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Основен терминологичен речник
Отпадък е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се
освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи и попада поне в
една от следните категории (Доп. разп. §1, т.17, изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.):
Битови отпадъци са „отпадъци от домакинствата“ и „подобни на отпадъците от
домакинствата“ (Доп. разп. §1, т.4, изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.)
Производствени отпадъци са отпадъците, образувани в резултат на
производствената дейност на физическите и юридическите лица (Доп. разп. §1, т.32, изм.
ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.)
Опасни отпадъци са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск
за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги
определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са
определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното
движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. (Доп. разп. §1, т.12, изм. ДВ. бр.102
от 22 декември 2017 г.)
Строителни отпадъци са отпадъците от строителство и разрушаване,
съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение
2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване
на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква "а)" от Директива 75/442/ЕИО на
Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на
опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета
относно опасните отпадъци и следващите му изменения (Доп. разп. §1, т.39, изм. ДВ. бр.102
от 22 декември 2017 г.)
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 (Доп. разп. §1, т.7, изм. ДВ. бр.102 от 22
декември 2017 г.)
Третиране на отпадъците са дейностите по оползотворяване или обезвреждане,
включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане (Доп. разп. §1, т.44,
изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.)
Обезвреждане на отпадъците е всяка дейност, която не е оползотворяване, дори
когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия.
Обезвреждането е всяка от следните операции: депониране (наземно или подземно);
обработване на замърсени земя и почви (например биоразграждане на течности или утайки
в почви); дълбочинно инжектиране (например инжектиране на отпадъци в кладенци, солни
находища и естествени хранилища, които могат да бъдат изпомпвани); повърхностни
заграждения (например съхраняване на течни отпадъци или утайки в изкопи,
9 | Страница
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хвостохранилища, лагуни и други подобни съоръжения); специално проектирани депа
(например депониране в отделни клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от
околната среда); изхвърляне на отпадъци във водни обекти, с изключение на морета/океани;
изхвърляне на отпадъци в морета и океани, в т.ч. инжектиране под морското дъно;
биологично третиране, непосочено на друго място, при което се образуват крайни
съединения или смеси; физико-химично третиране, неупоменато в друга операция по
обезвреждане (например изпарение, сушене, калциниране, микровълнова обработка и
други, при което се получават съединения или смеси, които се обезвреждат по която и да е
от операциите по букви; наземно изгаряне (инсинерация); изгаряне в море; постоянно
съхраняване (например съхраняване в контейнери в мини и други); смесване преди
предаване за обезвреждането им; препакетиране преди предаването им за обезвреждане;
съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане; (Доп. разп. §1,
т.11, изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.)
Рециклиране на отпадъците е всяка дейност по оползотворяване, чрез 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 (Доп. разп. §1, т.37,
изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.)
Депониране на отпадъци е метод, при който не се предвижда последващо третиране
на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за
отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени
за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната
среда (Доп. разп. §1, т.6, изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.)
Оползотворяване на отпадъците е всяка дейност, която има като основен резултат
използването на отпадъка 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 всяка една от следните операции: използването им като гориво или по
друг начин за получаване на енергия; пречистване или регенериране на разтворители;
рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като
разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане;
рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения; рециклиране или
възстановяване на други неорганични материали; регенериране на киселини и основи;
възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването; възстановяване
на компоненти от катализатори; повторно рафиниране на масла или друга повторна
употреба на масла; обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или
подобряващо качествата на околната среда; използване на отпадъците, получени по някои
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от методите на оползотворяване; размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е
от методите; съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите; (Доп.
разп. §1, т.13, изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.)
Събиране е натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране и
предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до съоръжение за
третиране на отпадъци (Доп. разп. §1, т.41, изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.)
Транспортиране е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности
по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като
самостоятелна дейност (Доп. разп. §1, т.43, изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017 г.)
Управление на отпадъците са събирането, транспортирането, обезвреждането и
оползотворяването на отпадъците, включително осъществяваният контрол върху тези
дейности, следексплоатационните грижи за депата, както и действията, предприети в
качеството на търговец или брокер (Доп. разп. §1, т.46, изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017
г.)
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I. ВЪВЕДЕНИЕ
I.1

Нормативно основание за изработване на програмата, цели и резултати от
процедурите по съгласуването ѝ

Настоящата Програма за управление на отпадъците на Община Павел баня за
периода 2018-2020 г. е изготвена на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците (Обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.) и в съответствие със структурата, целите и
предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (приет с Решение
№ 831/22.12.2014 г. на МС) и 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. Тя се изготвя и във връзка със следните настъпили
промени:
- към настоящия момент не е приета Общинска програма за управление на
отпадъците;
- промени в законодателството по управление на отпадъците – приет през м.
декември 2014 г. нов четвърти Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.,
който заедно с отделните програми към него подпомагат централните и местните власти за
концентрация на ограничените ресурси към приоритетни за финансиране проекти в сферата
на управление на отпадъците от национални и европейски източници на финансиране.
При разработване на програмата са взети предвид европейското и национално
законодателство в областта на управление на отпадъците и Общинския план за развитие на
Община Павел баня 2014-2020 г., отчетено е обстоятелството, че Община Павел баня е член
на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора, в което се
включват общините Стара Загора, Чирпан, Братя Даскалови, Казанлък, Мъглиж, Николаево,
Гурково, Твърдица, Опан, Раднево и Гълъбово.
Елементите на РСУО са регионално депо и инсталация за предварително
третиране/сепариране и закрито компостиране и три Претоварни станции на общините
Гурково, Гълъбово и Казанлък.
Въз основа на това са определени целите и мерките за достигане на целите на
програмата за периода 2018-2020 г.
Картата по-долу представя визуализация на географското положение на общините участници в регионалното депо.
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Карта 1. Общини-участници в РСУО – регион Стара Загора

Програмата за управление на отпадъците следва да бъде неразделна част от
Общинската програма за околна среда, съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на
отпадъците, когато такава бъде разработена за период, който съвпада с края на периода на
действие на Националния план за управление на отпадъците 2020 г.
Програмата се явява инструмент за прилагане на законодателството по управление
на отпадъците и постигане на заложените цели на местно ниво с цел постигане на
заложените цели на национално ниво и на ниво Европейски съюз.
Тя се явява стратегически документ, който очертава визията и рамката за
управлението на отпадъците на територията на община Павел баня и също така определя
необходимостта от реализирането на инвестиции в бъдещи периоди за третиране на
отпадъците.
Програмата за управление на отпадъците на община Павел баня обхваща всички
дейности, които произтичат като задължение на органите на местното самоуправление и
местната администрация и необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на
община съгласно Глава втора, раздел III на ЗУО, свързани с управлението на отпадъците,
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което има за цел да се предотврати или намали вредното им въздействие върху човешкото
здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и
управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от
използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване.
В обхвата на програмата са включени следните видове отпадъци съгласно чл. 2, ал. 1
от ЗУО:
 битови отпадъци;
 производствени отпадъци;
 строителни отпадъци;
 опасни отпадъци.
Ключов елемент при разработване на програмата е съобразяването и прилагането на
следния приоритетен ред (йерархия) при управлението на отпадъците:
 предотвратяване на образуването им;
 подготовка за повторна употреба;
 рециклиране;
 друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;
 обезвреждане,
като се вземат предвид общите принципи за опазване на околната среда като предпазни
мерки и устойчивост, техническата осъществимост и икономическата приложимост,
опазването на ресурсите, както и цялостното въздействие върху околната среда, човешкото
здраве, икономиката и обществото.
Програмата е разработена по такъв начин, че да се предотврати или ограничи
количеството на изхвърляните отпадъци от промишлеността, търговията, потребителите,
транспорта и обществеността.
Разработената програма се основава на следните основни принципи:
 „Предотвратяване“ - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и
избегнато, където това е възможно.
 „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.
 „Превантивност“ – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат
предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап.
 „Близост“ и „самодостатъчност“ – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани
възможно най-близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците, генерирани в ЕС,
трябва да бъдат третирани в рамките на Съюза.
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 „Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи,
както и широката общественост имат възможност да участват в разработването на плановете
за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат
достъп до тях след разработването им.
При разработване на програмата е анализирано подробно съществуващото състояние
по управление на отпадъците на територията на общината на база на което са
идентифицирани проблемите и са формулирани целите. Представени са всички съответни
потоци от отпадъци, тяхното генериране, третиране и транспортиране. Описан е подробно
статуса на съществуващата система за управление на отпадъците. Направена е прогноза за
бъдещите потоци отпадъци, както и за свързаните с това потребности от нови системи за
събиране и инсталации за подготовка за третиране, оползотворяване и депониране.
Направено е и описание на общото управление на политиките за отпадъците и конкретните
потоци отпадъци, както и илюстрация на спазване на йерархията за управление на
отпадъците. Разработени са съответни подпрограми и план за действие, в който са посочени
необходимите мерки, отговорните институции и необходимите финансови средства за
обезпечаване изпълнението на програмата. Същата е отворен документ, изпълнението на
който се отчита, във връзка с планираните мерки и действия и тяхната обезпеченост
подлежи на актуализация в процеса на осъществяването ѝ.
Направен е преглед на организацията за управление на отпадъците, препоръки за
бъдещата организация, информационното обезпечаване и провеждането на
осведомителните кампании и предоставянето на информация. Програмата е оформена и
структурирана съгласно методическите указания за разработването ѝ.
Програмата е разработена от външни консултанти съвместно с компетентните
служители в Община Павел баня. С цел информиране и консултиране със заинтересованите
лица, проектът на програмата беше публикуван за запознаване, мнения и препоръки на
интернет страницата на общината. Подходът за разработване на програмата е съобразен и с
изискването такъв вид документ да е достъпен за разбиране от страна на неспециалисти и
на широката общественост и същевременно да предоставя възможност на тесните
специалисти да получат по-подробна информация чрез приложения към основния текст на
аналитичната част.
Преди приемането й от ОбС – Павел баня, програмата премина през процедура за
извършване на преценка на необходимостта от екологична оценка и оценка на съвместимост
съгласно изискванията на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми.
Програмата е отворен документ и може да бъде актуализирана вследствие настъпили
промени в приоритетите на общината, в националното законодателството и/или други
фактори със стратегическо или местно значение.
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I.2
Кратка обща характеристика на общината
Община Павел баня е разположена в северозападната част на област Стара Загора и
е една от големите общини в областта. Територията й е 519 км2 (10,1% от площта на областта
и 2,6% от площта на Южен централен регион) и е пета по големина община в областта. На
юг граничи с общините Братя Даскалови и Брезово, на изток - с община Казанлък, на север
- със Стара планина (община Севлиево), на запад - с община Карлово.
Територията на общината се пресича от две важни комуникационни оси на
националната транспортна инфраструктура. В посока запад-изток - първокласен път І-6
/София-Бургас/ и в посока север-юг - второкласен път ІІ-56 /Русе-Пловдив/, осигуряващ
един от най-кратките пътища между Северна България и границите с Р. Гърция и Р. Турция.
През общината преминава и главна жп линия № 3 /София – Казанлък – Карнобат – Варна/.
Гр. Павел баня отстои на 192 км. от столицата София, на 80 км. от Пловдив, на 60 км. от
Стара Загора и на 25 км. от Казанлък.
Природо-географска характеристика
Релеф
Община Павел баня е разположена в централната част на България, в сърцето на
розовата долина. От север Стара планина играе роля за предпазване от студените въздушни
течения. На юг е разположена Средна Сърнена гора. Релефът е равнинно-хълмист, на места
планински. Град Павел баня е разположен в средната част на общината и средната му
надморска височина е 395 м. Най-високо разположеното населено място в общината е с.
Александрово, като надморската му височина е 526 м.
Климат
Община Павел баня попада в климатичния район на Източните задбалкански полета,
на европейско континенталната климатична област в България. В района духат умерени
ветрове. Преобладава северният, който населението нарича „шипченски“. Има южни
ветрове, които духат при нахлуването на субтропичната въздушна маса рано напролет и
причиняват стопяване на снежната покривка, а през лятото засушаване. Средногодишната
температура на въздуха е около 10,8 градуса при средна температура през януари около
минус 1 градус, а през юли около 22 градуса. Лятото е доста топло, освежавано от планинско
долинния вятър, водната маса на близкия язовир „Копринка“ и залесените склонове на
Средна гора. Зимата е умерено студена. Пролетта настъпва към средата на март, а топлата и
слънчева есен продължава докъм средата на ноември. Валежите са умерени - около 630 мм.
средногодишно, а снежната покривка е непродължителна - около 25 дни годишно.
Облачността и относителната влажност на въздуха са умерено изразени, мъгливостта е слаба
- около 22 дни средногодишно, а продължителността на слънчевото греене е твърде голяма
- над 2 200 часа средногодишно.
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Води
Съществено богатство на територията на общината със стратегическо значение са
наличните повърхностни води, представени от р. Тунджа и притоците й - р. Тъжа, р.
Габровница и р. Турийска, които заедно с подпочвените води по речните тераси притежават
добри питейни качества. В източната част на общината в непосредствена близост до гр.
Павел баня е разположена част от язовир „Копринка“.
С добри питейни качества са и подпочвените води, които заедно с речните води от
горните течение на планинските реки се използват като ресурс за питейно и битово
водоснабдяване на населените места.
Община Павел баня притежава термоминерални води с национално значение, които
са в град Павел баня. На тази основа той е класифициран като балнеоложки център с
национално значение. От седемте естествени сондажни хидротермални източника извират
минерални води с аналогична физико-химична характеристика – с температура от 50 до 61
градуса и общ дебит 950 л/минута. Водите се характеризират като слабо минерализирани,
хипотермални, радонови, силициеви и флуорни. Курортът е профилиран за лечение на
дегенеративни и възпалителни ортопедични заболявания на опорно-двигателния апарат, на
периферната нервна система, на гръбначния мозък и др.
Почви
Почвите в общината са типични и излужени смолници. Покрай р. Тунджа са налични
алувиално-ливадни почви. Почвите са благоприятни за отглеждане на маслодайна роза,
лавандула, етерично-маслени култури, тютюн и овошки.
Гори
Около половината от площта на община Павел баня е заета от горски територии,
които през 2014 г. възлизат на 24 143 ха или 46,5% от общата площ. Горските територии
обхващат основно части от Старопланинския и Средногорски планински масив. Горските
територии и горските ресурси оказват влияние и върху икономическото развитие на
общината. Горското стопанство е основа за развитие на дърводобивната и
дървопреработваща промишленост.
Флора и фауна
Растителността на територията на общината се обуславя от почвено-климатичните
условия и антропогенната дейност на човека. Естествена растителност се е запазила покрай
реките Тунджа и Тъжа, представена от влаголюбиви горски видове – върба, топола и елша.
В равнинно-хълмистия пояс преобладават смесени гори от цер, благун и зимен дъб.
Във височинно отношение следват гори, представени от зимен дъб, бук, благун и др.
Защитени територии
Основните части от защитените територии в община Павел баня попадат в обхвата
на Национален парк „Централен Балкан“, като в състава на парка влизат части от землищата
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на селата Габарево, Манолово, Осетеново, Скобелево, Тъжа и Търничени, както и гр. Павел
баня.
Други защитени територии са: резерват „Джендема“ на територията на селата
Манолово и Тъжа; Еленова гора в с. Долно Сахране; Евкая-Каменната къща в с. Скобелево;
Пиростията в с. Турия; Търниченско пръскало в с. Търничени.
Социално-икономическа характеристика
Данни за населението на общината са представени по-долу:
Таблица 1. Население на област Стара Загора и община Павел баня за периода 20122017 г.
Област, община
Област Стара Загора
Община Павел баня

2012 г.
14 001
329 832

2013 г.
13 873
328 104

2014 г.
13 713
325 963

2015 г.
13 601
323 685

2016 г.
13 415
321 377

2017 г.
13 359
319 067

Източник: Национален статистически институт, 2017 г.

Към 31.12.2017 г. населението на община Павел баня възлиза на 13 359 д. и заема дял
от 4,2% от населението на област Стара Загора. В основата на намалението на населението
е отрицателният естествен прираст и миграционно движение на населението, особено на
хора в млада репродуктивна възраст.
В разпределението на населението на общинско ниво не съществува осезаем
дисбаланс между общинския център гр. Павел баня и останалите населени места.
Таблица 2. Население на община Павел баня за 2016 г. по населени места
Община Павел баня
с. Александрово
с. Асен
с. Виден
с. Габарево
с. Горно Сахране
с. Долно Сахране
с. Манолово
с. Осетеново
гр. Павел баня
с. Скобелево
с. Турия
с. Тъжа
с. Търничени

13 415
1 605
446
81
1 395
1 399
717
740
1 205
2 554
717
323
1370
863

Източник: Национален статистически институт, 2017 г.
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Както се вижда от Таблица 2, най-голям е броят на населението в гр. Павел баня –
2554 д., следван от с. Александрово – 1605 д. и селата Горно Сахране (1399 д.) и Габарево
(1395 д.). С най-малък брой население е с. Виден – 81 д. Делът на градското население е
19%, а на селското – 81%.
Разпределението на населението по възраст и пол е следното:
Таблица 3. Възрастова структура на населението на община Павел баня за периода
2012-2017 г.
Показател/Година
Население - общо
мъже
жени
Под трудоспособна
възраст
мъже
жени
В трудоспособна
възраст
мъже
жени
Над трудоспособна
възраст
мъже
жени

2012

2013

2014

2015

2016

2017 г.

14 001
6 784
7 217

13 873
6 712
7 161

13 713
6 639
7 074

13 601
6 605
6 996

13 415
6 511
6 904

13 359
6 474
6 885

2 391

2 395

2 386

2 343

2 274

2 272

1 252
1 139

1 250
1 145

1 256
1 130

1 235
1 108

1 192
1 082

1 193
1 079

7 904

7 829

7 656

7 622

7 589

7 521

4 234
3 670

4 204
3 625

4 104
3 552

4 098
3 524

4 095
3 494

4 054
3 467

3 706

3 649

3 671

3 636

3 552

3 566

1 298
2 408

1 258
2 391

1 279
2 392

1 272
2 364

1 224
2 328

1 227
2 339

Източник: Национален статистически институт

Данните от таблицата показват, че по отношение на възрастовата структура на
населението през периода 2012-2017 г. се наблюдават следните тенденции:
 Населението в под трудоспособна възраст намалява със 119 д. (4,9%) за 2017 г.
(2 272 д.) спрямо 2012 г. (2 391 д.). и съставлява 17% от общото население на общината;
 Населението в трудоспособна възраст намалява с 383 д. (4,8%) за 2017 г. (7 521
д.) спрямо 2012 г. (7 904 д.) и съставлява 56,3% от общото население на общината;
 Населението в над трудоспособна възраст намалява със 140 д. (3,8%) за 2017 г.
(3 566 д.) спрямо 2012 г. (3 706 д.) и съставлява 26,7% от общото население на общината.
През разглеждания период данните от НСИ показват, че мъжете заемат по-голям дял
спрямо жените в групата в под трудоспособна и трудоспособна възраст, за разлика от
групите в над трудоспособна възраст, където жените са повече.
Както се вижда от данните, населението в над трудоспособна възраст е повече от
населението в трудоспособна, което показва, че възрастовата структура е регресивен тип,
т.е. поколението на прародителите превишава поколението на децата и това представлява
заплаха в бъдеще за формиране на трудоспособния контингент на общината.
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Броят на населението в общината се обуславя и от факторите естествен и механичен
прираст на населението.
Таблица 4. Естествено движение на населението по области, общини и пол за
периода 2012-2017 г.
Живородени
Област/
Община
всичко жени мъже
Област Стара
3 246 1 651 1 595
Загора
2012
Община
154
85
69
Павел баня
Област Стара
3 139 1 642 1 497
Загора
2013
Община
133
65
68
Павел баня
Област Стара
3 099 1 595 1 504
Загора
2014
Община
130
72
58
Павел баня
Област Стара
3 083 1 618 1 465
Загора
2015
Община
137
73
64
Павел баня
Област Стара
3 025 1 565 1 460
Загора
2016
Община
138
70
68
Павел баня
Област Стара
3 067 1 588 1 479
Загора
2017
Община
155
89
66
Павел баня
Източник: Национален статистически институт
Година

Умрели
всичко мъже жени

Естествен прираст
всичко мъже
жени

5 146

2 695

2 451

-1 900

-1044

-856

258

134

124

-104

-49

-55

5 026

2603

2 423

-1 887

-961

-926

220

122

98

-87

-57

-30

5 396

2 818

2 578

-2 297

-1223

-1 074

240

125

115

-110

-53

-57

5 312

2 744

2 568

-2 229

-1126

-1 103

290

144

146

-153

-71

-82

5 203

2 747

2 456

-2 178

-1182

-996

263

141

122

-125

-71

-54

5 331

2 767

2 564

-2 264

-1179

-1 085

294

147

147

-139

-58

-81

От данните в Таблица 4 могат да се направят следните изводи по отношение на
естественото движение на населението в община Павел баня през периода 2012-2017 г.:
 Раждаемостта се характеризира с отрицателна тенденция на намаление в
периода 2012-2016 г. и леко увеличение през 2017 г. Значение за намалението на
раждаемостта оказва намалението на броя на жените във фертилна възраст, което се влияе
от навлизането на по-малък брой момичета в тази група и втората причина за по-ниската
раждаемост се дължи на факта, че 94,2% от ражданията се осъществяват от жени на възраст
между 15-34 г.
 Смъртността има колебливи стойности, като най-ниска е съответно през 2013
г., а най-високата й стойност е отчетена през 2017 г.
 През целия разглеждан период смъртността бележи по-високи стойности спрямо
раждаемостта, поради тази причина и естественият прираст в община Павел баня за
периода 2012-2017 г. се характеризира с отрицателни стойности.
20 | Страница

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 2018-2020 Г.

Данните за механичното движение на населението в общината са показана в Таблица
5.
Таблица 5. Механично движение на населението в община Павел баня за периода 20122017 г.
Година
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Заселени
172
150
199
249
175
329

Изселени
166
191
249
208
236
246

Механичен прираст
6
-41
-50
41
-61
83

Източник: Национален статистически институт

Броят на заселените до 2017 г. бележи тенденция към увеличение със 157 д. за 2017
г. спрямо 2012 г., или това са 91,3%. Броят на изселените се увеличава с 48,2%. Трябва да се
отбележи негативната тенденция по отношение на изселването на предимно млади хора в
репродуктивна възраст.
Икономически активното население определя параметрите на работната сила. В тази
категория от населението попадат лицата във възрастовата група от 15 до 64 годишна
възраст. По данни на НСИ1 (текуща статистика) броят на лицата в тази възрастова група към
31.12.2014 г. година е 1598 души. Като най-голям е броя на заетите в секторите
„Преработваща промишленост“, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“,
„Селско, горско и рибно стопанство“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“.
Прегледът на данните за общината дава една картина, която е повлияна от общия
брой население и възрастовата му структура.
Икономически активното население включва заетите и безработните лица, както
учащите над 15 години и някои други специфични категории (жените в отпуск по
майчинство). В категорията на икономически активното население от значение е броят на
заетите лица. Структурата на икономически активното население се определя от броя
(съответно относителния дял) на заетите и безработните лица.
В структурата на икономически активното население, като отделна категория са
отчитат и наблюдават безработните лица. Статистиката за броя и структурата на
безработните е динамична във времето. За 2014 г. безработицата в общината е 17,1%, а през
2016 г. бележи намаление до 10,4%. Съответно може да се каже, че най-висок е дела на
безработните на хора над 55 г. и на лица с по-ниско от основното образование.

1

Обяснителна записка на Общ устройствен план на община Павел баня

21 | Страница

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 2018-2020 Г.

Таблица 6. Безработица в община Павел баня (%)
Показател
Равнище на безработицата (%)

2014 г.
17,1

2015 г.
14,9

2016 г.
10,4

Източник: Инфограф, 2017 г.

Като цяло трудовият пазар в община Павел баня не е динамичен и има ограничени
възможности по отношение предлагането на трудова заетост.
По отношение структурата на местната икономиката на община Павел баня в
последните години се отчита увеличение в броя на регистрираните предприятия в общината,
нетните приходи от продажби и приходите от произведена продукция.
По обем произведена продукция лидер в секторната йерархия е преработващата
промишленост, следвана от селско, горско и рибно стопанство и търговията. По нетни
приходи от продажби лидер отново е преработващата промишленост, следвана от
търговията и селско, горско и рибно стопанство.
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II. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОГНОЗИТЕ
ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ
II.1

Анализи

Изводи и препоръки от направения анализ и оценка на действащото
законодателство и програмни документи:
 Приетите наредби за управление на отпадъците и определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Павел баня са в пълно
съответствие с новия ЗУО и с промените в ЗМДТ по отношение на новите разпоредби
относно формирането на таксата за битови отпадъци;
 Наредбите са публикувани и достъпни за гражданите и заинтересованите лица,
органи и организации на интернет страницата на общината (http://www.pavelbanya.bg) в
раздел „Наредби“;
 Липсва Програма за опазване на околната среда с период на действие до 2020 г.
- такава следва да бъде изготвена и приета.
Констатации и изводи от направения анализ на отпадъците в община Павел
баня:
 Всички населени места са включени в организирана система за сметосъбиране и
транспортиране на битовите отпадъци;

Във всички населени места са поставени съвременни съдове тип „Бобър“ и
„Иглу“ за събиране на битови отпадъци;
 Данните за количеството на събраните смесени отпадъци за периода 2012-2017
г. са с възходяща тенденция от 2013 г.;
 Нормата на натрупване на битовите отпадъци за 2016 г. за община Павел баня е
272 кг/ж/г., като стойността е по-ниска от средната за страната спрямо група населени места
от 3 до 25 хил. д. При сравнителната съпоставка на данните за нормата на натрупване на
отпадъците в общината се вижда, че за 2016 г. – 272 кг/ж/г. тя е значително по-малка от тази
за областта – 297 кг/ж/г. и за страната – 406 кг/ж/г. и нараства с течение на годините в
периода 2012-2016 г.;
 От направения анализ на морфологичен състав на битовите отпадъци, изготвен
на базата на Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци,
като основен извод може да се каже, че най-голяма част от отпадъците са хранителните,
градински, инертни – 59,7% от всички отпадъци. Делът на отпадъците, които могат да се
рециклират и ползват повторно (хартия, картон, стъкло, метали, пластмаси) е 32%.
Хранителните и градинските отпадъци (45% общо) от своя страна подлежат на компостиране
и използване на получения компост;
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 В община Павел баня е въведена система за разделно събиране на отпадъците от
опаковки, като системата е от 2014 г. и е все още нова за населението. Необходими са
разяснителни мерки за правилното ѝ прилагане;
 По отношение на масово разпространените отпадъци в общината съществуват 2
пункта за ИУМПС;
 Поради липса на актуални данни за строителните отпадъци не може да се
направи извод за тенденцията при тях;
 Пестицидите и другите препарати за растителна защита, които са с изтекъл срок
на годност, се съхраняват в изоставени или необезопасени места и представляват риск за
здравето и околната среда.
Изводи и препоръки, формулирани на основата на анализа за
инфраструктурата за отпадъци на територията на община Павел баня:
 През 2016 г. е приключен проектът за изграждане на регионално депо за битови
отпадъци в с. Ракитница, община Стара Загора за общините от РСУО Стара Загора. По
проекта са изградени сепарираща и компостираща инсталация;
 В общината не е реализиран и подготвян проект за осигуряване на домакинствата
с домашни компостери и с оглед на изградената компостираща инсталация на регионалното
депо към момента не се предвижда реализация на такъв проект;
 Тъй като в община Павел баня няма населено място с население над 10 000
жители не е необходимо да се осигурява площадка за безвъзмездно предаване на разделно
събрани битови отпадъци от населението. Към настоящия момент такава не е изградена;
 Общината е осигурена с транспортни средства и съдове за отпадъци и не е
необходимо да се предвиждат нови, а само да се подменят амортизираните;
 Разположението на съдовете по населени места е в съответствие с броя и нуждите
на населението и не се налага промяна в разпределението им към момента.
Изводи от анализа на институционалния капацитет в сферата на
управлението на отпадъците, с акцент върху контролните функции:
 В Дирекция „Стопанска политика и управление на собствеността“, отдел
„Екология и гори“ на Общинска администрация Павел баня, съгласно утвърден Устройствен
правилник, е определен служител, който да отговаря за дейностите по управление на
отпадъците. Съгласно чл.14 от Устройствения правилник на Общинска администрация
Павел баня Заместник-кметът по „Образование, социални дейности и финанси“ координира
и контролира работата на общинска администрация в областта на екологията;
 Препоръчително е за изпълнение на основните и спомагателни функции по
управление на отпадъците да се определи и утвърди допълнителен щат (1 бр.) за служител
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в Дирекция „Стопанска политика и управление на собствеността“, отдел „Екология и гори“
на Общинска администрация Павел баня, пряко отговорен за управлението на отпадъците и
в частност дейностите по контрол;
 Служителите, пряко свързани с опазване на околната среда и в частност с
управлението на отпадъците, са обезпечени с нужната материално-техническа и
информационна база, но за дейността по контрол на отпадъците се нуждаят от собствен
автомобил;
 За повишаване на професионалния капацитет е препоръчително служителите,
ангажирани с дейностите по опазване на околната среда и в частност с управлението на
отпадъците, да участват в семинари, работни срещи, обучения и други, организирани от
МОСВ, Организации по оползотворяване, Браншови организации, РИОСВ, Регионални
сдружения, проекти на администрацията и други.
Изводи от извършения анализ на замърсени в миналото площадки за
обезвреждане на отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване в
община Павел баня:
 Община Павел баня през последните години полага усилия за решаване на
екологичните проблеми;
 В тази връзка се извършват мероприятия и дейности, с които всички
замърсявания и нерегламентирани сметища по населените места се почистват и премахват;
 Приключен е процесът по закриване и рекултивация на общинското депо в гр.
Павел баня чрез финансиране от ПУДООС;
 Кметовете и кметските наместници са ангажирани активно да следят за
образуването на локални замърсявания и за тяхното своевременно отстраняване.
Изводи от извършения анализ на организационните схеми за управление на
отпадъците, планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите:
 С оглед измененията на чл. 67 от ЗМДТ в сила от 01.01.2020 г. размерът на
таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице трябва да се определя за календарна
година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя
на отпадъците; Наредбата на община Павел баня следва да се актуализира и отговаря на
нормативните изисквания;
 Средствата, които Общината събира от такса битови отпадъци, следва да
покриват разходите за управление на отпадъците за всяка година;
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Изводи от анализа на информирането на обществеността по въпросите на
управление на отпадъците:
 За информиране на обществеността Общинска администрация – Павел баня
използва следните подходи: поставяне на съобщения, обяви, организиране на срещи с
представители на местни предприятия, арендатори, търговски фирми и граждани;
 Друг начин за информиране на обществеността е официалната интернет
страница на общината - http://www.pavelbanya.bg/, на която се публикува информация
относно дейностите по управление на отпадъците;
 Препоръчва се регулярно да бъде публикувана и актуализирана информацията
на интернет страницата на общината, тъй като по този начин ще се привлече вниманието на
по-голяма част от населението и ще се предизвика активното му участие в горепосочените
дейности.
Изводи от анализа на информационното обезпечаване за отпадъците и
дейностите с отпадъци:
 За обезпечаване на прилагането на новоприетото законодателство е необходимо
да се идентифицират лицата, които имат задължения и отговорности, като специално
внимание следва да се обърне на големите генератори на отпадъци - търговски обекти,
административни сгради, предприятия, които ползват системата за събиране и
обезвреждане на битовите отпадъци, строителни дружества и на местата, които се използват
или са били използвани за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци;
 Ефективното прилагане на законодателството на местно ниво е невъзможно без
осигуряване на достатъчен, квалифициран и мотивиран персонал в общинската
администрация, подходящи технически ресурси (оборудване) и т.н.
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Прогнози
Обобщените изводи от направените прогнози са както следва:
 За община Павел баня се очертава същата негативна тенденция по отношение на
броя на населението, както и при прогнозните стойности за област Стара Загора.
Населението в общината ще намалее с 691 д. (5%) до 2020 г. До 2035 г. населението ще
намалее с 1 830 д. (13,3%).
 Прогнозираната норма на натрупване е с тенденция на намаление и към 2020 г. е
по-ниска от средната стойност за България за население от този тип населени места – 223,13
за 2020 г.
 Прогнозираното количество на генерираните битови отпадъци за периода до
2020 г. намалява в съответствие с прогнозата за намаление на населението и намаляващата
норма на натрупване, в следствие от предприетите мерки на Общината за предотвратяване
на образуването на битовите отпадъци и допускането, че нормата на нарастване в общината
ще е по-малка от нарастването на БВП в страната.
 Прогнозата следва текущото състояние, като най-големи количества на
отпадъците се очаква да се генерират от храна, градински и инертни отпадъци, пластмаса.
 Тенденцията на нарастващото количество на образуваните отпадъци от
строителство и разрушаване (ОСР) до 2020 г. в област Стара Загора, високият дял на
инертни отпадъци в морфологичния състав на отпадъците в община Павел баня (14,8%),
изчислен на база Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци,
показващ незаконосъобразното изхвърляне и смесване на битови със строителни отпадъци
от населението, както и новите нормативни изисквания от 2012 г., въведени с чл. 19, ал. 3,
т. 5 от ЗУО налагат предприемане на мерки по отношение на ефективното управление на
строителните отпадъци от бита.
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III. SWOT АНАЛИЗ


















Силни страни
100% обхващане на населението с
организирано сметосъбиране и
сметоизвозване;
Въведена система за разделно събиране в
град Павел баня;
Рекултивирано старо депо за ТБО в гр.
Павел баня;
Въведена в експлоатация сепарираща
инсталация в община Казанлък, която
обработва отпадъците от опаковки:
хартия, картон, пластмаса, метали и
стъкло от община Павел баня;
Изградено регионално депо за неопасни
отпадъци;
Осигуреност с транспортни средства и
съдове за събиране на битови отпадъци;
Участие в кампании за почистване на
околната среда;
Съответстваща местна нормативна рамка
на действащото законодателство в
сферата на отпадъците и местните
данъци и такси;
Осигурен „зелен“ телефон за жителите;
Предприемане на мерки за почистване на
нерегламентирани сметища два пъти
годишно;
Провеждат се ежегодно кампании за
почистване.
Възможности
Използване на Оперативните програми и
финансови инструменти на ЕС за
решаване на проблемите, свързани с
ефективното управление на отпадъците
и доизграждане на съвременна
екологосъобразна инфраструктура;




















Слаби страни
Неправомерно изхвърляне и смесване
на битови и строителни отпадъци;
Прогноза за увеличаване на
количеството на строителните
отпадъци;
Слаб интерес от населението към
екологичните проблеми и нарушаване
на приетите нормативни разпоредби във
връзка с отпадъците;
Въведената система за разделно
събиране, обхваща само гр. Павел баня,
не и останалите населени места;
Недостатъчен капацитет за управление
на отпадъците във връзка с нарасналите
изисквания за управление на
отпадъците на местно ниво;
Липсват изготвени сезонни доклади за
морфологичния състав на отпадъците;
Липсва разработена Програма за
опазване на околната среда за периода
до 2020 г.;
Липсва предходна Програма за
управление на отпадъците в община
Павел баня;
Несъответстваща местна нормативна
рамка на действащото законодателство
в сферата на отпадъците, в частност
местните данъци и такси.
Заплахи
Изхвърляне на отпадъци от населението
на нерегламентирани сметища;
Значително увеличение на разходите за
управление на битови отпадъци и
необходимост от повишаване на такса
битови отпадъци за населението във
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 Промяна на обществените нагласи в
полза на екологосъобразното и
ефективно управление на отпадъците;
 Подобряване на административния
капацитет в сферата на отпадъците;
 Подобряване на информационната
политика на общината в областта на
управление на отпадъците;
 Засилване на контрола върху граждани и
юридически лица на територията на
общината за спазване на нормативните
изисквания.





връзка с неспазване на регионалните
цели за отпадъци;
Пестицидите и другите препарати за
растителна защита, които са с изтекъл
срок на годност се съхраняват в
необезопасени или изоставени места;
Прогноза за увеличение на
строителните отпадъци.
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IV. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
IV.1

Стратегически и оперативни цели

В съответствие с изискванията на ЗУО целите на общинската програма за управление
на отпадъците са заимствани от Националния план за управление на отпадъците.
Принципите за определяне на стратегическите цели са следните:
 Релевантност
 Реалистичност на подхода
 Мотивираност
 Прозрачност
 Ангажираност
 Хармонизираност
В съответствие с новата политика за управление на дейностите по отпадъците и
въведената йерархия за управлението и третирането им, настоящата програма определя
рамката за поетапно достигане на следните цели, съответстващи на Национален план за
управление на отпадъците 2014-2020 г. (НПУО):
 Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване
образуването им и насърчаване на повторното им използване;
 Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и
намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци;
 Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна
среда;
 Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане
йерархията на управление на отпадъците.
IV.2

Алтернативи за постигане на целите

Предвижданията на настоящата програма относно постигането на целите са същите
да бъдат изпълнявани чрез подпрограми. Подпрограмите имат за цел да подпомогнат
изпълнението на стратегическите цели чрез предлагане на мерки и подходи за постигането
им, което да улесни администрацията. Предвидено е за всяка конкретна цел да бъдат
изпълнявани следните подпрограми:
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Таблица 7. Стратегически цели и подпрограми
Стратегически цели

Подпрограми

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

ПОДПРОГРАМА за предотвратяване
образуването на отпадъци

Цел 2: Увеличаване на количествата
рециклирани и оползотворени отпадъци и
намаляване и предотвратяване на риска от
депонираните отпадъци

Цел 3: Управление на отпадъците, което
гарантира чиста и безопасна околна среда

Цел 4: Превръщане на обществеността в
ключов фактор при прилагане йерархията на
управление на отпадъците

ПОДПРОГРАМА за достигане на
целите за подобряване на йерархията
на управление на потоците отпадъци и
намаляване на риска за околната среда
от депата за битови отпадъци
ПОДПРОГРАМА за разделно
събиране и постигане на целите за
биоразградимите битови отпадъци, в
т.ч. за биоотпадъците
ПОДПРОГРАМА за изпълнение на
изискванията и целите за рециклиране
и оползотворяване на строителни
отпадъци
ПОДПРОГРАМА за достигане на
целите за рециклиране и
оползотворяване на масово
разпространени отпадъци
ПОДПРОГРАМА за информационно
осигуряване, запазване и подобряване
на административния капацитет на
общината по управление на
отпадъците
ПОДПРОГРАМА за прилагане на
разяснителни кампании и
информиране на обществеността по
въпросите на управление на
отпадъците
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V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ПОДПРОГРАМИ С МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО
ИМ
Планът за действие с подпрограмите включва описание на дейностите и
необходимите мероприятия за изпълнение на националното законодателство на местно
ниво, както и краткосрочни и дългосрочни мерки и инвестиции, които Общината следва
предприеме за правилното изграждане и управление на политиката, свързана с отпадъците.
Подпрограмите съдържат кратка въвеждаща информация за националните цели,
резултати, които е постигнала Общината и такива, които цели да постигне. Заложените
мерки, имат хоризонтален характер, тъй като те допринасят не само за постигането на
целите, към които са отнесени към конкретната подпрограма, но и за цели от други
подпрограми.
Подпрограмите са съобразени с приоритетните цели заложени в програмата, като
включват всички свързани с изпълнението им разходи, мероприятия и дейности, както и
отговорните лица за изпълнението им. Включените мерки и дейности са възможно найобобщителни с цел да обхванат всички съпътстващи мероприятия, които следва да извърши
Общината до приключването на периода на действие на програмата. В подпрограмите и
плановете към тях са включени и обобщени различните законодателни задължения на
местната власт, както и конкретните предложения за тяхното изпълнение.
Конкретизирането на сроковете в плановете цели улесняване на местната администрация
при изготвянето на годишните мерки, планове, финансови разчети и други дейности във
връзка с управлението на отпадъците.
Съобразно принципите и политиките на Община Павел баня, подпрограмите и
плановете за действие могат да бъдат допълнени и/или променени от органът, който приема
програмата, при смяна на възгледите и приоритетните цели за изграждане на политиката за
управление на отпадъците в общината и при смяна на законодателната рамка, която ги
определя.
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Цел 1: Намаляване на вредното
въздействие на отпадъците чрез
предотвратяване образуването им и
насърчаване на повторното им
използване

Мото: Най-полезният отпадък е този, който въобще не е възникнал!
V.1

Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци

V.1.1 Въведение и основни положения
Рамковата директива за отпадъците задължава страните членки да разработят
програми за предотвратяване на образуването на отпадъци. За първи път в България такава
програма е разработена в рамките на Националния план за управление на отпадъците
(НПУО) 2014-2020.
Целта на тази подпрограма е насърчаване на населението, фирмите и институциите
от страна на Общината към различни мерки и методи, които да доведат до предотвратяване
образуването на отпадъците, т.е. предприемане на конкретни действия, от които би могло
да се намали образуването на отпадъците, там където е възможно.
Мярката е необходима поради все по-голямото нарастване на образуването на
отпадъците, както на национално, така и на световно ниво. Образуването на отпадъци е все
по-голям нарастващ проблем, който оказва значително негативно влияние към околната
среда и към здравословното състояние на хората, за който следва да се предприемат
конкретни мерки за ограничаването му.
Предотвратяването на образуването на отпадъците цели да допринесе за намаляване
на негативното влияние върху компонентите на околната среда, върху които влияе
депонираният отпадък, чрез отделянето на газове и инфилтрат при протичащите процеси на
гниене, както и върху намаляване използването на природни ресурси, неминуемо свързани
с третирането и обезвреждането на отпадъци.
Като цяло тази цел се изпълнява на национално ниво, тъй като тези мерки основно
са насочени към производителите на продукти, след употребата на които се образуват
масово разпространени отпадъци. Въпреки това мерките на местно ниво също са с голямо
значение за постигане на изпълнението им.

33 | Страница

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 2018-2020 Г.

V.1.2 Място на предотвратяването на образуване на отпадъци в йерархията за
управление на отпадъците
Според ЗУО „отпадък“ е всяко вещество или предмет, от които притежателят се
освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи. Съгласно
Директива 2008/98/Е0 под предотвратяване на образуването на отпадъци трябва да се
разбира: „Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с
което се намалява:
• количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на
продуктите или удължаването на жизнения им цикъл;
• вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и
човешкото здраве;
• съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите.“
Предотвратяването на образуването на отпадъци има най-висок приоритет в
йерархията на управление на отпадъците. Най-общо, предотвратяване на образуването на
отпадъци означава да не възникват отпадъци, тъй като веднъж възникнал, отпадъкът не
изчезва, а само се променя като вещество чрез депонирането, изгарянето, рециклирането.
Предотвратяването на образуването на отпадъци, означава да се намалят количествата на
образуваните отпадъци и да се намали съдържанието на вредни вещества в тях.
Предотвратяването на образуване на отпадъци е свързано и с ефективното
използване на ресурсите. То обхваща всички фази на жизнения цикъл на продукта от добив,
производство, разпространение и потребление. Още по-голям ефект би се постигнал в
процеса на дизайн на продукта, т.е. еко-дизайн, технологии, които използват по-малко
суровини, влагат се по-малко опасни субстанции в процеса на производство или
преработка. Предотвратяване образуването на отпадъци, може да се осъществи и в края на
жизнения цикъл на продукта, когато потребителят има възможност да избере варианти за
повторната употреба на материала или продукта.
V.1.3 Цели на подпрограмата за предотвратяване на образуването на отпадъци
Стратегическа цел: Намаляване на вредното действие на отпадъците, чрез
предотвратяване образуването им.
Оперативни цели:
• Намаляване на количеството на отпадъци;
• Намаляване на вредното въздействие на отпадъците.
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V.1.4 Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвратяване на
образуването на отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи
мерки и предложение за индикатори за мерките
На този етап в общината Павел баня не са приложени конкретни мерки за намаляване
на количеството на отпадъци и предотвратяване образуването на отпадъци. Това се дължи
главно на факта, че досега националното законодателство не е вменявало такива изисквания
на местната власт и не са били разработвани документи с указания за прилагане на мерки.
Изискването за определяне на мерки и дейности за предотвратяване образуването на
отпадъци за пръв път се поставя в приетият Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53
от 13.07.2012 г.), чиито текст пък е транспониран в българското законодателство от
европейските директиви. Вследствие на това в разработения План за управление на
отпадъците 2014-2020 г. е разработена и Програма за предотвратяване образуването на
отпадъци, което пък от своя страна задължава и местните власти да разработят подпрограми
с мерки за предотвратяване образуването на отпадъци към общинските програми за
управление на отпадъците.
Както по-горе е споменато, мерките и дейностите по предотвратяване образуването
на отпадъци са трудно изпълними на местно ниво, поради факта, че Общините нямат
правомощия за ограничаване на производители на масово разпространени отпадъци, които
са с основен принос към увеличаване количествата на отпадъците, но от своя страна могат
да се въведат мерки на местно ниво, които също да окажат влияние върху предотвратяване
образуването на отпадъци.
Приложими мерки, които Общината може да приеме за предотвратяване и
намаляване образуването на отпадъци на територията си, са:
 Насърчаване на населението към използването на опаковки - торбички, чашки и
др., предназначени за многократна употреба;
 Стимулиране на търговски магазини, предлагащи торбички за многократна
употреба, чрез намаляване на таксата за битови отпадъци;
 Насърчаване на домашното компостиране – Общината да предостави безплатно
съдове за домашно компостиране за градински и хранителни отпадъци;
 Информационни кампании насочени към населението;
 Зелени обществени поръчки2;
 Въвеждането на електронна Община, с цел намаляване използването на хартия;

“процедури, чрез които публичните органи се стремят да получат продукти, услуги и строителни работи с
намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл, вместо продукти, услуги и
строителни работи със същата основна функция, които иначе биха били предоставяни”;
2
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 Въвеждането на екотакси и данъци за производители, с цел намаляване на
количеството използвани ресурси;
 Определяне на такса „Битови отпадъци“, според размера на количеството
изхвърлени отпадъци;
 Провеждане на местна политика за разширена отговорност на производителя.
Приложими мерки, които Общината може да приеме за предотвратяване и
намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци, са:
 Идентифициране на всички стари замърсявания на територията на общината;
 Набелязване и мониторинг на райони и/или участъци, които крият риск от
замърсяване с отпадъци;
 Изготвяне на план за действие, включващ всички засегнати места от стари
замърсявания, определяне на финансов ресурс и техника за отстраняване на замърсяванията,
финансиране на дейностите по почистване, определяне на длъжностни лица за извършване
на контрол, определяне на етапи и срокове на изпълнение;
 Повишаване качеството на услугите, свързани с управлението на отпадъците.
Подробните мерки за изпълнение на подпрограмата са посочени в Таблица 9.
План за действие на община Павел баня за управление на отпадъците.

Цел 2: Увеличаване на количествата
рециклирани и оползотворени
отпадъци и намаляване и
предотвратяване на риска от
депонираните отпадъци

V.2 Подпрограма за достигане на целите за подобряване на йерархията на
управление на потоците отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депата
за битови отпадъци
V.2.1 Въведение и основно положение
Съвременните екологосъобразни нормативни изисквания в областта на
управлението на отпадъците налагат рекултивиране на депата, които не отговарят на
изискванията.
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V.2.2 Цели на подпрограмата
Стратегическата цел на подпрограмата е намаляване и предотвратяване на риска от
депонираните отпадъци.
Оперативната цел е както следва:
 Подобряване на управлението на всички видове отпадъци и намаляване на риска
за околната среда от депата за битови отпадъци, подлежащи на закриване и неотговарящи
на изискванията.
V.2.3 Анализ и описание на съществуващото състояние
Програмата за подобряване на йерархията на управление на другите потоци
отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци включва
мерките, които са свързани с намаляване на риска за околната среда от депото за битови
отпадъци.
За изпълнение на оперативна цел „Подобряване на управлението на всички видове
отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци, подлежащи
на закриване и неотговарящи на изискванията“ са предвидени:
 Поддържане на услуга за управление на битовите отпадъци;
 Мерки за управление на строителните отпадъци от домакинствата;
 Мерки за масово разпространените отпадъци.
В резултат на изпълнението на настоящата програма през плановия период се
очакват следните основни положителни промени:
 Да се минимизира риска за околната среда и намалят емисиите на парникови
газове чрез осъществяване на мерки за почистване на нерегламентираните места за
изхвърляне на отпадъци.
Подробните мерки за изпълнение на подпрограмата са посочени в Таблица 9.
План за действие на община Павел баня за управление на отпадъците.
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V.3

Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите
отпадъци
V.3.1 Въведение и основно положение

Една част от генерираните отпадъци е тази от домакинствата, офисите, търговските
обекти, ресторанти и т.н. Те се състоят от естествени или биоразградими компоненти, които
се разграждат по естествен път (хартия, картон, градински и хранителни отпадъци).
Със Закона за управление на отпадъците и Националния стратегически план за
поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за
депониране (2010-2020) са поставени конкретни цели пред общините за намаляване на
количествата депонирани биоотпадъци на депата за отпадъци и насочването на потока към
други методи за третиране и оползотворяване.
Общата цел е най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството
депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на
същите отпадъци, като целите се постигат поетапно всяка година.
Още повече с приемането през 2013 г. на Наредбата за разделно събиране на
отпадъците са заложени още няколко цели, които общините трябва да постигнат:
 до 31 декември 2020 г. – ограничаване на количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци с не по-малко от 50 на сто от общото количество на същите
отпадъци, образувани в общината през 2014 г.;
 до 31 декември 2025 г. – ограничаване на количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци с не по-малко от 70 на сто от количеството на същите
отпадъци, образувани в региона през 2014 г.
Законодателството, свързано с биоразградимите отпадъци, разделя процесите,
съпътстващи намаляването на депонираните биоотпадъци на два етапа: разделното
събиране на биоотпадъците и третирането на отпадъците.

V.3.2 Цел на подпрограмата
Стратегическата цел, която поставя за изпълнение настоящата подпрограма е
количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци да намалее под 50% от
общото количество на същите отпадъци, образувани от общината през 2014 г.
Оперативната цел, която подпомага изпълнението на стратегическата цел на
подпрограмата е достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци.

38 | Страница

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 2018-2020 Г.

V.3.3 Анализ и описание на съществуващото състояние и бъдещи мерки
Законът за управление на отпадъците и Наредбата за разделно събиране на
отпадъците извеждат основните задължения на общините, свързани с разделното събиране
на отпадъците, както и целите, които трябва да постигнат. В тази връзка целите, които си
поставя община Павел баня за периода до 2020 г. по отношение управлението на
биоотпадъците до 2020 г., са:
 Намаляване на количеството на депонираните биоразградими отпадъци с 35% от
общото количество на същите отпадъци, образувани през 1995 г.;
 По отношение на разделното събиране - до 31 декември 2020 г. ограничаване на
количеството депонирани биоразградими битови отпадъци с не по-малко от 50 на сто от
общото количество на същите отпадъци, образувани в общината през 2014 г.
 Организиране на система за разделно събиране на биоотпадъци, включваща
закупуване на съдове - специални кафяви контейнери за събиране на биоотпадъците при
източника на образуване и специализирани транспортни средства, необходими за тяхното
обслужване;
 Намаляване размера на таксата за битови отпадъци при използване на домашни
компостери;
 Разработване на актуален морфологичен анализ на отпадъците, с цел да се
отделят биоразградимите отпадъци от общия поток на смесените отпадъци;
 Повишаване на информираността сред населението в областта на управлението
на отпадъците;
На територията на община Павел баня няма компостираща инсталация, но в обхвата
на Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Ракитница има изградена Инсталация за
сепариране и закрито компостиране. Технологията включва механично и биологично
третиране на смесени БО, растителни отпадъци разделно събрани при обслужване на
обществени паркове и градини (дървесни и „зелени“ отпадъци) събрани в регион Ст. Загора.
На Регионален център за управление на отпадъците третирането на „зелени отпадъци“ става
чрез шредиране и компостиране.
От 2017 г. в гр. Павел баня са разположени 2 гондоли за строителни и растителни
отпадъци.
В община Павел баня функционира организирана система за събиране а отпадъци от
опаковки в цветни контейнери, които обхващат 100% от населението в гр. Павел баня.
Разположени са 58 жълти „Бобри“ – 1 110 л. и 58 зелени „Иглу“ – 1 400 л. В резултат на
усилията на общината и фирма „Екобулпак“ АД и нейните подизпълнители през 2015 г. са
отделени 23,929 т., за 2016 г. – 29,029 т., а за 2017 г. – 31,261 т.
Необходимо е увеличаване на количеството на разделно събраните отпадъци от
опаковки и разширяване на мрежата за разделно събиране.
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V.4

Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и
оползотворяване на строителни отпадъци

V.4.1 Въведение и основни положения
Отпадъци от строителството са всички отпадъци, които са получени в резултат на
строително-монтажни работи и премахване, включващи бетон, тухли, дървесен материал,
асфалтова настилка, керемиди, плочки и тухли и др. Те биха могли да се превърнат в ценен
ресурс, тъй като подлежат на рециклиране и повторна употреба.
Със Закона за управление на отпадъците са въведени национални цели за третиране
и оползотворяване на строителни отпадъци, както следва:
 най-късно до 1 януари 2020 г. повторна употреба, рециклиране и друго
оползотворяване на материали от неопасни строителни отпадъци, включително при
насипни дейности чрез заместване на други материали с отпадъци в количество не помалко от 70 на сто от общото им тегло, от което се изключват незамърсени почви, земни
и скални маси от изкопи в естествено състояние.
Целите се постигат поетапно, като в подзаконовата нормативна уредба са указани,
както сроковете, така и конкретните изисквания и проценти за всеки конкретен материал.
Задълженията към местната администрация са събиране и третиране на строителни
отпадъци от ремонтни дейности, образувани от домакинствата.
За изпълнение на целите възложителите на строително-монтажни работи са длъжни
да изготвят и представят за одобрение в Общинската администрация планове за управление
на строителните отпадъци по време на извършването на процесите на строителство, както
и след това.
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V.4.2 Цел на подпрограмата
Стратегическа цел на подпрограмата е увеличаване на количествата рециклирани
и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда.
Оперативната цел е достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на
строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради.
V.4.3 Анализ и описание на съществуващото състояние
В законодателството няма поставени конкретни изисквания за изграждане от страна
на Общината на площадки за третиране на тези отпадъци, но същевременно с това
изискванията за третирането им са такива, че ако няма наличието на изградени площадки
от частни лица, които и Общината да ползва, то тя, за да изпълни задълженията си, е длъжна
да изгради своя собствена и/или да привлече инвестиции на територията си за изграждането
ѝ.
На територията на община Павел баня има площадка за предварително третиране на
строителните отпадъци от керамични изделия, керемиди, плочки, тухли, бетон, почва и
камъни, образувани от физически и юридически лица от разрушаване от строителството.
Отпадъците се сортират, предварително раздробяват, натрошават и пресяват и след това се
извозват до Претоварната станция в община Казанлък.
Целите, които си поставя община Павел баня до 2020 г. са следните:
 По всички строежи, по които Общината ще е Възложител, ще се влагат
рециклирани строителни материали;
Общините, като институции работещи с публични средства по различни оперативни
програми, са задължени при строителство да спазват изискванията за влагане на
рециклирани строителни материали, както следва:
Таблица 8. Задължения на общините за влагане на рециклирани строителни
материали
Вид строителна дейност

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

1%

1%

1%

1,5%

1,5%

5,0%

5,0%

8,0%

8,0%

8,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

3,0%

3,0%

3,0%

Строителство, реконструкция и
основен ремонт на други строежи

3,0%

3,0%

5,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

1,5%

2%

10,0% 10,0%
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Вид строителна дейност

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

от техническата инфраструктура,
финансирани с публични средства
Оползотворяване на СО в обратни
насипи

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

11,0%

11,0%

12%

Източник: МОСВ

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

V.5

Подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на
масово разпространени отпадъци
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V.5.1 Въведение и основни положения
Управлението на специфични потоци масово разпространени отпадъци е вменено
задължение за всяка местна администрация.
В законодателството са поставени цели за достигане на разделното събиране и
рециклиране на различните видове отпадъци на национално ниво - основно насочено към
организациите по оползотворяване и/или лица, изпълняващи задълженията си
самостоятелно.
Целите не могат да се постигнат без съдействието на органите на местната власт,
които с помощта на организации и/или фирми, притежаващи разрешения за дейности с
отпадъци организират разделното събиране на масово разпространените отпадъци,
образувани от дейността на домакинствата.
Подзаконовите документи за управлението на масово разпространените отпадъци се
отнасят за всеки конкретен вид поотделно и поставят условия и изискания за осъществяване
на дейностите по управлението им.
Кметът на Общината е отговорен за събиране на отпадъците от населението,
следователно и за организиране и подпомагане на дейностите по разделното събиране на
масово разпространени отпадъци и предаването им за оползотворяване.
V.5.2 Цели на подпрограмата
Стратегическата цел е увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени
отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци.
Оперативната цел за изпълнението ѝ е изпълнение на целите за рециклиране и
оползотворяване на масово разпространени отпадъци.
V.5.3 Анализ и описание на съществуващото състояние
Електрическо и електронно оборудване (ЕЕО)
Чрез Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
(ИУЕЕО) са вменени изисквания на местната администрация за оказване на съдействие на
организациите по оползотворяване (ООп) при изпълнение на задълженията им за събиране
на ИУЕЕО и/или изпълнение, чрез участие в организираните системи за разделното
събиране на тези отпадъци. В общината все още не е сключен договор с организация по
оползотворяване, на което населението да предава излезли от употреба домакински
електрически и електронни уреди, луминесцентни лампи.
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Батерии и акумулатори
Изискванията в Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба
батерии и акумулатори (НУБА) са идентични с тези в Наредбата за ИУЕЕО. В този случай
Общината също не е сключила договор с ООп. Необходимо е да се поддържа актуален
списък на местата, където гражданите могат да изхвърлят такива отпадъци.
Масла и нефтопродукти
Съгласно Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
задълженията на органите на местното самоуправление са:
 определяне на местата за смяна на отработени моторни масла на територията на
общината;
 съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли
от употреба масла и предаването им за оползотворяване.
В Наредбата за управление на отпадъците е регламентирано как се извършва тази
дейност в общината. Необходимо е периодично да се актуализира списъка в случай на
промяна на обстоятелствата.
Негодни за употреба гуми
Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (ИУГ)
вменява отново същите изисквания както за по-горните специфични отпадъци, а именно
определяне на места за събиране на ИУГ на територията на общината и съдействие за
извършване на дейностите по събиране и съхраняване до предаването им за
оползотворяване. И тук вариантите са сключване на договор с ООп на ИУГ, за който е
необходимо Общината да разполага с площадка, където да съхранява посочените отпадъци
и/или сключване на договор с оторизирано лице, което експлоатира действаща площадка.
Проблемът с този вид отпадък е голям, тъй като в страната почти липсват
рециклиращи предприятия конкретно за този отпадък, а той е силно разпространен.
Малкото фирми и организации, занимаващи се с оползотворяването му не могат да покрият
цялата страна, което създава допълнителни предпоставки за недоброто му управление.
При този отпадък, поради липса на рециклиращи предприятия за Общината найподходящ вариант е сключване на договор с оторизиран автосервиз за смяна на гуми, който
вече има сключен договор за оползотворяване с ООп или лице, притежаващо разрешителен
документ по ЗУО за предаване на негодните за употреба гуми.
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Излезли от употреба моторни превозни средства
Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни
средства (ИУМПС) възлага задължения на кмета на общината за определяне на места и
изграждане на общински площадки за събиране на ИУМПС, като тук изискването е
поставено в случай, че лицата които пускат на пазара МПС не са изградили собствени
такива.

Едрогабаритни отпадъци, ОЧЦМ, опасни отпадъци
Управлението на едрогабаритните отпадъци е важна част от цялостния процес на
планиране на дейността, свързана с управлението на отпадъците в общината. В голямата си
част едрогабаритните отпадъци съдържат голям процент рециклируеми материали като
метал, дърво, желязо и др. необходимо е да се сключи договор с изпълнител за приемане на
разделно събрани отпадъци от домакинства, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни
отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали.
Подробните мерки за изпълнение на подпрограмата са посочени в Таблица 9.
План за действие на община Павел баня за управление на отпадъците

Цел 3: Управление на отпадъците, което
гарантира чиста и безопасна околна
среда

V.6

Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на
административния капацитет на общината по управлението на отпадъци
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V.6.1 Въведение и основно положение
Информационното осигуряване на дейностите по управлението на отпадъците е с
важно значение при процесите на техния контрол. Необходимо е Общината да разполага с
достатъчно и надеждни данни за различните видове и потоци отпадъци, с които борави или
които се образуват на територията ѝ, но се управляват от други лица.
Обобщението на информацията за генерираните отпадъци на територията на
общината влияе и върху годишното изчисляване на целите за рециклиране и
оползотворяване на отпадъците, както и за намаляване количествата на отпадъците,
депонирани на Регионалното депо.
Едновременно с информационното осигуряване е важно Общината да разполага с
квалифицирани кадри в администрацията, които да събират и обработват информацията,
както и да изчисляват степента на постигане на годишните цели.
V.6.2 Цели на подпрограмата
Стратегическата цел на подпрограмата е управление на отпадъците, което
гарантира чиста и безопасна околна среда.
Оперативните цели за постигането ѝ са подобряване качеството на информацията,
административния капацитет и местната нормативна уредба за отпадъците, в т. ч. прилагане
на принципа „замърсителят плаща“.
V.6.3 Анализ и описание на съществуващото състояние
Предвид интензивната смяна на законодателството във връзка с промяната на
концепцията за третиране на отпадъците в съответствие с европейските изисквания са
направени актуализации и на Общинските наредби.
Община Павел баня има разработена Наредба за управление на отпадъците и
опазване на чистотата на територията на община Павел баня. Наредбата е инструмент, чрез
който на местно ниво се извършва правен контрол върху дейностите по отпадъците.
Наредба за управление на отпадъците е приета с Решение № 179 на Общински съвет Павел
баня съобразно изискванията на чл. 22 от ЗУО.
За ефикасно управление на дейностите по отпадъците е необходимо периодично
изменение и допълване на Наредбата съобразно изискванията и задълженията на
националното законодателство. Необходимо е създаване на ясни правила и задължения
между общинските органи, гражданите и фирмите при управлението и ползването на
системите за управление на различните потоци отпадъци, както и определяне на
наказателната отговорност.
Необходими са и мерки за увеличаване на информацията за образуваните отпадъци
и прилагане на принципа „замърсителят плаща“ и промяна на нормативната уредба относно
таксата за битови отпадъци. Мерки в тази насока са:
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 Изготвяне на нова методика за определяне на такса „битови отпадъци“ в
Общината;
 Определяне на количеството образувани битови отпадъци на база брой и
вместимост на контейнерите на дадено лице или ползвател на услугата, заявило същите в
Общината и определяне на таксата на база реалната сума за третирането и обезвреждането
на отпадъка;
 Идентифициране и определяне на броя на ползвателите на организираните
системи за събиране на отпадъци по населени места;
 Изготвяне на оценка на приложимост на предложените методи в Методиката за
определяне на такса „битови отпадъци“;
 Определяне на образуването на ТБО на база количество образуван отпадък и
прилагането му така, че събраната такса да покрива всички разходи за дейността;
 Актуализиране на Наредбата за местните данъци и такси;
 Подпомагане на дейността по управление на отпадъците, чрез преобразуването
на отпадъците в продукт – при компостиране на растителни отпадъци - продажба на готов
компост; при преработка на отпадъците - продажба на рециклируеми отпадъци.
С въвеждане на новите законодателни промени и принципи за управление на
отпадъците се налага преразглеждане и разпределение на административния капацитет в
Общината. Необходимо е предприемане на мерки относно:
 Отговорни лица за водене на точна отчетност по отношение на управлението на
отпадъците;
 Определяне на отговорни лица и структури за изготвяне на програми, проекти,
политики и цели по управлението на дейностите с отпадъците;
 Увеличаване на административния капацитет относно извършването на контрол
върху граждани и фирми при управлението на отпадъците и ефективно прилагане на
общинската нормативна уредба;
 Постоянни обучения на длъжностните лица, отговорни за дейността за
промените и спазването на нормативната уредба, различните форми и начини на
финансиране на проекти, програми, стратегии, обучителни семинари за разработване на
политики и системи за отпадъци и др., обучения, свързани с подготовка на проекти,
провеждане на процедури за обществени поръчки и др.;
 Определяне на длъжностни лица, отговорни за изготвяне и предоставяне на
справки за отпадъците до компетентните органи - РИОСВ и МОСВ;
 Отговорни звена за разработване на системи за мониторинг;
 Лица, отговорни за поддържането на регистри и данни за отпадъците.
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Осигуряването на надеждни данни за образуваните, събраните, предадените за
оползотворяване, рециклиране и обезвреждане отпадъци е най-важната основа в изграждане
на политика за правилно третиране на отпадъците в Общината.
Чрез поддържането на актуални данни за отпадъците могат да се предвиждат и
реализират различни концепции, програми и насоки за действие.
Примерни мерки, които Общината може да предприеме за това, са:
 Изготвяне и периодично актуализиране на регистър на видовете генерирани
отпадъци, начина на тяхното третиране, източник на образуване и бъдещо планиране за
управлението им;
 Извършване периодично на морфологичен анализ на образуваните отпадъци,
чрез който да се следи за вида и състава на отпадъците;
 Осигуряване на обществен достъп на данни за отпадъците в общината;
 Поддържане на регистър на площадките в общината, на които могат да се
предават за съхранение, оползотворяване или рециклиране различните потоци отпадъци;
 Обезпечаване на дейността на фирмите, ангажирани с извършването на
дейностите по отпадъците.
Подробните мерки за изпълнение на подпрограмата са посочени в Таблица 9.
План за действие на община Павел баня за управление на отпадъците.

Цел. 4. Превръщане на обществеността
в ключов фактор за прилагане на
йерархията на управление на
отпадъците

V.7

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

V.7.1 Въведение и основно положение
Участието на обществеността е най-важният фактор при управлението на дейностите
по отпадъците.
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Всички предвидени мерки и цели в настоящата програма и разработените
подпрограми към нея са неизпълними без привличане на съдействие от граждани, фирми,
организации и др. Именно за това е необходимо изграждане и поддържане на ефективна
политика за работа с обществеността.
Взаимният обмен на информация между всички страни ще подобри организацията
по управлението на отпадъците и ще подпомогне изпълнението на нормативните актове.
V.7.2 Цел на програмата
Стратегическата цел на подпрограмата е превръщане на обществеността в ключов
фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците.
Оперативната цел е подобряване на информираността и участието на населението
и бизнеса относно дейностите по управлението на отпадъците.
V.7.3 Анализ и на съществуващото състояние
Общината през годините е участвала в изпълнението на няколко кампании, които
обхващат тематика за управлението на отпадъците и включват активно участие на
населението.
Наложила се през годините инициатива, в която активно се включват гражданите, е
националната кампания „Да изчистим България заедно“, Общината активно участва в
подготовката на мероприятието, като организира безплатно предоставяне на гражданите на
чували и ръкавици, необходими в деня на почистването, както и организация по събирането
на събраните отпадъци.
Тези кампании, заедно с годишните пролетни и есенни почиствания в общината, се
организират ежегодно и са станали традиция за гражданите, което е положителен показател
за усилията, които се полагат, за да се привлече общественото внимание към дейностите по
управлението на отпадъците.
Друга кампания, която организира Общината е и „Да спасим Розовата долина от
найлоновите торбички“.
Предприетите мерки обаче са недостатъчни предвид все по-нарастващите
задължения на общините по третирането на отпадъците. Необходимо е увеличаване на
кампаниите, чрез които да се ангажират възможно най-много граждани.
Дейностите по управлението на отпадъците в общината трябва да станат напълно
прозрачни, като същевременно с това се дадат и повече възможности на населението за
участие в процесите.
Необходимо е организиране на ежегодни информационни кампании и/или други
дейности, чрез които населението да се запознава със задълженията както към него като
генератор на отпадъци, така и към администрацията.
Примерни мерки, които Общината може да предприеме в тази насока, са:
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 Поддържане на актуална информация за дейността чрез секцията в сайта на
общината;
 Организиране на различни мероприятия с участието на гражданите - ден на
Земята (22 април), Световен ден на околната среда (5 юни), Седмица на мобилността (16-22
септември), кампании за почистване на отпадъци, конкурси, свързани с управлението на
отпадъците, разяснителни кампании, празненства, обществени прояви и др.;
 Повишаване на екологичното съзнание чрез обучения и изготвяне на рекламни
материали;
 Осигуряване и поддържане на „зелен телефон“ за подаване на сигнали, жалби,
мнения и предложения, свързани с управлението на отпадъците.
Подробните мерки за изпълнение на подпрограмата са посочени в Таблица 9.
План за действие на община Павел баня за управление на отпадъците.
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Таблица 9. План за действие на община Павел баня за управление на отпадъците за период 2018-2020 г.

Оперативна
цел

Мярка/дейност

Намаляване на количеството на отпадъци

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез
Стратегическа
предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им
цел
използване

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ПОДПРОГРАМА №1 ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ

Насърчаване на
населението към
използване на
опаковки за
многократна
употреба, чрез
обвързване с ТБО
и провеждане на
информационни
кампании
Стимулиране на
търговски
магазини,
предлагащи
торбички за
многократна
употреба, чрез
намаляване на
ТБО
Разработване на
програми и
проекти,
стимулиращи
домашното
компостиране

Източници
Бюджет
на
(в хил.
финансира
лв.)
не

2

Общински
бюджет

0

Общински
бюджет,
25
ПУДООС,
ОПОС

ОБЩО (в хил. лв.)
ОБЩО (в хил. лв.)

Индикатори за изпълнение
Очаквани
резултати

Отговорна
институция
Индикатор

Намаляване
образуването на
отпадъци и
поетапно
преминаване към
многократно
използване на
продукти за
многократна
употреба

Брой проведени
информационни
кампании

Предотвратяване
образуването на
отпадъци

Дял магазини
предлагащи
тези продукти

Предотвратяване и
намаляване
образуването на
количествата
отпадъци

Изработени
проекти и
програми

текущ

целеви

2 667
154
Срок на
реализация
18 19 20

0

3

Община
Павел баня

Х

Х

Х

0%

50%

Община
Павел баня

Х

Х

Х

0

1

Община
Павел баня

Х
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Закупуване на
съдове за
домашно
компостиране
Почистване на
места, замърсени
с отпадъци, със
специализирана
техника

Намаляване на
вредното
въздействие на
отпадъците

Закупуване на
табелки,
оказващи
местата, на които
е забранено
изхвърлянето на
отпадъци

Общински
бюджет,
20
ПУДООС,
ОПОС

Предотвратяване и
намаляване
образуването на
количествата
отпадъци

Закупени
съдове/
компостери

0

200

Община
Павел баня

Х

Общински
бюджет

Предотвратяване и
намаляване
образуването на
количествата
отпадъци

Брой години за
поддържане на
услугата

1

3

Община
Павел баня

Х

Х

Х

Общински
бюджет

Предотвратяване и
намаляване
образуването на
количествата
отпадъци

Брой закупени
табелки

0

10

Община
Павел баня

Х

Х

Х

Предотвратяване и
намаляване
Брой проведени
образуването на
кампании
количествата
отпадъци

3

Община
Павел баня

Х

Х

Х

6

Община
Павел баня

Х

Х

Х

100

1

Провеждане на
информационни
кампании за
запознаване на
населението с
политиките за
управление на
отпадъците

3

Общински
бюджет

Провеждане на
пролетно и
есенно
почистване на
замърсените
места

1

Общински
бюджет

Предотвратяване
на замърсяването

Брой проведени
почиствания
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Провеждане на
обучение за
„зелени
обществени
поръчки“ на
служителите от
общинска
администрация
Идентифициране,
описване на
всички ключови
места, където е
възможно
образуване на
локални
замърсявания и
периодичен
мониторинг

2

0

Общински
бюджет

Брой обучени
служители

Брой проведени
обучения

Намаляване риска
от изхвърляне на
отпадъци и
образуване на
замърсявания

Изготвен
списък с места
за мониторинг

0

ПОДПРОГРАМА №2 ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЙЕРАРХИЯТА НА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТОЦИТЕ ОТПАДЪЦИ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ
ДЕПАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
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към 2020
г. 10% от
обществените
поръчки
да са
„зелени“

Община
Павел баня

Х

1

Община
Павел баня

Х

ОБЩО (в хил. лв.)

Х

1 845

Подобряване на управлението на битовите отпадъци и намаляване на
риска за околната среда от депата за битови отпадъци

Увеличаване на количествата на рециклирани и оползотворени
отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните
отпадъци

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 2018-2020 Г.

Оптимизиране на
системата за
разделно
събиране на
отпадъците, чрез
разместване на
съдове, добавяне
на нови,
увеличаване на
точките и др

Община
Осигурена
Годишен отчет
Павел баня и
достъпност до
10
на „Екобулпак“
„Екобулпак“ съдове за разделно
АД
АД
събиране на БО

0

Община
Павел баня и
3
„Екобулпак“
АД

Х

Х

Х

Община
Павел баня;
50
Бизнес
организации

Х

Х

Х

Община
Павел баня

Х

Х

Х

Осъществяване
на периодична
подмяна на
съдове за битови
отпадъци

Общински
бюджет;
200
Частни
фондове и
фирми

Предоставяне на
услуга за
Брой подменени
управление на
съдове
битовите отпадъци

0

Отчисления по
чл. 64 от ЗУО за
депониране на
битовите
отпадъци на
регионалното
депо за битови
отпадъци

Общински
480
бюджет

Предоставяне на
услуга за
управление на
битовите отпадъци

0

Брой години
поддържана
услуга
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Отчисления по
чл. 60 за бъдещи
разходи за
закриване и
следексплоатацио
нни грижи на
площадката на
депото
Почистване на
уличните платна,
площадите,
парковете ,алеите
и други
територии,
предназначени за
обществено
ползване
Проучване,
проектиране,
изграждане,
поддръжка,
експлоатация,
закриване и
мониторинг на
депата за битови
отпадъци

Общински
бюджет

Предоставяне на
услуга за
управление на
битовите отпадъци

Брой години
поддържана
услуга

0

3

Община
Павел баня

Х

Х

Х

Общински
бюджет

Предоставяне на
услуга за
почистване на
обществени площи

Брой години
поддържана
услуга

0

3

Община
Павел баня

Х

Х

Х

Общински
20
бюджет

Предоставяне на
услуга за
управление на
битовите отпадъци

Брой години
поддържана
услуга

0

3

Община
Павел баня

Х

Х

Х

15

420
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Сметосъбиране,
сметоизвозване
на битови
отпадъци до
регионално депо

Общински
700
бюджет

Предоставяне на
услуга за
управление на
битовите отпадъци

Брой години
поддържана
услуга

0

Достигане на целите и изискванията за биоразградимите
отпадъци

Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени
отпадъци и намаляване на риска за околната среда от
депонираните отпадъци

ПОДПРОГРАМА №3 ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА
БИОРАЗГРАДИМИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, В Т.Ч. ЗА БИООТПАДЪЦИТЕ
Сметосъбиране и
сметоизвозване
на биоотпадъците
Организиране на
интензивни
разяснителни
кампании сред
населението за
по-голяма
ефективност на
изградената
система
Осигуряване на
оборудване и
транспортно
средство за
организиране на
системата за
разделно
събиране на
отпадъци
(закупуване на

3

Община
Павел баня

Х

ОБЩО (в хил. лв.)

Х

Х

563

Общински
300
бюджет

Изградена система Осигуряване на
за разделно
транспортиране
събиране на
на
биоотпадъци
биоотпадъците

0

1

Община
Павел баня

Х

Х

Х

Общински
бюджет

Информираност на Брой проведени
населението в
информационни
общината
кампании

0

3

Община
Павел баня

Х

Х

Х

50
контейнер
аи1
0
транспорт
но
средство

Община
Павел баня

Х

Х

Х

4

Общински
бюджет,
250
ПУДООС,
ОПОС

Предоставяне на
услуга за
управление на
отпадъците

Закупени
кафяви
контейнери и
транспортно
средство
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кафяви
контейнери)

Достигане на целите за рециклиране и
оползотворяване на строителни отпадъци

Увеличаване на количествата рециклирани и
оползотворени отпадъци и намаляване на
риска за околната среда

Изготвяне на
морфологичен
Изготвен
анализ на
Общински
морфологичен
10
отпадъците в
бюджет
анализ на
община Павел
отпадъците
баня
ПОДПРОГРАМА №4 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
Определяне на
правила за
влагане на
рециклируеми
строителни
Изпълнение на
Изготвени
материали в
0
изискванията на
правила
обществени
законодателството
поръчки за СМР,
по които община
Павел баня е
възложител
Осигуряване на
организирано
Предоставена
Брой години
събиране на
Общински услуга за събиране
2
поддържана
строителните
бюджет
на строителните
услуга
отпадъци от
отпадъци
ремонтната

0

1

Община
Павел баня

Х

ОБЩО (в хил. лв.)

2

0

1

Община
Павел баня

Х

0

3

Община
Павел баня

Х
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рециклиране и оползотворяване
на масово разпространени
отпадъци

Увеличаване на количествата
рециклирани и оползотворени
отпадъци и намаляване на
риска за околната среда от
депонираните
Изпълнение
наотпадъци
целите за

дейност,
образувани от
домакинствата на
територията на
община Павел
баня
Осъществяване
на контрол при
Предотвратяване
Ежегодно
управлението на
изхвърлянето на
0
осъществяван
строителните
строителни
контрол
отпадъци от
отпадъци смесено
домакинствата
Водене на
отчетност за
количествата на
Водене на
Брой отчете за
предадените и
0
отчетност и
образувани и
оползотворени
контрол при СО
третирани СО
строителни
отпадъци
ПОДПРОГРАМА №5 ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА
МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ
Провеждане на
кампании сред
Разделно събиране
населението за
Общински
на масово
Брой проведени
предаване на
3 бюджет,
разпространени
кампании
масово
ООП
отпадъци
разпространени
отпадъци
Сключване на
договори с ООп
Разделно събиране
Сключени
за събиране и
0
на НУБА и ИУГ
договори
оползотворяване
на НУБА и ИУГ

0

3

Община
Павел баня

Х

Х

Х

0

3

Община
Павел баня

Х

Х

Х

ОБЩО (в хил. лв.)

3

0

Община
Павел баня;
Организация
3
Х
по
оползотворяв
ане

Х

Х

0

2

Община
Павел баня

Х

Х
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Запазване и подобряване на административния капацитет
на институциите отговорни за управлението на отпадъците

Управление на отпадъците, което гарантира чиста и
безопасна околна среда

Ежегодно
актуализиране на
списъка с точки
Периодично
Брой
за предаване на
0
актуализиран
актуализации
масово
списък
разпространени
отпадъци
ПОДПРОГРАМА №6 ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
Извършване на
периодични
обучения на
служителите в
общината,
отговорни за
Подобряване на
дейността,
административния
включващи
Общински
капацитет в
Брой проведени
промените и
15 бюджет,
областта на
обучения
прилагането на
ОПДУ
управление на
нормативната
отпадъците
уредба в областта
на
финансирането
на програми,
проекти и
стратегии
Ресурсна
Закупуване на
обезпеченост в
автомобил за
Общински
Закупен
30
областта на
контролна
бюджет
автомобил
управление на
дейност
отпадъците

0

3

Община
Павел баня

Х

ОБЩО (в хил. лв.)

0
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Х

Х

70

3

Община
Павел баня

Х

Х

Х

1

Община
Павел баня

Х

Х

Х

Осигуряване на достатъчно и
надеждни данни за отпадъците
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Увеличаване броя
на лицата, имащи
правомощия да
съставят актове
за
административни
нарушения
Обучителни
семинари на
длъжности лица,
свързани с
подготовка на
проекти за
управление на
отпадъците
Определяне на
лица, които да
поддържат
регистрите за
отпадъци
Разработване на
информационна
система с данни
за количествата
образувани,
събрани,
депонирани,
рециклирани
отпадъци

Упражняван
контрол върху
дейностите с
отпадъци

0

15

Общински
бюджет,
ОПДУ

1

2

Община
Павел баня

Х

Х

Х

0

3

Община
Павел баня

Х

Х

Х

Определено
лице

0

1

Община
Павел баня

Х

Разработена
информационна
система

0

1

Община
Павел баня

Х

Подобряване на
административния
капацитет в
Брой проведени
областта на
семинари
управление на
отпадъците

0

Поддържани
регистри

10

Действаща
информационна
система за
управление на
отпадъците

Общински
бюджет

Служители с
контролни
функции
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Изготвяне на
годишни отчети
за изпълнение на
програмата за
управление на
отпадъците

0

Отчетност и
проследимост на
изпълнението на
програмата за
управление на
отпадъците

Брой изготвени
отчети

0

3

Община
Павел баня

Х

Х

Изготвяне на
нова методика за
определяне на
такса „битови
отпадъци“

0

Ефективно
определяне на
таксата

Изготвена една
методика

0

1

Община
Павел баня

Х

Х

Периодично
актуализиране на
наредбата за
управление на
отпадъците в
съответствие с
чл. 22 от ЗУО

0

Законосъобразно
управление на
отпадъците

Актуализирана
наредба

0

1

Община
Павел баня

Х

Х

Х

Периодично
актуализиране на
наредбата за
местните данъци
и такси

0

Ефективно
определяне на
таксата

Актуализирана
наредба

0

1

Община
Павел баня

Х

Х

Х

ПОДПРОГРАМА №7 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И ИНФОРМИРАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
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ОБЩО (в хил. лв.)

30

Х

Подобряване на информираността и участието на населението и бизнеса относно
дейностите по управлението на отпадъците

Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на
управление на отпадъците
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Организиране на
мероприятия с
участието на
гражданите - ден
на Земята (22
април), Световен
ден на околната
среда – 5 юни,
Седмица на
мобилността 1622 септември,
кампании за
почистване на
отпадъци,
конкурси,
свързани с
управлението на
отпадъците,
разяснителни
кампании,
празненства,
обществени
прояви и др.)
Поддържане на
„зелен телефон“
за подаване на
сигнали, жаби,
мнения и
предложения,
свързани с
управление на
отпадъците

Общински
бюджет

30

0

Привличане на
населението в
дейностите по
управление на
отпадъците

Брой
организирани
мероприятия

2

9

Община
Павел баня

Х

Х

Х

Участие на
гражданите в
контрола по
управление на
отпадъците

Поддържан
„зелен телефон“

1

1

Община
Павел баня

Х

Х

Х
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Фигура 1. Финансово разпределение на тежестта на подпрограмите
Около 69% от финансовия
ресурс за изпълнение на
Програмата
за
достигане
целите за подобряване на
йерархията на управление на
потоците
отпадъци
и
намаляване риска за околната
среда от депата за битови
отпадъци.
Вторият най-значителен дял
като финансов ресурс е
предвиден
за
разделно
събиране и постигане на
целите за биоразградимите
битови отпадъци, в т.ч. за
биоотпадъците.

Подпрограма №1 Предотвратяване

Подпрограма №2 Достигане на целите за
подобряване на йерархията на управление
на потоците отпадъци и намаляване на
риска за околната среда от депата за
битови отпадъци

1%

0%

6%
3%

Подпрограма №3 разделно събиране и
постигане на целите за биоразградимите
битови отпадъци, в т.ч. за биоотпадъците

0%
21%

Подпрограма №4 изпълнение на
изискванията и целите за рециклиране и
оползотворяване на строителни отпадъци

Подпрограма №5 достигане на целите за
рециклиране и оползотворяване на масово
разпространени отпадъци

69%
Подпрограма №6 информационно
осигуряване, запазване и подобряване на
административния капацитет на общината
по управление на отпадъците
Подпрограма №7 прилагане на
разяснителни кампании и информиране на
обществеността по въпросите на
управление на отпадъците
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VI. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ОБЩИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И
ПРОГРАМИ
За ефективното стратегическото планиране на общинско ниво съществено значение
има връзката между отделните стратегически документи. Това обвързване допринася да
бъде проследена съвместимостта на целите в отделните програмни документи, за да се
избегнат противоречия и несъответствия, които са предпоставка за неефективно изпълнение
и непостигане на заложените цели и резултати.
ПУО е също елемент от цялостната система за планиране на развитието на общината,
региона и страната, поради което при разработването й е проследена взаимовръзката на тази
програма с други програмни документи с цел координация и съвместяване и с цел постигане
на синергичен ефект от изпълнението им.
При разработване на програмата са взети предвид анализите и предвижданията,
заложените цели и предвидените мерки за постигането им в следните стратегически
документи в сектор отпадъци: Национален план за управление на отпадъците 2014-2020,
Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци (НППОО),
Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци,
предназначени за депониране 2010-2020 г., Национален стратегически план за управление
на отпадъците от строителството и разрушаване на територията на Република България за
периода 2011-2020 г, Национален план за управление на утайките от ПСОВ до 2020 г.,
Актуализиран национален план за действие по управление на устойчивите органични
замърсители 2012-2020 г., Трети национален план за изменение на климата 2013-2020 г.
Предвидените мерки в отделните подпрограми, заложените срокове, средства и
източници на финансиране, отговорни институции в плана за действие са съобразени и
синхронизирани и с предвижданията, приоритетите, целите, мерките на следните
стратегически документи на регионално и общинско ниво, които са относими и приложими
за община Павел баня: Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.;
Регионален план за развитие на Югоизточен район на планиране; Областна стратегия за
развитие на област Стара Загора за периода 2014-2020 г., Общински план за развитие на
община Павел баня за периода 2014-2020 г.
Заложеният финансов ресурс, необходим за реализиране на програмата, както и
възможните източници на финансиране са предвидени с оглед периода на програмиране
2014-2020 г. и възможностите за ползване на средства от европейските структурни и
кохезионни фондове.
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VII. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ
VII.1 Наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общинският съвет е органът, който приема
стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват
националните и европейските политики за развитие на местните общности. В изпълнение
на това правомощие се разработва и приема и настоящата програма, като освен приемането
й следва да се обезпечи и процеса на нейното изпълнение и отчитане, както и навременно
предприемане на действия за преодоляване на възникващи проблеми в процеса на
реализация на мерките и при необходимост извършване на актуализация.
Едно от първите неща при определянето на системата за наблюдение на програмата
е разпределението на отговорностите в Общинска администрация Павел баня.
Наблюдението и изпълнението на ПУО е отговорност на кмета на общината, който
определя в обхвата на администрацията звено, което да отговаря за събирането и
обработването на информацията в процеса на изпълнението на мерките по програмата, както
и за изготвянето на годишни отчети.
С оглед на действащата административна структура на Община Павел баня,
изпълнението на ПУО ще се осъществява от служител в Дирекция „Стопанска политика и
управление на собствеността“, на който са възложени функции, свързани с екологията и
опазването на околната среда:
 Ръководи дейността по възстановяването, стопанисването и използването на
общинските гори;
 Участва с предложения при изработване на лесоустройствени проекти, в които
се включват общински гори;
 Организира проучване и решаване на постъпили предложения, писма, молби и
жалби по екологичните проблеми в общината;
 Разработва Програма за управление на отпадъците в общината;
 Разработва и осъществява екологичната програма на общината и дейностите по
озеленяването.
Контролът върху работата на дирекцията и служителите в нея ще се осъществява от
ресорния заместник-кмет, на който съгласно устройствения правилник са възложени
следните функции:
 Организира изпълнението на дългосрочни програми за развитието на общината;
 Определя принципите, методите и стратегията на общинската политика в
областта;
 Контролира дейностите по Програма за управление на отпадъците в общината,
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екологичната програма на общината и дейностите по озеленяването.
Наблюдението
и
контролът
са
неразделна
част
от
процеса
на
изпълнение/реализиране на ПУО и чрез тях се цели да се предостави на компетентните
местни органи: Общинския съвет, Кмета на общината, служителите от общинска
администрация, както и на всички заинтересовани страни – социално-икономическите
партньори и структури на гражданското общество, ранна информация за напредъка или
липсата на напредък по постигане на заложените в програмата цели и резултати, на
ефективността на нейната реализация. Получената информация се използва за целите на
управлението - осъществяване на контрол и вземането на управленски решения относно
продължаването, изменението, допълването или прекратяването на реализацията на
съответната политика или програма.
За осъществяването на мониторинга на програмата е необходимо да се приемат и
въведат в практиката на администрацията на Община Павел баня правила за мониторинг,
контрол и оценка при изпълнението на програмата, които могат да бъдат конкретно
разписани за политиката по управление на отпадъците или общо за политиката по околна
среда, но могат да бъдат и правила, които се прилагат от общинската администрация и по
отношение на другите конкретните политики.
Правилата трябва подробно да описват отговорностите на съответните структурни
звена и служители в общината за набиране на необходимата информация със съответните
срокове, както и за обобщаването й и подготовката на годишен отчет пред общинския съвет
за изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците. В правилата трябва
да се определят обхвата на информацията, която ще се събира, източниците на данни и
графика за предоставяне на информацията. Обхватът и източниците на необходимите данни
ще се обуславят от включените в програмата цели и мерки и избраните индикатори за
изпълнение на мерките и за постигане на програмните цели. Осигуряването на достатъчно
и надеждни данни в единен формат за образуване, състав, събиране, оползотворяване и
обезвреждане на отпадъците е от съществено значение за проследяване на напредъка при
постигане на целите и осъществяване на контрол по изпълнение на мерките. За целта е
целесъобразно да се изготвят въпросници (формуляри), които ще се попълват от звената,
които имат отношение към изпълнение на включените в програмата мерки. С оглед на това,
че за някои мерки ще се налага измерване на информираността, развитието на социалните
нагласи и участието на населението и бизнеса при изпълнение на мерките за отпадъците,
целесъобразно е общината да обмисли възможността за събиране на качествени данни за
нивото на разбиране и участие на различни групи от населението в изпълнение на
включените в програмата мерки. Това може да стане чрез анкетни допитвания.
По отношение на графика за предоставяне на информацията, свързана с текущото
наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците, подходящо е
събирането и систематизирането на информацията да се извършва на годишна база.
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Източниците на информация за стойностите на индикаторите за наблюдението на
изпълнението на ПУО, ще се базират на данни на Националния статистически институт, на
официалната статистика на други централни, териториални държавни органи, агенции и
институции, имащи правомощия и осъществяващи мониторинг и контрол на околната среда
(МОСВ, ИАОС, РИОСВ), на общинската информационна система и информация от
различните дирекции и отдели в общината, както и на данни от други надеждни национални,
регионални и местни източници на информация. В процеса на наблюдение общинската
администрация осигурява участието на организации, физически и юридически лица, като се
спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.
VII.2 Контрол и отчитане на изпълнението на програмата за управление на
отпадъците
Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците е
Общинският съвет. Кметът на общината информира ежегодно Общинския съвет, чрез
внасянето на годишен доклад за изпълнението на програмата.
За периодичното отчитане изпълнението на програмата ще се изготвя Годишен
отчет от Дирекция „Стопанска политика и управление на собствеността“ до края на
месец февруари на следващата година на база на събраната и анализирана през годината
информация и на база проследяване на индикаторите за нейното изпълнение. Отчетът ще се
изготвя на достъпен език и стил и ще включва графики, фигури, таблици, които да
илюстрират напредъка по изпълнение на мерките и целите. Това е необходимо за по-доброто
разбиране на съдържанието от страна на неспециалисти в областта на отпадъците и от
широката общественост.
Годишният отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците ще
съдържа информация относно: общите условия за изпълнение и промени в социалноикономическите условия в общината; действия, предприети от общината за осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на програмата; създадени механизми за
събиране, обработка и анализ на данни; преглед на проблемите, възникнали в процеса на
изпълнение на програмата през съответната година, и предприетите мерки за
преодоляването им; резултати от извършени оценки и тематични допитвания към края на
отчетната година; напредък по изпълнение на целите и мерките в програмата; заключения и
приложения.
Годишният отчет ще се публикува на официалната страница на общината за
информиране на обществеността и заинтересованите страни.
Сайтът на общината трябва да се актуализира непрекъснато, тъй като той е основен
източник за информация относно развитието на общината и дейността на общинската
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администрация, свързана с изпълнение и отчитане на стратегическите политики и
документите за изпълнението им и в частност политиката по управление на отпадъците.
Ефективен канал за информация са и презентационните материали и брошури, като
се препоръчва такива да бъдат залагани като средство за информация и публичност във
всички проекти, които ще се изпълняват и са включени в плана за действие към програмата.
В допълнение, за прилагане принципа на партньорство е препоръчително засилване на
сътрудничеството с местни сдружения с цел увеличаване на гражданското участие в процеса
по реализация на програмата и включване на всички заинтересовани страни чрез
организиране на обществени обсъждания, кръгли маси, форуми и други подходящи форми
на участие.
VII.3 Процедура за актуализация на програмата
Съгласно чл. 52, ал. 3, т. 2 от ЗУО, Програмата за управление на отпадъците се
актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия:
 в резултат от въздействието на „външни“ фактори - например промени в
изискванията на европейското и българското законодателство, които налагат промяна в
поставените в програмата стратегически и специфични цели и в съответните програмни
мерки;
 в резултат на фактори, свързани с изпълнението - значително изоставане в
изпълнението на програмните мерки и/или липса на напредък за постигане на целевите
индикатори, въпреки изпълнението на програмните мерки, което налага прилагането на
допълнителни мерки към вече приетите или замяна на някои от приетите мерки, които не
дават очаквания предварително резултат.
Редът за актуализация на програмата е същият като реда за разработване и приемане
на програмата.
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ
VIII.1 Анализи на състоянието на управлението на отпадъците
VIII.1.1

VIII.1.1.1

Анализ и оценка на действащото законодателство и програмни
документи
Анализ на националната и общинската нормативна рамка

Национална нормативна рамка
Като страна член на ЕС, България е задължена да спазва и прилага общата политика
на ЕС свързана с околната среда, която включва и отпадъците като фактор влияещ върху
състоянието ѝ. Европейските стратегически документи от последните години променят
философията и подхода към отпадъците - от целенасочено управление на отпадъците като
фактор, увреждащ околната среда, към политика на предотвратяване на тяхното образуване
и ефективното им използване като ресурси. В тази връзка и законодателството на Съюза в
сектора търпи бурно развитие, като от по-общи разпоредби през 70-те години, целящи
намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, днешният
законодателен пакет съдържа конкретни изисквания и количествени цели за намаляване
депонирането на отпадъци, за рециклиране и оползотворяване на специфични отпадъчни
потоци и за предотвратяване образуването на отпадъци.
Обсъждат се и има голяма вероятност за промени в европейското законодателство в
сектор отпадъци, целящи още по-висока степен на защита на околната среда и човешкото
здраве, както и преход от управление на отпадъците към устойчиво управление и поефективно използване на ресурсите и по-конкретно се очаква да бъдат приети:
 допълнителни ограничения относно депонирането на отпадъци;
 специални разпоредби за намаляване на употребата и предотвратяване на
отпадъци от полиетиленовите торби за еднократна употреба;
 ограничения за изгаряне на отпадъци, които могат да бъдат рециклирани;
 въвеждане на по-високи цели за рециклиране на битовите отпадъци и особено на
пластмасовите отпадъци;
 въвеждане на количествени цели за предотвратяване на образуването на
отпадъци, особено за пластмасови, битови/хранителни и опасни отпадъци;
 по-високи цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци
от опаковки, ИУМПС.
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Основният нормативен документ в сектор „Отпадъци“ е Директива 2008/98/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна
на определени директиви, известен също като Рамковата директива за отпадъците или РДО.
Преработената Рамкова директива за отпадъците се прилага от 12 Декември 2010 г.
и въвежда нови разпоредби с цел стимулиране на предотвратяването на образуване на
отпадъци и рециклирането като част от йерархията на отпадъците, изясняването на ключови
понятия, като дефинициите за отпадък, оползотворяване и обезвреждане, както и
установяване на подходящи процедури, приложими за странични продукти и край на
отпадъка.
Задача на държавите-членки е да приложат европейското право в областта на
околната среда като отчитат спецификите на съответната държава, свързани със
законодателството, административни структури, регионални или местни условия или
някаква друга причина.
Редица други директиви регулират специфичните потоци от отпадъци - например,
отпадъци от титаниев диоксид, опаковки и отпадъци от опаковки, полихлорирани бифенили
(ПХБ) и полихлорирани терфенили (ПХТ), отпадъчни батерии и акумулатори,
канализационен шлам, излезли от употреба превозни средства (ИУПС), отпадъци от
електрическо и електронно оборудване (OEEO) и ТОЗ (трайни органични замърсители).
Една последна група от директиви регулира операциите по третиране на отпадъците:
изгаряне, съвместно изгаряне на отпадъци и депониране на отпадъци чрез заравяне.
Регламент (ЕО) № 1013/2006 покрива трансграничните превози на отпадъци.
Задължението на държавите членки за създаване на план за управление на
отпадъците е указано в Директива 2008/98/ЕО от 19 ноември 2008 г. за отпадъците, която
отмени предходните определени Директиви.
Директивата е приложима спрямо всяко вещество или предмет, които са изхвърлени
от своя притежател, или които техният притежател възнамерява или се изисква да изхвърли.
Тя не е приложима обаче спрямо газообразните и течни отпадъци или спрямо определени
категории отпадъци (например, радиоактивни отпадъци) и други групи отпадъци (отпадъци
от миннодобивни индустрии, животински трупове и селскостопански отпадъци, отпадни
води).
Съгласно член 13 държавите членки трябва да предприемат необходимите мерки за
да гарантират, че управлението на отпадъците се изпълнява без да застрашава човешкото
здраве, без да уврежда околната среда и по-специално без риск за водите, въздуха, почвите,
растенията или животните, без да причинява смущения от шум или миризми и без да засяга
по неблагоприятен начин околната извънградска местност или местоположения,
представляващи специален интерес.
Други ключови цели на Директивата за управление на отпадъците са изложени в чл.
4 (йерархия на отпадъците) с последващи разпоредби за превенция на отпадъците (член 9)
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и за повторната употреба, оползотворяване и рециклиране (членове 10 и 11), и изискванията
за депониране на отпадъци (член 12).
Йерархията на отпадъците представя общ приоритетен ред на най-добрите
цялостни становища за околната среда в законодателството и политиката по отпадъците.
Най-висок приоритет се дава на превенцията на отпадъците, следвана от подготовката за
повторна употреба, рециклиране или друг вид оползотворяване, напр. оползотворяване за
енергийни цели. Оптималното окончателно депониране е в дъното на тази йерархия. Целта
на въвеждането на йерархията за отпадъците е да отдели икономическия растеж от
негативните въздействия върху околната среда вследствие на използването на природните
ресурси и превръщането на ЕС в едно „рециклиращо“ общество.
При планирането на дейностите по управление на отпадъците се прилагат като
критерии за съобразност на предлаганите решения следните принципи:
 „Предотвратяване“ - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и
избегнато, където това е възможно;
 „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;
 „Превантивност“ – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат
предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап;
 „Близост“ и „самодостатъчност“ – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани
възможно най-близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците, генерирани в ЕС,
трябва да бъдат третирани в рамките на Съюза;
 „Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи,
както и широката общественост имат възможност да участват в разработването на плановете
за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат
достъп до тях след разработването им.
Рамковата директива за отпадъците определя различни форми на третиране,
относими към управлението на отпадъците. Тя прави разграничение между оползотворяване
(определено като „всяка операция, главният резултат от която е, че отпадъците служат за
полезна цел, заменяйки други материали, които иначе биха били използвани, за да
изпълняват определена функция, или подготовката на отпадъците за изпълняване на
подобна функция, в съоръжението, или в по-широки граници на икономиката“, от рода на
рециклиране и изгаряне с оползотворяване на енергия) и депониране (форми на депониране
на отпадъци, при които ресурсите на отпадъците не се оползотворяват, от рода на изгаряне
без оползотворяване на енергия и депониране).

71 | Страница

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 2018-2020 Г.

Превенцията на отпадъците, като ключов стратегически елемент от европейската
политика по отпадъците, става все по-важна. Ясно е, че генерираното количество отпадъци
нараства всяка година. Тъй като една от основните цели на ЕС е да гарантира икономическия
растеж и просперитет, наложително е икономическият растеж да не се ограничава от
генерирането на отпадъци. Инициативите за превенция на отпадъците са насочени не само
към промишления сектор чрез насърчаване на ползването на по-чиста технология, но и към
училищата и частните домакинства чрез кампании за повишаване на осведомеността.
Оползотворяването на отпадъците допринася както за усвояване на ресурсите,
съдържащи се в отпадъците, така и за спестяване на непокътнатите природни суровини.
Рамковата директива за отпадъците, както и някои директиви на Европейския съюз
за специфичните потоци от отпадъци включват конкретни цели за оползотворяване,
рециклиране и повторна употреба.
Приети през април 2018 г. след междуинституционални преговори между
Парламента и Съвета, четирите законодателни предложения включват следните основни
елементи:
 Обща за ЕС цел за рециклиране на 65% от битовите отпадъци до 2035 г. (55% до
2025 г. и 60% до 2030 г.);
 Обща за ЕС цел за рециклиране на 70% от опаковъчните отпадъци до 2030 г.;
 Задължителна цел за депата за намаляване на депонирането с максимум 10% от
битовите отпадъци до 2035 г.;
 Забрана за депониране на разделно събирани отпадъци, като се изисква разделно
събиране на биологичните отпадъци до 2023 г. и за текстила и опасните отпадъци от
домакинствата до 2025 г.;
 Популяризиране на икономически инструменти за намаляване на депонирането;
 Опростени и подобрени определения и хармонизирани методи за изчисляване на
равнищата на рециклиране в ЕС;
 Конкретни мерки за насърчаване на повторното използване и стимулиране на
промишлената симбиоза — превръщането на страничен за един отрасъл продукт в суровина
за друг;
 Задължителни режими на разширена отговорност на производителите – за
производителите да пускат по-екологосъобразни продукти на пазара и да подкрепят схеми
за възстановяване и рециклиране (за опаковки, батерии, електрическо и електронно
оборудване и излезли от употреба превозни средства, например).
Като цяло целите на ЕС до 2020 г. са отпадъците да се управляват като ресурси и
количеството, което е генерирано от населението да е в състояние на абсолютен спад,
депонирането на отпадъци да бъде сведено само до остатъчни отпадъци, за да се
предотврати вредата върху околната среда и здравето на човека.
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Преглед на общите и конкретни цели и съответните години, през които последните
следва да бъдат постигнати, е представен в следващата Таблица 10.
Таблица 10. Цели в законодателството на ЕС за отпадъците
Опаковки
Автомобили

2008
2015

Минимално
оползотворяване
60%
95%

Електроника

2006

70%

Батерии

2011

Вид отпадък

Гуми
Биологични отпадъци,
отклонени от депата за
отпадъци

Година

2012
2016
2006
2006
2009
2016

Комунално-битови
отпадъци

2015

Отпадъци от
строителство или
разрушаване

2020

2020

Минимално
рециклиране
55%
85%
50%

Степен на
събиране
100%
Мин. 4 кг./
жител/годишно

50% до 70%
(ефикасност)
25%
45%
0 депа за гуми
Намаляване до 75% спрямо нивото от 1995 г.
Намаляване до 50% спрямо нивото от 1995 г.
Намаляване до 35% спрямо нивото от 1995 г.
Разделно събиране: като минимум:
хартия/метал/пластмаса/стъкло
50% рециклиране на комунално-битовите отпадъци
70% рециклиране/ оползотворяване на материалите от
отпадъците от строителство или разрушаване

Източник: Регламенти и Директиви на ЕС

Най-сериозният проблем на България е лошото управление на отпадъците, по който
показател страната ни е на едно от последните места сред всички европейски страни.
Над 90% от генерираните отпадъци се депонират, вместо да се оползотворяват. В
сравнение с други страни, които прилагат все по-модерните технологии на оползотворяване
и рециклиране на отпадъците, в България този процес едва сега стартира. За отбелязване е
също, че докато в останалите европейски страни е преодоляна пряката зависимост между
растеж на БВП и ръст на отпадъците от опаковки, това съвсем не е така в България.
Повишаването на жизнения стандарт в страната все още е свързано с нарастване на
количествата отпадъци от опаковки, поради все още твърде слабото им оползотворяване.
До приемането през септември 1997 г. на Закон за ограничаване на вредното
въздействие на отпадъците върху околната среда в България липсва специална правна
уредба в тази област. Законът за първи път урежда обществените отношения в сектор
„Управление на отпадъците“ и въвежда редица основополагащи изисквания на рамкова
Директива за отпадъците 75/442/ЕЕС, в т.ч. задължения на лицата, извършващи дейности
по отпадъци, информация за дейностите с отпадъци, програмиране чрез национална,
общински и фирмени програми за управление на отпадъците, разрешаване и контрол на
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дейностите с отпадъци; внос, износ и транзитен превоз, глоби и санкции за неизпълнение.
За първи път се дефинират понятията „отпадък“, „причинител“ и „притежател“ на отпадъци.
Създадената с приетия през 2003 г. Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ.
бр. 86 от 30 септември 2003 г. и неколкократно изменян и допълван частично и непълно)
правна рамка относно управление на отпадъците в страната, следваше да се преосмисли и
осъвремени в контекста на изискванията на новата директива. Анализът на естеството и
обхватът на необходимите промени показа, че тяхното въвеждане налага изготвянето на
изцяло нов закон и не може да бъде осигурено чрез изменение и допълнение на
съществуващия Закон за управление на отпадъците. Новият закон беше приет и обнародван
в ДВ. бр. 53 от 13 юли 2012 г. и влезе в сила от 13.07.2012 г. Той цели:
 хармонизиране на изискванията на националното законодателство с
изискванията на ЕС в областта;
 разширяване обхвата на съществуващите системи за разделно събиране на
отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали, в т.ч. отпадъци от опаковки;
 създаване на механизми за финансиране;
 засилване на партньорството между общините при изграждане на система от
регионални съоръжения;
 ограничаване на рисковете за околната среда при транспортиране и третиране.
Законът съдържа основно промени, насочени към:
 формулиране на ясни задължения за кметовете на общини за управление на
битовите отпадъци.
Прилага се нова 5-степенна йерархия при управление на отпадъците:
1. Предотвратяване на образуването на отпадъци
2. Повторна употреба
3. Рециклиране
4. Оползотворяване за получаване на енергия
5. Обезвреждане чрез депониране
Тя определя предотвратяването на образуването на отпадъци като първи приоритет
и изисква повторната употреба и рециклирането на материалите да бъдат предпочетени пред
оползотворяване на отпадъците за получаване на енергия. Отклонения от тази йерархия се
допускат за специфични потоци от отпадъци, когато това е оправдано по причини, като
техническа пригодност, икономическа перспективност и опазване на околната среда. В тази
връзка се изисква разработване на програма за предотвратяване на отпадъците за общината.
Действащият Закон за управление на отпадъците прецизира задълженията на
кметовете на общини за управление на отпадъците, като въведе изисквания за постигане на
цели за рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци. Кметовете на общините се
задължават да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци
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от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, строителни отпадъци,
отпадъци от черни и цветни метали и други, във всички населени места с население, поголямо от 10 000 жители, на територията на общината. Законът запази съществуващите
изисквания за създаване на сдружения на общини с цел изграждане и експлоатация на обща
инфраструктура за третиране на битови отпадъци и бяха приети разпоредби, детайлизиращи
този процес. Запазиха се съществуващите отчисления за битови и строителни отпадъци,
обезвреждани на регионални и общински депа, като се предоставиха по-големи
възможности на общините за разходване на събраните средства. Законът предвиди стимули
за общините за достигане на по-високи нива за рециклиране на отпадъците чрез намаляване
на отчисленията.
Въвеждат се задължителни за постигане цели, свързани с:
подготовката за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали,
включващи хартия и картон, метал, пластмаса, и ограничаване на количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци,
образувани в България през 1995 г.;
системите за разделно събиране на битовите отпадъци от домакинствата
трябва да обхващат най-малко 6 000 000 жители на територията на страната, като
задължително включват всички населени места с население, по-голямо от 5000 жители, и
всички курортни селища;
рециклиране и оползотворяване на материали от неопасни строителни
отпадъци в количество най-малко 70% от общото им тегло.
Облекчени са процедурите по издаване на разрешения за дейности с отпадъци с цел
намаляване на административното натоварване на бизнеса. Създадени са ясни правила за
кандидатстване и получаване на разрешение.
Законът запази съществуващите изисквания към дейностите и площадките за черни
и цветни метали, приети с последното изменение на отменения Закон за управление на
отпадъците през 2011 г., в т.ч. разполагане на площадките единствено в индустриалните
зони на населените места и въведе допълнителни ограничения към предаването на отпадъци
от черни и цветни метали срещу заплащане от физически лица и забрана за разплащане в
брой по сделки с такива отпадъци.
Законът цели подобряване на контрола върху дейностите с отпадъци от черни и
цветни метали и ограничаване на възможностите за предаване на отпадъци с неясен
произход от физически лица.
Законът определи дейностите с отпадъци, за които се изисква разрешение, условията
за кандидатстване и неговото издаване, отказване, изменение и отнемане. Разшири се
обхватът от дейностите, за които не се изисква разрешение чрез замяната му с
регистрационен режим, като тази промяна засяга основно дейностите по оползотворяване
на неопасни отпадъци в случаите, определени с Директива 2008/98/ЕС. Прецизираха се
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условията за регистрация и прекратяване на регистрацията и се въведе принципът на
мълчаливо съгласие за всички регистрационни режими. Запази се съществуващият
разрешителен режим за всички дейности с опасни отпадъци.
Предвиди се разработването и приемането на основните стратегически
документи - Национален план за управление на отпадъците и на Програма за
предотвратяване образуването на отпадъци.
Законът за управление на отпадъците освен изискванията на РДО въведе и
изискванията на редица директиви, които са изчерпателно изброени в §1а от
Допълнителните разпоредби.
Общинска нормативна рамка
Анализът на нормативната уредба на Община Павел баня в областта на управлението
на отпадъците е направен в контекста на правата и задълженията на местните власти по
отношение на управлението на отпадъците в съответствие с нормативната уредба на
национално и европейско ниво. В анализът са засегнати 2 въпроса: разработена ли е
нормативна уредба в Общината, която регламентира задълженията и правата на гражданите,
общинска администрация и юридическите лица на територията на общината и второ
разработена ли е Програма за управление на отпадъците в съответствие със Закона за
управление на отпадъците и Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.
Законът за управление на отпадъците регламентира следните задължения и
отговорности на кмета на общината:
1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и
други;
2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;
3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване;
4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата
за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или
обезвреждане на битови отпадъци;
5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на
строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на
съответната община;
6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко
за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;
7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени
отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово
разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи
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на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени
отпадъци;
8. изпълнението на решенията по чл. 26, ал. 1 на общото събрание на регионалните
сдружения по чл. 24, ал. 1 и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба,
поправка и подготовка за повторна употреба;
9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата
на наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;
10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч.
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно
събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;
11. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани
отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във
всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на
общината, и при необходимост в други населени места;
12. почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12;
13. осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15 чрез
интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин;
14. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси,
стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;
15. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места
и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им;
16. одобрява плана за управление на строителни отпадъци или мотивирано отказва
одобряването му в 14-дневен срок от получаването на плана или от отстраняването на
нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация;
17. Кметът на общината организира управлението на битовите и строителните
отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на този закон и
наредбата по чл. 22.
18. Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови
отпадъци се обслужва от лица по чл. 35, на които е предоставено право да извършват
дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.
19. Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си за участие в
системите за разделно събиране по чл. 19, ал. 3, т. 6.
20. Кметът на община разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците
за територията на съответната община.
21. Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за
изпълнението на програмата през предходната календарна година.
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22. 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.
За ефективното изпълнение на задълженията на органите на местно самоуправление
и местна администрация, регламентирани в ЗУО, Общинският съвет на основание чл. 22,
приема наредба, с която условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително
разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на
битови, включително биоразградими, строителни, опасни отпадъци, образувани от
физически лица и масово разпространени отпадъци на своя територия, разработени
съгласно изискванията на този закон 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 за безвъзмездно предаване на разделно
събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и
други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията
на общината, и при необходимост в други населени места.
Към настоящия момент в Община Павел баня са приети и действащи следните
наредби от Общинския съвет, които съдържат разпоредби, свързани с дейностите по
управление на отпадъците:
1. Наредба за управление на отпадъците и опазване чистотата на територията на
Община Павел баня, приета на 23.03.2018г., с Решение №179, на Общински съвет Павел
баня;
2. Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги
в Община Павел баня, приета с Решение № 196 от Протокол № 26 от 28.12.2001 г. на
Общински съвет – Павел баня, отменяща Тарифата за местните такси по ЗМДТ; Решения №
291 от 28.01.03 на Общински съвет – Павел баня; Решение № 329 от 29.05.03 на Общински
съвет – Павел баня; Решение № 361 от 02.03.03 на Общински съвет – Павел баня; Решение
№ 14 от 27.11.2003 г. на Общински съвет – Павел баня; Решение № 45 от Протокол № 4от
17.02.2004 г. на Общински съвет – Павел баня.; Решение № 135 от 08.07.04 г. и Решение №
195 от 08.12.2004 г. от Протокол № 14 от 08.12.2004 г. на Общински съвет – Павел баня;
Решение № 211, 212, 213 от Протокол №15 от 23.12.2004 г. на Общински съвет – Павел баня;
Решение № 236 от Протокол № 18 от 23.02.2005 г. на Общински съвет – Павел баня; Решение
№ 308 от Протокол № 24 от 05.08.2005 г. на Общински съвет – Павел баня; Решение № 320
от Протокол №25 от 12.10.2005 г. на Общински съвет – Павел баня; Решение № 348 от
27.12.2005 г. от Протокол № 27 на Общински съвет – Павел баня; Решения № 361, 362, 363,
и 364 от Протокол № 29 от 26.01.2006 г. на Общински съвет – Павел баня; Решение № 416
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от Протокол № 32 от 28.04.2006 г. на Общински съвет – Павел баня; Решения № № 431,432
и 433 от 29.06.2006 г. от Протокол № 35 на Общински съвет – Павел баня; Решения № 510,
511 и 512 от Протокол № 41 от 25.01.2007 г. на Общински съвет – Павел баня; Решение №
579 от Протокол № 46 от 31.05.2007 г. на Общински съвет – Павел баня; Решение № 16 от
Протокол № 3 от 20.12.2007 г. на Общински съвет – Павел баня; Решение № 88 от Протокол
№ 10 от 26.06.2008 г. на Общински съвет – Павел баня; Решение № 222 от Протокол № 19
от 29.01.2009 г. на Общински съвет – Павел баня; Решение № 289 от Протокол № 24 от
28.05.2009 г. на , Общински съвет – Павел баня; Решение № 303 от Протокол № 25 от
25.06.2009 г. на Общински съвет – Павел баня; Решение № 364 от Протокол № 30 от
09.12.2009 г. на Общински съвет – Павел баня; Решение № 380 от Протокол № 32 от
15.01.2010 г. на Общински съвет – Павел баня; Решение № 420 и 421 от 26.02.2010 г. на
Общински съвет – Павел баня от Протокол № 34; Решения № 583 и 584 от 27.01.2011 г. на
Общински съвет – Павел баня от Протокол № 46; Решение № 626 от 18.02.2011 г. от
Протокол № 48 на Общински съвет – Павел баня; Решение № 14, Протокол № 3 от
22.12.2011 г. на Общински съвет – Павел баня; Решение № 43, Протокол № 4 от 26.01.2012
г. Общински съвет – Павел баня; Решения № 94 и № 95, Протокол № 7 от 29.03.2012 г. на
Общински съвет – Павел баня; Решение № 131, Протокол № 8 от 12.04.2012 г. на Общински
съвет – Павел баня; Решения № 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 и 277, Протокол № 19 от
29.11.2012 г. на Общински съвет – Павел баня; Решение № 298, Протокол №20 от 20.12.2012
г. на Общински съвет – Павел баня; Решение № 315, Протокол № 21 от 31.01.2013 г. на
Общински съвет – Павел баня; Решение № 411 и Решение № 413, Протокол № 26 от
29.04.2013 г. на Общински съвет – Павел баня; Решение № 564, Протокол № 36 от 20.12.2013
г. на Общински съвет – Павел баня; Решение № 883, Протокол № 52 от 23.12.2014 г., изм. с
Решение № 305 , Протокол №13 от 28.07.2016 г., изм. с Решение № 392, Протокол № 16 от
30.11.2016 г.; изм. с Решение № 487 от Протокол № 21 от 27.04.2017 г.; изм. с Решение №
619 от 21.12.2017 г. от Протокол № 29/21.12.2017 г.
3. Наредба за изграждане и опазване на зелената система;
4. Наредба за обществения ред;
5. Наредба за опазването на околната среда на територията на община Павел баня,
приета с Решение № 209, изменена с Решение № 235 от 23.02.2005 г. и Решение № 441 от
Протокол № 35 от 29.06.2006 г.
Наредбите са в пълно съответствие с новия ЗУО и с промените в ЗМДТ по
отношение на новите разпоредби относно формирането на таксата за битови отпадъци.
Наредбите са публикувани и достъпни за гражданите и заинтересованите лица, органи
и организации на интернет страницата на общината http://www.pavelbanya.bg
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VIII.1.1.2

Програмни документи на национално и общинско ниво

Национални програмни документи
Националният план за управление на отпадъците (НПУО) е план на прехода от
управление на отпадъците към ефективно използване на отпадъците като ресурс и
устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването им, доколкото е възможно.
Успешното изпълнение на плана ще доведе до предотвратяване и намаляване на вредното
въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве и намаляване на
използването на първични природни ресурси.
НПУО е част от цялостната национална система за планиране. При разработване на
плана са взети предвид основните постановки на Националния стратегически план за
поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 20102020 г., Националния стратегически план за управление на отпадъците от строителството и
разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020 г., както и
Национален план за управление на утайките от ПСОВ. НПУО е разработен и в тясна
координация с Третия национален план за изменение на климата, 2013-2020 г., и поконкретно в частта, отнасяща се до емисии на парникови газове от Сектор „Отпадъци“.
Взети са предвид и предвижданията на Националната програма за реформи на Република
България в изпълнение на Стратегия „Европа 2020“, Национална програма за развитие:
България 2020, Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и Националния
план за действие по управление на устойчивите органични замърсители 2012-2020 г.
НПУО е напълно съобразен с основните цели в европейското екологично право в
сектор „Отпадъци“ и съдържа ключови цели, за постигането на които в НПУО и НППОО са
предвидени програми от мерки.
За първи път в България бе разработена и Национална програма за предотвратяване
на образуването на отпадъци (НППОО) в съответствие с изискванията на РДО и ЗУО.
НППОО е неразделна част от НПУО и определя мерки за прилагане на най-високото ниво
в йерархията на управление на отпадъците.
НПУО и НППОО като неразделна негова част са разработени за периода 2014–2020
г. Крайният срок на плана съвпада с периода на програмиране и ползване на европейските
структурни и кохезионни фондове за периода 2014-2020 г.
Общински програмни документи
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 на ППО, която по силата на ЗУО е
неразделна част от НПУО.
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До този момент Община Павел баня не е имала разработена Програма за управление
на отпадъците, но е взела своевременни действия за изготвянето й за периода 2018-2020 г.
При изготвянето на Програма за управление на отпадъците е необходимо и
изготвянето и приемането на отчети за изпълнението й, за да се констатира на
годишна база какво се изпълнява и постигат ли се заложените цели. Препоръчва се в
съдържанието на отчетите да са включени конкретни и точни данни, да се правят
съпоставни сравнения на данни и постигнати резултати с предходни години, да се
формулират оценки и изводи, конкретни предложения за промени и действия по
изпълнението на програмата.
Настъпилите промени в законодателството по управление на отпадъците и факта, че
до този момент Община Павел баня няма разработена програма за управление на
дейностите по отпадъците, налагат и разработването и приемането на настоящата програма
с период на действие 2018-2020 г.
VIII.1.2
Анализ на отпадъците
Анализът на битовите отпадъци е ключов анализ за разработването на общинската
програма и дава отговор на следните въпроси:
 Какви са количества и тенденциите на различните потоци отпадъци в общината
за анализирания период;
 Какви са количествата образувани отпадъци в общината и каква е нормата на
натрупване;
 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
на битовите отпадъци;
 Каква е степента на изпълнение на целите, които са поставени пред общината в
съответствие с националното законодателство и разпределението на ангажиментите между
общините в дадена РСУО, ако те са одобрили споразумение за такова разпределение.
VIII.1.2.1 Анализ на битовите отпадъци
Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са отпадъците, които
се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни,
социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и
съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато
нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма
да попречи на третирането им съвместно с битовите.
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На територията на община Павел баня се образуват различни по характер и вид
отпадъци. Тенденциозното им нарастване или пък намаляване е зависимо от няколко
фактора: разположение на населените места, инфраструктура, плътност на застрояване,
брой на населението в тях, дейността на населението като източник на образуването,
икономическото положение и развитие в сравнение с това в страната.
Информацията за количество генерирани битови отпадъци по населени места в
общината се предоставя от оператора на общинското депо за отпадъци и от общинска
администрация Павел баня.
В община Павел баня е въведена система за събиране и транспортиране на битови
отпадъци, която е добре функционираща и въпросът с депонирането на ТБО е решен след
изграждането на регионално депо, което обслужва и община Павел баня. Общината има и
сключен договор с „Екопак България“ АД за отпадъци от опаковки от 04.01.2011 г., като е
обхванато 100% от населението и са в обръщение 63 точки – по 21 жълти, сини и зелени
контейнери.
Транспортните средства за събиране на отпадъците са 1 камион „Щаер“, 1 камион
„Форд“, 1 камион „Ивеко“, 1 трактор ЮМЗ, 1 трактор „Болгар“. Честотата на обслужване
на контейнерите е веднъж на две седмици, докато честотата на обслужване на кофите е
веднъж седмично.
От 2015 г. отпадъците се транспортират до новоизграденото регионално депо,
разположено в землището на с. Ракитница на гр. Стара Загора, община Стара Загора.
Количество на събраните смесени битови отпадъци
В таблицата по-долу са представени данни относно събраните количества смесени
битови отпадъци и нормата на натрупване за общината, областта и страната.
Таблица 11. Събрани смесени битови отпадъци и норма на натрупване в община
Павел баня
Показател
Количество събрани смесени
битови отпадъци (в т.) в
община Павел баня

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2 170

3 568

3 245

3 591

3 591

Количество разделно събрани
битови отпадъци (в т.) в
община Павел баня

0

0

0

67

85

Общо количество генерирани
битови отпадъци (в т.) в
община Павел баня

2 170

3 568

3 245

3 658

3 676
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Показател

2012 г.

Средногодишно население (в
ч.) в община Павел баня
Норма на натрупване (в
кг./ч./год.) в община Павел
баня
Норма на натрупване (в
кг./ч./год.) в област Стара
Загора
Норма на натрупване (в
кг./ч./год.) в България

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

14 050

13 937

13 793

13 657

13 508

154

256

235

268

272

341

432

398

316

297

347

434

443

420

406

Източник: Община Павел баня, НСИ

Фигура 2. Общо количество генерирани битови отпадъци (в т.) в община Павел баня

Общо количество генерирани битови
отпадъци (в т.) в община Павел баня
3568

3658

3676

2015 Г.

2016 Г.

3245

2170

2012 Г.

2013 Г.

2014 Г.

Източник: Община Павел баня, НСИ

При сравнителната съпоставка на данните за нормата на натрупване на отпадъците в
общината се вижда, че тя е значително по-малка от тази за областта и страната и се
увеличава с течение на годините в периода 2012-2016 г.
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Фигура 3. Сравнителна съпоставка на нормата на натрупване в общината, областта
и страната
2016 Г.

406
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2015 Г.

268

2014 Г.
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2012 Г.

347
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154
0

100

443
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2013 Г.

420
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Норма на натрупване (в кг./ч./год.) в България
Норма на натрупване (в кг./ч./год.) в област Стара Загора
Норма на натрупване (в кг./ч./год.) в община Павел баня

Източник: Община Павел баня, НСИ

Морфологичен състав на отпадъците
С цел осигуряване на единен и аргументиран подход при осъществяването на
прогнозите за битови отпадъци през 2012 г. МОСВ утвърди Методиката за определяне на
морфологичния състав на битовите отпадъци. В методиката се извеждат 5 групи населени
места и следните референтни норми на натрупване за всяка група, приложими до 2015 г.,
както е представено в таблицата по-долу.
Таблица 12. Норми на натрупване по групи населени места
Групи населени
места
Норма на
натрупване

над 150 хил.
410.3

50-150 хил.
349.6

25-50 хил.
334.9

3-25 хил.
295.5

под 3 хил.
241.7

Показателят морфологичен състав характеризира количеството на отделните
компоненти спрямо общото количество на отпадъците (хартия, хранителни отпадъци,
пластмаси, текстил, стъкло, метали, опасни отпадъци и др.). Данните за морфологичния
състав са необходими при избор на системи за разделно събиране на отпадъци или при
оптимизация на въведените такива. Има важно значение при определяне на метода за
предварително третиране и обезвреждане на отпадъците, включително вида и капацитета на
съоръженията.
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С показателя фракционен състав се изразява процентното съдържание на масата на
отделните компоненти в отпадъците по отношение на техните размери спрямо общата маса
на отпадъците. Данните за фракционният състав са необходими при определяне на
конструктивните параметри на някои съоръжения за третирането на отпадъците (сита,
дробилки и др.).
Обемното тегло (маса) изразява отношението на масата (теглото) на отпадъците към
техния обем. Този показател е необходим при определянето на броя на съдовете за събиране
на отпадъците, броя на машините за извозването им и технологичното оразмеряваме на
съоръженията за обезвреждането им.
Към декември 2017 г. за община Павел баня не са изготвяни доклади за
морфологичния състав на отпадъците.
Община Павел баня условно според прилаганата за изследване Методика за
определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена със Заповед №
РД-744/ 29.09.2012 г. на министъра на околната среда и водите, спада към група IV населени места от 3 – 25 000 жители.
На таблицата по-долу са представени данни за морфологичния състав, изготвен
съгласно вече споменатата Методика, тъй като до този момент анализи за морфологичния
състав на отпадъците в общината не са правени.
Таблица 13. Морфологичен състав на отпадъците на община Павел баня за 2017 г.
Вид отпадъци

Морфологичен състав на отпадъците
Хранителни

Неорганични
Опасни
Други – пепел, сгурия, пръст,
тор и др.

23,20

Хартия

8,50

Картон

5,50

Пластмаса
Органични (биоразградими)

Осреднен
дял (в %)

10,10

Текстил

3,70

Гума

0,90

Кожа

0,90

Градински

21,70

Дървесни

2,00

Стъкло

6,10

Метали

2,00

Инертни

14,80

Опасни (ИУЕОО + опасни отпадъци от бита)

0,60

Други

0,00

Източник: Собствени изчисления, съгласно Методика за определяне на морфологичния състав на битовите
отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на министъра на околната среда и водите
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Фигура 4. Морфологичен състав на отпадъците в община Павел баня

Среден относителен дял за община Павел
Хранителни
баня (в %)
Хартия
Картон
Пластмаса

15%

1%
0%

Текстил

23%

Гума

2%
6%
2%

Кожа

8%
5%

22%
1%
1%4%

10%

Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни
Опасни (ИУЕОО + опасни отпадъци от
бита)

Източник: Собствени изчисления, съгласно Методика за определяне на морфологичния състав на битовите
отпадъци, утвърдена със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. на министъра на околната среда и водите

Като основен извод от таблицата може да направим, че най-голяма част от
отпадъците заемат хранителните, градинските и инертните отпадъци – 59,7% от всички
отпадъци. Делът на отпадъците, които могат да се рециклират и ползват повторно (хартия,
картон, стъкло, метали, пластмаси) е 32%.
Разделно събиране на отпадъците.
Количества повторно използвани, рециклирани, оползотворени и обезвредени битови
отпадъци за разглеждания период
Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му в края на 2014 година Община Павел
баня съвместно с „Екобулпак“ АД, въведе система за разделно събиране и оползотворяване
на отпадъци от опаковки.
Според сключения с общината договор, „Екобулпак“ АД разполага и обслужва два
типа контейнери: жълти за събиране на опаковки от хартия, пластмаса и метал и зелени - за
стъклени опаковки. Моделът за разделно събиране включва добавяне само на два
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контейнера към наличните за битови отпадъци. Това значително улеснява гражданите при
разделянето на отпадъците. Контейнерите се обслужват с различна техника, поради това е
изключено събраните разделно отпадъци да се смесват.
„Екобулпак“ АД осигурява събирането и транспортирането на отпадъците, след
което материалите се сортират на специализирана сепарираща инсталация и се предават за
рециклиране.
На територията на община Павел баня са разположени по 58 броя жълти и 58 зелени
контейнери за разделно събиране. Жълтите контейнери се обслужват през седмица, а
зелените на тримесечие.
„Екобулпак“ АД организира информационно-образователна кампания за
населението с цел разясняване на ползите от разделното събиране и рециклирането на
отпадъци.
По данни от „Екобулпак“ АД за периода 2015-2017 г. постъпилите отпадъци от жълти
контейнери за разделно събиране на хартиени, пластмасови и метални опаковки са общо
200,857 т. Постъпилите отпадъци от зелени контейнери за разделно събиране на стъклени
опаковки за същия период са 38,12 т., като се наблюдава увеличение за 2017 г. с 5,72 т.
спрямо 2015 г.
Общото количество на рециклируемите отпадъци за периода 2015-2017 г. е 84,219 т.
Таблица 14. Разделно събрани и сепарирани отпадъци от опаковки в община Павел
баня за периода 2015-2017 г.
Отпадъци от опаковки, събрани и сепарирани от „Екобулпак“ АД от системата за разделно
събиране в община Павел баня за периода 2015-2017 г.
Мерна
Година
2015
2016
2017
Общо
единица
Постъпили отпадъци от жълти
контейнери за разделно събиране на
(тона)
56.68
75.47
68.71
200.857
хартиени, пластмасови и метални
опаковки с код 150106
Постъпили отпадъци от зелени
контейнери за разделно събиране на
(тона)
11,02
10.36
16.74
38.12
стъклени опаковки с код 150107
от тях рециклируеми:
Хартия
(тона)
9.055
12.099
9.891
31.045
Пластмаса
(тона)
2.665
4,531
3.387
10.583
Метал
(тона)
0
0
0
0
Стъкло
(тона)
12.209
12.399
17.983
42.591
Общо рециклируеми отпадъци от
(тона)
23.929
29.029
31.261
84.219
опаковки
Източник: „Екобулпак“ АД
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Депонирането на смесените битови отпадъци, неподлежащи на обработка от
системата за разделно събиране на Община Павел баня, се извършва на регионалното депо
в с. Ракитница, община Стара Загора.
Каква е степента на изпълнение на целите за оползотворяване, рециклиране и намаляване
на депонираните отпадъци
Представените данни по-долу в таблицата позволяват да се направят изводи относно
достигнатите цели от общината за оползотворяване, рециклиране и намаляване на
депонираните отпадъци, произтичащи от ЗУО. Тъй като от 2016 г. се ползва сепариращата
инсталация, само тази година е представена. За периода по-назад във времето се прави
извод, че не са постигнати заложените цели.

Таблица 15. Показатели за оползотворяване, рециклиране и намаляване на
депонираните отпадъци на община Павел баня за достигане на целите от общината
Показатели (в %)
Общо количество на отпадъците от хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло (в т.),
(% от общия отпадък)

Достигнат
дял към
2016 г.
32,2%

Дял на разделно събираните отпадъци от общото количество на генерираните
отпадъци преди сортиране

2,3%

Дял сортиран отпадък от разделно събрания

33%

Дял на разделно събираните отпадъци от общото количество на генерираните
отпадъци след сортиране
Дял рециклиран разделно събран отпадък от общото количество на сортирания
отпадък
Дял на рециклиране на отпадъците от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от
общото количество генерирани отпадъци от този тип
Дял на ограничените депонирани биоразградими битови отпадъци през 2013 година
до 50% от общото количество на същите отпадъци, образувани през 1995 г. (за 2020
г. е 75%).
Дял на разделно събраните и рециклирани/оползотворени битови биоотпадъци

0
0
0
Няма
данни за
1995 г.
0

„-„ Няма данни
Източник: Община Павел баня чрез РСУО Стара Загора
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VIII.1.2.2
Анализ на утайките от ПСОВ
На територията на община Павел баня има изградена ПСОВ в гр. Павел баня, която
е в експлоатация от 1987 г. с двустъпално пречистване: механично – решетка и
песъкозадържател и биологично с биобасейн и утаители. Изградена е с цел пречистване на
каналните води на новопостроения тогава „Балнеосанаториум“. Капацитетът й е съобразен
за поемане и на каналните води на гр. Павел баня. ПСОВ гр. Павел баня е проектирана за 3
000 еквивалент жители. Предадена е безвъзмездно на „В и К“ ЕООД – Стара Загора и е
негова собственост.
VIII.1.2.3
Анализ на строителните отпадъци
Със ЗУО от 2012 г. се направиха значителни промени в ангажиментите на общините
относно строителните отпадъци. По отношение на генерираните строителни отпадъци
общината има пряк ангажимент към строителните отпадъци в малки количества,
генерирани от ремонтните дейности на домакинствата. В този смисъл анализът и
прогнозите са фокусирани върху този поток строителни отпадъци.
В Раздел III от Наредбата за управление на отпадъците и опазване на чистотата на
територията на община Павел баня е регламентиран реда по организация на дейностите по
управление на строителни отпадъци, излишни земни маси. В нея е посочено, че
генерирането и транспортирането на отпадъците и излишните земни маси и строителни
отпадъци от строителни площадки и от премахването на строежите включително от
вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения, е задължение на
възложителя на строежа или собственика на строителните отпадъци или друго лице
отговарящо на изискванията на чл. 35 от ЗУО, въз основа на писмен договор.
Извършването на дейностите по генериране и транспортиране на излишните земни
маси (ЗМ) и строителните отпадъци (СО) (включително СО от вътрешни преустройства и
текущи ремонти на сгради и съоръжения) е задължение на изпълнителя по смисъла на
чл.163, ал.1 от Закона за устройство на територията (изм. ДВ, бр. 99/14.12.2012 г.) или
чл.163а, ал.2 от ЗУТ, а контрола по изпълнение на горното е задължение на надзорника по
смисъла на чл.168, ал.1 от същия закон. Лицата заявители на разрешение за строеж,
едновременно с документите по чл.144, ал.1 от ЗУТ, представят и информация за очакваното
количество строителни отпадъци и излишни земни маси по време на строителството при
изпълнения на условията на чл.11 от ЗУО.
На територията на община Павел баня няма депо за строителни отпадъци,
строителните отпадъци се извозват до община Казанлък.
От наличните данни не може да се направи извод относно тенденцията при
количествата на събраните строителни отпадъци в последните години. Образуваните
строителни отпадъци на територията на община Павел баня са предимно от физически лица
от строителна дейност. Незначителна част от тях са формирани от юридически лица
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вследствие на ремонтни дейности. Много често, населението събира смесено строителните
отпадъци с битовите.
VIII.1.2.4
Анализ на производствените отпадъци
Производствените предприятия на територията на общината образуват предимно
отпадъци с характер на битови, специфично масово разпространени и рециклируеми
отпадъци.
Фирмите изготвят годишни отчети за дейностите с отпадъци, които се предоставят в
ИАОС в съответствие с чл. 23, ал. 5 от Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците , по
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на
публични регистри.
Сметоизвозването на производствени отпадъци, доколкото има такива, става със
собствен превоз на фирмите или чрез сключване на двустранни договори с изпълнители за
извозване и депониране на отпадъците.
VIII.1.2.5
Анализ на опасни отпадъци
Раздели на Наредбата за управление на отпадъците и опазване на чистотата на
територията на община Павел баня регламентират реда и начина за организация на
дейностите по третиране на масово разпространени отпадъци в т.ч. отпадъци от батерии и
акумулатори; отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО); отработени масла
и отпадъчни нефтопродукти; отпадъци от моторни превозни средства; излезли от употреба
пневматични гуми.
Масово разпространените отпадъци се събират разделно от другите отпадъци и не се
изхвърлят в съдовете за битови отпадъци.
На територията на общината има 7 места за изхвърляне на негодните за употреба
батерии.
Дейности по събиране, съхраняване, преработване, транспортиране и/или
обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват
само лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 67 от ЗУО.
Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на излезли от
употреба пневматични гуми имат право да извършват само лица, притежаващи съответното
разрешени по чл. 67 от ЗУО. Изграждането на събирателни пунктове за излезли от употреба
пневматични гуми е задължение на лицата по ал. 1. Гражданите, едноличните търговци и
юридическите лица са длъжни да предават излезлите от употреба пневматични гуми само
на определените събирателни пунктове.
ИАОС е отговорна институция за събиране на информация по НАРЕДБА №1 от
04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
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отпадъците, както и реда за водене на публични регистри и по всички Наредби,
регламентиращи управлението на масово разпространени отпадъци. В Наредба №1 се
определя вида на отчетните документи и реда за тяхното предоставяне. Информацията се
събира на тримесечие и ежегодно посредством тримесечни справки и годишни отчети.
Съгласно чл. 44, ал 6 от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от
13.07.2012 г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по
околна среда (ИАОС).
Съгласно чл. 45, ал. 1 Изпълнителният директор на ИАОС или оправомощено от него
длъжностно лице води публични регистри на:
1. разрешенията по чл. 67, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие;
2. лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в
уреди и моторни превозни средства;
3. лицата, които пускат на пазара ЕЕО;
4. лицата, които пускат на пазара минерални или синтетични масла;
5. лицата, които пускат на пазара гуми;
6. лицата, извършващи дейности като търговец по § 1, т. 45 от допълнителните
разпоредби или като брокер по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби;
7. регистрационните документи по чл. 78, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие;
8. лицата, които пускат на пазара полимерни торбички;
9. площадките за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА.
На територията на общината няма регистрирани фирми за пускане на пазара на
излезли от употреба МПС, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване,
автомобилни гуми, отработени моторни масла и полимерни торбички, съгласно публичните
регистри,
водени
и
публикувани
от
ИАОС
на
следния
линк:
http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/registri-spravki.
VIII.1.3
Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъци
Анализът на инфраструктурата по управление на отпадъците е един от найключовите анализи. Той дава отговори на следните въпроси:
 Какви са тенденциите и настоящата ситуация по отношение на осигуряване от
общината на инфраструктура за отпадъци, чието управление е от компетенциите на
местните власти?
 Осигурената, изградената и в процес на планиране, осигуряване и изграждане
инфраструктура достатъчна ли е за третиране на отпадъците на територията на общината и
за постигане на количествените цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците,
поставени пред местните власти?
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Необходима ли е допълнителна инфраструктура за подобряване на услугите и
постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, в т.ч. по потоци
отпадъци?
 Какви са основните изводи и препоръки за бъдещи действия?
Подходящата инфраструктура за управление на отпадъците на територията на
общината е от ключово значение за екологосъобразното третиране на битовите отпадъци.
VIII.1.3.1
Инфраструктура за битови отпадъци
Анализът на инфраструктурата за управление на битовите отпадъци дава
информация за два основни компонента на инфраструктурата:
1. Площадки, съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци;
2. Съдове и техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци.
Развитие на инфраструктурата за третиране на битовите отпадъци
През 2016 г. в с. Ракитница, община Стара Загора е изградено регионално депо, което
обслужва общините от региона: Стара Загора, Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово,
Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан и СНЦ „Регионално
сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора“. Новата регионална система за
битови отпадъци включва една клетка за обработка на отпадъци с капацитет 130 хил. тона
годишно, сепарираща и компостираща инсталации с капацитет по 30 хил. тона годишно.
Инфилтратите се събират в хидроизолиран резервоар, след което съдържанието се
изпомпва, пречиства и отвежда във втори резервоар. В него се вливат и събраните дъждовни
води. С всички тези води се оросява компостът, който се произвежда в депото. Излишните
води се заустват в река Сазлийка, но вече пречистени.
Компостиращата инсталация е снабдена с пречистваща система за отделените при
процеса газове – те преминават през четири биофилтъра със стърготини от борови кори,
като по този начин се пречиства въздухът и се премахват неприятните миризми.
По проекта са изградени още и три претоварни станции за битови отпадъци – в
Казанлък, Гурково и Гълъбово.
В депото се извършва и предварително третиране чрез сепариране на отпадъци
(сепариране на неопасни отпадъци, отделяне на рециклируеми отпадъчни материали
(стъкло, метали, пластмаса, хартия и картон), отделяне и изпращане за оползотворяване на
модифицирано гориво от отпадъци (RDF), оползотворяване чрез компостиране на зелени
отпадъци в инсталация, оползотворяване чрез компостиране на хранителни и
биоразградими отпадъци в процеса на сепариране, оползотворяване чрез компостиране на
зелени отпадъци в инсталация, депониране на отпадъци в клетка 1, временно съхраняване
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на опасни отпадъци на компост и рециклируеми отпадъчни материали, извършване на
мониторинг.
Основни технически характеристики и капацитет на инфраструктурата за третиране
на битови отпадъци
В тази част на анализа се представят данни за съществуващата инфраструктура в
общината и тази, за която има готовност да се изгради.
Депо за битови отпадъци
Регионално депо за отпадъци е разположено в с. Ракитница, община Стара Загора;
заема площ от 326 дка и обслужва население от 319 067 жители. Общият капацитет на
депото е 3 838 300 т., капацитетът на клетката е 1 200 000 т.
Изградени са три претоварни станции в Казанлък, Гълъбово и Гурково. Претоварната
станция в Казанлък обслужва общините Казанлък, Павел баня и Мъглиж. Изградени са
външни връзки за ПС - довеждаща инфраструктура (електрозахранване; довеждащ път до
ПС - Казанлък - реконструкция на съществуващ път до площадката и изграждане на нови
участъци; заустване на пречистени отпадъчни води);
Изградена е и площадка за шредиране и временно съхранение на „зелени“ отпадъци
(използва се мобилен шредер, който се намира на РЦУО и се докарва на площадката при
необходимост). Претоварната станция в община Казанлък е с капацитет 30 т./час.
Инсталации за биоразградими и за биоотпадъци
Чрез проекта за изграждане на регионално депо в с. Ракитница е изградено
съоръжение за компостиране на биоразградими отпадъци.
Новата регионална система включва една клетка за обработка на отпадъци с
капацитет 130 хил. тона годишно, сепарираща и компостираща инсталации с капацитет по
30 хил. тона годишно. Компостиращата инсталация е снабдена с пречистваща система за
отделените при процеса газове – те преминават през четири биофилтъра със стърготини от
борови кори, като по този начин се пречиства въздухът и се премахват неприятните
миризми. Технологията включва механично и биологично третиране на смесени БО, ЕГО,
растителни отпадъци разделно събрани при обслужване на обществени паркове и градини
(дървесни и „зелени“ отпадъци) събрани в регион Стара Загора.
Инсталации за предварително третиране/сепариране, сортиране и други за битови
отпадъци
В община Павел баня не е изградена сепарираща инсталация за предварително
третиране на отпадъци от опаковки.
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На територията на регионалното депо за неопасни отпадъци е изградена сепарираща
инсталация, която обслужва всички общини от региона, която е с капацитет 30 000 т./год.
Контейнери и транспортни средства за събиране на отпадъци
По-долу са представени данните за наличните транспортни средства и съдове в
общината.
Таблица 16 Транспортни средства и съдове за събиране на битови отпадъци в община
Павел баня
№

Вид на контейнерите

Материал

1

Контейнери

стомана

2

Кофи

стомана

3

Съдове за фамилно
компостиране на
битови отпадъци –
дадени на
домакинствата

Собствен
ост
Община
Павел
баня
Община
Павел
баня

Обем
(m3)

Брой

1,1

139

0,11

2 738

Честота на обслужване
на контейнерите3,
определена по видове
съдове
На две седмици
Веднъж седмично

не

Източник: Община Павел баня

От представените таблични данни могат да се направят следните изводи:
 общината е осигурена с транспортни средства и съдове за събиране на битови
смесени отпадъци;
 не са налични съдове за домашно компостиране и за биоразградими отпадъци и
при въвеждането на такива системи е необходимо закупуването им;
 необходимо е да се предвиди нова машина за почистване на пространствата за
обществено ползване - паркове, алеи, улици.
VIII.1.4

Анализ на институционалния капацитет в сферата на управлението на
отпадъците, с акцент върху контролните функции

Анализът на институционалния капацитет има за цел да установи евентуални
недостатъци и несъответствия в капацитета на общината в сферата на управлението на
отпадъците.
3

Данните за честотата на събиране на отпадъците се попълват на седмична база.
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Отговорните лица по управлението на дейностите с отпадъците са: Общински съвет,
кмет на общината, кметове на населени места.
Към Общински съвет Павел баня е изградена Дирекция „Стопанска политика и
управление на собствеността“, която отговаря за екологията и горите.
Съгласно чл.14, ал.7 от Устройствения правилник на Общинска администрация
Павел баня ресорният Заместник-кмет отговаря за разработването на Програма за
управление на отпадъците, екологична програма и дейности по озеленяване.
Главният секретар на Общината съставя график за сметопочистването, който се
проследява с GPS-система. Устройствата са монтирани на трите камиона за
сметопочистване.
VIII.1.4.1
Функции за управление на отпадъците
С въвеждането на нови изисквания в европейското, съответно и националното
законодателство, непрекъснато се увеличава необходимостта от наличие на определено
звено в общинската административна структура, което да има както основна функция - да
подпомага по същество определените със съответните специализирани нормативни актове
по управление на отпадъците, така и спомагателна функция, изразяваща се в съдействие,
координация, техническа помощ и др. Основните и спомагателни функции имат следните
направления:
 Общинска политика за отпадъците - изготвяне на планови и нормативни
документи в областта на управлението на отпадъците;
 Дейности, свързани с образуване, събиране, включително разделното,
съхраняване, транспортиране, третиране на отпадъци;
 Финансово обезпечаване - разработване на годишни план-сметки, определяне на
годишните такси за свързаните с отпадъци услуги и други;
 Дейности по наблюдение и контрол - извършване на контрол и инспекции, в това
число превантивен, текущ и последващ контрол, и координация с други органи, налагане на
санкции;
 Дейности за информиране и привличане на обществеността - обществени
консултации, информационно-разяснителни дейности и кампании.
VIII.1.4.2
Състояние на човешките ресурси с възложени функции за отпадъци
В момента един служител (главен секретар) съвместява координационна дейност по
отпадъците и един зам.-кмет има контролни функции. Броят на служителите, пряко
отговорни за опазването на околната среда и управлението на отпадъци в частност, е
недостатъчен спрямо разширяващите се ангажименти на общините в сферата на
управлението на отпадъците.
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Препоръчва се обособяването на самостоятелна щатната бройка в Дирекция
„Стопанска политика и управление на собствеността“ и отделянето на самостоятелна
длъжност за управление на отпадъците, която да обхваща изпълнението на дейности,
свързани с тази политика на общината. Допълнителен мотив към препоръката е широкия
спектър на направленията, за които отговаря дирекцията.
За повишаване на професионалната квалификация и качествените характеристики на
служителите, ангажирани с управлението на отпадъците, се препоръчва включването на
дейност за повишаване на професионалната квалификация чрез проект, например по ОПДУ,
и/или осигуряване на посещения на семинари и курсове за обучение и квалификация в
следните направления:
 компетентност при разработване на нормативни актове, указания, планове и
програми по управление на отпадъците на местно ниво;
 упражняване на ефективен контрол и извършване на проверки за спазване на
изискванията по управление на отпадъците;
 въвеждане на разделно събиране на отпадъците;
 регионално управление на отпадъците;
 събиране, обработка, анализиране и докладване на данни;
 подготовка, разработване, оценка и управление на проекти за изграждане на
инфраструктура за събиране, съхраняване и третиране (оползотворяване/ обезвреждане на
отпадъци, в това число и операциите по временно оползотворяване или обезвреждане на
отпадъци);
 процедурите и условията за кандидатстване по различни Оперативни програми;
 провеждане на процедури и сключване на договори за възлагане на дейностите
по управление на отпадъците;
 прилагане на схеми за публично-частни партньорства.
Материално-техническата и информационна обезпеченост на персонала, пряко
ангажиран с изпълнение на функциите, е достатъчна и не е необходимо да се предвиждат
мерки в тази насока, освен закупуване на автомобил за подобряването на контролната
дейност.
VIII.1.5
Анализ и информация за замърсени в миналото площадки за
обезвреждане на отпадъците и осъществени мерки за тяхното възстановяване
Закрито и рекултивирано е старото сметище за твърди битови отпадъци на град Павел
баня.
На територията на община Павел баня все още има незаконни сметища, които се
ситуират предимно на пустеещи земи. Такива има и около селищата, от които се събират и
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извозват отпадъците. Община Павел баня два пъти годишно извършва почистване на тези
сметища с наета фирма.
Кметовете и кметските наместници са с възложени функции по наблюдение и
контрол за предотвратяване възникването на такива замърсявания.
VIII.1.6
Анализ на организационните схеми за управление на отпадъците,
планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите
VIII.1.6.1
Анализ на схемите за управление на отпадъците
С Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на Община Павел баня се уреждат отношенията, свързани с определянето и
администрирането на местни такси и цени на предлаганите от общината услуги, реда и срока
на тяхното събиране, в това число местните такси и цени на услуги, касаещи управлението
на отпадъците. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането
в депа или други съоръжения за битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места.
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и
сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения;
чистотата на териториите за обществено ползване. Таксата се заплаща от: собственика на
имота, ползвателя - при учредено вещно право на ползване, концесионера - при
предоставяне на особено право на ползване – концесия.
Размерът на таксата се определя в годишен размер за жилищни и вилни имоти на
гражданите, както и за жилищни и нежилищни имоти на предприятия, пропорционално на
данъчната оценка за всички селища на общината, за всяка дейност включваща
необходимите разходи за: 1/ осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци –
кофи, контейнери и други; 2/ събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 3/
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг
на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително по чл. 60 и чл. 64; 4/
почистване на улични платна, площадите, алеите, парковете и др. територии от населените
места предназначени за обществено ползване.
Таксата се събира от общинска администрация на две равни вноски в следните
срокове: от 01 март до 30 юни и до 30 октомври на годината за която се дължи.
Извършени са промени в Закона за местните данъци и такси, които пряко влияят
разпоредбите за таксата за битови отпадъци, но те влизат в сила от 01.01.2020 г.
За новопридобитите имоти, таксата се събира от началото на следващият месец.
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За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се събира включително за месеца, през
който е преустановено ползването й.
Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите на лицата,
освободени със заповед на Кмета на Общината.
Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се
предоставя от Общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена
декларация по образец (утвърден със заповед от Кмета на община Павел баня) от
собственика или ползвателя до края на предходната година в Общината по
местонахождението на имота.
В общината следва да се измени и Наредбата, като се включат следните промени:
Чл. 7, ал. 2. Таксата за битови отпадъци да се заплаща за извършваните от общината
услуги по:
1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за
тяхното третиране;
2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените
места и селищните образувания в общината.
Икономически инструменти и стимули в сектора на управлението на
отпадъците
Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с
решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план сметка, включваща
необходимите разходи за: осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци –
кофи, контейнери 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 и съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително по чл. 60 и чл. 64;
почистване на улични платна, площадите, алеите, парковете и др. територии от населените
места предназначени за обществено ползване.
Общинският съвет взема решение за размера на таксата за организирано
сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и поддържане на чистота.
Размерът на промила за такса битови отпадъци за 2017 г. за физически лица и
предприятия - юридически лица се определя по населени места.
Анализ на приходите е показан на следната таблица:
VIII.1.6.2
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Таблица 17. Приходи от такса битови отпадъци по групи потребители
Приходи от такса битови
отпадъци
Общо приходи от такса
битови отпадъци (лв.):
Домакинства
Юридически лица

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

337 060,48 439 060,48 445 546,50 445 859,19 493 364,08

679 574,95

137 201,48 169 371,06 170 275,73 172 015,37 175 202,47
200 468,97 269 689,42 275 273,77 273 843,82 318 161,61

238 914,43
440 660,52

Източник: Община Павел баня

През периода 2012-2017 г. приходите от такса битови отпадъци в община Павел
баня постоянно нарастват, като най-висока събираемост имат през 2017 г. – 679 574,95 лв. и
съответно с най-ниска събираемост през 2012 г. – 337 060,48 лв. Увеличението на събраните
приходи от такси за 2017 г. е 101% спрямо 2012 г.
От данните в таблицата може да бъде направен извода, че таксите, събирани от
домакинствата, бележат обща тенденция към увеличение - увеличение със 101 712,95 лв.
или 74% увеличение за 2017 г. спрямо 2012 г. По отношение на юридическите лица – се
отбелязва също увеличение на събираемостта на таксата до 2017 г. със 119% спрямо 2012 г.
или с 240 191,55 лв.
Таблица 18. Разходи за управление на отпадъците
Разходи за управление на
отпадъците
Общо разходи за управление на
отпадъците (лв.)
Закупуване на съдове за битови
отпадъци (вкл. за колелета на
контейнери)
Сметосъбиране и сметоизвозване
на битови отпадъци
Проучване, проектиране,
изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и
мониторинг на депа за битови
отпадъци
Саниране, закриване и
рекултивация на стари
замърсявания
Зимно и лятно почистване на
уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите
територии от населените места,
предназначени за обществено
ползване

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

283 850

320 701

319 003

300 881

414 632

1 112 730

7 690

1 250

55 424

2 160

64 650

59 390

78 260

58 004

77 216

720 622

7 605

Източник: Община Павел баня
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От данните в таблицата могат да бъдат направени следните изводи относно разходите
за управление на отпадъците, извършени в периода 2012-2017 г.:
 Общият размер на извършените разходи за управление на отпадъците бележат
тенденция към увеличение с 828 880 лв. или 292% за 2017 г. спрямо 2012 г.;
 През разглеждания период са правени различни разходи за закупуване на съдове
за битови отпадъци;
 По отношение на разходите за сметосъбиране и сметоизвозване на битови
отпадъци – до 2017 г. се забелязва тенденция към намаление с 19 212 лв. от 2012 г.;
 По отношение на разходите за проучване, проектиране, изграждане
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци – през
разглеждания период са извършени разходи в размер на 720 622 лв. (2017 г.);
 През разглеждания период са извършени разходи за саниране, закриване и
рекултивация на стари замърсявания през 2015 г. в размер на 7 605 лв.;
 Разходите за зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за
обществено ползване не са извършвани.
Заключителен извод относно приходната и разходната част е, че за периода 20122017 г. средствата, които Общината събира от такса битови отпадъци не покриват разходите
за управление на отпадъците.
Анализ на информирането на обществеността по въпросите на
управление на отпадъците
Информирането на обществеността и бизнеса за необходимостта и ползите от
намаляване на количеството генерирани отпадъци и оползотворяване на отпадъците има
ключово значение за успеха и добрите резултати на системите за управление на отпадъците
съобразно йерархията за тяхното управление.
Анализът цели да установи дали Общината прилага стратегически и интегриран
подход за работа с обществеността и бизнеса по въпросите, свързани с образуване и
управление на отпадъците.
VIII.1.7

VIII.1.7.1
Наличие на стратегически подход в информационно-разяснителната
политика на общината във връзка с дейностите по управление на отпадъците
За информиране на обществеността Общинска администрация - Павел баня използва
предимно поставянето на съобщения, обяви, организирането на срещи с представители на
местни предприятия, арендатори, търговски фирми и граждани, както и публикуването на
информация на интернет страницата на общината. Чрез тези средства стават обществено
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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 решаване.
От направените проучвания се установи, че Общината ежегодно прилага различни
мерки във връзка с провеждането на разяснителни кампании сред населението относно
дейностите по управление на отпадъците.
Разяснителни и образователни дейности и привличане на
обществеността
През 2013, 2014 и 2015 г. гражданите са се включили в организираното почистване
на населените места в общината по повод кампаниите на BTV „Да изчистим България
заедно“. Провеждани са и кампании под надслов „Да спасим Розовата долина от найлонови
торбички“.
Регулярно се провеждат информационни кампании на национално и общинско ниво
относно дейностите по управление на отпадъците.
Предоставена е постоянна телефона връзка – „зелен телефон“ от страна на Община
Павел баня, с цел да жителите да имат възможността да подават сигнали за нередности и
предложения за подобрения в областта на околната среда и управлението на отпадъците.
В община Павел баня е организирана дейността по почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за
обществено ползване. Ежегодно Кметът на общината организира дни за почистване
територията на населените места с участието на граждани, еднолични търговци и търговски
дружества, обществени организации и др.
VIII.1.7.2

Начини за предоставяне на информация относно общинските услуги в
областта на управление на отпадъците
Тук се анализира дали Общината предоставя на населението достатъчно информация
за услугите по управление на отпадъците, които предоставя, и за съответните задължения
на гражданите и фирмите. За целта се проверява публикувана ли е, къде и как информация,
свързана с управление на отпадъците, например за: стратегии, програми, общинската
наредба за управление на дейностите по отпадъците и други местни документи, свързани с
управлението на отпадъците.
Основното предоставяне на информация в община Павел баня е чрез секция
„Новини“, „Общински съвет“ на интернет страницата на общината - http://pavelbanya.bg/ –
информация за взетите решения на Общински съвет във връзка с политиката по управление
на отпадъци. Необходимо е регулярно да се публикува по-подробна информация относно:
закритите селски сметища и организираната система за събирането на отпадъците;
VIII.1.7.3
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системата за организирано сметосъбиране с графици и места на разположение на
контейнерите, както и лицата, извършващи тези дейности; проекти за управление на
отпадъците; взети решения на РСУО.
Информацията за управление на отпадъците в общината се разпространява и чрез
публикуване на съобщения на информационното табло в центъра за административно
обслужване.
Програмата за управление на отпадъците следва да се публикува на интернет
страницата на съответната община с цел осигуряване на обществен достъп.
Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с
отпадъци
Основни национални документи, регламентиращи събирането и предоставянето на
информация за отпадъците, са ЗУО и Наредба №1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на
публични регистри.
За обезпечаване на прилагането на новоприетото законодателство е необходимо да
се идентифицират лицата, които имат задължения и отговорности, като специално внимание
следва да се обърне на големите генератори на отпадъци - търговски обекти,
административни сгради, предприятия, които ползват системата за събиране и
обезвреждане на битовите отпадъци, строителни дружества и на местата, които се използват
или са били използвани за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Ефективното
прилагане на законодателството на местно ниво е невъзможно без осигуряване на
достатъчен, квалифициран и мотивиран персонал в общинската администрация, подходящи
технически ресурси (оборудване и т.н.) и въвеждане на информационни системи за събиране
и обработка на данни. Този въпрос е разгледан в раздела за повишаване на
административния капацитет.
Планирането, регулирането и налагането на законодателството по управление на
отпадъците зависи от наличните човешки ресурси в общината. За да се подпомогне
изпълнението на законодателството, компетентните органи на национално, регионално и
общинско ниво се нуждаят от достатъчен и квалифициран персонал.
Планирането и установяването на финансово обезпечени и поносими за населението
системи за събиране (включително разделно) и транспортиране на отпадъците,
експлоатацията на съоръжения и инсталации, е предизвикателство за голяма част от помалките общини. Това налага насърчаване съвместната работа с общините, включени в
Регионалното сдружение, с цел изпълнение на техните отговорности и подпомагане
усъвършенстването на системите за управление на отпадъците чрез регионалните
инициативи и осигуряване на достъп до необходимото ноу-хау и техническа
инфраструктура за обезвреждане на приемлива за населението цена.
VIII.1.8
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Основната информация за отпадъците в общината се осигурява от служителите на
общинската администрация, на които са възложени функции по управлението на
отпадъците.
Основният проблем е събирането на информация от лицата, които извършват
дейности по управление на отпадъци на територията на общината самостоятелно. Това в
голяма степен са площадките за предаване на отпадъци, т.н. „вторични суровини“, лицата,
които самостоятелно са сключили договори с фирми и/или организации и предават
отпадъците си директно на тях. Тези отпадъци влияят върху цялостната информация за
отпадъците в общината, тъй като при липса на информация за тях не може да се определи
точното количество. Определенията в законодателството относно образуваните отпадъци са
ясно дефинирани и включват всички отпадъци, образувани на територията на общината,
независимо от източника им и лицата, които ги събират. В този случай при изчисляване на
целите, същите няма да бъдат точни и коректни.
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VIII.2 Прогнози
VIII.2.1

Прогноза за населението

В страната, както и в областта, се наблюдава тенденция на намаляване на броя на
населението, която е присъща и за община Павел баня. Прогнозата за населението на област
Стара Загора до 2070 г. при хипотеза на конвергентност е следната:
Таблица 19. Прогноза за населението на област Стара Загора за периода 2015-2070 г.
При хипотеза за конвергентност 1
Години
2030 2035
2040
2045
2050
2055

Област/
Пол

2015 2020
2025
2060 2065
2070
Стара
323 979314 362 304 217 293 975 283 899 274 219 265 007 256 200 247 588 239 020 230 561 222 553
Загора
Мъже 157 707152 653 147 509 142 449 137 586 132 985 128592 124 309 120 024 115 709 111 489 107 560
Жени 166 272161 709 156 708 151 526 146 313 141 234 136415 131 891 127 564 123 311 119 072 114 993
1
При хипотеза за конвергентност: Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с
нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото
развитие на страните членки.
Източник: Национален статистически институт

Прогнозата за населението на област Стара Загора в дългосрочен аспект очертава
крайно негативна тенденция. Населението в областта ще намалее с 30 004 д. (9,3%) до 2030
г., с 67 779 д. (20,9%) до 2050 г. и със 101 426 д. (31,3%) до 2070 г. спрямо броя за
населението към 2015 г. – 323 979 д.
Тъй като има налична прогноза за населението на община Павел баня е използвана
прогноза при хипотеза на конвергентност, която се определя като реалистична от
Обяснителната записка на Общия устройствен план на общината. При нея е заложено
запазване на тенденциите от досегашното демографско, социално-икономическо и
инфраструктурно развитие на общината.
На таблицата по-долу са представени прогнозни стойности за броя на населението на
община Павел баня за периода до 2035 г.:
Таблица 20. Прогноза за населението на община Павел баня за периода до 2035 г.
Населени места
Общо
с. Александрово
с. Асен
с. Виден
с. Габарево
с. Горно Сахране

2014
13 713
1 620
444
85
1 420
1 418

2020
13 022
1 538
422
81
1 348
1 347

2025
12 571
1 485
407
78
1 302
1 300

2030
12 184
1 439
394
76
1 262
1 260

2035
11 883
1 404
385
74
1 231
1 229
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Населени места
с. Долно Сахране
с. Манолово
с. Осетеново
гр. Павел баня
с. Скобелево
с. Турия
с. Тъжа
с. Търничени

2014
760
733
1 229
2 621
730
345
1 419
889

2020

2025

722
696
1 167
2 489
693
328
1 347
844

2030

697
672
1 127
2 403
669
316
1 301
815

2035

675
651
1 092
2 329
649
307
1 261
790

659
635
1 065
2 271
633
299
1 230
770

Източник: Обяснителна записка – Общ устройствен план на община Павел баня

Видно от таблицата е, че за община Павел баня се очертава същата негативна
тенденция по отношение на броя на населението, както и при прогнозните стойности за
област Стара Загора. Населението в общината ще намалее с 691 д. (5%) до 2020 г. До 2035
г. населението ще намалее с 1 830 д. (13,3%).
На представена по-долу фигура е изобразена отрицателната тенденция на динамиката
на населението на община Павел баня до 2035 г.
Фигура 5. Прогнозна динамика на населението на община Павел баня
14 500
14 000

14 099

14 001

13 873
13 713

13 500
13 000

13 022
12 571

12 500

12184

12 000

11883

11 500
11 000
10 500
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2020 г.

2025 г.

2030 г.

2035 г.

Източник: Обяснителна записка на Общ устройствен план на община Павел баня
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VIII.2.2
Прогноза за нормата на натрупване
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. Образуваните битови отпадъци на човек от населението в България,
за населени места от 3 до 25 хил. жители е 295,5 кг/ж/г.
Развитието на нормата на натрупване (НН) във времето предполага, че тя ще се
развива при условията на „относително разделяне“, т. е. расте НН по-бавно от БВП. В случая
е предположено средно нарастване на НН с 0.5-0.6% на година, при което са получени
данните за бъдещите периоди. Това увеличение се обосновава от очаквания икономически
растеж, който е основен фактор за нарастването на крайното потребление на домакинствата
и съответно на количеството образувани битови отпадъци. В същото време, процентът не е
по-висок, тъй като се очаква, че мерките по предотвратяване образуването на отпадъци ще
бъдат възпиращ фактор.
За прогнозата е използван осреднен показател на нормата на натрупване през
последните години 237 кг/ж/г. Това се налага поради големите разлики в изчислената норма
на натрупване за годините и невъзможността да се определени постоянна тенденция на
нормата на натрупване.
Таблица 21. Прогноза за нормата на натрупване на отпадъци в община Павел баня
Година
Население
Норма на натрупване (основа 241 кг/ж/г.)

2017
13 164
229,66

2018
12 959
227,66

2019
12 745
225,38

2020
12 522
223,13

Източник: Собствени изследвания

Прогнозираната норма на натрупване е с тенденция на намаление към 2020 г. и е пониска от средната стойност на България за население от този тип населени места.
VIII.2.3

Прогноза за определяне на количествата образувани отпадъци

Количество битови отпадъци и морфологичен състав
След като е изчислена нормата на натрупване и е налична прогноза за населението,
която отговаря на съвременните тенденции в демографско отношение е прогнозирано и
количеството на генерираните битови отпадъци за периода до 2020 г.
Таблица 22. Прогноза за генерираните битови отпадъци в община Павел баня до 2020
г.
Година
Население (в ж.)
Генерирани отпадъци (в т.)

2017
13 164
3 027

2018
12 959
2 950

2019
12 745
2 873

2020
12 522
2 794

Източник: Собствени изследвания
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Прогнозираното количество на генерираните битови отпадъци за периода до 2020 г.
намалява в съответствие с прогнозата за намаление на населението и намаляващата норма
на натрупване, в следствие от предприетите мерки на общината за предотвратяване на
образуването на битовите отпадъци и допускането, че нормата на нарастване в общината ще
е по-малка от нарастването на БВП в страната.
Прогнозата за количествата на образувани отпадъци е изготвена съгласно
собствените изчисления, изготвени на база утвърдената Методика за определяне на
морфологичния състав на битовите отпадъците и посочената по-горе прогноза за
количеството образувани отпадъци при хипотеза, че морфологичният състав остава
постоянен, количествата от всеки вид отпадък се променят с промяната на нормата на
натрупване и броя на населението.
Таблица 23. Прогноза за количествата на образувани отпадъци съгласно
морфологичния им състав за община Павел баня
Генерирани отпадъци в т.
Хранителни
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни
Опасни (ИУЕОО + опасни отпадъци от бита)

3 191
740
271
176
322
118
29
29
692
64
195
64
472
19

3 103 3 027 2 950
720
702
684
264
257
251
171
166
162
313
306
298
115
112
109
28
27
27
28
27
27
673
657
640
62
61
59
189
185
180
62
61
59
459
448
437
19

18

18

2 873
666
244
158
290
106
26
26
623
57
175
57
425

2 794
648
237
154
282
103
25
25
606
56
170
56
414

17

17

Източник: Собствени изчисления

Прогнозата следва текущото състояние, като най-големи количества на отпадъците
се очаква да се генерират от храна, градински отпадъци, хартия, пластмаса и инертни.
Строителни отпадъци
Прогнозите за отпадъците от строителство и разрушаване (ОСР) за очакваните
генерирани отпадъци по области, в т.ч. за област Стара Загора, са изведени на основата на
експертните оценки в Националния стратегически план за управление на строителни
отпадъци 2011-2020 г., одобрен от Министерския съвет.
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Прогнозите показват, че за седемгодишния програмен период се очаква в края на
периода количеството на образуваните отпадъци от бита да се увеличи около четири пъти,
а общо от бита и индустрията – близо 3 пъти. Данните за област Стара Загора са представени
по-долу:
Фигура 6. Прогноза за образуваните количества на отпадъци от строителство и
разрушаване в област Стара Загора от бита и индустрията, в т.

50 445
43 175
36 309
29 846

2017

2018

2019

2020

Източник: Националния стратегически план за управление на строителни отпадъци 2011- 2020 г

Тенденцията на нарастващото количество на образуваните ОСР до 2020 г. в област
Стара Загора и в частност община Павел баня, високият дял на инертни отпадъци в
морфологичния състав на отпадъците в община Павел баня, показващ незаконосъобразното
смесване на битови със строителни отпадъци, както и новите нормативни изисквания от
2012 г. въведени с чл. 19, ал. 3, т.5 от ЗУО налагат предприемане на мерки по отношение на
по-ефективното управление на строителните отпадъци.

VIII.3 Друга информация
По-долу са представени списъци с нормативни актове, поднормативни актове и
стратегически документи, на които настоящата програма съответства.

108 | Страница

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 2018-2020 Г.

VIII.3.1
Нормативни документи – Европейско 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;
 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;
 Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември
2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и за отмяна на
Директива 91/157/ЕИО;
 Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно
оборудване;
 Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994
г. относно опаковките и отпадъците от опаковки;
 Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември
2000 г. относно излезлите от употреба моторни превозни средства;
 Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на
полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили;
 Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната
среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в
земеделието;
 Директива 78/176/ЕИО на Съвета от 20 февруари 1978 г. относно отпадъците от
производство на титанов диоксид.
VIII.3.2
Нормативни документи – Национално законодателство
 Закон за опазване на околната среда (ЗООС);
 Закон за управление на отпадъците (ЗУО);
 Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничното
движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане;
 Закон за местните данъци и такси;
 Закон за устройство на територията.
VIII.3.3
Подзаконови нормативни документи по прилагането на ЗУО
 Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ,
бр. 111 от 27.12.2013 г.)
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 Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от
06.12.2013 г. (Обн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.)
 Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г.
(Обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.)
 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.,
в сила от 13.11.2012 г.)
 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)
 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г.,
изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.)
 Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид
(обн. ДВ, бр. 49/04.06.2013 г.)
 Наредба № 2 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната
среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 66 от 2014 г. )
 Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на
инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр. 36)
 Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната
среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на
земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.)
 Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа
и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
(Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила
от 13.09.2013 г.)
 Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация
за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51)
 Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС №
11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95
от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г.)
 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г.,
обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.)
 Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)
 Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС №
352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)
 Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване,
съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за
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третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили
(приета с ПМС № 50 от 9.03.2006 г., обн., ДВ, бр. 24 от 21.03.2006 г.)
 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета
с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
 Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с
ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)
 Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция
или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при
трансграничен превоз на отпадъци (Приета с ПМС № 76 от 31.03.2011 г., обн. ДВ. бр.29 от
08.04.2011 г.)
VIII.3.4
Стратегически документи
 Национален план за управление на отпадъците (НПУО) 2014-2020 г.
 Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите
отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.
 Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителството
и разрушаване на територията на Р. България за периода 2011-2020 г.
 Национален план за управление на утайките от градските пречиствателни
станции за отпадъчни води в България 2013-2020 г.
 Общата програма на ЕС за действие за околната среда до 2020 г.
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