистрация на площадките (отнася се до 

пунктовете за предаване на посочените отпадъци в рамките на 

населените места, известни сред населението и като пунктове за 

вторични суровини). 

 Секретар на общината 

 

Функциите на структурните звена в общинската администрация осигуряват в 

голяма степен възложените с нормативната уредба правомощия. Липсват функции по 

отношение на някои потоци отпадъци, за които общината не предоставя услуги.  

Препоръчително е в Устройствения правилник на общинската администрация или в 

длъжностните характеристики на съответните служители да бъдат регламентират такива 

функции.  

Анализ на човешките ресурси за управление на отпадъците  

Анализът на човешките ресурси разглежда количествени и качествени 

характеристики на персонала, натоварен с функции за управление на отпадъците. 

Количествените характеристики включват брой служители, пряко отговорни за 

управление на отпадъците, и брой служители, изпълняващи различни функции свързани 

с управление на отпадъците, както и оценка достатъчни ли са за изпълнение на 

функциите в пълен обхват. Чрез качествените характеристики се изследва наличие или 

липса на мерки за повишаване на квалификацията чрез обучение; практики и проблеми 
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с набирането, назначаването и задържането на необходимите кадри; оценка за бъдещите 

потребности в краткосрочна и средносрочна перспектива.    

- Служители  с функции за управление на отпадъци  

В община Кричим пряка отговорност по въпросите, свързани с управление на 

отпадъците има Секретаря на общината и един служител извън щатното разписание на 

общинската администрация – специалист еколог на трудов договор. Контролни функции 

по изпълнение на Наредбата за управление на отпадъците има и един служител от 

Дирекция „АПИОФСД“, които обаче отговаря за контрола и по другите национални и 

местни нормативни документи на територията на общината. Направеното проучване 

чрез въпросник показва, че този брой е недостатъчен за изпълнение на многобройните 

функции за управление на отпадъците и е необходимо да бъде увеличен с допълнителни 

служители. Поради ограничения в щатното разписание, общината следва да намери 

други начини за осигуряване на необходимия в количествено отношение персонал с 

необходимата експертиза.   

- Професионално развитие на персонала 

Политиката за повишаване на квалификацията на служителите в общината се 

изпълнява от Дирекция „АПИОФСД”. Дирекцията провежда атестация на персонала 

съобразно изискванията на нормативната уредба, идентифицира бъдещи потребностите 

от повишаване на квалификацията и планира, организира и осъществява общото и 

специализирано обучение на служителите.  

Повишаването на квалификацията на служителите се осъществява основно чрез 

участие на съответните служители в специализирани обучения за повишаване на 

квалификацията в рамките на изпълнявани проекти за управление на отпадъците на 

общината и по програми и проекти на други институции. По данни на общината, в 

периода 2018-2020 г. в обучения, свързани с темата за управление на отпадъците, са 

участвали двама служители. Този брой е незадоволителен, предвид динамичното 

развитие на нормативната уредба за отпадъците в този период и многобройните 

обучения, организирани както от МОСВ, така и от други организации по различни 

проекти. Препоръчително е периодично да се подобрява квалификацията на експертите, 

като се увеличи както периодичността на повишаване на квалификацията на експертите 

с функции в областта на отпадъците, така и да се разшири кръгът на участващите 

общински експерти. Предвид значителните правомощия на общината в областта на 

отпадъците и сериозните мерки, които община Кричим следва да предприеме за 

постигане на нормативно определените количествени цели за отпадъците, целесъобразно 

е да се проведе обучение за по-широк кръг експерти в общинската администрация, както 

и на персонала от други общински звена извън администрацията по теми, свързани с 

управление на отпадъците.  

- Материално-техническа обезпеченост   

Материално-техническата обезпеченост на служителите в общинската 

администрация в община Кричим, вкл. на тези с функции в областта на отпадъците, е на 

добро равнище. Осигурени са помещения, офис оборудване и техника за работа. Всяко 

работно място е оборудвано с компютър. Изградена е вътрешна компютърна мрежа с 

нива на достъп съобразно дефинираните им в системата права.  
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 Основни изводи и препоръки 

 

1. Разписаните функции за управление на отпадъците в община Кричим 

осигуряват в голяма степен възложените с нормативната уредба правомощия. В 

Устройствения правилник основните функции за ръководство и контрол на политиката 

за управление на отпадъците са възложени на Секретаря на общината. На практика 

голяма част от специализираните функции се изпълняват от експерт еколог, който не е 

включен в структурните звена в общинската администрация, а функциите са му 

възложени чрез длъжностната характеристика.  

2. Ясни и без дублиране в хоризонтално и вертикално отношение са функциите 

по отношение на разработване на програмни и нормативни документи в областта на 

отпадъците; за разработване на годишни бюджети и  определяне на такси за управление 

на отпадъците; за контролната дейност и за обществените консултации и информиране 

на обществеността. Липсват функции по отношение на някои потоци отпадъци, за които 

общината не предоставя услуги. Препоръчително е в Устройствения правилник на 

общинската администрация или в длъжностните характеристики на съответните 

служители да бъдат регламентирани такива функции. 

3. В количествено отношение, броят на служителите за управление на отпадъците 

е недостатъчен за изпълнение  на възложените функции от националните нормативни 

актове, в частност за изпълнение на контролните функции, което намалява 

ефективността на работата.  

4. Квалификацията на служителите в общата и специализираната администрация 

с функции за управление на отпадъците е на задоволително равнище. Целесъобразно е 

да се увеличи периодичността на повишаване на квалификацията на експертите с 

функции в областта на отпадъците и да се разшири кръгът на участващите общински 

експерти предвид значителните правомощия на общината в областта на отпадъците и 

сериозните мерки, които община Кричим следва да предприеме за постигане на 

нормативно определените количествени цели за отпадъците.  

5. Материално-техническата обезпеченост на служителите в общинската 

администрация в община Кричим, вкл. на тези с функции в областта на отпадъците, е на 

добро равнище.  

6. Общината няма единна информационна среда, която да обхваща и 

стандартизира целия процес по управление на отпадъците. Не се събира качествена 

информация за управление на отпадъците чрез организиран мониторинг на процесите. 

Предвид необходимата отчетност, която трябва да се въведе за отчитане на целите за 

рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, за предоставяне на информация 

до компетентните институции, както и поради факта, че за дейностите с отпадъците се 

отделя значителен финансов ресурс от общинския бюджет, е наложително общината да 

разработи информационна система за отпадъците с технически и финансови данни, 

които да обхванат всички аспекти на управлението на отпадъците. Това ще подобри 

възможността на ръководството на общината да взема информирани решения по 

въпросите на управление на отпадъците. 
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1.8. Анализ на финансовите потоци по управление на дейностите с 

отпадъците 

 

На база разгледаните схеми и форми за управление на отпадъците в община 

Кричим са анализирани икономически инструменти, свързани с бюджета на общината, 

както следва: 

 Такса битови отпадъци (включваща постъпления от таксата и разходи на 

общината за управление на отпадъците); 

 Обезпечения за покриване на последващи разходи за затваряне на депата 

и отчисления за депониране на отпадъци (отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО); 

 Публични проекти в областта на управлението на отпадъците. 

 В съответствие с разпоредбите на ЗУО и ЗМДТ, управлението на отпадъците, 

включително тези в обхвата на правомощията на общините, се извършва при 

съблюдаване на принципа „Замърсителят плаща“, който е заложен в Договора за 

създаване на Европейската общност. 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, свързан с 

образуването и третирането на отпадъците, трябва да бъдат отчитани при определяне 

цената на продуктите и услугите; 

- разходите за събиране, предварително съхранявяне, третиране и 

транспортиране на отпадъците са за сметка на първоначалния причинител или 

настоящия или предишния притежател на отпадъците. 

Принципите „Замърсителят плаща“ и „разширена отговорност на 

производителя“ се реализират чрез административни разпоредби и икономически 

инструменти. Населението и бизнесът заплащат за събирането, извозването и 

третирането на генерираните от тях отпадъци чрез различни икономически 

инструменти, като например плащане при изхвърляне, което е пряко свързано с 

количеството на генерираните от съответните лица отпадъци. 

Възприетият подход за финансиране на дейностите по управление на отпадъците 

чрез принципа „Замърсителят плаща“, се въвежда с такса „Битови отпадъци“ за 

населението, на основание чл. 62 и чл. 63 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). 

Общината използва и възможностите за безвъзмездно финансиране за проекти на 

общината в сектор отпадъци. 

Такса битови отпадъци (ТБО) в община Кричим е регулирана в Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Кричим, приета с Решение № 311, взето с Протокол № 40 от 29.01.2007 г. на 

Общински съвет при община Кричим, последно изменена с Решение № 186, взето с 

Протокол № 26 от 29.12.2021 г. на Общински съвет при община Кричим.  

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Кричим регламентира начина за определяне на такса битови 

отпадъци. При вземането на решение за определяне размера на такса „Битови отпадъци“ 



166 
 

ръководството на Общинска администрация Кричим и Общински съвет при община 

Кричим се съобразяват и със социалната поносимост на предлаганата услуга. 

Отчитайки конкретните условия на Община Кричим, постъпващите средства при 

правилно и целенасочено управление на отпадъците могат да осигурят една нормална 

организация за задоволяване нуждите на населението от качествени комунално-битови 

услуги.   

Наредбата предвижда две възможности за определяне на ТБО за физически лица: 

 според количеството на битовите отпадъци – съобразно вида, броя и 

честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне 

на битови отпадъци; 

 пропорционално върху данъчната оценка на имота – когато не може да се 

определи точното количество на отпадъците.  

За юридическите лица Наредбата предвижда ТБО да се определя: 

 според количеството на битовите отпадъци – съобразно вида, броя и 

честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне 

на битови отпадъци. Общината дава възможност на фирмите да декларират вида и броя 

на съдовете за съхраняване на битови отпадъци, които ще се използват през годината. 

Общинският съвет определя размера на таксата за битови отпадъци на един съд за една 

година при определена честота на сметоизвозване в левове, в зависимост от вида и 

обема на съда, като цена на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, и 

обезврегждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци. В допълнение към 

това фирмите заплащат и такса за услугата по поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване в размер, пропорционален в промили на отчетната стойност на 

имотите; 

 пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и 

данъчната оценка на декларираните имота – когато не може да се определи точното 

количество на отпадъците.  

Разпределянето на промила по видове услуги е: 

o за събиране и извозване на битовите отпадъци; 

o за обезвреждане в депа или други съоръжения за битови отпадъци; 

o за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

През 2020 г. размерът на такса битови отпадъци за територията на община 

Кричим е променен спрямо 2019 г. с цел постигане на съответствие между 

необходимите разходи за изпълнение на дейностите по сметопочистване и приходите 

за тях. 

Общински съвет при община Кричим е приел план-сметката за приходи и 

разходи за такса битови отпадъци на територията на община Кричим за 2020 г. с 

промяна на облагането, като са увеличени промилите за физическите и юридическите 

лица, за да бъдат осигурени средства за реалното изпълнение на дейностите, в т.ч. и за 

отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, както следва: 

Таксата за битови отпадъци за имоти на физически лица и жилищни имоти на 

юридически лица се определя пропорционално в промили на база данъчната оценка на имотите, 

като промилът е деференциран в четири категории съобразно данъчната оценка на имотите     

Данъчна оценка %о 
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до 2520 лв. 27 

от 2521-4500 лв. 20 

от 4501-7500 лв. 17 

над 7500 лв. 14 

 

За нежилищни имоти на юридически лица се прилагат промили: 

Данъчна оценка %о 

до 100 х лв. 26 

над 100 х лв. 20 

Нежилищни имоти с декларация за освобождаване от сметосъбиране 4 

Нежилищни имоти извън райони с организирано сметосъбиране 4 

 

За имоти извън регулация или с декларация за освобождаване от сметосъбиране 

се прилага 2%о само за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

В изпълнение на Националната програма за управление на дейностите по 

отпадъците, битовите отпадъци събирани на територията на община Кричим се                                                                             

извозват и депонират на регионалното депо за неопасни битови отпадъци в Цалапица  

на основание подписан с община Пловдив договор № РД № 21ДГ375/23.04.2021 г. 

срещу заплащане на определената за целта такса.  

На Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците 

за общините: Пловдив, Марица, Родопи, Стамболийски, Съединение, Кричим, 

Перущица, Раковски и Брезово, проведено на 26.02.2021 г., е взето решение за 

определяне размера на таксата за 2021 г. за депото в с. Цалапица в размер на 121,18 лв./т 

с включени отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО. Към момента няма промяна с 

изключение на отчисленията по чл. 64 от ЗУО, които съгласно приетите изменения в 

Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци за 2020 година 

са 82 лв./т. Няма настъпила промяна след тази дата. Таксата за ползване на депото в с. 

Цалапица включва, както следва: 

1. за депониране на неопасни отпадъци – 9,02 лв./т; 

2. за мониторинг, охрана, поддържане и инвеститорски контрол – 3,20 лв./т; 

3. отчисленията по реда на чл. 60 от ЗУО - 5,98 лв./т. 

4. отчисленията по реда на чл. 64 от ЗУО, които съгласно Постановление на 

МС № 207 от 16.09.2010 г., в сила от 01.01.2011 г. са за: 2011г. - 3 лв./т; 2012 и 2013г. – 9 

лв./т; 2014 г. – 15 лв./т; 2015 – 28 лв./т; 2016 г. - 36 лв./т; 2017 година – 40 лв./т; 2018 – 45 

лв./т; 2019 – 57 лв./т; 2020 – 69 лв./т, 2021 – 82 лв./т; 2022 – 95 лв./т. 

Съгласно Решение № 114, взето с Протокол № 16 от 16.12.2021 г. на Общински 

съвет – Кричим, размера на такса битови отпадъци за 2021 година остава непроменен 

спрямо 2020 г. 

Средствата предвидени за 2021 г. от такса битови отпадъци осигуряват 

покриването на материално-техническите и административни разходи по предоставяне 

на услугите по чл. 62 от ЗМДТ, събиране на отпадъците и транспортирането им до 

сметището в Цалапица, както и разходите за таксата за депониране на отпадъците ведно 

с отчисленията по реда на ЗУО и Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 
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изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци. 

Приходи от такса битови отпадъци в община Кричим 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Общо приходи от такса 

битови отпадъци (лв.) 

 

366 062 

 

366 030 

 

434 158 

 

479 910 

 

558 173 

 

597 088 

В т.ч. от:       

домакинства 177 446 185 536 228 419 244 554 280 519 292 850 

юридически лица 188 616 180 494 205 739 235 356 277 654 304 238 

Равнище на събираемост 

на приходите от такса 

битови отпадъци – общо 

(%) 

 

 

108 

 

 

87 

 

 

95 

 

 

93 

 

 

83 

 

 

90 

В т.ч. от:       

Домакинства (%) 87 86 88 88 83 89 

юридически лица (%) 94 88 94 94 90 92 

 

В община Кричим делът на приходите от домакинствата в общите приходи от 

такса битови отпадъци е малко по-голям от този на бизнеса. Данните показват, че за 

разглеждания период общината демонстрира стремеж към по-пълно прилагане на 

принципа „замърсителят плаща“ и към намаляване на т.нар. крос-субсидиране на 

разходите на домакинствата от страна на бизнеса. 

Събираемостта на ТБО от задължените лица е много висока, както от 

домакинствата, така и от фирмите. Този факт е положителен, като се има предвид, че 

общината ще се нуждае от средства за прилагане на редица мерки, включително 

инвестиционни, за подобряване управлението на отпадъците и постигане на 

нормативно определените количествени цели за отпадъците в периода на новата 

програма за управление на отпадъците до 2028 г. 

Структурата на разходите за управление на отпадъците е представена в 

таблицата по-долу на база информация от годишните план-сметки на общината за 

дейностите по управление на отпадъците. 

Разходи за управление на отпадъците в община Кричим 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Общо разходи за управление 

отпадъци (лв.) 

 

332 924 

 

313 614 

 

317 169 

 

279 249 

 

218 911 

 

480 203 

В т.ч. за:       

Закупуване на съдове за битови 

отпадъци 

 

11 594 

  

17 094 

  

9 756 

 

101 724 

Сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови 

отпадъци 

 

297 335 

 

300 189 

 

290 630 

 

264 673 

 

198 178 

 

356 245 

Проучване, проектиране, 

изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и 

мониторинг на депа за битови 

отпадъци 
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Саниране, закриване и 

рекултивация на незаконни 

сметища 

      

Зимно и лятно почистване на 

уличните платна, площадите, 

алеите, парковите и другите 

територии от населените места, 

предназначени за обществено 

ползване 

 

 

23 995 

 

 

13 425 

 

 

9 445 

 

 

14 806 

 

 

10 977 

 

 

22 234 

 

Покритие на разходите за управление на отпадъците с приходи от такса 

битови отпадъци (лева) 

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Приходи от такса битови 

отпадъци 

 

366 062 

 

366 030 

 

434 158 

 

479 910 

 

558 173 

 

597 088 

Разходи за управление на 

отпадъците, включително и 

разходи за заплащане на 

отчисления за отпадъци 

 

332 924 

 

313 614 

 

317 169 

 

279 249 

 

218 911 

 

480 203 

 

Община Кричим събира повече постъпления от такса битови отпадъци, отколкото 

изразходва като разходи за управлението на отпадъците. Това означава, че населението 

и бизнесът заплащат пълните разходи за управление на битовите отпадъци и във висока 

степен показва, че като цяло в общината се прилага европейският и международен 

принцип „замърсителят плаща“, тъй като управлението на битови отпадъци не се 

субсидира от други източници.  

Обезпечения по чл. 60 от ЗУО за покриване на последващи разходи за затваряне 

на депата и отчисления по чл. 64 от ЗУО за депониране на отпадъците 

В съответствие с европейските практики и политики, с оглед стимулиране и 

ускоряване на процесите на рециклиране и оползотворяване на отпадъците държавата 

въведе икономически инструменти. Такъв инструмент са паричните отчисления за 

депониране на отпадъците, въведени чрез ЗУО, които стимулират общините да прилагат 

по-високите нива в йерархията за управление на отпадъците. 

Отчисленията са регламентирани с Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина 

за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци. 

Размерът на отчисленията за обезвреждане на отпадъци на регионално или 

общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за неопасни и/или инертни отпадъци 

(когато отпадъците са от строителство и разрушаване) за всеки тон депониран отпадък 

на депата по години е както следва: 

- за депата за неопасни отпадъци и за депа за неопасни и/или инертни отпадъци 

(когато отпадъците са от строителство и разрушаване): 

2013 г. 2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. и 

всяка 

следваща 

година 
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15 лв./т 22 лв./т 28 лв./т 36 лв./т 40 лв./т 45 лв./т 57 лв./т 69 лв./т 82 лв./т 95 лв./т 

 

- за съществуващите общински депа за неопасни отпадъци, които функционират 

до въвеждане в експлоатация на съответното за общината регионално съоръжение, 

размерът на отчисленията за всеки тон депониран отпадък е в двоен размер на 

отчисленията посочени по-горе за съответната година до изпълнение на поне едно от 

условията на § 4 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци: 

 издаване на решение за финансиране изграждането на регионално депо 

чрез публични средства от финансиращия орган; 

 издаване на разрешение за строеж съгласно изискванията на Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) при финансиране на депо, отговарящо на нормативните 

изисквания, със собствени средства или друг начин на финансиране.  

Община Кричим е сред общините в България, която изпълнява нормативните си 

задължения за заплащане на отчисленията за битови отпадъци по ЗУО. Съгласно отчети 

на общината за отчисления по ЗУО са изразходвани следните средства: 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Обезпечения по чл. 60 от ЗУО, 

покриващи бъдещи разходи за 

закриване и 

следексплоатационни грижи на 

площадката на депото (лв.) 

 

 

15 499 

 

 

19 648 

 

 

22 402 

 

 

20 075 

 

 

19 742 

 

 

20 267 

Отчисления по чл. 64 от ЗУО за 

депониране на битови отпадъци 

на регионалното депо за битови 

отпадъци (лв.) 

 

 

116 971 

 

 

113 418 

 

 

168 579 

 

 

 

191 350 

 

 

251 953 

 

 

277 903 

ОБЩО: 132 470 133 066 190 981 211 425 271 695 298 170 

 

С преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение 

на Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), обн. ДВ, бр. 105 от 2020 г., в 

сила от 01.01.2021 г. са извършени следните изменения и допълнения:  

 § 58 (в сила от 11.12.2020 г.), ал. 1 - месечните обезпечения и отчисления 

за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 

периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. остават по сметка на общината, която 

ги е събрала, и се разходват по решение на Общинския съвет чрез вътрешни 

компенсирани промени, без да се изменя приетият от Общинския съвет начин на 

определяне и размер на таксата за битови отпадъци, § 58 (в сила от 11.12.2020 г.), ал. 2 

– РИОСВ на чиято територия се намира съответното депо,възстановява от банковата 

сметка за чужди средства преведените и неусвоени от общините месечни обезпечения и 

отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. в срок до 31.01.2021 г. 

Възстановените средства по изречение първо се разходват по решение на общинския 

съвет при условията посочени по-горе; 

 § 60 (в сила от 11.12.2020 г.), ал. 1 - месечните обезпечения и отчисления 

за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 
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периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. може да се разходват по решение на 

общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от 

общински съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци, § 60 (в 

сила от 11.12.2020 г.), ал. 2 – Дължимите месечни отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, 

т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците се внасят в срок до 31 

декември 2021 г., § 60 (в сила от 11.12.2020 г.), ал. 3 – За периода от 1 януари до 31 

декември 2021 г. не се начисляват лихви върху дължимите суми за месечни отчисления 

по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. 

С направените изменения и допълнение на ДОПК в дейност „Чистота“ на община 

Кричим, през отчетната 2021 г. отчисленията по чл. 60 и чл. 64 за периода от 01.03.2020 

г. до 31.12.2020 г., в общ размер 228 480,00 лв. остават по сметка на общината.  

С Решение № 129, взето с Протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет, 

средствата са разпределени за закупуване на съдове за битови отпадъци, открит 

контейнер за строителни отпадъци, изготвяне на работен проект и изпълнение на обект 

„Изграждане на водопроводно отклонение за обект "Допълващо застрояване" в ПИ 

39921.301.2 по КККР на гр. Кричим,  представляващ  УПИ I-301.2 - Площадка за 

компостираща инсталация" и изпълнение на дейности по прилагане на 

противоепидемични мерки на обекти и територии за широко обществено ползване на 

територията на община Кричим. След проведена процедура по реда на Закона за 

обществените поръчки, съдовете за битови отпадъци, контейнера за строителните 

отпадъци, работния проект и физическото изпълнение на водопроводното отклонение са 

изпълнени. 

 

 Основни изводи и препоръки 

 1. Община Кричим прилага принципа „Замърсителят плаща“ във висока степен 

по отношение услугите, свързани със смесените битови отпадъци и е сред добрите 

примери в страната.  

 2. Община Кричим прилага принципа „Замърсителят плаща“ и относно 

строителните отпадъци. 

 3. Принципът „Разширена отговорност на производителя“ се прилага на 

територията на общината за отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаса и 

стъкло. Целесъобразно е общината да разшири сътрудничеството с ООп и за други 

видове масово разпространени отпадъци, като едновременно с това проведе и 

информационни кампании сред населението. 

 4. Община Кричим е сред общините в България, които отговорно изпълняват 

задълженията си за заплащане на отчисленията за отпадъци по ЗУО. Размерът на 

заплащаните отчисления за депониране на битови отпадъци нараства значително през 

анализирания период, тъй като всички битови отпадъци, генерирани на територията на 

общината, се обезвреждат чрез депониране, нараства и абсолютното количество на 

генерираните битови отпадъци, както и размерът на отчисленията за един тон отпадъци. 

Общината трябва да предприеме решителни мерки за намаляване на количествата 

депонирани отпадъци и да увеличи рециклираните отпадъци, което ще има висок 

екологичен и значим финансов ефект. С най-висок относителен дял са разходите за 

сметосъбиране и сметоизвозване на смесените битови отпадъци. 
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1.9. Анализ на информирането на обществеността по въпросите на 

управление на отпадъците 

 

Достъпът до информация, повишаването на съзнанието и еко-културата на 

обществото, участието му при вземане на решения и привличането му като партньор в 

процеса на управление на отпадъците е ключов момент, предопределящ до голяма степен 

успешната реализация на настоящата програма. Действията на Общинската 

администрация в областта на опазването на околната среда и управлението на 

отпадъците достигат до гражданите на Община Кричим чрез сесиите на Общинския 

съвет, областни вестници, регионалната телевизия, електронната страница на общината, 

провеждат се информационни кампании и публични събития. 

Информирането на населението цели повишаване на културата му и по-

конкретно намаляване на количеството на отпадъците и тяхното екологосъобразно 

събиране и обезвреждане. Необходима е по-широка гласност, както за възникнали 

проблеми пред общината, така и за търсене на решението им и привличане на 

обществеността в изпълнение на предприетите мерки. 

Община Кричим поддържа редовна връзка със заинтересованите лица към 

дейностите за управление на отпадъците на нейна територия. 

За информиране на обществеността Общинска администрация Кричим използва 

предимно поставянето на съобщения, обяви, организирането на срещи с представители 

на местните предприятия, търговски фирми и домоуправители, както и публикуването 

на информация на интернет страницата на общината, както и чрез безплатно 

разпространяваният от общината месечен Информационен бюлетин „Нашият град“. Чрез 

тези средства стават обществено достояние резултатите от предприетите мерки във 

връзка с управлението на отпадъците, осъществените проекти по опазване на околната 

среда, възникналите екологични проблеми и действията за тяхното решение. 

Общината полага усилия за работа с обществеността и бизнеса по въпросите, 

свързани с образуване и управление на отпадъците. Информирането на обществеността 

и бизнеса за необходимостта и ползите от намаляване на количеството генерирани 

отпадъци и оползотворяване на отпадъците има ключово знацчение за успеха и добрите 

резултати на системите за управление на отпадъците съобразно йерархията за тяхното 

управление. 

Разяснителни и образователни дейности и привличане на обществеността 

През последните години информационно-разяснителни и образователни дейности 

и кампании, общината е реализирала в партньорство с „Екобулпак“ АД – организация за 

оползотворяване на опадъци от опаковки, с която има сключен договор до 31.12.2021 г. 

Като най-широко рекламирана и с най-голям брой участници, през последните 

години е националната инициатива „Да изчистим България“. В дните на кампанията 

редица институции, организации, училища, детски градини и хора от общината се 

включват в почистването на районите, около които живеят или работят. 

През 2019 г. за осма поредна година община Кричим се включва в кампанията „Да 

изчистим България за един ден“. В тази кампания се включиха доброволци от общината, 



173 
 

ученици от училищата и детските градини и техните преподаватели и обслужващ 

персонал, които почистиха нерегрламентирано сметище в регулацията на града (кв. 151 

по РП на гр. Кричим – бивш стопански двор), в резултат на което са събрани и предадени 

на регионалното депо в с. Цалапица около 9,800 т. отпадъци.  

През 2020 г. предвид ситуацията с Covid-19 на територията на община Кричим с 

цел избягване струпване на много хора не са се състояли кампании за пролетно и есенно 

почистване. 

Предвидените кампании дават своя резултат сред целевите групи, които се 

включват в тях, като включените в тях информационни и разяснителни дейности 

спомагат за възприемането на йерархията за управление на отпадъците: 

 Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци; 

 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци; 

 Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, 

събиране и транспортиране на отпадъци; 

 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци. 

Необходимо е обаче, информационно-разяснителната политика на общината в 

областта на управление на отпадъците да обхваща всички основни потоци отпадъци и да 

се реализира системно, чрез подходящи методи и средства, съобразно целевите групи. 

Начин на предоставяне на информация, относно общинските услуги в 

областта на управление на отпадъците 

Кметът на общината отчита изпълнението на програмните документи пред 

общинския съвет и пред обществеността. Представени са годишни отчети за изпълнение 

на общинската Програма за опазване на околната среда за периода 2014-2020 г., част от 

която е и Програмата за управление на отпадъците за периода от 2015-2020 г. Отчетите 

се публикуват на интернет страницата на общината. 

В изпълнение на своите задължения Общината осигурява на населението 

достатъчно информация за услугите за отпадъци, които предоставя и за съответните 

задължения на гражданите и фирмите. На сайта на Общината се публикуват: 

 Стратегии, програми, общинската наредба за управление на дейностите по 

отпадъците и други местни документи, свързани с управлението на отпадъците; 

 Услугите по събиране и извозване на отпадъците, включително граници на 

обслужвани райони, график и разположение на инфраструктурата; 

 Реда и начина за изхвърляне на строителни отпадъци, образувани в 

резултат на строително-ремонтните дейности в жилища, офиси, търговски обекти, 

административни сгради и др.; 

 Информация за организацията по оползотворяване на отпадъци от 

опаковки, с която общината е сключила договор за разделно събиране на хартия и картон, 

пластмаса, метал и стъкло; 

 Възможностите за юридическите лица да се включат в системата за 

разделно събиране на отпадъци; 

 Информация за камзпаниите, провеждани в община Кричим, по отношение 

спазване изискванията на Наредбата за управление на отпадъците на територията на 

община Кричим и налагането на санкции при установени нарушения; 



174 
 

 Постъпили уведомления за инвестиционни предложения, решения на 

директора на РИОСВ Пловдив за преценки необходимостта от извършване на ОВОС и 

други. 

Анализът показва, че община Кричим осъществява информационно-

образователната дейност чрез общинската администрация и чрез участие в национални 

и международни инициативи. 

Участие на обществеността в процеса на вземане на решения по въпроси, 

свързани с управление на отпадъци в общината 

Община Кричим изпълнява всички ангажименти за информиране и консултации 

с обществеността, произтичащи от екологичното законодателство. Общината привлича 

обществеността в процеса на вземане на решения по изготвяне на планове и програми и 

по инвестиционни предложения на територията на общината чрез процедурите по ОВОС 

и ЕО, както и чрез провеждане на публични обсъждания на проекти на местни 

документи, свързани с отпадъците.  

Информацията за тях се оповестява на интернет страницата и на информационно 

табло в сградата на общината. Приетите след това документи също се публикуват на 

интернет страницата на общината. 

Община Кричим е изградила ясна процедура за достъп до обществена 

информация, включително по въпроси, свързани с управление на отпадъците. Дирекция 

„Устройство на територията, гражданска регистрация, местни данъци и такси и 

хуманитарни дейности“ е административното звено, което отговаря за приемането на 

заявления за достъп до обществена информация, както и за връчване на информацията 

по издадено решение по конкретно заявление. Жителите на общината могат да подават 

заявления за достъп до обществена информация по въпроси, свързани с управление на 

отпадъците по общия ред за достъп до обществена информация. На интернет страницата 

на общината е създадена секция „Достъп до информация” с указания за процедурата за 

достъп до информация, както и годишни отчети за подадени и обработени заявления за 

достъп до обществена информация. 

В същото време, в общината няма изградена регулярна система за мониторинг 

(например чрез регулярни проучвания) на мнението на гражданите относно дейностите 

за отпадъци и удовлетвореността на обществеността и заинтересованите лица от 

резултатите, свързани с услугите относно битовите отпадъци. Необходимо е да се 

пристъпи към провеждане на регулярни допитвания по въпросите, свързани с 

отпадъците, които могат да се осъществят под различни форми, някои от които доста 

ефективни и икономични. 

В общината не са провеждани и проучвания сред населението по въпросите на 

управление на отпадъците. 

Тъй като в програмните си документи общината предвижда разширяване на 

дейностите по информиране на обществеността по въпросите на управление на 

отпадъците и образователни кампании, тя ще вземе предвид, че финансови средства за 

целта могат да се ползват от натрупаните от общината обезпечения за депониране в 

РИОСВ-Пловдив. В Наредбата за определяне на размера на отчисленията и начина на 

изразходването им изрично е посочена възможността общините да използват средствата 
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от отчисленията за тези цели. Този подход е препоръчан на България и от страна на 

Европейската комисия. 

 

 Основни изводи и препоръки 

 1. Образователно-информационната политика в областта на управление на 

отпадъците на община Кричим е последователна и добре планирана, като мерки и 

дейности в тази област са включени в стратегическите и секторните програмни 

документи на общината. 

 2. Общината разполага с добре структурирана система за информиране на 

обществеността, с ясно идентифицирани целеви групи в изпълнение на приетите 

стратегически и планови документи. Планираните действия се основават на разбирането 

за необходимостта гражданите да познават йерархията за управление на отпадъците и 

начините за управление на различните видове отпадъци. 

 3. Община Кричим е възложила чрез конкретни клаузи в договора на 

организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки информационно-

образователни мерки за разделно събиране на отпадъците.     

 4. Общината използва разнообразни форми за повишаване на обществената 

осведоменост - целеви кампании, информационни бюлетини, разпространение на 

информационни материали и др. Значим източник на информация е и интернет 

страницата на община Кричим. 

 5. Голяма част от информацията се публикува на интернет страницата на 

общината. Намирането обаче е доста трудно. Затова би било удачно, по подобие на 

другите теми на интернет страницата, общината да направи тематична секция 

„отпадъци“ или „околна среда“, която да обединява информацията във връзка с 

управлението на отпадъците – информация за предлаганите от общината услуги, 

графици, образователни материали, анкети и т.н. 

 6. Община Кричим изпълнява всички ангажименти за консултации с 

обществеността, произтичащи от екологичното законодателство. Общината привлича 

обществеността в процеса на вземане на решения по изготвяне на планове и програми и 

по инвестиционни предложения на територията. Няма обаче мониторингова система за 

регулярно отчитане на мнението на обществеността относно услугите и дейностите с 

отпадъците. 

 7. Препоръчително е за всяка следваща година общината да планира годишни 

интегрирани мерки за информиране на обществеността и образователни кампании, в т.ч. 

и социологически проучвания сред населението. Реализацията на годишната програма 

общината може да финансира с натрупаните средства от отчисления за депониране, 

които общината регулярно заплаща в РИОСВ Пловдив. 
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1.10. Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите 

с отпадъците 

 

За всички извършвани дейности по отпадъците в община Кричим се води редовна 

регистрация и контрол. Общинската администрация получава достоверна информация 

относно постъпващите за депониране на регионалното депо битови отпадъци чрез 

претеглянето им с електронна везна, както и информация за отпадъци от опаковки, 

събрани и сепарирани от „Екобулпак“ АД от системата за разделно събиране в община 

Кричим. Наблюдава се компетентност и оперативност при осигуряване на информацията 

за дейността. 

Основните национални документи, регламентиращи събирането на информация 

за отпадъците са ЗУО и Наредба № 1 о 4 юли 2014 г. за реда и образците, по които се 

предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публични регистри. Наредбата определя изискванията за предоставяне на информация 

на НСИ и ИАОС относно отпадъците и съоръженията и инсталациите за отпадъци, 

включително информация от общините. Общините като задължени лица по Наредбата 

следва да предоставят информация чрез документите, определени в нея, както и в 

Наредбите по чл. 43, ал. 3, 4, 5 и 6 от ЗУО. Общините също така имат задължения за 

събиране на информация от организациите, извършващи дейности с отпадъци. 

По отношение на създадената в общината организация за събиране, обработване 

и предоставяне на информация за дейностите с отпадъци, информационното 

обезпечаване покрива основните направления на дейностите по управление на 

отпадъците, които могат да се групират по следния начин: 

 Предварително планиране; 

 Последващо планиране; 

 Договори и управление на договорите; 

 Събиране и транспортиране на отпадъци; 

 Поддържане на чистотата на територията на общината; 

 Третиране и обезвреждане на отпадъци; 

 Разделно събиране на масово разпространени отпадъци; 

 Контрол по изпълнение на дейности; 

 Проучване, проектиране и изграждане на нови съоръжения; 

 Рекултивация на депо. 

В общинската администрация информационното обезпечаване на управлението 

на отпадъците се извършва чрез изготвяне и представяне на годишни отчети по 

Програмата за опазване на околната среда и Програмата за управление на отпадъците, 

както и изготвяне на задължителните отчети по Закона за статистиката. 

 Основна функция в общината има за: 

 Събиране, систематизиране и анализ на информация, свързана с дейности 

по отпадъци; 
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 Обработка и обобщаване на данните, свързани с изпълнението на 

договорите с фирми, извършващи дейности с отпадъци; 

 Събиране и отчитане на данни от контролната и санкционната дейност; 

 Изготвяне на информационни справки, доклади, становища и др., свързани 

с финансовото изпълнение на проектите. 

В общината няма единна информационна система за управление на отпадъците, 

но ежегодно се събира информацията по управлението на отпадъците, с която се обхваща 

и стандартизира целия процес по управление на отпадъците и на база на първичната 

информация се осигурява контрол и отчетност на всички етапи от процесите, служи за 

изготвяне на качествени анализи въз основа на достоверна информация, за планиране и 

вземане на управленски решения. 

Звената, които изпълняват функции, свързани с управление на отпадъците 

поддържат самостоятелно различни информационни бази данни, съобразно 

необходимостта им за изпълнение и управление на конкретните функции, които са му 

възложени. Наличната информация в различните звена позволява да се прави 

сравнителен анализ на данните в различни разбивки. Обемът на информацията се 

осъществява на базата на документооборот, на хартиен носител или по електронен път. 

В общината няма разработена система за набиране на качествена информация за 

управление на отпадъците чрез мониторинг на процесите – например с ежегодни 

проучвания на мненията. 

В общината има създадена добра организация за съхраняване, обмен и достъп до 

основни групи документи, като например: 

o Програмни и планови документи – Програма за опазване на околната 

среда, Програма за управление на отпадъците, оперативни планове, план-сметки и др.; 

o Документи във връзка с определяне цена на услугата и заплащане на ТБО; 

o Заповеди на кмета на общината; 

o Решения на общински съвет; 

o Отчети, съгласно разпоредбите на ЗУО и ЗООС, годишен отчет на 

общината за управление на отпадъците във връзка с докладване на целите, съгласно 

Наредба № 1 от 2014 г.; 

o Протоколи – констативни протоколи за контрол на дейностите по 

управление на отпадъците, протоколи от проверки, за почистване на речни корита и др.; 

o Регистри – на обекти, договори, лица с разрешителни и т.н.; 

o Справки – за постъпили, преработени и предадени количества отпадъци, за 

изплатени средства. 

 

 

 Основни изводи и препоръки 

 1. Наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО относно реда и образците, по които се 

предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публичните регистри определя Общините като задължени лица, които следва да 

предоставят информация, свързана с управлението на отпадъците. Община Кричим 

изготвя годишен отчет за изпълнението на Общинската програма за управление на 
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отпадъците през първото тримесечие на следващата година, като екземпляр от отчета се 

изпраща в РИОСВ Пловдив. 

 2. На национално ниво много на брой институции събират информация, касаеща 

управлението на отпадъците, като няма изградена интегрирана информационна система. 

 3. Информацията, събрана от една институция, не винаги е достъпна за ползване 

от звена на друга институция, което възпрепятства ефективното управление на 

отпадъците и осъществяването на контрол на протичащите процеси. 

 4. Част от събраната информация, която е публична по своя характер, не е налична 

онлайн или в друг подходящ за аналитични цели вид. 

 5. Необходимо е да се увеличи обема на информацията, която се събира, например 

в общината да бъде събирана информация за обектите, които генерират големи 

количества хранителни биоотпадъци, както и за зелените площи, от които се генерират 

зелени отпадъци и т.н. 

 6. Получаваната информация в различните звена на отговорните институции не е 

достъпна за лицата, които впоследствие ще я използват за изпълняване на възложените 

им функции. 
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VIII.2. Прогнози 

 

Прогнози за образуваните битови отпадъци 

Прогнозата за образуваните битови отпадъци в община Кричим за периода 2021-

2028 г. е изготвена въз основа на два компонента: 

 Демографска прогноза за периода 2021-2028 г.; 

 Норма на натрупване на отпадъците на 1 жител и прогноза за нарастването й. 

Демографска прогноза на населението за периода 2021 – 2028 г. 

Прогнозата за броя на населението на община Кричим за периода 2021-2028 г. е 

изготвена на база следните източници на информация: 

- Данни за броя на населението на община Кричим  за периода 2010-2020 г.; 

- Официална демографска прогноза на НСИ за периода до 2070 г. – I ви вариант 

(при хипотеза на конвергентност). Този вариант е определен от НСИ като най-

реалистичен. Прогнозата на НСИ по този вариант включва както прогноза за населението 

общо за страната, така и за всяка една от областите в страната; 

- Прогноза за населението в община Кричим, област Пловдив през перспективния 

период 2021 - 2060 г. на НСИ.  

Демографската прогноза е изготвена за периода на действие на Програмата за 

управление на отпадъците в община Кричим - 2021-2028 г.; 

Демографска прогноза за община Кричим (бр. жители) 

Община 

Кричим 
2021 2022 2023 2024 2025 

2026 2027 2028 

Население бр. 7636 7684 7625 7559 7502 7439 7369 7306 

 

Норма на натрупване и прогнозна промяна 

Нормата на натрупване представлява средното годишно количество образувани 

битови отпадъци, които се падат на един жител. 

В рамките на анализа на количествата на битовите отпадъци в община Кричим 

бяха изчислени нормите на натрупване за периода 2015-2020 г. 

При разглежданите години нормите на натрупване на смесените битови отпадъци, 

включително разделно събраните отпадъци и предадените отпадъци за рециклиране се 

наблюдават стойности на показателя близки до средните за областта и малко по-високи 

от средните за страната. Съгласно референтната норма на натрупване на отпадъците за 

генератори от 3 000 до 25 000 жители, определена с Методиката за определяне на 

морфологичния състав на битовите отпадъци на МОСВ от 2019 г., препоръчителната 

средногодишна норма за човек от населението е 295,5 кг/ж/г, следователно нормата за 

община Кричим е над референтната стойност през 2020 г. За целите на прогнозата се 

прави допускането, че тя ще се стабилизира и ще расте с темп не по-висок от 1 % 

годишно, в резултат от мерките за предотвратяване образуването на отпадъци, които 



180 
 

община Кричим следва да предприеме във връзка с изпълнението на програма за 

управление на отпадъците. Прогнозната норма на натрупване е представена в таблицата 

по-долу:   

Прогнозна норма на натрупване за община Кричим за периода 2021-2028 г. (кг/ж/г) 

Община Кричим 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Норма на натрупване за 

смесените битови отпадъци 

442 447 451 455 459 462 465 468 

Норма на натрупване за 

битовите отпадъци, 

включително разделно 

събраните отпадъци от хартия, 

пластмаса, стъкло и метали 

447 

 

451 455 460 463 467 470 473 

Норма на натрупване за 

битовите отпадъци, 

включително смесените битови 

отпадъци, разделно събраните 

отпадъци от хартия и картон, 

пластмаса, стъкло и метали и 

разделно събраните зелени 

отпадъци от обществени 

паркове и градини, частни 

дворове, оранжерии и др.  

 

 

566 

 

 

572 

 

 

577 

 

 

582 

 

 

587 

 

 

592 

 

 

596 

 

 

599 

Прогнозните количества на битовите отпадъци са изчислени на база изготвени 

прогнози на образуваните отпадъци с подробен масов баланс и Прединвестиционно 

проучване за проект „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим 

на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими 

отпадъци, генерирани от Община Кричим и община Перущица, включително 

осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно 

събиране на зелени и биоразградими отпадъци”, финансиран по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16М1ОР002-2.005 

„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събирани зелени 

и/или биоразградими отпадъци”, приоритетна Ос 2 „Отпадъци” по ОП „Околна среда 

2014-2020 г.”. Прогнозните количества на битовите отпадъци са произведение на 

прогнозното население и прогнозната норма на натрупване за съответната година от 

прогнозния период и са представени в таблицата по-долу: 

Прогнозни количества на образуваните битови отпадъци за община Кричим  

за периода 2021-2028 г. (кг/ж/г) 

Община Кричим 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Смесени битови отпадъци 3378 3431 3437 3438 3441 3437 3427 3418 

Смесени битови отпадъци и 

разделно събрани отпадъци от 

хартия, картон, пластмаса, стъкло 

и метали 

3413 3467 3473 3474 3477 3473 3463 3454 

Смесени битови отпадъци, 

разделно събрани отпадъци от 

4325 4394 4401 4403 4406 4402 4389 4377 
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хартия, картон, пластмаса, стъкло 

и метали и зелени отпадъци от 

общинските паркове и градинки 

Очакваното увеличение на общите количества на смесените битови отпадъци за 

община Кричим се дължи на прогнозираното увеличение на нормата на натрупване. 

Прогнозирането на морфологичния състав на отпадъците е извършено на базата 

на общото прогнозно количество на битовите отпадъци и направени проби на 

морфологичния състав на отпадъците в общината. 

 

Прогноза за образуваните смесени битови отпадъци по морфологичен състав (тона)  

Вид отпадък 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Хранителни 371,56 377,44 378,03 378,20 378,47 378,10 376,98 375,96 

Хартия 67,56 68,63 68,73 68,76 68,81 68,75 68,54 68,36 

Картон 135,11 137,25 137,47 137,53 137,62 137,49 137,08 136,71 

Пластмаса 270,22 274,50 274,93 275,06 275,25 274,99 274,17 273,43 

Текстил 135,11 137,25 137,47 137,53 137,62 137,49 137,08 136,71 

Гума 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кожа 8,44 8,58 8,59 8,60 8,60 8,59 8,57 8,54 

Градински 971,11 986,50 988,03 988,49 989,18 988,23 985,29 982,63 

Дървесни 33,78 34,31 34,37 34,38 34,41 34,37 34,27 34,18 

Стъкло 67,56 68,63 68,73 68,76 68,81 68,75 68,54 68,36 

Метали 67,56 68,63 68,73 68,76 68,81 68,75 68,54 68,36 

Инертни>4 см 405,33 411,76 412,40 412,59 412,87 412,48 411,25 410,14 

Опасни 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Други 33,78 34,31 34,37 34,38 34,41 34,37 34,27 34,18 

Ситна 

Фракция <4 

см 

810,67 823,51 824,79 825,17 825,75 824,96 822,50 820,28 

При изготвянето на прогнозата за морфологичния състав е отчетено очакваното 

намаление на количествата отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и метали, 

които се изхвърлят в контейнерите за смесени отпадъци в резултат на предприети мерки 

от страна на община Кричим и организацията за оползотворяване на отпадъци насочени 

към популяризиране и стимулиране на разделното събиране на този вид отпадъци. 

 Цели за рециклиране на битови отпадъци, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 3 и т. 4 от 

ЗУО. 

Прогноза за постигане на целите за рециклиране на битови отпадъци 

 Мерна 

единица 
2021 2022 2023 2024 2025 

2026 2027 2028 

Прогнозирани 

образувани битови 

отпадъци 

 

Тона 

 

4325 

 

4394 

 

4401 

 

4403 

 

4406 

 

4402 

 

4389 

 

4377 

Цели за рециклиране, 

съгласно чл. 31, ал. 1, 

т. 3 и т. 4 от ЗУО 

 

% 

 

51% 

 

52% 

 

53% 

 

54% 

 

55% 

 

56% 

 

57% 

 

58% 
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Прогнозирани 

количества, битови 

отпадъци за 

изпълнение на 

целите за 

рециклиране 

съгласно чл. 31, ал. 1, 

т. 3 и т. 4 от ЗУО 

 

 

 

тона 

 

 

 

2206 

 

 

 

2285 

 

 

 

2333 

 

 

 

2378 

 

 

 

2423 

 

 

 

2465 

 

 

 

2501 

 

 

 

2539 

Изготвените прогнози показват, че община Кричим следва да изпълни заложените 

цели за рециклиране на битовите отпадъци, като предприеме действия за увеличаване 

делът на разделно събраните отпадъци от общия поток смесени битови отпадъци. 

 Цели за намаляване на количествата битови отпадъци на депата, съгласно чл. 

31, ал. 1, т. 6 от ЗУО. 

Прогноза за постигане на целите за намаляване на количествата битови отпадъци на 

депата 

 Мерна 

единица 
2021 2022 2023 2024 2025 

2026 2027 2028 

Прогнозирани 

битови отпадъци 

 

Тона 

 

4325 

 

4394 

 

4401 

 

4403 

 

4406 

 

4402 

 

4389 

 

4377 

Цели за намаляване 

количествата битови 

отпадъци, съгласно 

чл. 31, ал. 1, т. 6 от 

ЗУО 

 

% 

 

65% 

 

60% 

 

55% 

 

55% 

 

50% 

 

45% 

 

45% 

 

40% 

Прогнозно 

количество на 

битовите отпадъци, 

които следва да се  

депонират 

 

 

тона 

 

 

2811 

 

 

2636 

 

 

2421 

 

 

2422 

 

 

2203 

 

 

1981 

 

 

1975 

 

 

1751 

 

Изготвената прогноза показва, че община Кричим следва да постигне заложените 

цели за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата, като предприеме 

следните действия:  

 предотвратяване образуването на зелени отпадъци от общински озеленени 

площи и частни имоти, чрез въвеждане на системи за разделно събиране на зелени 

отпадъци и предаването им на компостираща инсталация за зелени отпадъци гр. Кричим, 

която през 2022 г. ще бъде въведена в експлоатация; 

 проучване възможността за третиране на биоразградими отпадъци в 

инсталации в региона; 

 събиране на строителни отпадъци от домашни ремонти и предаването им 

за третиране на специализирани площадки за такива.  

Прогнози за образуваните строителни отпадъци 
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По експертна оценка количествата на образуваните строителни отпадъци не се 

очаква да се променят значително, тъй като общинския план за развитие на общината не 

предвижда по-голямо развитие на строителния бранш от сегашното му състояние. 

Прогнози за утайките от ПСОВ 

Не се очаква увеличаване на количества утайки от ПСОВ до 2028 г., тъй като 

прогнозите за населението за община Кричим не показват ръст, от което зависи и 

количеството на утайките. 

 

 Основни изводи и препоръки 

 

 1. Прогнозата за образуваните битови отпадъци в община Кричим за периода 

2021-2028 г. е изготвена въз основа на демографска прогноза за периода 2021-2028 г.,  

норма на натрупване на отпадъци на 1 жител и прогноза за нарастването й. За периода 

2015-2020 г. нормата на натрупване на смесените битови отпадъци и разделно събраните 

отпадъци се характеризира с ръст. За целите на прогнозата се прави допускането, че тя 

ще се стабилизира в резултат от мерките за предотвратяване образуването на отпадъци, 

които община Кричим следва да предприеме във връзка с изпълнението на програмата 

за управление на отпадъците. 

 2. Изготвените прогнози относно постигане на целите за рециклиране на битовите 

отпадъци, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗУО показват, че община Кричим следва да 

изпълни заложените цели, като предприеме действия за увеличаване делът на разделно 

събраните отпадъци от общия поток смесени битови отпадъци. 

3. Изготвените прогнози относно постигане на целите за намаляване на 

количествата битови отпадъци, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 6 от ЗУО показват, че община 

Кричим следва да постигне заложените цели за отклоняване на битови биоразградими 

отпадъци от депата, като предприеме следните действия: 

 предотвратяване образуването на зелени отпадъци от общински озеленени 

площи и частни имоти, чрез въвеждане на системи за разделно събиране на зелени 

отпадъци и предаването им на компостираща инсталация за зелени отпадъци гр. Кричим, 

която през 2022 г. ще бъде въведена в експлоатация; 

 проучване възможността за третиране на биоразградими отпадъци в 

инсталации в региона; 

 събиране на строителни отпадъци от домашни ремонти и предаването им 

за третиране на специализирани площадки за такива.  

4. По експертна оценка количествата на образуваните строителни отпадъци не се 

очаква да се променят значително, тъй като общинския план за развитие на общината не 

предвижда по-голямо развитие на строителния бранш от сегашното му състояние. 

5. Не се очаква увеличаване на количества утайки от ПСОВ до 2028 г., тъй като 

прогнозите за населението за община Кричим не показват ръст, от което зависи и 

количеството на утайките. 


