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Списък на използваните съкращения
БО

Битови отпадъци

ББрО

Битови биоразградими отпадъци

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

ДВ

Държавен весник

ДБ

Държавен бюджет

ЕГО

Едрогабаритни отпадъци

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЗМДТ

Закон за местните данъци и такси

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗУТ

Закон за устройството на територията

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИУЕЕО

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

ИУГ

Излезли от употреба гуми

ИУМПС

Излезли от употреба моторни превозни средства

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МС

Министерски съвет

НПУО

Национален план за управление на отпадъците

НСИ

Национален статистически институт

НСМОС

Национална система за мониторинг на околната среда

НУБА

Негодни за употреба батерии и акумолатори

OA

Общинска администрация

ОГП

Общ градоустройствен план

ООп

Организация по оползотворяване

ОПУО

Общинска програма за управление на отпадъците

ОУП

Общ устройствен план

ПСО

Претоварна станция за отпадъци

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води
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ПУДООС
РИОСВ

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната
среда
Регионална инспекция по околна среда и водите

РЗИ

Регионална здравна инспекция

ТБО

Твърди битови отпадъци

ТаБО

Такса битови отпадъци
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1.

Въведение

Настоящият програмен документ представлява програма за управление на
отпадъците на Община Златоград за периода 2016-2020 г. и е разработена в
съответствие с:
- Методическите указания за разработане на общински програми за управление
на отпадъците утвърдени със Заповед №АД-211/31.03.2015 г., разработени от
МОСВ.
- Закона за управление на отпадъците,
- и структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление
наотпадъците (НПУО).
Съгласно чл. 52 ал.2 от ЗУО общински програми за управление на отпадъците са
секторни програми и са неразделна част от общинската програма за опазване на
околната среда.
Програма е отворен документ, който може да бъде допълван при следните
обстоятелства:
•
промяна на нормативната уредба,
•
по препоръка на компетентните органи,
•
при конкретизация на инвестиционните проекти.
Програмата е изготвена от колектив от експерти на Енергийна агенция-Пловдив и
със съдействието на Община Златоград.
Програмата има за цел отразяване на актуалното състояние и планиране на
дейностите с отпадъците на територията на Община Златоград, в съответствие с
нормативните изисквания. Управлението на отпадъците се осъществява с цел да
се предотврати, намали и ограничи вредното им въздействие върху човешкото
здраве и околната среда. Формулираните цели са съобразени с елементите на
Националната програма за управление на отпадъците и Програмата за прилагане
на Директива 99/31/ЕС за депониране на отпадъците.
Европейската комисия прие Пътната карта за ефективно използване на ресурсите
в Европа през септември 2011 г. в изпълнение на една от водещите инициативи
от Стратегията „Европа 2020”. Пътната карта е в основата на политиката на ЕС и
на страните-членки на ЕС за устойчиво развитие. Фокусът е върху икономика,
която да произвежда повече с по-малко суровини, като така се постига по-висока
стойност с по-малко материали, а въздействието върху околната среда се свежда
до минимум. С помощта на пътната карта се набелязват целите по този път и се
посочват дейностите, необходими за постигането на устойчив растеж, основан на
ефективността на ресурсите.
Основна цел по отношение на отпадъците, съгласно раздела "Превръщане на
отпадъците в ресурси", е: „До 2020 г. отпадъците да се управляват като ресурс.
Генерираното количество отпадъци на глава от населението да е в състояние на
абсолютен спад и да се рециклират повече материали и суровини от
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Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община
Златоград за периода 2016-2020 г.

изключително значение. Оползотворяването на енергия ще е ограничено само до
нерециклируеми материали, депонирането практически ще е премахнато”.
Общата програма на ЕС за действие за околната среда до 2020 година
„Благоденствие в рамките на нашата планета“, беше одобрена през ноември 2013
г. Един от основните тематични приоритети в тази седма по ред Програма на
Общността за действия за околната среда е „Превръщане на Съюза в ресурсно
ефективна, екологична и конкурентоспособна нисковъглеродна икономика”.
Подчертава се, че съществува и значителен потенциал за подобряване на
предотвратяването и управлението на отпадъците в Съюза, за да се използват
по-добре ресурсите, да се разкрият нови пазари, да се създадат нови работни
места и да се намали зависимостта от вноса на суровини, като същевременно се
понижат въздействията върху околната среда.
Формулираните цели и приоритети за всички сфери от управлението на
отпадъците следва да осигури прилагането на интегрирана и ефективна система
за управление на отпадъци на всички нива.
Анализът на съществуващото състояние по управление на отпадъците и
идентифицирането на проблемите, са база за определяне на целите в
Програмата и свързаните с тях мерки в Плана за действие. В него за всяка от
посочените мерки са определени отговорните институции и необходимите
финансови средства за обезпечаване на прилагане на програмата за периода
2016 –2020 година.
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1.1 Обхват на програмата
Програма обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на
общините, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и
подзаконовите нормативни актове към него, а именно дейностите свързани със
събиране, транспортиране, третиране, оползотворяване и контролиране на
битовите отпадъци и всички останали специфични отпадъчни потоци в Община
Златоград.
Част от програмата са стратегическите предложения за бъдещето управление на
отпадъците в общината и начините за тяхното финансиране, както и способите за
наблюдение и оценка на изпълнението им. Прозрачността е гарантирана от
предложенията за информираност и повишаване на екологичната култура на
местните жители.

1.2 Законодателна рамка и принципи на управление
отпадъците. Изсквания на националното законодателство

на

Законът за опазване на околната среда (ЗООС), Законът за управление на
отпадъците (ЗУО) и Законът за ратификация на Базелската конвенция за контрол
на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане,
заедно със съответните подзаконови нормативни актове са основните закони в
областта на управление на отпадъците в България. Съществуват и други закони и
подзаконови нормативни актове, които оказват влияние върху развитието на
сектор „Управление на отпадъците”, като по- важните от тях са споменати в този
раздел от Програмата.
•
Закон за опазване на околната среда
Общите изисквания към опазването на всички компоненти на околната среда
(въздух, води, почви, земни недра, биоразнообразие) и управлението на
факторите, които оказват вредно въздействие върху нея (отпадъци, шум, химични
вещества и антропогенна дейност) са въведени в ЗООС. ЗООС очертава
принципите за защита на компонентите на околната среда – като например
“устойчиво развитие”, “предимство на предотвратяване пред обезвреждане”,
“замърсителят плаща” и интегрирането на политиката на опазване на околната
среда в секторните и регионалните политики. Освен рамкови разпоредби относно
принципите, които трябва да се спазват за опазване на околната среда (и в
частност на управлението на отпадъците) и общите задължения на лицата и
компетентните органи, в закона са регламентирани и процедурите по извършване
на екологична оценка, оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и
издаване на комплексни разрешителни или лицензи.
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•
Закон за управление на отпадъците
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 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. С този закон се въвежда и принципа за „разширена отговорност на
производителите” чрез изискване към производителите и вносителите на
продукти, които в процеса на тяхното производство или след крайната им
употреба образуват опасни или масово разпространени отпадъци, да заплащат
продуктови екотакси. За детайлизиране разпоредбите на закона впоследствие са
утвърдени редици подзаконови нормативни актове.
Законът за управление на отпадъците, приет през септември 2003 г., доразвива
философията на закона от 1997 г. и транспонира напълно РДО 75/442/ЕЕС и
заедно с наредбите към закона се въвеждат изискванията на всички европейски
директиви в сектор “Управление на отпадъците”. Към момента на приемане на
България като страна член на ЕС през 2007г., законодателството в сектора е
хармонизирано с европейското право. С допълненията в закона през 2010 г. се
въвеждат икономически стимули за предприемане на реални действия от
местните власти за намаляване на депонираните отпадъци, както и за
преминаване към регионален принцип на управление на битовите отпадъци.
ЗУО, в сила от юли 2012 г. въвежда изискванията на РДО 2008/98/ЕО,
включително принципите „замърсителят плаща”, „разширена отговорност на
производителя” и йерархията на управление на отпадъците. Той въвежда за
първи път конкретно адресирани оперативни цели за рециклиране на битови и
строителни отпадъци, изисквания към съоръженията и инсталациите за отпадъци,
въвежда икономически и регулаторни механизми и инструменти за прилагане на
законодателството; правила за управление на масово разпространените
отпадъци; урежда подхода за „край на отпадъка” и „странични продукти”, определя
детайлно контролните функции на институциите и конкретните глоби и санкции за
неспазване на закона.
Ключови разпоредби, произтичащи от ЗУО, са:
- Количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на
отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и
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стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, които да
достигнат общините, в следните срокове и количества:
1. до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло
2. до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло
3. до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло.
- Въвежда изисквания най-късно до края на 2020 г. общините да ограничат
количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото
количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995 г.
- Въвежда поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго
оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, за
което отговорност имат възложителите на строителни дейности, както публични
органи, така и бизнес:
1. до 1 януари 2016 г. - най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците;
2. до 1 януари 2018 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците;
3. до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците.
- Кметовете на общини да организират системи за разделно събиране на
битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и да осигурят
условия за разделно събиране на отпадъци от опаковки за всички населени места
с население, по-голямо от 5000 жители и за курортните населени места.
- Кметовете на общини да осигурят 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 и при необходимост в други населени места
- Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и
административни сгради в населените места с над 5000 жители и в курортните
населени места са задължени от началото на 2013 г. да събират разделно
отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали в съответствие с
наредбите на общините по чл.22 от ЗУО.
- Въвежда детайлни правила и изисквания за сдружаване на общините в
регионални сдружения за решаване управлението на битовите отпадъци на
регионално ниво чрез регионални съоръжения и организация.
- Въвежда икономически инструменти за покриване на бъдещи разходи за
закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото и за
стимулиране на превенцията и оползотворяването на отпадъци преди
депонирането.
- Определя националните компетентни органи по Регламент (ЕО) № 1013/2006,
изискванията за финансови гаранции при трансграничен превоз, както и
възможните случаи на ограничения. Забраняват се превозите на отпадъци за
Република България, предназначени за изгаряне или съвместно изгаряне с
оползотворяване на енергията за всяка инсталация, в количества за съответната
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календарна година, надвишаващи сумарно половината от годишния капацитет на
инсталацията. В случаите, когато в Националния план за управление на
отпадъците са заложени специфични мерки за управление на даден отпадък или
поток от отпадъци, Министерският съвет може да ограничи вноса на тези
отпадъци.
•
Подзаконови нормативни актове по прилагане на ЗУО
Действащите подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията
на ЗУО, могат да се обособят в четири групи:
1. Подзаконови нормативни актове, определящи изисквания към съоръжения и
инсталации:
- към площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци
- за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за
третиране на отпадъци
- за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и за съвместно
изгаряне на отпадъци
- за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци
- към инсталации, произвеждащи титанов диоксид.
2. Подзаконови нормативни актове, регулиращи управлението на специфични
отпадъчни потоци:
- за утайки от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието
- за строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали
- две отделни наредби за третиране и за разделно събиране на биоотпадъците
- наредба за изискванията към дейностите по събиране и третиране на
отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
- ПХБ
- за опаковки и отпадъци от опаковки
- ИУЕЕО
- ИУМПС
- за отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори
- за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
- за автомобилни гуми
3. Подзаконови нормативни актове, съдържащи регулации по управлението на
отпадъци чрез икономически инструменти:
- за отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по
закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци и
за отчисленията за депониране на битови и строителни отпадъци
- за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се
образуват масово разпространени отпадъци (ИУМПС, ИУЕЕО, гуми, опаковки,
масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, полимерни торбички)
15

Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община
Златоград за периода 2016-2020 г.

- за финансова гаранция или еквивалентна застраховка при трансграничен превоз
на отпадъци.
4. Подзаконови нормативни актове с хоризонтални разпоредби спрямо всички
видове отпадъци, инсталации и съоръжения за отпадъци в обхвата на ЗУО:
- за класификацията на отпадъците
- за предоставяне на информация и реда за водене на публични регистри относно
отпадъците.
•
Съответствие с европейското право в сектор отпадъци
Към момента на приемане на НПУО националното законодателство е в
съответствие с европейското екологично право в сектор „Управление на
отпадъците” . Констатираните от ЕК пропуски в националното законодателство нетранспониране в срок на Директива 2010/75/ЕС относно индустриалните емисии
(част „Отпадъци”) и на Директива 2011/97/ЕС за изменение на Директива
1999/31/ЕС по отношение на специфичните критерии за съхранение на метален
живак, считан за отпадък - са отстранени и съответните наредби са приети.
•
Подзаконови нормативни документи по прилагане на ЗУО
- 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 8.01.2013 г.,
в сила от 8.01.2013 г., попр., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм. и доп., бр. 51 от 11.06.2013
г., в сила от 11.06.2013 г., бр. 66 от 28.08.2015 г.)
- Нaредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и
третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
(обн., ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г.)
- 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.)
- Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от
06.12.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.)
- Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г.
(Oбн. 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. (Oбн., ДВ, бр. 89 от
13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)
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- 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 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от
08.08.2014 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 от 2013 г.)
- Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (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 (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.)
- Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични
регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.)
- 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., изм., бр. 60 от 22.07.2014 г., в
сила от 22.07.2014 г., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 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 отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС №
352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)
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- Наредба № 3 от 05.08.2014 г. за изискванията за реда и начина за
инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили,
маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на
отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (обн., ДВ, бр. 70 от 22.08.2014 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 определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени
отпадъци (приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г.,
изм. и доп., бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм., бр. 45 от 16.06.2009
г., бр. 69 от 3.09.2010 г., изм., бр. 85 от 29.10.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и
доп., бр. 29 от 8.04.2011 г., бр. 47 от 22.06.2012 г., в сила от 22.06.2012 г., изм., бр.
75 от 2.10.2012 г., в сила от 1.10.2012 г.; изм. с Решение № 9028 от 22.06.2012 г.
на ВАС на РБ - бр. 87 от 9.11.2012 г., изм., бр. 76 от 30.08.2013 г., в сила от
30.08.2013 г., бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 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 № 195 от 10.07.2014 г.,
обн., ДВ, бр. 59 от 18.07.2014 г.)
•
Закон за местните данъци и такси
Механизмът за финансиране на изпълнението на задълженията на общините по
управлението на битовите отпадъци, възложени със Закона за управление на
отпадъците е регламентиран със Закона за местните данъци и такси. Въведена е
“такса битови отпадъци”, която се заплаща за услугите по събирането,
извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите
отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места.
Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на
Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност (чл. 66 от
ЗМДТ):
Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци: контейнери,
кофи и други;
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Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
Почистване на улиците, площадите, алеите, парковите и другите територии
от населените места, предназначени за обществено ползване;
Проектиране, строителство, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на битови и строителни отпадъци.
•
Закон за устройство на територията (ЗУО)
Законът урежда обществените отношения, свързани с устройството на
територията, изискванията към инвестиционното проектиране и строителството в
страната, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели.
Съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци са определени като
елементи на техническата инфраструктура. Това създава допълнителни
административни бариери и забавяния на планирането и изграждането им, тъй
като се изисква изработването на специален ПУП, дори ако теренът е определен
с ОУП или ПУП за промишлени цели, т.е. неясен остава въпросът защо на терени,
определени с устройствен план като промишлени, на които могат да се изграждат
енергийни, химически, металургични и други подобни обекти, могат да стартират
проекти за отпадъци, например компостираща или сепарираща инсталация, но
след провеждане на процедура за нов ПУП. От гледна точка на характеристиките,
значимостта, сложността и рисковете при експлоатация, тези инсталации са
определени като втора категория строеж от общо осем категории, като първа
категория са най-сложните и рискови, а осма категория – с незначителен риск и
сложност.
Законът съдържа разпоредби във връзка с произтичащите от ЗУО изисквания
относно строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради:
- оценката за съответствието на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите обхваща проверката на тези проекти за съответствие с
редица изисквания, включително и с изискванията за селективно разделяне на
отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите
по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване,
включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за
оползотворяване и рециклиране;
- премахването на строежи се извършва след одобряване на план за управление
на строителни отпадъци, изискван от ЗУО;
- в разрешението за строеж се вписват мерките за селективно разделяне на
отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите
по разрушаване и осигуряване на последващото им оползотворяване,
включително рециклиране;
19

Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община
Златоград за периода 2016-2020 г.

- на фаза одобрение на строеж за въвеждане в експлоатация не се допуска
въвеждане в експлоатация, когато: 1) липсва определен размер на отчисленията
за единица депониран отпадък за последващо закриване и експлоатация по чл.60
от ЗУО; 2) не е издадено разрешение или регистрационен документ за дейности с
отпадъци, когато такива се изискват по реда на ЗУО.
С приемането на Закона за устройство на територията през 2001 г. се въвежда
разпоредба общините да осигуряват терените и изграждането на съоръженията и
инсталациите за третиране на битовите и строителните отпадъци. Този текст
поставя значителни ангажименти на общините в сравнение с компетенциите им,
произтичащи от ЗУО от 2012 г., които по отношение на строителните отпадъци и
от разрушаване на сгради на територията на общината се свеждат до
организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на
строителни отпадъци единствено от ремонтна дейност, образувани от
домакинствата на територията на съответната община, както и общите
изисквания, валидни за всички възложители на инвестиционни проекти.
Посоченото несъответствие следва да се отстрани, тъй като общините не следва
да имат задължението за осигуряване на терени, съоръжения и инсталации за
производствени отпадъци (в случая строителни отпадъци), отговорност за които
по ЗУО има строителният бизнес, генериращ тези отпадъци. Този текст би
представлявал и пречка пред инвеститорите в съоръжения за рециклиране на
строителни отпадъци, тъй като текстът на закона не им позволява да си осигурят
терен за инвестицията.
Спорен и неясен е и текстът от Закона за устройство на територията, съгласно
който не се допуска въвеждане в експлоатация на строеж, когато не е издадено
разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци.
•
Рамкови национални документи, свързани с управлението на
отпадъците
Планирането в областта на управление на отпадъците стартира през 1998 г. с
разработването и приемането на първата Национална програма за управление на
дейностите по отпадъците за периода 1998-2002 г. През 2002-2003 г. са
разработени национални програми за специфичните отпадъчни потоци,
регулирани от няколко европейски директиви, в т.ч. за излезли от употреба
моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отпадъци от опаковки, в
резултат на изпълнението на които бяха изградени солидни основи за управление
на специфичните потоци отпадъци.
Следващите национални програми за управление на дейностите по отпадъците са
Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода
2003-2007 г., с актуализация и продължение за 2008 г. и третата Национална
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програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г.,
която постави 10 стратегически цели, в т.ч. относно предотвратяване и
намаляване на образуването на отпадъците, увеличаване на количествата
рециклирани и оползотворени отпадъци, екологосъобразно обезвреждане на
отпадъците и др.
По-голямата част от мерките за постигане на стратегическите цели са изпълнени,
включително от мерките за подобряване на административния капацитет,
въвеждането на икономически инструменти за стимулиране на рециклирането и
предотвратяването на образуването на отпадъци. Значителен напредък има по
отношение на подготовката и изпълнението на интегрираните регионални системи
за управление на битовите отпадъци. Изоставане се констатира най-вече по
отношение на сроковете за въвеждане в експлоатация на регионалните депа и
съоръжения за битови отпадъци, но следва да се отбележат нереалистичните
срокове за начало на експлоатация на тези съоръжения, посочени в програмата –
юли 2009 г., като се има предвид, че в началото на 2009 г. голяма част от
проектите са на идейна фаза, не са осигурени площадки и е нереалистично
тяхното построяване за няколко месеца.
В обхвата на националната система от програмни документи в анализираната
област са още два национални плана, поставящи цели и определящи мерки за
решаване на две специфични области от управлението на отпадъците.
Националният стратегически план за поетапно намаляване на
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г. е
първият план за страната, в който систематично се осъществява задълбочен
анализ на проблемите за околната среда в резултат на депонирането на
биоразградимите отпадъци, дефинира проблемите и идентифицира необходими
мерки (административни, нормативни, финансови и др.) за преодоляване на
проблемите и за изпълнение на целите за поетапно намаляване депонирането на
тези отпадъци и увеличаване на тяхното рециклиране и оползотворяване. Очаква
се в резултат на изпълнението на плана до 2020 г. да бъде предотвратено
депонирането на над 5 млн.т. биоразградими отпадъци. Допълнителен ефект се
постига от заместването на фосфатни торове в земеделието с компост. Мерките
от плана са заложени и като ключови за постигане на целите на Третия
национален план за действие по изменение на климата 2013 -2020 г. за
намаляване на емисиите на парникови газове от сектор „отпадъци”.
Съществуващи и действащи до момента инсталациите за оползотворяване на
биоразградимите отпадъци в България:
- Инсталацията за биологично третиране на площадка „Хан Богров” е единствено
по рода си в България и след въвеждането й в експлоатация в края на 2013 г.,
Столична Община разполага с капацитет да оползотворява био-отпадъците на
града по един модерен и екологосъобразен начин. На площадката са изградени
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инсталация за третиране на био отпадъци и инсталация за третиране на зелени
отпадъци.
Разделно събраните био-отпадъци (или биомаса) от търговските обекти и
домакинствата на територията на Столична община се подлагат на
предварителна обработка в две отделни функционални зони спорад спецификата
на постъпващите отпадъци, където се отстраняват примесите от опаковки, метали
и др. Органичният материал се обработва до получаването на суспензия, която се
отвежда до зоната за анаеробно разграждане. Процесът на ферментация се
осъществява в био-реактор при 37°С, вследствие на което се получава био-газ и
частично стабилизиран ферментационен продукт. Най-голямата инсталация е
въведена в експлоатация в София през 2014 г. Все още обаче информационните
кампании за населението и другите заинтересовани страни са с много ограничен
обхват.
Постъпващите в инсталацията „зелени“ отпадъци от паркове и градини на
територията на Столична община се складират на открита площадка. Материалът
преминава предварителна обработка, включваща отстраняването на нежелани
примеси и шредиране (смилане), за да се получи подходящата за процеса
хомогенизирана структура. Подготвеният материал се зарежда в компостни клетки
(тунели – 4 бр.), където в продължение на две седмици протича първата фаза на
интензивно компостиране. Процесът е оптимизиран, чрез коригиране и
хармонизиране на параметрите температура, влажност и вентилация.
Технологичният процес е напълно автоматизиран, икономически ефективен с
висока производителност. След приключване на интензивното компостиране,
материалът се прехвърля в зоната за зреене на компоста, където разположен в
компостни редове, се размесва и оросява веднъж седмично с компостообръщач
(windrow turner), като по този начин се постига необходимата аерация и
оптиманлна влжност. Този процес е с продължителност от 6 до 8 седмици. По
време на зреенето на компостния материал не се отделят емисии. След
приключване на втората фаза на компостиране, узрелият компост се подлага на
фино пресяване през барабанно сито, където фината фракция е готовият продукт,
а по едрата фракция се връща обратно като структурен материал.
Компостирането се базира на био-химични процеси, извършвани от
микроорганизми, превръщайки органичните вещества в хумус. Качественият
компост е изключителна алтернатива за възстановяването на плодородния
почвен слой.
- Инсталция за стабилизиране на биоразградими отпадъци сепарирани от общия
битов отпадък след механично биологично третиране в Завода за отпадъци в
Шишманци, край Пловдив.
- Компостираща инсталация с капацитет 10 000 тона годишно на регионалното
депо в Габрово.
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- Компостираща инсталация с капацитет 22 000 тона годишно на регионалното
депо в Добрич.
- Компостираща инсталация с капацитет 10 000 тона годишно на регионалното
депо в Бургас.
- Компостираща инсталация с капацитет 2 000 тона годишно на регионалното
депо в Хасково.
Национален стратегически план за управление на отпадъците от
строителството и разрушаване на територията на Р.България за
периода 2011-2020 г. е също първи за страната план в разглежданата област. В
резултат на детайлни анализи на съществуващата ситуация, планът определя за
първи път мерки (административни, нормативни, финансови и др.) за увеличаване
на рециклирането и оползотворяване на този поток отпадъци, които в страната
основно се депонират. Главната стратегическа цел на плана е до 2020 г. да се
намали вредното въздействие на строителните отпадъци върху околната среда
чрез достигане на поне 70% ниво на рециклиране на строителните отпадъци. В
изпълнение на мерките от плана са приети разпоредби в ЗУО от 2012 г. и е
разработена и приета Наредба за управление на строителните отпадъци и за
влагане на строителни рециклирани строителни материали. В процес на
подготовка и изпълнение са и инсталации за рециклиране на строителни
материали като част от интегрираните регионални общински системи за
управление на отпадъците.
Действащият от декември 2014 г. Национален план за управление на
отпадъците 2014-2020 г. е четвъртият програмен документ на национално ниво
за управление на дейностите по отпадъците в Р.България. Основна цел на плана
е да прекъсне връзката между икономическия растеж и отпадъците, като подобри
йерархията на управлението на отпадъците чрез разработване за първи път на
подпрограма и мерки за предотвратяване на образуването на отпадъците,
постави конкретни количествени цели за подготовка за повторна употреба,
рециклиране и друго оползотворяване на конкретни потоци отпадъци.
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2.

Общи характеристики на общината

2.1 Основни
граници

географски

характеристики,

местоположение

и

Община Златоград е разположена в южна България, на границата между
ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Намира се на около 300 км от
столицата - София, на около 70 км от международно-известния курортен комплекс
Пампорово и на 55 км югоизточно от областния център град Смолян. Златоград е
най-южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката
граница и на 75 км от Бяло море. На изток Община Златоград граничи с общините
Кирково и Джебел, на север с община Неделино, а на запад с общините Мадан и
Рудозем. Южната й землищна граница съвпада с границата на Република
България с Република Гърция. Територията на общината обхваща площ от 173,4
км2, която е 5,41% от тази на Смолянска област и 0,2% от тази на страната.
Надморската височина варира от 385 до 1118 м. Град Златоград е най-ниското
разположено място в общината - 420 - 550 м. Релефът е планински, като на места
рязко се променя - редуват се стръмни склонове и дълбоки долини. През
територията на Община Златоград преминава р. Върбица с обща дължина 98,1 км
и с водосборна площ 1202,8 кв. км. Тя води началото си от вливането на реките
Малка река и Голяма река в центъра на гр. Златоград. Географски координати на
общината: 41° 23' северна ширина, 25° 6' източна дължина и предполагаема
приблизителна надморска височина от 522 метра.
Достъпът до Златоград може да се осъществи единствено с автомобилен
транспорт (има възможности за избор на маршрут). Единият маршрут е от
Асеновград през Бачковския манастир, Нареченски бани, Чепеларе, Смолян и
Мадан (около 130 км от Асеновград). До Златоград може да се стигне и от посока
гр. Кърджали (55 км) през с. Бенковски. Общината е отдалечена от основните
летища в страната (София, Пловдив, Варна, Бургас) и от най-развитите
дестинации за престой на чужденци (Черноморското крайбрежие, София,
Боровец, Банско).
На 15.01.2010 г. е отворен за преминаване четвъртият гранично-контролно
пропусквателен пункт между Република България и Република Гърция „Свети
Констанин”. Пунктът и пътят до него е изграден от Община Златоград с целеви
средства от републиканския бюджет. Пунктът е изключително натоварен,
трафикът е интензивен, включително и от много чуждестранни граждани.
Структурата на транспортният поток е еднообразна, поради стеснените габарити
на пътните участъци и въведените ограничения за безопасност на движението,
особено на гръцка територия. Преобладаващ тип преминаващи МПС-та са леките
и лекотоварни автомобили до 1,5 тона, както и автобуси за обществен превоз на
пътници до 11 места.
24

Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община
Златоград за периода 2016-2020 г.

Позиция на Смолянска област в националната пространствена схема

Снимка: https://bg.wikipedia.org/

Административно-териториално деление в Смолянска област

Снимка: https://bg.wikipedia.org/

Фигура 1: Географско положение на Община Златоград
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Релефът в Община Златоград е с ясно изразен масивен нископланински и
среднопланински характер и с хълмист облик, разчленен е от широки долини, в
които се редуват проломни стеснения. Теренът е силно пресечен, което се
обуславя от добре развитата и гъста хидрографска мрежа. Билата на планинските
масиви са по-слабо разкъсани и имат заравнен облик. Преобладаващите
геоморфолжки форми са дълбоки долове със стръмни скалисти брегове и
многобройни притоци. Отпечатъци върху формирането на релефа са дали вида,
напукаността, хидротермалните изменения, изветряването и многобройните
тектонски-разломни нарушения на метаморфните скали. Главният фактор е бил
интензивното издигане на скалния масив. Вследствие на външните
релефообразуващи сили са се образували причудливи скални форми близо до
територията на Община Златоград ( с. Бенковски ).
На територията на общината не е регистрирана значима сеизмична активност.

2.2 Административно
общината

-

териториална

характеристика

на

Настоящата структура на селищната мрежа в Община Златоград е формирана в
продължение на дълъг исторически период. Населените места в общината са
претърпявали сериозни промени през годините, за да се достигне до сегашната
структура на административно-териториално деление. Според актуалното
състояние на населените места, според Единия класификатор на населените
места, Община Златоград се състои от следните населени места:
Таблица I: Единен класификатор на населените места в Община
Златоград
№

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

31111
196
21871
27588
40806
49575
59344
69105
69759
76011
78241

Наименование на населеното място в Община
Златоград-SML11
гр. Златоград, Община Златоград, Област Смолян
с. Аламовци, Община Златоград, Област Смолян
с. Долен, Община Златоград, Област Смолян
с. Ерма река, Община Златоград, Област Смолян
с. Кушла, Община Златоград, Област Смолян
с. Мързян, Община Златоград, Област Смолян
с. Пресока, Община Златоград, Област Смолян
с. Старцево, Община Златоград, Област Смолян
с. Страшимир, Община Златоград, Област Смолян
с. Фабрика, Община Златоград, Област Смолян
с. Цацаровци, Община Златоград, Област Смолян

Източник: Официални статистически данни от НСИ
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Населените места в Община Златоград, съгласно Единния класификатор на
населените места в Република България, са 11 броя, в т.ч.
т ч един град – центъра на
общината – Златоград, 4 кметства и 6 населени места.
места Селата са големи (с
население от 2000 до 5000 души) – Старцево; средни (сс население от 1000 до
2000 души) – Долен
Долен; малки (с население от 200 до 1000 души
ши) – 2 броя (Ерма
река и Аламовци
Аламовци) и много малки (с население под 200 души
души) – 6 броя
(Страшимир, Цацаровци, Кушла
Кушла, Пресока, Фабрика и Мързян), от които в 1 село
нямат население (Мързян
Мързян).
Според данни на ГРАО към 31.12.2015 г. (Фиг. 2 и таблица II) в града живеят
59,83% от населението в общината
общината, в малките села - 2,33 % от населението на
общината, а в средните и големите села – 37,83 % от жителите.

Фигура 2: Относителен дял на населението по населени места в Община
Златоград към 31.12.2015 г., %
Източник: Официални статистически данни НСИ

Значителна е ролята на гр.
гр Златоград като традиционен обединяващ център с
изградена инфраструктура за обслужване на населението от общината.
общината По този
начин се осигурява нормалното функциониране на населените места от общината
и съчетаване на интересите на населението им.
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По данни от последното преброяване на населението на Република България от
2011г., населението на Община Златоград е 12 321 души (2011г.), или 10,12% от
населението на област Смолян.
По този показател общината попада в категорията на малките общини (с
население до 30 хил. д.) Общата площ на територията на Община Златоград е
173,38 км2, което представлява 5 4 % от тази на Смолянска област и 0,2 % от тази
на страната. Средната гъстота на населението в общината е 70 08 души/кв.км.при
средна гъстота на населенето в България 66,20 души/кв.км.
Таблица II: Брой населини места и брой жители на Община Златоград за
2015 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Община Златоград – населено място
гр.Златоград
с. Аламовци
с. Долен
с. Ерма река
с. Кушла
с. Пресока
с.Старцево
с. Страшимир
с. Цацаровци
с. Фабрика

Брой жители
7122
271
1184
859
63
53
2189
88
58
16

Източник: Официални статистически данни НСИ

Общата тенденция е към намаляване на населението по редица причини:
миграция, ниска раждаемост и висока смъртност, което обуславя отрицателен
естествен прираст.
Урбанизираната територия е 4655 дка, а горската 128819 дка. Съседни общини са:
на запад и северозапад – Рудозем и Мадан, на север – Неделино, на североизток
и изток – Джебел и Кирково. На юг общината е гранична с Гърция.
Таблица III: Население на Община Златоград за периода 2010 - 2015 г.

Община Златоград

2010
12112

Брой жители за съответната година
2011
2012
2013
2014
12207
12030
11759
11471

2015
11249

Източник: Официални статистически данни от НСИ
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Както е видно от данните на статистиката (Табл. 3) населението на общината
непрекъснато намалява. Тази тенденция е изключително тревожна, тъй като
трайно се обезлюдяват населени места, до намаляване на потенциала на
работна сила и оказва негативни въздействия върху социалния сектор и
икономиката на общината. Това създава проблем и във възможностите за
пълноценното усвояване на потенциалите на територията, за нормалното
функциониране на обекти за първично обслужване на населението и др.

2.3 Икономическо развитие на общината. Стопански дейности
Отраслова структура на общинската икономика
Важна отличителна черта на Община Златоград е засилената роля на малкия и
средния бизнес. Характеристиката на общинската икономика, показват, че наред с
мястото, което имат големите търговски дружества, определящи икономическата
структура и производствената специализация, не по-малка е и значимостта на
малкия и средния бизнес.
На територията на Община Златоград се наблюдава картина, характерна и за
цялата страна – висок брой на много малките (т.нар. “микропредприятия”) с брой
на заетите до 9 души. Тази особеност в създаването на малки търговски
дружества (с персонал от 10 до 50 д.) в първите години на прехода и днес е
отличителна черта на икономическите структури в сферата на производството и
обслужващия сектор. Класификацията на търговските дружества по брой на
заетите лица (по действащата в България законова уредба) на микро, малки,
средни и т.н. дава възможност да се оцени ролята на т.нар. малък и среден
бизнес за икономическото развитие на отделните териториални единици.
Големият брой на икономическите единици, регистрирани като “микро-“ и “малки”
са 431 (над 98,0% от всички единици), но контрастира с участието им (като
относителен дял) в приходите от дейността в общината, в броя на заетите лица и
произведена продукция. През последните 5 години се наблюдава тенденция на
леко нарастване на броя на микро- и малките предприятия в общината, която е
съпроводена с по-ясно изразена тенденция на увеличаване на приходите от
дейността.
При определяне на икономическия облик на Община Златоград решаваща е
ролята на средните и големите предприятия. Действащите на територията на
общината големи предприятия са наследници на големите промишлени фирми,
които са били определящи за промишления облик на гр. Златоград и на общината
през 70-те и 80-те години на ХХ век Днес това са търговски дружества с
променена икономическа характеристика и със силно намален персонал, но стоят
добре в пазарната среда, в която функционират.
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Основните отрасли, представени в общината са промишленост, търговия,
туризъм, услуги, строителство, транспорт.

2.3.1 Промишленост
На територията на Община Златоград сектор „Промишленост” е с дългогодишни
традиции, базирани първоначално на силно развитото занаятчийско
производство. Златоград се формира като процъфтяващ занаятчийски център в
началото на ХХ век. Наред с промишлените производства, основани на
традиционното занаятчийско производство, се появяват и промишлени
производства със стратегически характер в национален мащаб. Десетилетия
наред Община Златоград е с развита и работеща промишленост със завоювани
позиции в отраслите:
•
Минно-добивна промишленост,
•
Текстилна промишленост,
•
Шивашка промишленост,
•
Машиностроене и металообработка,
•
Дърводобивна и дървопреработваща промишленост,
•
Мебелна промишленост,
•
Хранително-вкусова промишленост.
Като резултат от световната финансова криза през последните няколко години
структурата на икономиката на Община Златоград се променя. Свита е дейността
на структуроопределящи предприятия, варират показателите стойност на
произведената продукция и приходи от продажби.
Най-големите промишлени предприятия, които са
гръбнак на общинската
икономика са
„ГОРУБСО-Златоград” АД и „Белотекс-95” АД. „ГОРУБСОЗлатоград” АД е представител в отрасъл минно-добивна промишленост. Второто
голямо предприятие, попадащо в групата на големи работодатели е „Белотекс-95”
АД, което е с предмет на дейност в текстилната и шивашката промишленост.
Важно за отбелязване е, че това предприятия преминава през 2011 година от
групата на средните предприятия към големите и този факт дава значително
отражение на динамиката на анализираните показатели.
Промишлеността е със съществен принос в общинската икономика. Секторът
формира 56 % от заетостта през 2012 година, 66% от произведената продукция и
40 % от приходите от дейността.
Относителният й дял, по анализираните показатели в Общинския план за
развитие /2014 – 2020/, я прави най-значимия отрасъл в общинската икономика,
със следните изводи:
•
Промишленият профил на общината е с многоотраслова структура и включва
широка гама от производства. Някои от тях са с дългогодишна традиция, други са
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наследници на занаятчийското производство, а трети са възникнали поради
наличието на местни суровини.
•
В индустриалния сектор попадат всички големи предприятия в общината.
•
Секторът осигурява 56 % от заетостта в обществения и частен сектор в
общината. Броят на заетите в сектора намалява средногодишно с 3,45%, като
следва цялостната тенденция в общината. Промишлеността е най-значимия
сектор в общинската икономика.
•
За анализирания период /2008-2012/ стойността на произведената продукция
е удвоена, средногодишно се покачва с 25,4%, с което изпреварва темпа на
растеж като цяло.
•
Представителите в този сектор реализират средногодишно покачване на
приходите от дейността с 23,3 %. Растежът на показателят е с по-бърз темп в
сравнение с прираста на приходите от дейността на всички стопански субекти.
•
Най-съществен принос за произведената продукция от индустриалните
предприятия в преработващата промишленост има отрасъл „Производство на
текстил и облекло”, който произвежда близо 84 % от стойността на предприятията
в сектора.
•
В отрасъл добивна промишленост е най-големия работодател в общината„ГОРУБСО-Златоград” АД и едно от двете големи предприятия в общината.
Второто предприятие, попадащо в групата на големите предприятия е
„БЕЛОТЕКС-95” АД, осъществяващо дейност с отрасъл „Производство на текстил
и облекло”
•
Недостатъчен е броят на отраслите и производствата, които покриват
изискванията за европейски сертификат за качество на произвежданата
продукция.
•
Въпреки кризата, нарастват инвестициите в ДМА, които са в размер на 2,612
хил.лв през 2008 г. и достигат 9,611 хил.лв през 2013 г., което представлява около
80 % от разходите за придобиване на ДМА в общината. Налице са рискове пред
промишлените
предприятия,
вследствие
намаляване
на
тяхната
конкурентноспособност, поради недостатъчни възможности за технологична
модернизация.
•
Не се използват финансовите инструменти на ЕС, насочени към
подобряване на конкурентноспособността и енергийната ефективност,
насърчаване на иновации в производствените предприятия.
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Таблица IV: Списък на действащите в Община Златоград фирми
№
1

Фирма
Минно-добивен сектор
„Горубсо-Златоград“ АД

1

Сектор Машиностроене
ЗММ-Златоград“ - АД

1
2
3
4

Сектор лека промишленост
ЕТ“Зора-Митко Чаушев“
„Рожен“ – ЕАД
ЕТ “Роси“
„Свобода – 97“ АД

5

„Бултекс“ ООД

6

„ЕС-БИ-ЕН –Виолета Беширова“

7
8
9
10

ЕТ „Криста М – Валентин Метахчов“
ЕТ „Чилинг-стил“
ЕТ“Маврузия-Велин Куцов“
ЕТ Мина-Минка Хаджиминева

11 ЕТ“Марица-Альоша Меричев“
12 ЕРО-Х-Емил Хаджиев
13 ЕТ“Елица – Румен Бурдев „ ЕТ
14 ЕТ“РАП“
15 ЕТ “Бисер Даскалов“
16 ЕТ “КРА-СЛАВ“ – ООД
17 „Делю Войвода – МИЛК“ ООД

Предмет на дейност
Добив и флотация на оловноцинкова руда
Произвежда
комплектовка,
екипировка
и
възли
за
металорежещи машини
Дърводобив
Дърводобив
Дърводобив
Производство
на
текстил,
изделия от текстил и облекла
Производство
на
текстил,
изделия от текстил и облекла
Производство и търговия с
тъкани, работни облекла и
лични предпазни средства
Шивашко производство
Шивашко производство
Шивашко производство
Производство на хранителни
продукти
Производство на хранителни
продукти
Производство на хранителни
продукти и ресторантьорство
Производство на хранителни
продукти
Производство на хранителни
продукти
Производство на хранителни
продукти
Производство на хранителни
продукти
Производство
на
млечни
продукти
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5

Сектор Строителство
СК “Валзах“ ЕООД
„Кариера“ – ЕООД
Строителна компания „ВЕЛК“ – ООД
ЕТ“Красимир
Чипчиев-Розалия
Чипчиева
ЕТ “Емил Любомиров“
ЕТ“Електра-Асен
Сидеров“
гр.Златоград
СК“Строител“ ЕООД
„Еветрекс“ ООД гр.Златоград
Товаро-превозни услуги
Иво Топчиев ЕТ с.Старцево
Автобусен транспорт
Банков сектор / клонове
Експресбанк
ДСК
Пощенска банка
Асет Интернешенъл
Инвестбанк

Източник: Проучване на Енергийна агенция-Пловдив

2.3.2 Селско стопанство - Земеделие и животновъдство
В общината отраслите от първичния сектор не са особено развити, с изключение
на горското стопанство. Селското и рибно стопанство са слабо развити и тези
отрасли нямат съществен принос към общинската икономика.
Преброяването на земеделските стопанства през 2010 година, дава пълна
информация за състоянието на сектора в национален и регионален мащаб и
анализът се базира върху тези данни, установени по време на преброителната
кампания.
Таблица V: Брой земеделски стопанства и използваема площ, брой, дка
Териториална единица
България
Южен централен район
Област Смолян
Община Златоград

Земeделски
стопанства, бр
370222
109450
16348
1503

Използваема
площ, дка
36 169 647
4 442 358
199 788
10 342

Източник: ОД „Земеделие”-Смолян
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В Община Златоград броя на земеделските стопанства съставляват 9,2% от
общия брой стопанства в областта. Същевременно използваемата площ за
селскостопански нужди в общината е 5,18% от използваемата селскостопанска
площ в областта. Средно на стопанство използваемата площ е 6,9 дка, а за
областта този показател е 12,2 дка. За страната този показател е 97,8 дка. Това
сравнение потвърждава високата разпокъсаност на земеделските стопанства в
общината.
Селскостопанският фонд се характеризира с ниско продуктивните земи, с голяма
пространствена разсредоточеност и разположени в труднодостъпни за
механизирано земеделско производство терени. В структурата на земеделските
земи най-голям е делът на затревените терени-пасищата и естествените ливади76,3%, следват зеленчуците, в т.ч. картофи- 10,62%, а значително малък е делът
на трайните насаждения - 0,7%, техническите култури- 4,55%, зърнените култури2,12%. Почвените и климатични условия благоприятстват отглеждането на
картоф, фасул, царевица, зеленчуци, ягоди, малини, етерично-маслени и лечебни
растения.
Структура на използваемите земеделски площи в община Златоград
през 2010 г, дка
219
471
Зърнени култури

355
1,098

Технически култури

4

Фуражи

236

Зеленчуци
Други
Семейни градини

7,888

Затрев ени площи

Фигура 3: Структура на използваемите земеделски площи в Община
Златоград през 2010 г., дка
Полупланинският и планински релеф са предпоставка за силно развитото
пасищно животновъдство в миналото и условие за високопланинско
животновъдство и в настоящия момент. Екологично чистите ливадни треви и
34

Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община
Златоград за периода 2016-2020 г.

лечебни растения са предпоставка за нарастващо развитие на пчеларството.
Съотношението на тревни
площи към ниви до голяма степен определят
екстензивния характер на земеделието и специализацията в говедовъдство,
овцевъдство и козевъдство, базирани на производството на сено от естествените
ливади и ползване на значителния размер мери и пасища. Най-масово
отглежданите животни са говеда и крави, овце и кози. Броят на животните е
драстично намалял в последните години и повечето стопани отглеждат животни
предимно за собствени нужди.
Броят и използваемата площ на земеделските стопанства, са отразени в
таблицата по-долу:
Таблица VI: Селскостопански поземлен фонд
ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ
Начин на трайно ползване
Ниви
Ливади
Пасища
Трайни насаждения
Други
Общо земеделски територии

Площ
9 982,308 дка
13 461,871 дка
2 314,805 дка
51,479 дка
1 430,554 дка
27 241,017 дка

Източник: Община Златоград

Най – голям дял от обработваемите селскостопански площи представляват
естествените ливади и пасища – 58%;
Следват зеленчуците в т.ч. картофи -10,62%;
Трайни насаждения – 0,7%;
Технически култури – 4,55%;
Зърнени култури – 2,12%.
Животновъдство
Застъпено е овцевъдството със затихващи функции поради демографската криза.
Климатичните условия са подходящи за отглеждането на различни домашни
животни в селските райони в ограничени количества и за собствени нужди.
Застъпено е и отглеждането на говеда и кози.
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Таблица VII: Животновъдство на територията на Община Златоград
Населено място
с. Аламовци

с. Долен

с. Ерма река

гр. Златоград

с. Кушла

с. Старцево

с. Страшимир

с. Фабрика

с. Цацаровци

Животновъден
обект

Брой животновъдни
обекти

Брой животни в
животновъдните обекти

говедо

30

42

коза

14

81

Муле

2

2

Овца

30

253

говедо

262

368

коза

14

130

Куче

4

4

магаре

41

41

Муле

7

7

Овца

12

51

говедо

116

157

коза

14

65

Овца

23

86

говедо

334

660

коза

72

449

Кон

6

6

Куче

10

76

магаре

2

2

Муле

4

4

Овца

36

354

говедо

32

145

коза

1

94

магаре

1

1

Овца

1

106

говедо

283

424

коза

38

149

Куче

2

3

магаре

2

2

Овца

28

102

говедо

27

34

коза

3

6

Овца

4

10

говедо

19

29

коза

2

3

Овца

3

23

говедо

4

6

магаре

1

1

ГОВЕДО

1 107

ГОВЕДО

1 865

КОЗА

144

КОЗА

977

ОВЦА

137

ОВЦА

985

МАГАРЕ

47

МАГАРЕ

47

МУЛЕ

13

МУЛЕ

13

КУЧЕ

16

КУЧЕ

83

КОН

6

КОН

6

ОБЩО Ж.О.

1 470

ОБЩО ЖИВОТНИ

3 976
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Селското стопанство (растениевъдство и животновъдство) е с ограничена
икономическа стойност за разлика от горското стопанство.

2.3.3 Горско стопанство
По голямата част от горските ресурси са държавна собственост. По състав горите
са от: бук, дъб, бял и черен бор, горун, върба, смрадлика, габър и др. Наличието
на големи количества дървесина обуславя функционирането на множество малки
и средни дърводобивни и дървообработващи предприятия. Същите генерират
отпадъчен продукт (трици), чието количество не е проучено.
Горите заемат 139 000 дка от общата площ. Същите са в много добро
фитосанитарно състояние.
81 % от общата площ на общината са горски територии. Тя се стопанисва от
ЮЦДП – Смолян териториално поделение – ДГС Златоград. Дърводобивът се
извършва по утвърдени лесоустройствени планове и се възлага на лицензирани
предприятия
по
процедури,
съгласно
нормативите
от
утвърденото
законодателство.
Таблица VIII: Горскостопанство Община Златоград към 31.12.2014 г.
Обща площ
Залесена площ
Държавни горски територии
Общински горски територии
Частен горски фонд
-гори на физически лица
- гори на юридически лица
- гори на религиозни организации
Горски територии със стопански
функции
Горски територии със защитни и
специални функции
Средна възраст на горите
Общи дървесен запас /стояща маса
с клони/
Среден запас на 1 ха /стояща маса с
клони/
Общ среден годишен прираст
/стояща маса с клони/
Среден годишен прираст на ха

14 149,1 ха
13 304,6 ха
13 081,3 ха
104,8 ха
955,7 ха
0,5 ха
6,8 ха
8 453,0 ха
4 851,6 ха
62 години
2 335 395 м3
146 м3
40 690 м3
3,06 м3
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Годишно
ползване
от 6 680 м3
възобновителни сечи /стояща маса
с клони/
Годишно ползване от отгледни, 27 984 м3
санитарни, принудителни сечи и др.
/стояща маса с клони/
Общо годишно ползване /стояща 34 664 м3
маса с клони/
Годишно ползване спрямо прираста 85,1 %
Добити и реализирани количества биомаса
Сортименти
2012 г.
пл.м3
Иглолистни
Вършина
7
Дърва за огрев
1701
Широколистни
Вършина
64
Дърва за огрев
6754

2013 г.

2014 г.

21
1747
121
5605

15
2096
128
6549

Източник: Община Златоград

Средногодишното ползване на дървесина от региона на база на залесените
площи е 34 664 пл.куб.м. (дърва за огрев и вършина) От количествата продавана
през 2012 г. обща дървесина следва, че съотношението между промишлената
дървесина и биомасата е съответно 30% към 70%. Следователно може да се
заключи, че потенциалът на енергийна биомаса от региона е в рамките на 24 500
пл.куб.м. (на база средногодишно ползване според ЛУП - дърва за огрев и
вършина). Като се отчете характерното за региона съотношение между
иглолистната и широколистната дървесина – 29% към 71 %, общото количество
разполагаема иглолистна биомаса ще е около 7 100 пл.куб.м. (3 800 т.) и 17 400
пл.куб.м. (13 200 т) широколистна биомаса.
Енергийният еквивалент на
биомасата за енергийни цели (дърва за огрев) се оценява на 45 900 МВтч (около
165 TJ). Тази енергия би задоволила потребността от енергия за отопление на
около 4500 домакинства.

На практика основните количества на вършината се оставят в гората
за почвообразуване, но ако само 10% от биомасата (клони) се събира за
компостиране, това потенционално се равнява на около 1 700 тона
вършина годишно.
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Таблица IX: Добити и реализирани количества биомаса 2012-2014 в Община
Златоград
Видове
Иглолистни

Вършина
Дърва за огрев
Широколистни Вършина
Дърва за огрев

пл. м3

т

МВтч

14
1848
104
6303
8262

4
998
79
1404
5871

11
2794
206
12455
15465

Източник: Изчисления на Енергийна агенция-Пловдив

2.3.4 Туризъм
Съществуващите условия в Община Златоград (природни, исторически,
финансови, материални, трудови, предприемачески и информационни) са важна
предпоставка за определянето на туризма като приоритетен сектор в местното
икономическо развитие. Ресурсите на общината се характеризират със съчетание
на уникални природни забележителности, културно-историческо наследство,
привлекателни ландшафти и пейзажи, както и с благоприятен климат, води и
географско положение. Допълнителен фактор, имащ огромно положително
влияние върху нарастването на туристическия поток към общината е отварянето
на ГКПП Златоград-Ксанти. Основание за добри переспективи в този отрасъл са
действията на местната общност за оползотворяване възможностите на
геотермалното находище, което ще осигури приток на туристи в нов сегментбалноетуризъм.
Развитието на туристическия отрасъл, освен от местните атракции е силно
повлияно от наличните условия за настаняване и хранене и развлечение на
територията на общината.
Въпреки, че с откриването на ГКПП Златоград-Ксанти, се констатира ръст на
нощувките през 2010, 2011 и 2012, туристическия профил на Община Златоград
запазва характерната си ориентация към вътрешните пътувания на българските
граждани.
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Таблица X: Списък на хотели, къщи за гости, самостоятелни стаи в гр.
Златоград към 31.12.2015 г.
Стаи

Адрес на обекта

Легла

Наименование на
обекта

Категория

№ Вид на обекта

1

Къща за гости

"Коручева къща"

гр. Златоград, ул."Сирко Станчев" № 10

две *

7

4

2

Хостел

"Гребенци"

гр. Златоград, ул. "Ахрида" № 10

две *

58

22

3

Къща за гости

"Александрови къщи"

гр. Златоград, ул. "Ст.Стамболов" № 38

три *

29

15

4

Семеен хотел

"Флора"

гр. Златоград, ул."България" № 90

три *

36

22

5

Къща за гости

"Здравец"

гр. Златоград,ул. "Ст.Стамболов" № 53

две *

10

4

6

Самостоятелни стаи

"Галина"

гр.Златоград, ул."България" № 5а

две *

10

5

7

Къща за гости

"Вила Белавида"

гр. Златоград,ул. "Хан Аспарух" № 18

три *

24

9

8

Къща за гости

"Младеновата къща"

гр. Златоград,ул. "Албена" № 35

три *

15

6

9

Къща за гости

"Пачилова къща"

гр. Златоград,ул. "Евгения Пачилова" № 2

три *

14

8

10

Семеен хотел

"Еди"

гр. Златоград,ул. "България" № 86

три *

14

5

11

Къща за гости

"Здравец"

гр. Златоград, ул. "Ст.Стамболов" № 61

две *

20

10

12

Семеен хотел

"Кристал"

гр. Златоград, ул. "Беловидово" № 31

три *

40

20

13

Самостоятелни стаи

"Тодорова къща"

гр. Златоград, ул. "Ахрида" № 27

три *

6

3

14

Къща за гости

Къщата

гр. Златоград, ул. "Беловидово" № 39

три *

5

3

15

Къща за гости

"Сивриева къща"

гр. Златоград, ул. "Миньорска" № 39

три *

22

10

16

Къща за гости

"Димова къща"

гр. Златоград, ул. "Миньорска" № 30

една *

4

2

17

Къща за гости

"София"

гр. Златоград, ул. "Ахрида" № 29

три *

8

4

18

Къща за гости

"Енчеви страноприемници"

гр. Златоград, ул. "Мир" № 7

три *

40

20

19

Семеен хотел

"Златоград"

гр. Златоград, ул. "Ст. Стамболов" № 75

три *

27

17

20

Самостоятелни стаи

"Андреева къща"

гр. Златоград, ул. "Ан.Страшимиров" № 5

три *

10

4

21

Къща за гости

"ЛИЛИ"

гр. Златоград, ул. "Ст. Стамболов" № 49

три *

6

3

22

Къща за гости

"СКАТ"

гр. Златоград, ул."Евгения Пачилова" № 10

три *

6

3

23

Самостоятелни стаи

"При Примо"

гр. Златоград, ул."Братя Родопски" № 10

две *

4

2

24

Семеен хотел

"Александър"

гр. Златоград, ул."България" № 182а

три *

24

16

25

Къща за гости

"Борани"

гр. Златград, ул. "България" № 76

две *

8

4

26

Семеен хотел

"Алекс"

гр. Златоград, ул. "България"

две *

27

Спа хотел

Faiv Stars Spa Hotel

гр. Златоград, ул. "Беловидово"

Източник: Община Златоград
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Основен притегателен център за туристите се явява Етнографския ареален
комплекс, който е и най-големия архитектурен резерват в Родопите. В него са
разположени множество работилници, които пресъздават и демонстрират
традиционните местни заняти по атрактивен и самобитен начин, чрез т.нар.
туристическа анимация. В комплексът функционират тъкачна и терзийска
работилница, ножарско, дърворезбарско, сарашко и златарско ателие,
гайтанджийница, медникарница,и грънчарница. В ансамбъла се включват старо
кафене, ресторанти, винарна, механа, магазини за сувенири и антиквариат.
Особено атрактивен обект е Воденицата, включващ три съоръжения-валявица,
тепавица и воденица-караджейка.
По традиционен начин се отбелязват празници от православния календар,
пресъздавайки древните обичаи, съпроводени с много допълнителни възстановки
и развлечения. Комплексът предлага на туристите СПА-услуги, пешеходни
маршрути по местните екопътеки. Особен интерес предизвикват етнографския
музей и старото килийно училище, които допълват възможностите за цялостен и
завършен туристически продукт, формиран върху културно-историческия туризъм.
В общината се предоставят и други туристически атракции, които привличат
туристи- конна езда, посещения на ферма за щрауси, шофиране на АТВ,
риболовен туризъм, велосипедни маршрути, тийм-билдинги, организация на
сватби според местните обичаи и др.
Интерес предизвикват и други обекти, открити и разработени в последно времетракийско светилище „Белите камъни”, археологически пътеки около с.Бенковски.
Наблизо са и популярните туристически дестинации Перперикон и Татул.
След отварянето на ГКПП „Златоград-Ксанти” е провокиран сериозен интерес от
близостта до плажовете на Бяло море. Златоград е най-близката точка на
българска територия до Беломорието. Предлагат се разнообразни туристически
пакети с посещения и екскурзии в съседна Гърция. Тези туристически услуги се
радват на голям интерес и оказват положително влияние върху показателите на
туристическия отрасъл в общината.
Сериозният потенциал за развитие на туризма и икономиката в региона предстои
да се реализира със създаването на условия за развитие на балнеотуризма и
оползотворяване на лечебните свойства на геотермалното находище в с. Ерма
река.

2.3.5 Строителство
Строителството е един от браншовете, който е засегнат в най-сериозна степен от
световната финансова и икономическа криза. В тази връзка под пряко влияние на
кризата е и дейността на отрасъла в Община Златоград. Не са забелязва промяна
на броя на субектите, извършващи дейност в отрасъла. Драстичен е спадът в
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показателите произведена продукция и приходи от дейността през анализирания
период, като техния спад е средногодишно с около 32 %. Намаляват и броя на
заетите лица в сектора.

2.3.6 Транспорт и съобщения
Достъпът до Община Златоград е възможен само с автомобилен транспорт.
Отварянето на ГКПП Златоград-Ксанти създаде нови транспортни коридори с
Република Гърция. Голям е броя на преминаващите автомобили в посока и от
Гърция. Интензивен е трафикът особено през летния сезон.
По отношение на обществения превоз на пътници и товари се констатира, че са
налице транспортни комуникации в почти всички посоки. Редовни автобусни
линии свързват гр. Златоград с градовете София, Пловдив, Варна, Кърджали,
Хасково, Стара Загора, Бургас, Смолян, Пампорово, Асеновград. Интензивността
на връзките на административния център на общината с областния център гр.
Смолян е сравнително добра, но е само в часовия диапазон 5:00 - 13:30 часа.
През
Златоград
няма
преминаващи
редовни
автобусни
линии.
Вътрешнообщинските връзки се осъществяват по утвърдена транспортна схема,
разработена съобразно реалните потребности на населението. За големите
населени места в общината транспортните връзки са ежедневни. Според
потенциалния брой на пътниците се реализират между 2 и 4 курса дневно по
отделни автобусни линии. До всички останали села в общината е осигурена
връзка, но тя не е ежедневна.
Към сектора се причисляват и фирмите, които извършват обществен превоз на
товари в страната и чужбина. Субектите в сектора са изключително сериозно
потърпевши от икономическата криза. Драстичен е спадът на заетите лица и
приходите от дейността, които намаляват с 30 % средногодишно.

2.3.7 Търговия
„Търговия и ремонт на МПС” е отрасълът с най-сериозен възход през
анализирания период. Оживлението в търговията е осезателно в годините 20102012 и съществен принос за този факт има отварянето на ГКПП „ЗлатоградКсанти”. Разликата в ценовите равнища на основните стоки и продукти мотивира
гръцки граждани да посещават Златоград с цел пазаруване и потребяват стоки от
различен характер-хранителни продукти, строителни материали, авточасти, вещи
и уреди за дома, канцеларски материали и др.
Секторът е единственият в структурата на общинската икономика, в който броя на
заетите лица се увеличава през периода 2008-2012 година. Ръстът в заетите лица
е 14 % спрямо 2008 година, или средногодишен ръст около 3,5%. Броя на заетите
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лица през 2012 година съставлява 11,1 % от общата заетост в общината, докато
през 2008 година относителния дял на заетите лица в сектора е 8,2 %.

2.3.8 Услуги
Секторът включва субекти, предоставящи услуги за населението от различен
характер-административни, разлекателни, операции с недвижими имоти и други
професионални дейности. За разлика от останалите сектори, дейността на
предприятията от сектор „Услуги” е сравнително устойчив на влиянията от
икономическата и финансовата криза. В сектора като цяло през периода 20082012 година се наблюдава незначително намаляване на броя на заетите лица в
отрасъл, с по-бавни темпове от общата тенденция.

2.3.9 Банково
обслужване
инфраструктура

и

свързана

с

икономиката

Банковото обслужване в общината се осъществява от клоновете на 5 банкови
институции, които предоставят пълен набор от услуги-Банка ДСК, SG
Експресбанк, Пощенска банка, Интернешънъл асет Банк, Инвестбанк.
Недостатъчен е броя на терминалните устройства-банкомати, които са три в
общината и са локализирани в централната част на Златоград. В останалите
населени места липсват поставени банкомати и това създава проблеми, особено
на
по-възрастното
население.
В
общината
осъществяват
дейност
представителства на застрахователни компании и брокери, на лизингови
компании, на турооператори и турагенти, на куриерски фирми. Функционират бюра
за обмен на валута и заложни къщи В града има пунктове за технически прегледи
на леки и лекотоварни автомобили и денонощна пътна помощ.

2.4 Екологична характеристика
2.4.1 Климат
В климатично отношение районът принадлежи към континентално средиземноморската климатична област, южнобългарската климатична подобласт
и източнородопския нископланински климатичен район. В нископланинските
участъци преобладава умерено-континенталния климат с подчертано влияние на
Беломорието, докато в планинските територии се наблюдава понижение на
температурата, увеличение на количеството валежи и скоростта на.
Средногодишната температура на въздуха е 12,2°С. Климатът се отличава с
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умерено лято и сравнително мека зима. Екстремните стойности на
средногодишната максимална и средногодишната минимална температура са
съответно 17,1°С и 4,9°С, като средномесечната максимална е през август
/28,4°С/, а средномесечната минимална през януари /- 2.1° С/. Климатът в
общината се характеризира с дъждовна пролет, прохладно лято, слънчева есен,
сравнително мека зима, голяма годишна амплитуда на температурата на въздуха
(19,8 ºС).
Средногодишната относителна влажност на въздуха е 68%, с максимум през
ноември -85% а минимума е през август, 13 са дните с относителна влажност на
въздуха - равна или по-малка от 30%, което е показателно за добри растежни
условия на горската и тревната растителност в района. Средногодишните валежи
достигат обикновено до 1 000 л/кв.м, но в последните години се констатира
превишаване на тези количества, достигайки 1565,5 л/кв.м. през 2012 година и
1304,7 л/кв.м. през 2010 година. Характерни за района на Златоград са
интензивните валежи с различно времетраене, които най-често са през есента и
съчетани с големия водосборен басейн на р. Върбица са предпоставка за
екстремални прииждания на реката. Максималните валежни количества /в мм/ за
времето от април до октомври се движат от 10,0 за 5 минути до 46,3 за 60 минути
и 59,7 - за повече от 60 минути.
Околната среда в общината е запазена с изключение на районите на
рудодобивната и преработвателна промишленост.Основните фактори за това са:
сравнително ниската средна гъстота на населението, силно пресечения и
труднодостъпен релеф, запазена флора и фауна, изолираност на района.
Екологично чистите ливадни треви и лечебни растения са предпоставка за
развитие на пчеларството.
Картата представена на Фиг. 3 показва количеството валежи за 2013 година.
Видно е, че района, в който се намира Община Златоград се отличава с найвисоките за страната количества на валежите, превишаващи средногодишните
норми с около 30%.
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Фигура 4: Годишна сума на валежите в Република България за 2013 г.-л/м2
Източник: НИМХ - гр.София

2.4.2 Води и водни ресурси
Повърхностни води - през територията на Община Златоград преминава р.
Върбица, реката с най – голям модул на оттока в България
България, с обща дължина 98,1
км и с водосборна площ 1202,8 км2 . Тя води началото си от вливането на реките
Малка река и Голяма река в центъра на гр. Златоград
Златоград. И двата притока имат
нарушение на естествения си отток чрез съществуващите хидротехнически
съоръжения - язовир „Златоград
Златоград” на Малка река и хвостохранилище „Ерма река”
на р.Ерма река - приток на р. Голяма река. Освен това притоци на р.Върбица са
реките - Неделинска и Кушленска
Кушленска. Терасата на р. Върбица в местността „Пресека”
се използува за водоснабдяването на гр. Златоград
Златоград, посредством 4 броя
водовземни кладенци
кладенци. На територията на Община Златоград се намира язовир
„Златоград”.
Язовир Златоград се намира на 3,5 км западно от гр.Златоград
Златоград по
п посока на село
Аламовци. Въведен е в експлоатация през 1968 година.
година Изграден е за
осигуряване на промишлено водоснабдяване на „Горубсо”
Горубсо и за питейни нужди на
с.Ерма река. Короната на стената е с дължина 146 м, ширина 5 м и височина 52 м.
Денивелацията между
жду кота корона и кота преливник е 2,5 м. Завиреният обем на
язовира е 38,20. 106 m3. Първоначално язовирът е имал много по-малка от
настоящата стена
стена, отстояща на разстояние около 300 метра от нея, под
риболовната хижа
хижа. В последствие се изгражда внушителна каменна стена със
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стъпаловидна структура и преливник. Самото изграждане на стената е атракция,
огромните камъни са вклинявани един в друг със силна струя вода, а в основата й
има глинен пояс. Обособява се място със садки за развъждане на риба, от тогава
до днес заливът, в който са били садките носи името „развъдника”. В
продължение на години след построяването на язовира, в близост до стената, са
изхвърляни големи количества храна, останала от столовете на минното
предприятие. Трофейни екземпляри шаран могат да се видят и сега на това
място.
Хвостохранилище(ХХ) „Ерма река” се намира на 8 км от гр.Златоград и на 5 км на
изток от с.Ерма река. Стената му прегражда р.Ерма на двеста метра от вливането
и в Голяма река. Въведено е в експлоатация през 1964 г., непосредствено след
пускане на флотационната фабрика. То е язовирен тип. Хвостът от
флотационната фабрика се изпуска директно в реката, която го транспортира до
опашката на хвостохранилището и от там започва неговото отлагане с естествено
придвижване към района на стената. За пречистване на водата през стената се
подържа утаечно езеро в дължина най-малко 300 метра. Короната на стената е с
дължина 300м, ширина 20м и височина 75 м. Котата на короната е 582.5м., котата
на водното ниво на преливника е 577.5м. Дължината на опашката е 3 км. с
дължина на утаечното езеро 450м. Денивелацията между кота корона и кота
преливник е 5м. Завиреният обем на ХХ е 13.5.106 m3. Наличието на това
съоръжение е довело до пълен дисбаланс на екосистемите в непосредствена
близост с ХХ. От провежданите в района на ХХ мониторингови и контролни
анализи на водата, почви и прахови емисии във въздуха е установено наличие на
тежки метали, които представляват здравно– хигиенен риск за населението.
Подземни води - генетично подземните води в района могат да се разделят на
две:
- Подземни води, привързани към метаморфните скали;
- Подземни скали, разпространени в алувиалните отложения на околните долинни
системи.
Към първия тип води се отнасят изворите в скатовете на долинната система
проявени като пукнатинно грунтови води. Вторият тип води са акумулирани в пониските части на долината. Те са безнапорни, с ниво на водоносния хоризонт,
пряко и хидравлически свързани с валежите и нивото на водите в дренажната
овражна система
Изключително богатство за региона са термалните водоизточници.
Най-значимото находище на гореща минерална вода е в землището на с. Ерма
река.
Хидротермалната система включва две обособени, но спрегнати, находища –
“Ерма река” (Република България) и “Термес” (Република Гърция). Геотермалното
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находище в с. Ерма река, Община Златоград е общинска собственост. То няма
естествен излаз на територията на България и добивът на термални води се
реализира, чрез изграден в село Ерма река, през 2015 година , водовземен
сондаж с дълбочина от 863 метра, оборудван с автономна помпена система за
добив на минерална вода. За оценка на експлоатационния ресурс на
термоминерално находище Ерма река е изготвен доклад от проф. д-р инж. Павел
Пенчев и инж. геолог Величко Величков, с който е потвърден експлоатационен
ресурс на хидротермалната система от 54 л/с., а за находище “Ерма река”
възможният експлоатационен ресурс е до 26 л/с.
Химичният състав на водата е сходен с този на изворите в Беденските минерални
бани и село Баните - Смолянска област.
Общата минерализация на водата е 1,377 гр/л. Характеризира се като
хипертермална, минерализирана, карбонатно-сулфатна натриево-калциева,
флуорна и силициева, съдържаща въглероден диоксид, без сантирано-химични и
микробиологични признаци за замърсяване.
Съдържанието на микрокомпоненти е в оптималните норми за минерални води.
Контролното ниво по радиологично ниво α-активност може да се приеме като
отговарящо на нормативните изисквания. Водата има стабилен физико-химичен
състав и отговаря на изискванията за бутилиране. Лечебно-профилактичните
свойства се определят от метасилициева киселина, както и от съдържанието на
флуорни, хидрокарбонатни, сулфатни и калциеви йони. Питейното балнеолечение
оказва въздействие върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и
бъбречно-отделителната система. Установен е слаб холеретичен и
холецистокинетичен
ефект.
Наличието
на
калциеви
йони
определя
благоприятното влияния при алергични заболявания и. Съдържанието на
метасилициева киселина оказва детоксично въздействие. Водата притежава
антисептичен ефект при кожни заболявания. Оптималното съчетание на калций,
метасилициева киселина и флуор, прави водата подходяща за кариеспрофилактика и профилактика на остеопорозата. Поради високото съдържание на
натриеви йони, водата не е подходяща за питейно балнеолечение при болни от
хипертония. Подходяща е за възстановяване след физическо натоварване и след
тежък физически труд. При инхалаторно лечение е подходяща за лечение на
неспецифични заболявание на горните дихателни пътища.
При използване за външно балнеолечение е подходяща за лечение и
профилактика на жлъчно-чернодробни, стомашно-чревни, обменно-ендокринни,
бъбречни и урологични заболявания, болести на периферната нервна система и
опорно-двигателния апарат; кожни и гинекологични заболявания. Сертифицирана
е от Министерство на здравеопазването.
С изграждането на ГПСОВ – Златоград през 2007 г. се решава значим екологичен
проблем със замърсяването на водите в р. Върбица.
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2.4.3 Въздух
На територията на общината функционират 5 пункта за измерване на КАВ от
РИОСВ-Смолян. Направените измервания през последните години констатират
следното: В рамките на допустимите норми са – серен двуокис, азотен двуокис,
оловни аерозоли. Единствено при съдържанието на общ прах и ФПЧ се
наблюдава превишавания / основно през зимата и през пролетта/ Основната
причина е употребата за отопление на сурови /с висока влажност/ дърва и
опесъчяването на пътните настилки при зимни условия.

2.4.4 Почви
Основен проблем при замърсяването на почвите на територията на общината са
дейностите по добивната и обогатителна дейност на „Горубсо-Златоград“ АД. В
района на действие се констатират отлагания на: олово, цинк и кадмий в
сравнително малки концентрации. Неблагоприятна тенденция е вкисляването на
големи площи от почвите в общината.

2.4.5 Шумово замърсяване
Основен източник на шумово замърсяване в Община Златоград е транспорта.
Това се отнася най-вече до основните пътни артерии в района на гр. Златоград,
където инцидентно се констатират превишения на пределно допустимите нива на
шум за градска среда с 5-8 децибела. Акустичната обстановка на гр. Златоград се
предопределя от следните фактори:
- състояние на пътна настилка
- гъстота на населението и пренаселеност около шумни пътни артерии
- интензивен автомобилен трафик
- липса на противошумови екрани

2.4.6 Флора и фауна
Запазената чиста природа и разнообразните екосистеми са едно от най-големите
богатства на Община Златоград. В по-ниските части
на общината са
разпространени ксеротермни гори от Quercus frainetto, Q. cerris, а в по-високите,
до границата с Република Гърция има гори от Pinus sylvestris. Растителните
съобщества в дъбовите гори са силно видоизменени под въздействието на
човешката дейност. Поради ксерофитизацията след унищожаването на
естествените гори, много по-високо са се изкачили някои топлолюбиви видове:
Juniperus oxycedrus, J. communis, Fraxinus ornus, Carpinus orientalis и др.
Храсталаци от Quercus coccifera (пърнар) заемат най-долните части на
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склоновете. Общата характеристика на растителността се определя от
разпространението на предимно ксерофитна растителност, с участието на
средиземноморски елементи. Характерни срeдиземноморски видове са Scleropoa
rigida, Osyris alba, Asparagus acutifolius, Genista anatolica, Orchis provincialis.
Средиземноморските и субсредизимноморски цветни растения са: Colutea
arborescens, Lagoecia cuminoides, Phyllirea latifolia,rifolium subterraneum, Trifolium
speciosum, Rubus sanguneus, Pistacia terebinthus, Cistus sp., Pyrus amigdaliformis,
Ranun ulus chios и др.
Интразоналната растителност е представена най-добре от крайречните гори,
главно от Platanus orientalis. На места те са чисти съобщества, на други
примесени от Populus alba, Salix alba и Alnus glutinosa. В ниските части – по
долината на река Върбица се срещат някои представители на средиземноморския
елемент: Quercus coccifera,Phyllirea latifolia, Juniperus excelsa, и техните
съобщества.
Широко представен е преходно средиземноморският елемент. Към него се
отнасят съобществата на Quercus pubescens, Carpinus orientalis,Оstrya carpinifolia,
Platanus orientalis, Castanea sativa и др., които показват близост със
средиземноморския елемент. Преходни, но с по-голяма връзка със
средноевропейския елемент, са съобществата на Quercus cerris, Q. frainetto и др.
От тревистите съобщества, по значителни площи заемат тези с доминант
Dichanthium ischaemum с участие на средиземноморски елементи. Следват
съобщества с доминант Poa bulbosa с още по-богат състав от видове. Върху сухи
екотопи са разпространени още съобщества от Psilurus sp. и др. На влажни
екотопи са формирани съобщества с доминантни видове Festuca platensis,
Cynodon dactylon, Carex sp., Juncus effusus, Crocus olivieri, Asplenium tricbomanes.
Pteridium aquilinum е сред най-разпространените плевели в естествените пасища
и ливади и в окрайнините на горите (особено буковите и боровите). В състава на
храстова растителност на сухи екопоти по-чести са съобществата на Rosa canina,
Juniperus oxycedrus, J. communis и Cornus mas.
В Община Златоград се наблюдават следните пояси на горската растителност:
•
Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори
(0-800м н.в.)
- Подпояс на крайречните и лонгозни гори (0-800 m н.в.): Естествена растителност
предимно от чисти и по-рядко от смесени насаждения Salix alba, Populus аlba и
Platanus orientalis.
- Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (150-600м н.в.) : Естествена
растителност предимно от смесени и по-рядко от чисти съобщества от Quercus
frainetto, Q. petraea, Q. pubescens иCarpinus orientalis. В състава им се срещат
Platanus orientalis иQuercus coccifera, който се среща само в тази част на
България.
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- Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори (200-400м
н.в.): Основни дървесни видове от род Quercus, като най-често се среща Q.
petraea. В по-високите части на подпояса се появява Fagus sylvatica. Carpinus
orientalis се явявакато основен дървесен вид на бедни и ерозирани
месторастения.
•
Среден пояс на горите от Fagus sylvatica и иглолостни (600-800м н.в.)
- Подпояс на нископланинските гори Quercus polycarpa, Fagus sylvatica и Abies
alba (800-1000 m н.в.).
- В по-високите части естествено се среща Pinus sylvestris и P. nigra, който
образуват предимно чисти и по-рядко смесени насаждения с естествено срещащи
се широколистни дървесни видове. Повечето борови култури са създадени на
типични букови месторастения. На много места, поради това, че почвите са с потежък механичен състав, тези видове съхнат или страдат от снеголоми и
снеговали.
Ендемичните видове са от особен интерес за науката и за опазване на генетичния
фонд. Такива Ендемични и редки видове на територията на Община Златоград са:
Lilium rhodopaeum, Lathraea rhodopaea, Habеrlea rhodopensis, Fritillaria graeca,
Silene velenovskyana, Chamaecytisus frivaldszkyanus, Medicago rhodopaea,
Marrubium friwaldskyanum.
Повечето находища Lilium rhodopaeum се намират в Източните Родопи. Само в
Източните Родопи се срещат южните видове Verbascum nobile, Veronica
grisebachii, Agrostis capillari, Geranium macrostylum. Редки видове са: Crocus olivieri,
Delphinium halteratum,
Alchemilla erythropoda, Daphne cneorum, Oenanthe
pimpinelloides. В Червената книга на България са споменати следните видове,
характерни за тази част на Родопите: Fritillaria graeca, Crocus olivieri, Silene
velenovskyana, Delphinium halteratum, Alchemilla erythropoda, Chamaecytisus
frivaldszkyanus, Medicago rhodopaea, Daphne cneorum, Oenanthe pimpinelloides,
Marrubium friwaldskyanum
Фаунистично разнообразие
Община Златоград се характеризира с изключително запазено биологично
разнообразие, непокътнати и до момента природни местообитания за редица
животни. Антропогенният фактор, който е най-голямата заплаха за биологичното
разнообразие на територията на общината, не е оставил сериозно отражение
върху нея. Изключение правят районите свързани с минно-добивната дейност на
Горусбсо, където е нанесено безвъзвратно отрицателното му въздействие върху
околната среда. Животинският свят в района се отнася към централния
високопланински фаунистичен район. Изключителното биологично разнообразие
тук включва: 291 вида птици, 40 вида риби, 39 вида земноводни, 26 вида влечуги,
в това число 2 вида сухоземни костенурки, 13 вида змии, 11 вида гущери.
Характерни представители на орнитофауната са:
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- Черен кълвач (Driocopus martius); Черен синигер (Parus ater);
- Зелен кълвач (Picus viridis); Голям синигер (Parus major);
- Голям пъстър кълвач (Picoides major); Сойка (Garrulus glandarius);
- Обикновена чинка(Fringilla coelebs); Сокерица (Nucifrada cariocatactes);
- Елхова скатия (Carduelis spinus); Сива врана (Corvus corone);
- Обикновена кръсточовка (Loxia curvirostra); Полско врабче (Passer montanus);
- Кос (Turdus merula); Домашно врабче (Passer domesticus);
- Елов певец (Phylloscopus collibitus); Градска лястовица (Delichon urbica);
- Качулат синигер (Parus cristatus); Селска лястовица (Hirundo rustica);
Влечуги:
- Зелен гущер (Lacetra viridis); Усойница (Vipera berus);
- Ливаден гущер (Lacetra agilis); Пепелянка (Vipera ammodites);
- Стенен гущер (Lacetra muralis); Обикновена водна змия (Natrix natrix);
Земноводни:
- Голяма водна жаба (Rana ridibunda); Планинска водна жаба (Rana temporaria);
- Земна крастава жаба (Bufo viridis); Дъждовник (Salamandta salamandra);
Най - разпространени представители на ихтиофауната са: бяла риба, шаран,
мряна, речен кефал, блескач /уклейка/, каракуда, червеноперка и щука. От
бозайниците са разпространени: дива свиня, лисица, вълк, кафява мечка,
катерица, див заек, дива коза, златка, бялка, видра, невестулка, таралеж и др.,
като от животинския свят включени в Червената книга на България е дъждовника,
а с категория застрашени от изчезване - черен и бял щъркел, дива коза, златка и
видра.
Защитени територии - Изключително значение за биологичното разнообразие
има НАТУРА 2000. Като екологична мрежа от защитени зони, тя се явява основен
инструмент на Европейската общност за запазване на природни местообитания и
видове от интерес за Общността. Изграждането на тази екологична мрежа е
задължение на всяка страна членка на Европейския съюз, съгласно Директивата
за хабитатите и Директивата за птиците. Приносът на НАТУРА 2000 в цялостния
процес на опазване на биологичното разнообразие се изразява в
предотвратяване на деградирането, фрагментирането и унищожаването на
естествени и полу-естествени хабитати, както и хабитати на редки и застрашени
видове. Екологичната мрежа като такава, гарантира свободното географско
разпространение на видовете, осъществяването на генетичен обмен и мигриране.
В периода 2005-2006 година по предложение на Българска фондация
„Биоразнообразие", с подкрепата на Община Златоград и на основание чл.33,
ал.1, чл.35 и чл.36 ал.1, 2 от Закона за защитените територии, се откри процедура
за проучване и обявяване за защитени зони на следните райони от Община
Златоград:
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„Циганско градище - Мързян" - защитената територия обхваща част от землището
на с. Ерма река. Защитената зона вече е включена в Натура 2000, по Директивата
за местообитанията на дивата флора и фауна. Характерното за нея са запазените
вековни дъбови и букови гори. Площ от около няколкостотин хектара попадат в
землището на с. Ерма река, Община Златоград.
Те заемат части от отдели 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 в Държавно лесничейство
„Златоград" и съседни отдели в ДЛ „Рудозем". Вековните гори от зимен дъб и бук
са със семенен и издънков произход и са се запазили поради недостъпния терен и
липсата на пътища около тях. Някои подотдели са на възраст над 140 години !
Запазената вековна широколистна гора освен, че е с огромна научна и
консервационна стойност, привлича и такива усамотени видове като мечката и
глухаря. Популацията на последния там е доста многобройна и заедно със
съседните терени в община Рудозем, покрива изискванията за орнитологично
важно място от световно значение. Тази местност бе предложена да бъде
включена в списъка на защитените зони, с цел да се опазят вековните букови
гори, алувиални гори, балкано-панонски церово-горунови гори, ацидофилни гори,
планински сенокосни ливади, ацидофилни тревни съобщества. Освен тези
местообитания предмет на опазване са и популациите на някои видове
земноводни, влечуги и бозайници - Жълтокоремна бумка (Bombina variegata),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo

Фигура 5: Защитени територии на територията на Община Златоград
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graeca), Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Голям подковонос
(Rhinolophus ferrumequinum), Европейски вълк (Canis lupus), Кафява мечка (Ursus
arctos), Дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica). Защитената зона граничи с
гръцкия Национален парк Родопи и с включеното в него гръцко Натура 2000 място
GR1120003.
„Долен – Старцево” се нарича, втория район, проучен от Българска фондация
Биоразнообразие. Характерно за него е запазената вековна дъбова гора с площ
около 100 ха в землището на с.Долен и с. Старцево, Община Златоград. Тя заема
отдел 191 в Държавно лесничейство „Златоград”. Вековната гора със семенен
произход от зимен дъб и бук на възраст над 120 години се е запазила поради
недостъпния терен и липсата на пътища около него. Въпреки, че е малка на площ,
гората е уникална поради факта, че това е една от малкото оцелели вековни
дъбови гори в Родопите. Девствени гори като тази в с. Долен са уникални и имат
огромна научна и консервационна стойност.
С изключително значение за Община Златоград е и територията на църковно манастирската крепост „Св.Неделя”. Разположена е на висок връх, на 8 км от
гр.Златоград. „Св. Неделя” е определена за обект с природо-защитна зона.
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3. Управление на отпадъците - съществуващо състояние и
практики при управление на отпадъците

3.1 Обхват и цели на програмата. Видове отпадъци, които са в
обхвата на програмата. Принципи при управление на програмата
Целта на програмата е да се осигури екологосъобразното управление на
отпадъците чрез предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им
въздействие върху човешкото здраве и околната среда.
Въз основа на анализа на съществуващата практика по управление на
отпадъците и идентифицираните проблеми и несъответствия, както и при
отчитане на изискванията на националното законодателството и политика и на
конкретните условия и нужди на района, са определени основните цели на
програмата:
•
Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците.
•
Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.
•
Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение,
събиране и транспортиране на отпадъците.
•
Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците.
•
Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци;
•
Нормативно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване
прилагането на законодателството и политиката в областта.
•
Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците.
•
Укрепване на административния капацитет на общината за управлението на
отпадъците.
•
Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите
"отговорност на производителя" и "замърсителят плаща".
•
Участие на обществеността.
•
Управление на специфични потоци отпадъци.
Съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО), настоящата програма за
управление на дейностите по отпадъците разглежда посочените в чл.2, ал.1 от
ЗУО отпадъци, а именно:
•
Битови отпадъци (БО)
•
Битовите биоразградими отпадъци (ББрО)
•
Производствени отпадъци (ПО)
•
Строителни отпадъци (СО)
•
Опасни отпадъци (ОО).
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С оглед синхронизиране с мерките за регионално управление на отпадъците,
настъпилите промени в националното законодателство предвид задачите,
заложени в Националния план за управление на отпадъците и Програмата за
прилагане на Директива 99/31/ЕС за депониране на отпадъците, настоящата
програма включва:
•
Предотвратяване и минимизиране образуването на отпадъци, както и
степента на тяхната опасност.
•
Въвеждане на зелени обществени поръчки - включване на критерии в
обществените поръчки, с които се дава приоритет на закупуването на стоки и
услуги, които допринасят за създаването на пазар за продукти от рециклиране и
за насърчаване предотвратяването на отпадъци.
•
Прилагане на маркетингови/ комуникационни инструменти за насърчаване на
предотвратяването на отпадъците чрез въвеждане в общината на широко
прилагани в държавите от ЕС практики за насърчаване на отговорния бизнес под
формата на приемане на етични кодекси, доброволни споразумения между
бизнеса и общинската администрация, популяризиране на доброволни схеми за
еко-маркировка на продукти, кампании за повишаване на общественото съзнание
и др.
•
По-нататъшно развитие на системата за събиране на зелени отпадъци от
зелената система на града и стартиране на система за разделно събиране на
биоотпадъци от заведения за обществено хранене, хотели, ресторанти, магазини
за хранителни стоки и на по-късен етап в случай на неизпълнение на целите за
разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците - стартиране на система
за събиране от домакинствата. Насърчаване на домашното компостиране.
•
Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци, отговаряща
на изискванията към производството на компост, предприемане на мерки за
намиране на пазар на произведения компост, постигане на условията, при които
компоста престава да бъде отпадък (и при необходимост получаване на решение
по чл. 5, ал. 2 от ЗУО) и постигане на изискванията за качество на произведения
компост в зависимост от приложението му и по отношение на граничните
стойности за тежки метали.
•
Подпомагане възникването и развитието на пазари за продукти, произведени
от рециклируеми материали най-вече за компост и рециклирани строителни
материали, чрез прилагане на заложените в нормативната уредба механизми –
изпълнение на целите за влагане на рециклирани строителни материали в
строежите, на които Община Златоград е възложител или за проектите, за които
се изисква одобрени от общинската администрация, спазване на разпоредбите за
контрол на производството и проверка на качеството на компост.
•
Изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани
отпадъци от домакинствата, в т.ч. рециклируеми отпадъци, едрогабаритни
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отпадъци, опасни отпадъци, текстил и други, финансирани от общината.
Включване на отпадъци финансирани от други източници, различни от такса
битови отпадъци, като например масово разпространени отпадъци и строителни
отпадъци от ремонтни дейности в бита.
•
Осигуряване на събирането и рециклирането на рециклируеми отпадъци от
бита (хартия, пластмаса, стъкло, метал), за които принципът «отговорност на
производителят» не се прилага – създаване на система за регистриране и
отчитане на количествата събрани от частния сектор и разширяване на услугите
предлагани в площадките за безвъзмездно предаване (напр. събиране на плоско
стъкло и видове пластмаси, чиято изкупна цена от заводите за оползотворяване
не покрива разходите за тяхното събиране на търговска основа) и в дългосрочен
аспект в случай, че не е осигурено постигането на целите за рециклиране на
битови отпадъци – стартиране на система за разделно събиране на отпадъци от
бита, за които не се прилага принципът отговорност на производителят.
•
Въвеждане на системата за разделно събиране на опасните отпадъци от
домакинствата.
•
Оптимизиране на системата за събиране на битови отпадъци след
въвеждането на системи за разделно събиране на биоотпадъци, рециклируеми
отпадъци, които ще отклонят значително количество от общия отпадъчен поток.
•
Повишаване
на качеството (подобряване на параметрите честота на
извозване, брой индивидуални съдове, брой контейнери на жител) и увеличаване
на ефективността (по-висока степен на уплътняване) на услугите по събиране на
отпадъци и включването на нови услуги във връзка с нововъведените задължения
на кметовете на общини.
•
Прилагане на мерки за разделно събиране на рециклируеми отпадъци и
биоотпадъци и третиране на битовите отпадъци така, че да се постигнат целите
за рециклиране, целите за отклоняване на биоразградими отпадъци от депа и
критериите за стабилизиране на остатъчната фракция в степен достатъчна за
получаване на мотивирана заповед от директорът на РИОСВ, с която дава
съгласие за намаляване на дължимите отчисления за депониране на битови
отпадъци.
•
Ограничаване на депонирането вследствие нарастване на отчисленията за
депониране и повишаване на изискванията за предварително третиране преди
депониране.
•
Въвеждане на нормативни изисквания в общинската наредба с цел
осигуряване прилагането на схемите за събиране на биоразградими отпадъци и
рециклируеми отпадъци за които не се прилага принципът отговорност на
производителя – забрани, ограничения, отговорности и задължения към
собствениците или наемателите на търговски обекти и заведения за обществено
хранене, домсъветите, собствениците (или наематели), на еднофамилни жилища
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и др. както и към лицата извършващи дейности с отпадъци, с които общината има
сключени договори.
•
Изменения в нормативната уредба на общината във връзка с изискванията
на Закона за местните данъци и такси (чл. 67, ал. 2) за определяне размера на
такса битови отпадъци въз основа на количеството образувани отпадъци на
ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет,
различна от данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова
стойност или пазарната им цена; Избор на подходящ вариант за начисляване на
таксата така, че да се насърчи разделното събиране и рециклирането с цел
постигане на целите за събиране на рециклируеми и биоотпадъци и отклоняване
на биоразградимите отпадъци от депа.
•
Актуализиране на такса битови отпадъци с цел създаване на механизъм за
покриване на всички инвестиционни и експлоатационни разходи за въвеждане на
нови практики, изисквани от националното законодателство и целево
изразходване на средствата единствено за дейности с отпадъци.
•
Определяне на необходимостта от финансиране чрез Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) или други форми на
финансиране извън бюджета на общината.
•
Привличане на средства за инвестиции в инфраструктура за управление на
отпадъците от други международни финансови институции или ПУДООС.
•
Подобряване на контрола срещу изоставянето, нерегламентираното
изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на
отпадъците.
•
Предприемане на мерки за осведомяване, повишаване на общественото
съзнание и мотивиране на населението за разделно събиране на отпадъците и
увеличаване на повторната употреба.
При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в програмата, са
спазвани следните основни принципи за управление на отпадъците, залегнали
в международните правни актове, както и общата европейска и националната
политика в тази област:
• устойчиво развитие - използване на природите ресурси по начин, който
не ги унищожава или уврежда и не ограничава възможността да бъдат използвани
от бъдещите поколения;
• принцип на предотвратяването - ограничаване до минимум
използването на природни ресурси и намаляване на количествата и/или
опасността, произтичащи от образуваните отпадъци;
• принцип на превантивноста - предвиждане и избягване на
потенциалните проблеми при дейностите с отпадъци за предотвратяване на риска
за околната среда и човешкото здраве;
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• принцип на самодостатъчност и близост при управление на
отпадъците - за осигуряване на самостоятелност при управление на
отпадъците;
Йерархията на управлението на отпадъците описва предпочитаната
последователност на операциите и дейностите с отпадъци:
•
предотвратяване на образуването на отпадъците;
•
оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране, повторно използване
и/или извличане на вторични суровини и енергия;
•
обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези отпадъци за конто е
невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени.
•
най-добри налични техники, не изискващи прекомерни разходи;
•
"замърсителят плаща" и в частност "отговорност на производителя" производителите трябва да поемат отговорност за:
- предотвратяване и намаляване на отпадъците, образувани при производството
на техните продукти;
- проектиране и разработване на продукти, които подлежат на рециклиране и не
съдържат материали, представляващи риск за околната среда:
- развиване на пазари за повторна употреба и рециклирането на отпадъците,
образувани след крайната употреба на пусканите на пазара стоки.
•
интегрирано управление на отпадъците;
•
участие на обществеността.
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3.2 Анализ на съществуващото състояние SWOT анализ
Изготвеният SWOT анализ на управлението на отпадъците в Община Златоград
се базира на резултатите от проведените анализи на текущото състояние на
управление на отпадъците на територията на общината и представя силните и
слабите страни, възможностите и заплахите в контекста на планирането на
бъдещи действия. Силните страни са характеристики, които дават сравнително
предимство. Слабите страни представят ограниченията или недостигът на
ресурси и капацитет, идентифицирани при анализа на текущото състояние на
управление на отпадъците в общината, които възпрепятстват развитието на
сектора. Възможностите идентифицират най-благоприятните елементи на
външната среда, от които общината би могла да се възползва, а заплахите
съответно идентифицират най-неблагоприятните елементи на външната среда.
СИЛНИ СТРАНИ
•
Средната норма на натрупване на битови отпадъци в Община Златоград е
със значително по-ниски стойности на показателя както спрямо средните за
страната, така и спрямо средните за област Смолян и за населените места с
население от 3 -25 хил. жители.
•
Битовите отпадъци се депонират на регионално депо, което отговаря на
всички екологични стандарти.
•
Въведен е регионален принцип за управление на отпадъците.
•
Общинската система за събиране и транспортиране на смесените битови
отпадъци е осигурена с необходимата инфраструктура и функционира добре, като
в нея е обхванато почти цялото население на общината.
•
Разработена и одобрена е нова детайлна и в съответствие с изискванията
общинска Наредба за управление на отпадъците като нормативна предпоставка
за рязко подобряване на управлението на отпадъците.
•
Наличие на човешки ресурси - квалифицирани служители с доказан
професионализъм.
•
Добро взаимодействие между местната власт, НПО, дружества и частен
бизнес при решаване на проблемите по опазване на околната среда.
•
Приемственост в работата на общинската администрация.
•
Наличен опит за привличане на финансови средства.
•
Природни дадености и ресурси.
•
Въведена е систеа за разделно събиране на отпадъци от домакинствата –
хартия, пластмаса и стъкло.
•
Изискване от страна на обществеността за по-чиста околна среда, разбиране
на значението за опазване на околната среда.
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СЛАБИ СТРАНИ
•
Липса на инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на
биоотпадъците, а тази за разделно събиране на отпадъци от хартия, стъкло,
пластмаса и метали е въведена едва на 01.02.2016 г.
•
Липса на единна информационна система за отпадъците.
•
Липса на целенасочени мерки и стимули, насочени към предотвратяване
образуването на отпадъци, и на система за отчитане удовлетвореността на
обществеността от дейностите и услугите, свързани с отпадъците.
•
Ниско ниво на доходите и висока степен на безработица.
•
Финансов недостиг за изпълнение на мероприятията по опазване на
околната среда.
ВЪЗМОЖНОСТИ
•
Използване на финансовите инструменти (национални структурни фондове и
програми, финансирани от ЕК) за решаване на проблемите, свързани с
ефективното управление на отпадъците, в т.ч. биоотпадъците.
•
Наличен финансов ресурс за провеждане на регулярни информационни и
образователни кампании за населението за разясняване на ползите от
предотвратяване и разделно събиране на отпадъците.
•
Възможни източници за увеличение на приходите за системата са:
повишаване събираемостта на таксата; оптимизиране структурата на таксата;
въвеждане на пряко заплащане на услуги по управление на отпадъците,
икономически ефективно рециклиране и оползотворяване.
•
Наличие на природни дадености и сравнително стабилна местна икономика
са предпоставка за развитие на туризма, подобрение на икономическия статус на
населението, увеличение на бюджетните приходи.
•
Осигуряване на мотивация на общинските служители - финансово и морално
стимулиране при доказан професионализъм.
•
Осигуряване на прозрачност в работата на Общинска администрация при
“отворени врати”.
•
Участие на местни фирми в изпълнение на дейностите по управление на
отпадъците - сметосъбиране, рециклиране, компостиране и депониране,
увеличава предприемаческите възможности в региона.
•
Повишаване информираността на населението по отношение на разделното
събиране на отпадъците и ползата от тяхното рециклиране, домашно
компостиране, както и от стратегията „нулеви отпадъци”.
•
Разработване на пазара на продукти, произведени от биоотпадъци (компост,
почвени подобрители).
•
Промяна на обществените нагласи в полза на екологосъобразното и
ефективно управление на отпадъците.
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ЗАПЛАХИ
•
Значително увеличаване на разходите за управление на битовите отпадъци
и необходимост от повишаване таксата битови отпадъци за населението.
•
Неизпълнението на нормативните изисквания се преследва от контролните
органи и води до налагане на глоби и санкции;
•
Ниската платежоспособност на общината не позволява значими инвестиции
и затруднява привличането на качествени изпълнители на услугата.
•
Наличие на централизирана система на финансиране на правила за
изготвяне на общински бюджети.
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3.3 Данни за отпадъците
Информацията за количествата и състава на отпадъците е от голямо значение за
вземане на правилни решения при управлението им, включително
оразмеряването на системите, инсталациите и съоръженията за третиране.
Общинската администрация на Община Златоград поддържа база данни за
отпадъците, но системата все още не покрива всички видове отпадъци и изисква
подобряване на качеството на събираната информация.

3.3.1 Битови отпадъци
Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови отпадъци са “отпадъците от
домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата” (това са отпадъците,
образувани от домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и други
организации, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от
домакинствата, с изключение на производствените отпадъци и отпадъците от
селското и горското стопанство).
На територията на Община Златоград се образуват различни по характер и вид
отпадъци. Количеството на битовите отпадъци зависи 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 в сравнение с това в страната.
Битовите отпадъци, събирани на територията на общината не се преработват
преди крайното им обезвреждане. Единственият метод на обезвреждане, който се
прилага, е депонирането. Съоръжението, което се използва е Регионално депо за
твърди битови отпадъци от общините Мадан, Златоград и Неделино.
Информацията за количество генерирани битови отпадъци по населени места в
общината се предоставят от оператора на общинското депо за отпадъци в гр.
Мадан и от общинска администрация Златоград. Основните източници на битови
отпадъци, приблизително 70% е населението и около 30% – от търговски,
административни, социални, фирмени и други подобни обекти.
В таблица IX са посочени количествата битови отпадъци, образувани на
територята на общината в обследвания период 2011-2015 г.
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Таблица XI: Генерирани битови отпадъци в Община Златоград в тона за
година за периода 2011--2015 г.

Вид отпадък
Смесен битов отпадък в
Община Златоград

Количества смесен битов отпадък,
отпадък в тона за
година
2011
2012
2013
2014
2015
2739
2608
2461
2485
2336

Източник: Община Златоград и Регионално депо гр. Мадан

Фигура 6: Генерирани битови отпадъци в Община Златоград в тона за
година за периода 2011--2015 г.
От таблицата по-горе
горе става ясно, че за периода 2011 – 2015 година се наблюдава
тенденция на намаляване на количествата генерирани и депонирани битови
отпадъци. Анализът показва,
показва че причините за това са:
1. целенасочена работа с населението за екологосъобразно отношение към
отпадъците;
2. действащи системи за разделно събиране на рециклируемите фракции,
зелените отпадъци от паркове и градини и сторителните отпадъци;
отпадъци
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3. намаляване броя на населението.
Количествата събрани битови отпадъци се отчитат в тонове и се депонират на
регионалното депо в гр. Мадан. Депото има издадено комплексно разрешително
№190-Н1-ИО-АО/2009. Депото се намира на разстояние около 32 км от общинския
център гр. Златоград и около 62 км от най-отдалеченото населено място.
Сметосъбиране и сметоизвозване през обследвания период е извършвано от
общинска структура, ангажирана с управление, събиране, транспортиране и
третиране на отпадъци на територията на Община Златоград.
Регионалното депо е изградено на мястото на съществуващото общинско депо,
поради което старите отпадъци са прехвърлени и предепонирани на новата
площадка. През 2007 г. трите общините Мадан, Златоград и Неделино подписват
меморандум за проектиране на разширението на депото. Проведена е процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подготовка на инвестиционен
проект „Разширяване на регионално депо за ТБО гр. Мадан и изграждане на
площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан,
Златоград и Неделино”. Съгласно подписан Договор № 05-П-02/31.03.2009г с ”
Глобъл Инвайърмънт” - консорциум между „Реко - инженеринг” ЕООД и
„Евроконсулт - СЕЛ” ООД е изготвен инвестиционен проект “Разширение на
регионално депо за ТБО гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително
третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино”.
Регионалното депо за ТБО гр. Мадан е разположено в местност Шаренка на 3 км.
югозападно от гр. Мадан по пътя Мадан – с. Шаренка в негативна форма на дере.
Площадката, върху която е построено депото представлява стар отвал за
руднична баластра, чиято експлоатация е преустановена преди 30 години.
Съгласно решение № 1 от 27.05.2014 г. (Протокол № 7) на Регионалното
сдружение за управление на отпадъците, от 01.06.2014г. Оператор на
Регионалното депо е Община Мадан.
През 2014 г. Община Златоград реализира проект „Оптимизиране управлението
на отпадъците в Община Златоград”. Проектът е финансиран чрез безлихвен
заем от ПУДООС, а с реализацията на планираните дейности през 2014г. са
доставени съдове за временно съхранение на отпадъци и чували за разделното
им събиране, както и нов специализиран автомобил марка Ивеко и надстройка
тип „Ротопреса” с капацитет на вместимост 16 куб.м.
Важен показател за управлението на отпадъците е нормата на натрупване на
отпадъците, представена като количеството на образуваните битови отпадъци за
година на човек от населението. В Tабл. XII са представени и сравнени нормите
на натрупване общо за България, за област Смолян и за Община Златоград за
периода 2011 - 2015 г. Образуваните битови отпадъци на човек от населението
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варират между 347 и 434 кг/жител/година, а тези за област Смолян варират между
319 и 370 кг/жител/година.
Таблица XII: Сравнителна таблица на нормата на натрупване/събраните
битови отпадъци – кг/чов./год.
2011
2012
2013
2014
2015
Общо за страната
376
347
434
442
*
Област Смолян
370
332
319
329
*
Община Златоград
215
217
209
229
206
Източник: Официални данни от страницата на НСИ
1

От така представените данни става ясно, че нормата на натрупване в Община
Златоград е много по-ниска от средната за страната, както и за Област Смолян.
По данни на МОСВ и НПУО 2014-2020 г. нормата на натрупване за периода 20122015 г. за населени места с население между 3000 и 25 000 жители е 295,5
кг/ж/год. За Община Златоград стойността на показателя норма на натрупване за
2015 г. е 206 кг/ж/год.
Таблица XIII: Морфологичен състав в зависимост от броя на жителите
съгласно методиката от НПУО 2014-2020
Брой жители на населените места
Морфологична фракция
под 3 хиляди
от 3 до 25 хиляди
Хранителни отпадъци
15,60%
23,20%
Хартия
6,10%
8,50%
Картон
4,00%
5,50%
Пластмаса
10,30%
10,10%
Текстил
2,00%
3,70%
Гума
1,00%
0,90%
Кожа
1,00%
0,90%
Градински
30,90%
21,70%
Дърво
2,90%
2,00%
Стъкло
2,40%
6,10%
Инертни
1,90%
2,00%
Метали
21,30%
14,80%
Опасни
0,60%
0,60%
Общо
100%
100%
Източник: Официални данни от страницата на НСИ
1

*Предстои да бъдат допълнени, след като бъдат публикувани данните за количествата генерирани
отпадъци за страната за 2015 г.
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В таблица XIII е представена информация за морфологичния състав на отделните
фракции, присъстващи в общия битов отпадък за страната,
страната за категориите
населени места, към които принадлежат тези в Община Златоград
Златоград.
През периода септември
ептември 2015 април 2016 г. е проведен
оведен морфологичен анализ на
състава и количествата на твърдите битови отпадъци на Община Златоград
(снимки от процеса на пробонабиране са представени на Фиг.
Ф
7). Анализът е
извършен съгласно изискванията на Методиката за определяне на
морфологичния състав
в на битовите отпадъци, утвърдена от МОСВ през 2012 г.
Данните от анализа за отделните сезони, както и следногодишните стойности за
представенив Таблици от XVI, XV и XVII и Фиг. 8.

Фигура 7: Снимки от проведено пробонабиране в Община Златоград проба „лято“ и „есен“
Източник: Енергийна агенция-Пловдив
агенция
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Таблица XIV: Данни от Морфологичен анализ на отпадъците на Община
Златоград, проведен през периода септември 2015 – април 2016 г.
Морфологична
Сезон лято
Сезон есен
Сезон зима
Сезон пролет
фракция
Маса,
%
Маса,
%
Маса,
%
Маса,
%
кг
съдъркг
съдъркг
съдъркг
съдържание
жание
жание
жание
Хранителни
Хартия и картон
Пластмаса
Текстилни
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Инертни
Метали
Опасни
Други
ОБЩО

1,1
7,8
60,9
5,7
0,5
0,0
33,2
0,0
6,4
0,0
4,3
0,0
7,1
127

1
6
48
5
0
0
26
0
5
0
3
0
6
100

8,7
11,4
20,5
2,8
0,7
0,7
6,0
0,6
8,0
4,0
2,8
1,6
59,3
127,0

7
9
16
2
1
1
5
0
6
3
2
1
47
100

22,6
10
15,8
4,9
0,9
0,8
2,6
0
7,3
2,5
3,1
15,5
39,1
125

18
8
13
4
1
1
2
0
6
2
3
12
30
100

5,7
4,3
13,1
4,0
1,2
0,5
19,9
0,9
5,9
8,8
1,2
1,4
61,1
128

4,5
3,4
10,3
3,1
0,9
0,4
15,5
0,7
4,6
6,9
0,9
1,1
47,7
100

МА зона Златоград за 4-те сезона
Морфологична
фракция

Хранителни
Хартия и картон
Пластмаса
Текстилни
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Инертни
Метали
Опасни
Други
ОБЩО

Сезон лято
Маса,
%
кг
съдържание
12,2
8,7
27,8
6,7
4,5
1,9
47,2
0
8,4
0,0
4,2
0,0
6,4
128

10
7
22
5
4
2
37
0
7
0
3
0
5
100

Сезон есен
Маса,
%
кг
съдържание
10,6
10,9
18,3
11,8
1,0
0,9
41,1
0
11,6
3,6
3,3
2,2
12,7
128

8
8
14
9
1
1
32
0
9
3
3
2
10
100

Сезон зима
Маса,
%
кг
съдържание
35
8,2
16,4
4,2
2,3
1,6
2
0
15,6
0
3,2
7,1
30,5
126

28
7
13
3
2
1
2
0
12
0
3
6
23
100

Сезон пролет
Маса,
%
кг
съдържание
14,8
5,6
11,3
12,1
2,1
1,1
5,9
1,9
4,8
9,1
2,7
5,6
49,9
127

11,6
4,4
8,9
9,5
1,7
0,8
4,7
1,5
3,8
7,2
2,1
4,4
39,3
100

МА зона Старцево за 4-те сезона
Източник: Доклад от извършен морфологичен анализ Енергийна агенция-Пловдив
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Таблица XV: Данни от морфологичния анализ: средни стойности за
четирите сезона

Морфологична
фракция
Хранителни
Хартия и картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Инертни
Метали
Опасни
Други
Общо

Зона Златоград
средна стойност за
четирите сезона, %

Зона Старцево
средна стойност за
четирите сезона, %

7,5
6,6
21,8
3,4
0,7
0,5
12,1
0,3
5,5
3,0
2,4
3,6
32,5
100

14,4
6,6
14,5
6,7
2,0
1,0
18,9
0,4
7,9
2,5
2,7
3,0
19,3
100

Източник: Доклад от извършен морфологичен анализ Енергийна агенция-Пловдив

Отпадъците, определени като "други“, представляват неопределими отпадъци,
които поради малките си размери и форма не могат да бъдат отделени и
претеглени. Тези неопределими отпадъци са често в доста големи количества,
особено когато са минали през камион с компактиращо устройство количеството
им може да достигне до 50%. Поради тази причина не бива да се пренебрегват.
Съгласно препоръките дадени в Методиката на определяне на морфологичния
състав на битовите отпадъци за преоценка на фракция „други“, тя съдържа около
65% инертни материали (строителни, пепел от твърдите горива, пръст, сгур) и
около 25% биораградими отпадъци.
В таблица XIV са представени референтни данни, с помоща на които се
преразпределя фракция „други“.
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Таблица XVI: Примерен състав на фракцията "други"
Фракции
Хранителни
Хартия и картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни
Опасни
общо

% съдържание в "други"
12,0%
4,0%
2,0%
1,0%
0,0%
0,0%
8,0%
0,8%
6,2%
2,0%
64,0%
0,0%
100%

Източник: Методика на извършване на морфологичен анализ МОСВ

Данните от проведения морфологичен анализ след преоценка на фракция „други“
са представени в Таблица XVII.
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Tаблица XVII: Данни от морфологичния анализ: средни стойности за
четирите сезона след презичисляване
Морфологична фракция

Хранителни
Хартия и картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни
Опасни
Общо

Зона Златоград
средна стойност за
четирите сезона, %

Зона Старцево
средна стойност за
четирите сезона, %

11,4
7,9
22,5
3,8
0,7
0,5
14,7
0,5
7,5
3,7
23,2
3,6
100

16,8
7,3
14,9
6,9
2,0
1,0
20,5
0,5
9,1
2,9
15,1
3,0
100

Източник: Доклад от извършен морфологичен анализ Енергийна агенция-Пловдив
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Таблица XVIII: Образувани количества битови отпадъци по фракции за
2015 г.
Морфологична
фракция

Хранителни
Хартия и картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни
Опасни
Общо

Зона
Златоград
Град, тона

Зона Старцево
Села, тона

159,2
110,3
312,7
52,5
9,9
6,8
204,5
7,5
104,3
51,0
322,6
49,9
1391,3

159,2
69,5
141,0
65,9
19,0
9,6
194,1
5,0
85,9
27,4
143,3
28,8
948,8

Общо за
общината, тона

Средно за
общината, %

318,5
179,8
453,7
118,4
28,9
16,4
398,6
12,5
190,2
78,4
465,9
78,7
2340,1

14,1
7,6
18,7
5,4
1,4
0,8
17,6
0,5
8,3
3,3
19,1
3,3
100

Източник: Доклад от извършен морфологичен анализ Енергийна агенция-Пловдив

От таблица XVIII се вижда ясно, че най-голям дял в състава на битовите отпадъци
имат инертните материали – 19,1 %, пластмасата – 18,7 % и градинските
отпадъци – 17,6 %, следвани от хранителните отпадъци – 14,1 % стъкло – 8,3 % и
хартията – 7,6 %.
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а)

б)
Фигура 8: Дял на морфологичните фракции в общия битов отпадък за
2015 г. а) в %, б) в тона
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3.3.2 Отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия,
картон, пластмаса и стъкло
Кметът на Община Златоград организира дейностите по разделно събиране на
отпадъците по опаковки, отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса и
стъкло, като сключва договори с:
организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, притежаващи
разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел ІІІ от ЗУО;
други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ,
издаден по реда на глава пета, раздели І и ІІ от ЗУО, за извършване на дейности
по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци
на територията на Община Златоград, и/или комплексно разрешително, издадено
по реда на глава седма, раздел ІІ от ЗООС, в случай на писмен отказ от всички
Организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки;
лица, които изпълняват задълженията си индивидуално по смисъла на чл. 81
от ЗУО.
От 1 февруари 2016 г., в град Златоград стартира система за разделно събиране
на отпадъците „От врата на врата”. Общински служители обхождат всяко
домакинство и предоставят специализирани чували за разделно събиране на
отпадъци от опаковки (жълт чувал – за пластмасови и метални, син чувал – за
хартиени и картонени и зелен чувал – за стъклени), както и информационни
брошури с указания за начините за разделно събиране, принципите и ползите от
осъществяването му.
Събирането на пълните чувалите се извършва по график, съобразен с
регулярното обслужване на системата за разделно събиране на територията на
града. За графика на обслужване, жителите се уведомяват на място, при
раздаване на материалите и се осведомяват чрез интернет страницата на
общината.
Разпределение на домакинствата по райони:
РАЙОН І включва улиците: „Беловидово”, „Бреза”, „Крайречна”, „Родопи”,
„Ропотамо”, „Росица”, „Хаджи Димитър”, „Хан Аспарух”, „Арда”, „Боровец”, „Васил
Левски”, „Пенчо Славейков”, „Любен Каравелов”, „Люляк Орфей”, „Ангел Киряков”,
„Бельо Златев”, „Бяло море”, „Връх Костадин”, „Заря”, „Разсечен камък”, „Тинтява”,
„Яков Змейкович”, „Асен Шопов”, „Възраждане”, „Г.С.Раковски”, „Горски извор”,
„Горски пътник”, „Диана”, „Кина и Никола Ефтимови”, „Костадин Фердинандов”,
„Прогрес”, „Синчец”, „Стефан Караджа”, „Странджа”, „Дунав”, „Водолей”, „Тунджа”,
„Христо Смирненски”, „Янтра”.
РАЙОН ІІ включва улиците: „Вихър”, „Еделвайс”, „Ерма”, „Младост”, „Албена”,
„Антон Страшимиров”, „Ахрида”, „Братя Родопски”, „Граничар”, „Гривица”, „Елена
Крахтева”, „Кокиче”, „Крайречна 2”, „Миньорска”, „Пеньо Пенев”, „Първи май”,
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„Рожен”, „Рупите”, „Сирко Станчев”, „Тракия”, „Шипка”, „Виктор Юго”, „Делю
Войвода”, „Евгения Пачилова”, „Клокотница”, „Марица”, „Плиска”, „Стефан
Стамболов, „Цар Калоян”, „Черно море”.
РАЙОН ІІІ включва улиците: „България”, „Здравец”, „Акация”, „Преспа”, „Рила”,
„Велико Търново”, „Антим І”, „Пейо Яворов”, „Славей”, „Освобождение, „Ангел
Кънчев”, „Бор”, „Върбица”, „Иглика”, „Изгрев”, „Косора”, „Люлин”, „Найден Геров”,
„Христо Ботев”, „Юбилейна”.
По данни на Община Златоград (дейност „Чистота” към ОбА – Златоград, сектор
”Разделно събиране на отпадъци”) за месец март 2016 г. са събрани следните
количества рециклируеми отпадъци:
отпадъци от домакинства са общо 1 516 кг., от които 589 кг е негоден за
рециклиране отпадък, 245 кг е пластмаса, 192 кг е стъкло и 490 кг хартия.
отпадъци от търговските обекти, производствените, стопанските и
административните сгради на територията на гр. Златоград общо 12 200 кг
рециклируеми отпадъци. От тях 1 800 кг пластмаса и 10 400 кг стъкло.
До настоящия момент системата обхваща само територията на град Златоград.
Планира се поетапното въвеждане на система за разделно събиране на
отпадъците „От врата на врата” и за останалите населени места в общината.

3.3.3 Строителни отпадъци
Дейностите по управление на строителните отпадъци се регламентират с
„Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали“, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр. 89 от
13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.).
Пазарът за рециклирани строителни отпадъци в България не е достатъчно развит
и използването на рециклирани строителни материали в строителството е слабо
разпространено. Не се прилагат административни и икономически стимули за
насърчаване на рециклирането на отпадъците от строителство и разрушаване.
Това в голяма степен допринася за ниските нива на оползотворяване и
рециклиране, които се наблюдават в страната през този период.
Образуваните строителни отпадъци на територията на Община Златоград са
предимно от юридически лица от строителна дейност. Малка част от тях са
формирани от физически лица вследствие на домашни ремонтни дейности.
Кметът на Община Златоград е отговорен за събирането и предаването на
строителните отпадъци по време на принудително премахване на строежи, при
ремонтни дейности на общински сгради и пътна инфраструктура – общинска
собственост. В случаите, когато кметът на общината е възложител на строителни
и монтажни работи и възложител на премахване на строежи, следва да се изготви
план за управление на строителните отпадъци. Съдържанието и изискванията
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към плана се определят в Наредба за управление на строителните отпадъци.
Генерирането на строителни отпадъци е неравномерно. Данни за количествата на
строителните отпадъци за периода 2011-2015 г. са представени в Таблица XIX.
Tаблица XIX: Генерирани строителни отпадъци в Община Златоград в
тона за година за периода 2011-2015 г.
Вид отпадък
Строителни отпадъци в
Община Златоград

2011

2012

2013

2014

2015

271

693

481

420

318

Източник: Община Златоград

Когато източника е физическо или юридическо лице – същото отправя искане за
обслужване срещу заплащане, а общината е задължена да осигури подходящи
съдове /гондоли, лодки/ за временно съхранение и транспортиране. С писмо №
КД 04 – 502/27.04.2006г. РИОСВ гр. Смолян съгласува насочването на строителни
отпадъци, земна и скална маса, образували се на територията на Община
Златоград за запълване на празните очистни пространства на галерия
„Страшимир”.

3.3.4 Биоразградими и биоотпадъци
„Биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат способността да се
разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци,
хартия, картон и други.
"Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни
и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за
обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от
предприятията на хранително-вкусовата промишленост
Изискванията за биоразградимите и биоотпадъците са регламентирани в:
„Наредба за разделно събиране на биоотпадъците“ (приета с ПМС № 275 от
06.12.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.) и „Наредба за третиране на
биоотпадъците“ (приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 92 от
22.10.2013 г.).
Данните от извършения морфологичен анализ показват, че голям дял от битовите
отпадъци от домакинствата в Община Златоград се състои от биоразградими
отпадъци (хранителни, градински и дървесни) – 32,8 % или 768,6 т (Табл. XVIII и
Фиг. 8). До момента тези отпадъци не се събират разделно, а постъпват за
депониране на регионалното депо в гр. Мадан. Депонирането обаче е свързано
със сериозни рискове за околната среда като емисии на парникови газове и
замърсяване на почвите и подземните води. То отнема ценни ресурси (компост,
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енергия) от икономическия и природен кръговрат. В някои от домакинствата се
използват като храна за животни или се изгарят. Освен това биоразградимите
отпадъци за тежки и разходите за транспортирането им до регионалното депо са
големи.
Дейностите предварително третиране, разделно събиране и домашно
компостиране на биоразградими отпадъци все още не са застъпени в Община
Златоград. Общината не разполага с инсталации за оползотворяване на
биоразградими и биоотпадъци.
От 2012 година общинска структура ангажирана с управление, събиране, и
третиране на отпадъци на територията на Община Златоград събира зелените
отпадъци от паркове и градини (треви, листа, клони) и ги транспортира на
площадки за временно съхранение. Количествата на събираните зелени отпадъци
са представени в Табл. XX.
Tаблица XX: Генерирани зелени отпадъци в Община Златоград в тона за
година за периода 2011-2015 г.
Вид отпадък
Зелени отпадъци в Община
Златоград

2012
66

2013
101

2014
260

2015
183

Източник: Община Златоград

Сумарния потенциал на биоотпадъците в Община Златоград е: 2829,6 т
годишно:
- хранителни, градински, дървесни отпадъци - 768,6 т
- зелени отпадъци от паркове и градини - 260 т
- утайки от ГПСОВ Златоград – 101 т
- 10% от вършината, която се оставят в гората за почвообразуване – 1700 т.

3.3.5 Утайки от ГПСОВ
Изискванията за третиране и оплзотворяване на утайки от ГПСОВ са
регламентирани в „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.).
Пречиствателната станциия за отпадъчни води в Златоград е изградена по проект
по Програма ФАР, Финансов меморандум 2001. Открита е през 2007 г. ГПСОВ има
изградена система за механично и биологично пречистване на водите, като
инсталациите и оборудването осигуряват отвеждането на пречистените крайни
потоци в приемника. Общият им капацитет е 9913 еквивалент-жители.
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Количеството генерирани утайки годишно с код 19 08 за периода 2011 – 2015 г. е
представено в таблица XVIII.
Tаблица XXI: Генерирани утайки в тона за година за ГПСОВ за периода
2011-2015 г.
Генерирани утайки от
ГПСОВ
Община Златоград, тона

2011
118,8

2012
111,5

2013
129,6

2014
101,0

2015
59,9

Източник: ВиК Златоград, ВиК Смолян

Решаване на проблема с депонирането на утайките от пречиствателна станция за
отпадни води – Златоград е много важен въпрос, тъй като от 2005 г. в страните от
Европейския съюз е забранено депонирането на утайки, които съдържат
органични съставки.
Използването на утайките в селското и горско стопанство е най-добрият начин за
рециклирането им, а направените проучвания в страните от Европейския съюз,
показват, че е и най- евтиния. В момента утайките се транспортират и депонират
на регионално депо гр. Смолян. Изготвен е План за управление на утайките от
ГПСОВ. По данни на ВиК Смолян анализите на утайките показават, че те са годни
за оползотворяване в селското стопанство като торно средство, за
паркоизграждане и поддържане на тревни площи, за земеделски нужди, така също
оползотворяване за рекултивация на нарушени терени.

3.3.6 Производствени неопасни отпадъци
На територията на Община Златоград производствените отпадъци, които нямат
опасни свойства, се третират:
- от причинителя, в собствени съоръжения съгласно одобрен, от съответните
компетентни органи, проект на производствената дейност, или го извозва и
депонира на депо, ако притежава разрешително по чл.35 от ЗУО;
- от лицата, на които е издадено разрешение, съгласно чл. 35 от ЗУО, за
извозване, депониране и/или последващо третиране за оползотворяване на
производствени неопасни отпадъци;
- от оператори, притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда на
Закона за опазване на околната среда.
Неопасните отпадъци и тези с характер на битови отпадъци от производствените
предприятия се депонират на "Регионално депо за неопасни отпадъци“ в гр.
Мадан.
Основните проблеми при третиране на производствените отпадъци са свързани с:
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липсата на съоръжения за третиране на някои видове отпадъци – напр.
рециклиране на текстилни отпадъци, което води до смесването им с битовите
отпадъци и невъзможност за отчитане на количествата им;
непълното организиране на разделно събиране и оттам невъзможността за
рециклиране и оползотворяване и отчитане на количествата;
депониране на голяма част от производствените отпадъци в депа за
неопасни отпадъци, което води до бързото изчерпване на капацитета на тези
депа.
Някои видове отпадъци като черни и цветни метали се предават на организации и
пунктове за изкупуване, но общината не получава данни за количествата, което
затруднява изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци.
Следните фирми на територията на Община Златоград осъществяват дейности с
отпадъци от черни и цветни метали:
фирма „Орион Аутотранс“, Площадка № 1 с местонахождение: гр. Златоград,
област Смолян, община Смолян, ул. «България».№.1, УПИ №II, с идентификатор
№ 36.406 кв.168 по плана на гр.Златоград, с площ 1956кв.м. (бивш ДАПЗлатоград)
По данни от Годишните доклади по околна среда (ГДОС) за изпълнението на
дейностите, за които е представено комплексно разрешително на Регионалното
депо за неопасни отпадъци в гр. Мадан за периода 2012-2015 година са
депонирани следните количества промишлени неопасни отпадъци:
Таблица XXII: Депонирани промишлени неопасни отпадъци от фирми,
намиращи се на територията на Община Златоград
Промишлени отпадъци,
генерирани на територията
на Община Златоград, тона
ЕТ „Свобода“ - шивашко
производство на готово
облекло
ЕТ „ЕМТЕКС-05“специализиран производител
на на военни униформи,
работни облекла
"ЕС БИ ЕН " ЕООД. производство на спортни и
специализирани облекла

2012

2013

2014

2015

8,24

9,52

10,86

8,38

0,08

0,50

0,10

1,0

-

-

-

0,2

Източник: Годишните доклади по околна среда на регионално депо за неопасни отпадъци гр.
Мадан за периода 2012-2015 г.

И трите фирми са специализирани в шивашко производство.
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3.3.7 Опасни отпадъци
Изискванията за третиране и транспортиране на опасни отпадъци са
регламентирани в Наредбата, приета с ПМС №53/1999 г. /ДВ, бр. 29 от 1999 г. и в
наредбите за масово разпространените отпадъци.
Количествата на образуваните опасни отпадъци, по кодове съгласно Наредба № 2
за класификация на отпадъците, се водят в ИАОС. Съгласно чл. 44, ал. 6 от
Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр.3 от 13.07.2012 г.) годишните
отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда
(ИАОС).
Лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране,
съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към §1,
т. 13 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15
по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО), оползотворяване, в
т.ч. рециклиране и/ или обезвреждане, включително подготовка преди
оползотворяване или обезвреждане на опасни отпадъци, водят отчетни книги и
представят годишни отчети за предходната година до 10.03 на текущата година.
Организирането на третирането на тези отпадъци не е по силите на отделна
община. В рамките на Регионалното сдружение на общините е препоръчително
осигуряване на възможности за разделно събиране и транспортиране на този тип
отпадъци до лицензирани фирми за оползотворяване и обезвреждане. За тази
цел общината трябва да въведе система за разделно събиране чрез осигуряване
на мобилен събирателен пункт, стимулиращи мерки сред населението и мащабна
разяснителна кампания и инициативи вкл. в учебните заведения и
неправителствени организации. По силите на общината е да оборудва мобилен
събирателен пункт / малък или средно-голям автомобил, с монтирани подходящи
съдове за различни видове опасни отпадъци от домакинствата, който по
определен график да обслужва всички райони на общината. Мобилният
събирателен пункт трябва да отговаря на изискванията за превоз на опасни
отпадъци по пътищата.
Негодни за употреба батерии и акумолатори (НУБА)
Управлението на този вид отпадъци преследва две основни цели :
екологична – защита на въздуха, водата, почвата и здравето на хората чрез
предотвратяване на изхвърлянето на вредни и опасни вещества в околната
среда.
икономическа – оползотворяване на материалите, от които са съставени
батериите и акумулаторите.
НУБА са всички, които не могат да бъдат използвани повторно и следва да бъдат
преработени и обезвредени. Изискванията за събирането, транспортирането и
третирането на НУБА са регламентирани в Наредба за батерии и акумулатори и
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за негодни за употреба батерии и акумулатори (Приета с ПМС № 351 от
27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., попр., бр. 6 от
22.01.2013 г., изм. и доп., бр. 51 от 11.06.2013 г., в сила от 11.06.2013 г., бр. 66 от
28.08.2015 г.).
Съгласно регламентите на общинската наредба за Управление на отпадъците на
Община Златоград производителите и/или вносителите на батерии и акумулатори
отговарят за:
1. разделното събиране на негодните за употреба батерии и акумулатори;
2. рециклирането и оползотворяването на разделно събраните негодни за
употреба батерии и акумулатори;
3. екологосъобразното обезвреждане на негодните за употреба батерии и
акумулатори и отпадъците от тях, които не могат да бъдат рециклирани и/или
оползотворени.
Дейности по събиране, съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на
негодни за употреба батерии и акумулатори имат право да извършват само лица,
притежаващи съответното разрешение, издадено по реда на чл. 35 и чл. 67 от
ЗУО.
Всички търговски обекти на територията на общината, където се извършва
продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумолатори са длъжни да
приемат обратно портативни и/или автомобилни батерии и акумолатори от същия
вид, който продават.
Собствениците на тези обекти са задължени да предвидят места за поставяне на
специализирани съдове за събиране на негодни за употреба батерии и
акумулатори, както и да осигурят контролиран достъп до тях.
Лицата извършващи продажби на крайни потребители са длъжни да поставят в
търговските си обекти, табели с информация за:
1. реда и възможностите за обратното приемане в търговския обект на негодните
за употреба батерии и акумулатори;
2. възможността същите да бъдат предадени на конкретни лица, притежаващи
съответното разрешение, издадено по реда на чл. 35 и чл. 67 от ЗУО;
Кметът на Община Златоград организира дейностите по разделно събиране на
портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори, съгласно
разпоредбите на НУБА.
В изпълнение на задълженията си Кмета на Община Златоград сключва договори
с:
организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение,
издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или
други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ,
издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности
по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на
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територията на съответната община и/или комплексно разрешително, издадено
по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)
Задълженията на общината са регламентирани от „Наредба за излязло 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.
В Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно
оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и
електронно оборудване са вменени задължения на кмета на общината - да
определи места за разполагане на съдове и организира дейностите по събиране и
временно съхранение на ИУЕЕО при наличие на сключен договор, финансиран от
организация по оползотворяване на ИУЕЕО.
Дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или
обезвреждане на излязло от употреба ЕЕО се извършват само от лица,
притежаващи съответното разрешение, издадено по реда на чл. 35 и чл. 67 от
ЗУО, които са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с
разпоредбите на Наредбата за ИУЕЕО (ДВ, бр. 2/08.01.2013 г.), и Наредбата за
изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни
отпадъци (ДВ, бр. 29 /1999 г.).
Лицата извършващи продажби на крайни потребители са длъжни да приемат
обратно ИУЕЕО.
Кметът на Община Златоград отговаря за разделното събиране на ИУЕЕО като
организира изпълнението на задължението си за участие в системите за разделно
събиране на ИУЕЕО, като сключва договори с:
организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или
лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или
други лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, за извършване на
дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на
отпадъци на територията на общината.
Отработени масла
Задълженията на общината се определят от „Наредба за отработените масла и
отпадъчни нефтопродукти“ (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от
08.01.2013 г.). Съгласно чл. 39, ал. 1 от Наредбата кметът на общината съдейства
за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба
масла и отпадъчни нефтопродукти и предаването им за оползотворяване и
обезвреждане, като определя местата за смяна на отработените моторни масла
на територията на общината и информира обществеността за местоположението
и условията за приемане.
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Дейности по събиране, съхраняване, оползотворяване, транспортиране и/или
обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да
извършват само лица, притежаващи съответното разрешение, издадено по реда
на чл. 35 и чл. 67 от ЗУО. Лицата са длъжни да осъществяват конкретната
дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за отработени масла и
отпадъчни нефтопродукти (ДВ, бр.2/08.01.2013 г.) и Наредбата за изискванията за
третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр.
29/1999 г). Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъчни нефтопродукти ги
предават за оползотворяване и/или обезвреждане или ги оползотворяват и/или
обезвреждат в собствени съоръжения в съответствие с разпоредбите на ЗУО и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Кметът на Община Златоград:
определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на
Община Златоград, като не възпрепятства дейността на лицата, сключили
договор с организация за оползотворяване, както и лицата, които изпълняват
задълженията си индивидуално;
съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на
излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или
обезвреждане.
информира гражданите на територията на Община Златоград за местата,
както и за условията за приемане на отработените масла.
Излезли от употреба пневматични гуми (ИУПГ)
Задълженията на общината се определят от „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.).
Дейности по събиране, съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на
излезли от употреба пневматични гуми (ИУПГ) имат право да извършват само
лица, притежаващи съответното разрешение, издадено по реда на чл. 35 и чл. 67
от ЗУО. Местата на събирателните пунктове се съгласуват от общината.
Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават
ИУПГ само на определените събирателни пунктове.
Кметът на Община Златоград:
1. определя местата за събиране на ИУПГ на територията на общината, без да
възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по
оползотворяване, и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално,
и информира обществеността за местоположението им и условията за приемане
на ИУПГ;
2. съдейства за извършването на дейностите по събиране и съхраняване на ИУПГ
и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.
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Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
Изискванията за събирането, транспортирането и третирането на излезлите от
употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и изискванията към пусканите на
пазара моторни превозни средства (МПС), материали и компоненти за тях се
определят с 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., изм., бр. 60
от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от
28.07.2015 г.
Кметът на общината определя местата на територията на общината за предаване
на ИУМПС в съответствие с програмата по чл. 52, ал. 1 ЗУО и наредбата по чл. 22
ЗУО и организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл. 143, ал. 7 и 8 ЗДП
и предаването им в центрове за разкомплектуване, за което уведомява звеното
"Пътна полиция" при областната дирекция на Министерството на вътрешните
работи по месторегистрация на МПС.
Община Златоград има сключен договор №15 /25.01.2016г.с фирма „Орион
Аутотранс“ ЕООД гр. Златоград, с площадка в гр. Златоград, бул. „България“ №1,
УПИ II, с идентификатор № 36.406, кв. 16 по плана на града (бивш ДАПЗлатоград), която притежаващи разрешително (с решение на РИОСВ гр. Смолян
№ 11-ДО-228-00 от 10.06.2014 г.) по чл. 35 ЗУО за дейностите по събиране и
транспортиране и по третиране на ИУМПС.
Негодни за употреба пестициди
Пестицидите са токсични химични вещества, някои от които трудно се разграждат,
натрупват се в организма и хранителната верига, пренасят се от въздуха и водата
и по този начин се отлагат на разтояние от мястото на тяхното освобождаване.
Според Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители, 9 от 12те най-опасни и устойчиви органични химикали са пестициди. Негодните за
употреба пестициди класифицирани като опасни отпадъци съгласно чл.3,
параграф 1 от ЗУО.
Наличието на негодни за употреба пестициди на територията на цялата страна,
включително съхраняването им на изоставени или необезопасени места е
национален проблем и представлява риск за околната среда и човешкото здраве.
За успешната реализация на цялостното решение на проблема с негодните
пестициди в България по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество е
одобрен проект на МОСВ е одобрен проект за „Екологосъобразно обезвреждане
на негодни за употреба пестициди и други препарати за разстителна защита“. В
рамките на подготовката на проекта е извършено проучване на територията на
цялата страна за количествата и местата за временно съхранение на
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пестицидите. По данни на ПУДООС на територията на Община Златоград няма
складове и помещения, където се съхраняват негодни за употреба пестициди.
Медицински отпадъци
Изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъци на
територията на лечебните и здравните заведения с Нaредба № 1 от 09.02.2015 г.
(обн., ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г.).
За извършване на дейности по третиране на отпадъци, образувани в лечебните и
здравните заведения се изисква съответният документ по чл. 35 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО) – разрешение или комплексно разрешително.
Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от
лечебните и здравните заведения трябва да притежават регистрационен документ
съгласно чл. 35, ал. 3 ЗУО.
Лечебните и здравните заведения притежатели на отпадъци по смисъла на § 1, т.
29 от допълнителните разпоредби на ЗУО, с цел опазване на общественото
здраве и околната среда са длъжни:
да разделят отпадъците при източника на образуване по вид, състав и
свойства;
да спазват условията на съхраняване на отпадъците в съответствие с
изискванията на наредбата;
да опаковат и обозначават разделно събраните отпадъци в съответствие с
изискванията на наредбата;
да транспортират отпадъците до мястото за предварително съхраняване на
отпадъците съгласно изискванията на наредбата;
да третират самостоятелно и/или да предават за съхраняване,
транспортиране и третиране отпадъците само въз основа на сключен договор с
лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 ЗУО за извършване на
дейности с отпадъци, класифицирани със съответния код, съгласно Наредба № 2
от 2014 г. за класификация на отпадъците; в случай че лицата, извършващи
съхраняване, транспортиране и третиране, са различни, предаването на
отпадъците се извършва въз основа на писмени договори между заведението по
чл. 1, ал. 1 и лицата, извършващи съответната дейност;
да водят отчетност и да попълват идентификационен документ при
предаването на опасните отпадъци съгласно изискванията на Наредба № 1 от
2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51 от 2014 г.);
да спазват йерархията по управление на отпадъците по смисъла на чл. 6
ЗУО.
Медицинските отпадъци в МБАЛ Проф Д-р Асен Шопов ЕООД – Златоград се
събират и съхраняват без да се третират на територията на лечебното заведение.
84

Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община
Златоград за периода 2016-2020 г.

Общинската болница няма закупени и действащи системи за третиране на
отпадъците. В помещенията за съхранение на отпадъци на лечебното заведение
се събират и съхраняват всички генерирани на територията на общината
медицински отпадъци (от медицински лаборатории и стоматологични кабинети).
МБАЛ Проф Д-р Асен Шопов ЕООД – Златоград има сключен договор с фирма
„МЛ-България”АД специализирана в събиране, транспортиране и обезвреждане
на опасни болнични отпадъци и притежава следните документи по чл. 35 от ЗУО –
регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци №:07-20301/21.05.2015 г. и Разрешение №:12-ДО-321-01/04.06.2015 г. за третиране на
отпадъци, издадени от РИОСВ-Пазарджик.
Необходими са мерки за информиране на населението за опасностите за
околната среда, свързани и повишаване на обществената заинтересованост за
по-широко участие в организираните мероприятия за предаване на опасни
отпадъци от домакинствата. Разделното събиране на опасните битови отпадъци
все още не е системно, а кампанийно. Поради това голяма част от тях все още се
изхвърлят в контейнерите съвместно с неопасните битови и се извозват с тях за
последващо третиране.

3.4 Съществуващи практики
транспортиране на отпадъците

за

събиране,

третиране

и

Проблемите, свързани с отпадъците са строго специфични и комплексни.
Отпадъците са пряк замърсител на въздуха, водите и почвата и носят риск за
здравето на човека – затова решаването на проблемите, свързани с
управлението на отпадъците се явява един от най-сериозните екологични
проблеми. От друга страна, голяма част от тях притежават ценни суровинни
качества и могат да бъдат отново оползотворени в производството като вторични
суровини. Намаляване или ограничаване на замърсяването и оползотворяване
могат да се осъществят с помощта на нови технологии, в подходяща
икономическа среда. Предвид на това, решаването на проблемите изисква
интегрираност на подходите, внедряване на нови технологии, създаване на
подходяща икономическа среда и нормативна база.
На този етап отпадъците генерирани на територията на Община Златоград не се
подлагат на предварително третиране в съоръжение преди депонирането им.
Събраните битови отпадъци от съдовете за събиране на смесени битови
отпадъци директно се транспортират за обезвреждане на общинското депо в гр.
Мадан.
Дейностите по третиране на битовите отпадъци, съгласно чл.7 от Наредба за
управление на отпадъците на територията на Община Златоград включват:
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•
•
•
•
•

Събиране и транспортиране на отпадъците до регионално депо за
неопасни отпадъци в гр. Мадан.
Метене по график и периодично миене на благоустроените градски площи и
улици.
Дезинфекция на съдовете за битовите отпадъци.
Почистване на площадките около контейнерите за БО след всяко
обслужване на съдовете.
Поддържане в естетичен вид съдовете за отпадъци.

3.4.1 Използвани съдове за транспортиране на битови отпадъци /
техника за транспортиране
Дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци на територията
на Община Златоград се осъществява от Общинска структура ангажирана с
управление, събиране и транспортиране на отпадъците. В таблици XXIII и XXIV са
представени вида на техниката и броят на съдовете, с които разполага Община
Златоград към 31.03.2016 г.
Tаблица XXIII: Сметосъбираща и сметоизвозваща техника
СМЕТОСЪБИРАЩА ТЕХНИКАТА В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
№

Превозно средство

МАРКА

Тип

Обем

1
Специален автомобил ISUZU NQR – 70
сметосъбирач
10куб.м.
2
Специален автомобил ИВЕКО АД 190 С
сметосъбирач
16куб.м.
ПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКАТА В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
№
Превозно средство
МАРКА
Тип
1
2

Товарен автомобил

VALTRA A85N
ВМС ПРО – 625

3

Специален автомобил

Бушер Сити

tрактор колесен
контейнеровоз и цистерна за
миене
мотометачка

Източник: Община Златоград
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Tаблица XXIV: Справка за наличните съдове
Населено
място
Общо
Златоград
Старцево
Ерма река
Долен
Аламовци
ГКПП
Цацаровци
Кушла
Страшимир
Пресока
Общо за
общината

кофи
Метални Пластмасови
„МЕВА“
120
1631
48
6
18
192

376
20
30
22
8
9
17
9
2122

Общо
кофи
1751
424
20
30
28
8
9
35
9
2314

Контейнери тип „Бобър“
метални Поцин- Пласт- общо
ковани масови
1
34
128
163
2
1
4
8

32
13
25
6
1
4
3
2
4
124

15
21

6
170

49
35
25
6
1
4
7
2
10
302

Източник: Община Златоград

Съгласно заповед на Кмета № 438 / 07.10.2014 г. събирането и транспортирането
на ТБО от съдовете за временно съхранение (контейнери и кофи) се извършва
съгласно маршрутните графици на специализирана техника и екипи за
обслужване:
за гр. Златоград – в централната част и Етнографския ареален комплекс – 3пъти седмично за контейнери и 2-пъти седмично за кофи;
за останалите райони на града – 1-път седмично за контейнери и кофи;
за с. Кушла – 1-път месечно;
За всички останали населени места в общината (Старцево, Ерма река,
Долен, Аламовци, Страшимир, Цацаровци, Пресока) - 1път седмично.

3.4.2 Системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки
В изпълнение разпоредбите на чл.59 от Наредба №5 за управление на
отпадъците в Община Златоград, е създадена организация за разделно събиране
на отпадъци от опаковки към източника на образуване – домакинства,
административни сгради, търговски обекти и др. стопански субекти.
В тази връзка, на 01 февруари 2016 г., в град Златоград стартира системата за
разделно събиране на отпадъците от домакинства „От врата на врата”. Събраните
отпадъци ще се предават на фирма по оползотворяване „ЕКОЕФЕКТИ” ЕООД, с
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която Община Златоград има сключен договор № 20/05.02.2016г на основание
чл.4, т.10 от Наредбата за управление на отпадъците в Община Златоград.
За разделно събиране на отпадъците „от врата на врата”, на всички домакинства
на територията на град Златоград са раздадени специализирани чували. Същите
се събират от дейност „Чистота” към ОбА Златоград, съгласно график и се
предават на „ЕКОЕФЕКТИ” ЕООД.
За момента са налични данни за събраните количества отпадъци от опаковки
само за месец март. Данните са представени в т. 3.3.2 (стр. 71) на настоящата
програма.

3.4.3 Оползотворяване, предварително третиране и обезвреждане
на отпадъци
На територията на Община Златоград няма площадка за временно съхранение на
битови отпадъци, с цел предварително третиране и последващо рециклиране,
оползотворяване или обезвреждане.
Съгласно изискванията на Наредба № 6 за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в
сила от 13.09.2013 г.) отпадъците, предназначени за обезвреждане чрез
депониране, следва да се подлагат на предварително третиране преди
депонирането им.
По смисъл на Наредба № 6 под “Предварително третиране” разбираме всички
физични, термични, химични или биологични процеси, включително сортирането,
които променят характеристиките на отпадъците, с цел да се намали обема им
или опасните им свойства, за да се улесни по-нататъшното им третиране или да
се повиши оползотворяемостта им;
Съгласно дефиницията за “предварително третиране” (в наредбата и в
директивата) изпълнението на поне една от целите на изискването за промяна на
характеристиките на отпадъците е достатъчно за да се счита, че операцията
представлява предварително третиране.
Съществуващата система за управление на отпадъците на територията на
общината не разполага с технически съоръжения за осъществяване на
изискването за предварително третиране на цитираната по-горе Наредба. В
известна степен може да се приеме, че се осъществява предварително третиране
на битови отпадъци в процеса на събирането им от специализираните
автомобили при което в следствие на пресиращите механизми на автомобилите
се намалява от 1 до 5 пъти (в зависимост от състава на събрания отпадъците)
обема на отпадъка предназначен за обезвреждане, чрез депониране.
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Предварителното третиране на битовите отпадъци, следва да бъде разглеждано
едновременно с прилагането на изискванията за поетапно намаляване на
количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране.
Като основни методи за предварително третиране на смесените битови отпадъци
могат да се разглеждат:
- разделно събиране при източника на образуване,
- сепариране (разделяне) по фракции на битовите отпадъци,
- биологични методи за третиране на биоразградимата фракция от общия поток
на битовите отпадъци,
- смесени методи на механично и биологично третиране на битовите отпадъци.
Обезвреждането на неопасните отпадъци генерирани на територията на Община
Златоград се извършва на регионалното депо в гр. Мадан.

3.4.4 Администриране
отпадъците

на

дейностите

по

управление

на

В Община Златоград управлението на отпадъците се извършва от Кмет, Зам.кмет, Гл. експерт „Екология и проекти“ и от Общинска структура (Табл. XXV),
ангажирана с управление, събиране и транспортиране на отпадъците,
представена в следната таблица:
Таблица XXV: Общинска структура, ангажирана с управление, събиране и
транспортиране на отпадъците
1. Технически ръководител Общинска дейност
„Чистота”
2. Специалист „Организация и контрол на
дейностите по разделно събиране на отпадъци
3. Шофьор на товарен автомобил
4. Шофьор на сметосъбирачна машина
5. Шофьор на специализирани машини
6. Сметосъбирач
7. Чистач
8. Технически сътрудник „Чистота“
Обща численост в Общинска дейност „Чистота”

1 щатна бройка
1 щатна бройка
1 щатна бройка
3 щатни бройки
1 щатна бройка
6 щатни бройки
2 щатни бройки
1 нещатна бройка
15 щатни и една нещатна
бройки

Източник: Община Златоград

Местното законодателство отнасящо се до управление на отпадъците е
регламентирано от Общински съвет с наредби. Основната наредба третираща
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тази област е Наредба №5 за управление на отпадъците на територията на
Община Златоград, приета с Решение № Е 1059 от 26.05.2015 г., в сила от
01.06.2015 г.

3.4.5 Финансиране на дейностите по управление на отпадъците
Финансирането на услугите и дейностите по събиране, извозване, съхранение или
обезвреждане на битовите отпадъци се осъществява чрез събиране на такса
„Битови отпадъци“. Тя се определя в годишен размер и е заложена в Плансметката за приходите и разходите за поддържане на чистотата,
сметопочистването и сметоизвозванетона територията на общината за
съответната година. План-сметката се одобрява на сесия на ОбС. В Община
Златоград, както и в останалите общини таксата се формира на база данъчна
оценка, което не отразява адекватно принципа „замърсителят плаща“. Тази
практика не е обвързана с реално формираните отпадъци и за различните
генератори размерът на таксата за някои е нереално нисък, за други - нереално
висок.
Таблица XXVI: Промили на физически и юридически лица , формиращи
такса смет за Община Златоград през последните три години
Година

2013
2014
2015

Промили –
физически лица гр.
Златоград

Промили –
юридически лица
гр. Златоград

Промили други
населени
места

4,45
4,45
4,45

11
11
11

4,45
4,45
4,45

ПРОМИЛИ
ЮЛ.ДРУГИ
НАСЕЛЕНИ
МЕСТА
14
14
14

Източник: Община Златоград

Видно от таблицата е устойчивост при определяне на промилите през последните
години.
На базата на посочените промили за физически и юридически лица са
сформирани следните приходи в Общинския бюджет на Община Златоград :
2013 година
396 000 лв.
2014-година
395 000 лв.
2015-година
425 000 лв.
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В общината няма постъпили приходи от санкции и глоби на физически и
юридически лица, което е потенциален източник на сопълнителни средства за в
бъдеще време.
Таблица XXVII: Разходи за дейности по третиране на отпадъците на
Община Златоград през последните три години
Дейност
1. Разходи по събиране на битовите и
разделно събрани отпадъци и
транспортирането им до депа или други
съоръжения за обезвреждането им
2. Разходи за осигуряване на техника и
съдове за съхранение на битови
отпадъци
3. Разходи за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци или други инсталации
или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на
битови отпадъци, вкл. отчисл. по чл. 60 и
чл. 64 от ЗУО
4. Разходи за почистване на териториите
за обществено ползване
Общо:

2013г.

2014г.

2015г.

223 000

203 000

186 000

38 000

47 000

59 000

87 000

130 000

142 000

70 000

42 000

45 000

418 000

422 000

432 000

Източник: Община Златоград
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4. Основни цели на програмата, анализ на състоянието и насоки
за намаляване образуването на отпадъци
4.1 Стратегически цели
Стратегическите цели на Програмата за управление на отпадъците на Община
Златоград (Фиг. 9) за периода 2016-2020 г. са определени въз основа на целите на
националната политика за управление на отпадъците и ефективно използване на
ресурсите, респ. предвижданията на Националния план за управление на
отпадъците 2014-2020 г., и направените изводи и препоръки от анализа на
текущото състояние при управление на отпадъците на територията на общината,
прогнозите за образуваните отпадъци за периода на Програмата и SWOT
анализът.
В съответствие с това стратегическите цели на Програмата за управление на
отпадъците са:
•
Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на
отпадъците чрез предотвратяване образуването им
•
Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и
оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от
депонирането на отпадъци
•
Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира
чиста и безопасна околна среда
•
Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов
фактор при прилагане йерархията за управление на отпадъците Тези
цели са в синхрон с целите на Националния план за управление на
отпадъците 2014-2020 г.
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Управление на отпадъците в Община Златоград
Приоритет 1

Приоритет 2

Приоритет 3

Предотвратяването на образуването на
отпадъците.

Оползотворяването на отпадъците, чрез
рециклиране, повторно използване и/или
извличане на вторични суровини

Окончателно обезвреждане, чрез
депониране на тези отпадъци, за които е
невъзможно да бъдат предотвратени

Цел 1
Ефективна система за управление на отпадъците в Община Златоград при запазване на годишния размер на такса битови отпадъци, съотносим на

Цел 2

Цел 3

Оптимизиране на съществуващата система за събиране, временно
съхранение и транспорт на битови отпадъци, негодни за последващо

Изграждане на ефективна интегрирана система за разделно
събиране на отпадъците на територията на Община Златоград

Дейности

Дейности

1.Осигуряването на транспортна техника и съдове за събиране на битовите
отпадъци - контейнери, кофи и други - (чл. 19, ал.3, т.1,ЗУО);

1. Създаване на условия за изграждане на интегрирана система за
разделно събиране на отпадъците, с оглед постигане най-късно до 1
януари 2020 г., на :

2. Събиране, временно съхранение и транспорт на битови отпадъци, негодни
за последващо оползотворяване за обезвреждане на Регионално депо - (чл.
19, ал.3, т.2,ЗУО);
3. Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено
ползване (чл. 19, ал.3, т.3,ЗУО);
4. Методически и организационно подпомагане на създадените системи за
разделно събиране на отпадъците (чл. 19, ал.3, т.6 и т. 7,ЗУО);
5. Контрол върху изпълнението на сключените договори за осъществяване
на разделно събиране на отпадъците и отчетност върху достигнатите
параметри за изпълнение на количествените цели на ЗУО по специфични
отпадъчни потоци (чл. 19, ал.3, т.6 и т. 7,ЗУО);

1.1 Разделно събиране за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни
материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от
домакинствата и др. отпадъци, на не по-малко от 50 на сто от общото тегло
на тези отпадъци; (чл. 31, ал.1, т.1,ЗУО);
1.2. Създаване на условия за разделно събиране на отпадъците, образувани
от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради
на територията на община Златоград (чл. 33, ал.2, ЗУО);
2. Горепосочените цели се постигат, чрез прилагане на иновативни,
целесъобразни и ефективни технологии за разделно събиране на
отпадъците към източника им на образуване, в краткосрочен и
дългосрочен аспект:

6. Организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на
строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани на територията на
Община Златоград (чл. 19, ал.3, т.5,ЗУО);

2.1 Създаване на условия и организация за разделно събиране на
отпадъците към източника на образуване – домакинства, административни
сгради, търговски обекти, чрез осигуряване на кофи, контейнери, чували,
транспортна техника;

7. Осигуряване на условия за разделно събиране на биоотпадъците и
последващо компостиране (чл. 34, ал.2, ЗУО);

2.2. Изграждане на площадка/и за последващо разделяне и сепариране на
разделно събрания отпадък по специфични отпадъчни потоци;

Отговорност и взаимовръзка

Отговорност и взаимовръзка

Главен експерт „Екология и проекти”

Организации по оползотворяване или др. фирми, притежаващи
съответните разрешителни по реда на ЗУО, неправителствени и

Отговорност и взаимовръзка

Кмет на Община Златоград

Фигура 9: Стратегически цели на
отпадъците на Община Златоград

Програмата

за

управление

на

Източник: Община Златоград
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4.2 Анализ на съществуващото състояние и прогнози за вида и
количествата на образуваните отпадъци до 2020 г.
4.2.1 Анализ на съществуващото състояние
Европейското и национално законодателство по управление на отпадъците/
Директива 75/442/ЕЕС и ЗУО определят като приоритет предприемането на мерки
за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци.Това от своя страна
води до намаляване на количеството на образуваните отпадъци и намаляване на
вредното въздействие върху околната среда. Предотвратяването и намаляване
образуването на отпадъци се осъществява през целия времеви цикъл на
продуктите от тяхното проектиране до превръщането им в отпадъци и се
характеризира със следните основни елементи:
влагане на по-малко количества материали за производството на даден
продукт;
удължаване полезния живот на продуктите (по-дълъг живот и осигурен
сервиз);
намаляване на опасните свойства на отпадъците, образувани след употреба
на продуктите;
произвеждане на продукти, които позволяват повторна употреба и влагане на
материали, подлежащи на рециклиране;
ограничаване производството и употреба на ненужни продукти (например за
еднократна употреба).
Правилно прилаганата политика за предотвратяване и намаляване образуването
на отпадъци ще доведе до намаляване на разходите по събирането им,
транспортирането, обезвреждането и контрола по прилагане на нормативните
изисквания.
ЗУО изисква програмите за управление на отпадъците да включват мерки за
предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци. Мерките за постигане
на националната цел за предотвратяване и намаляване на образуването на
отпадъци следва да се прилагат на местно ниво.
По важни от тях са:
•
Икономически стимули за намаляване образуването на отпадъци
Определянето на размера на таксите за битовите отпадъци е от компетенциите на
общината. Прилагането на принципа за заплащане на реално генерирани
отпадъци е важен икономически инструмент за насърчаване на фирми и
домакинства да образуват по-малко количество отпадъци. Към настоящия момент
размерът на таксата в Община Златоград се определя на база данъчна оценка на
имота. Тази практика не е обвързана с реалното формиране на отпадъците и по
този начин за различните генератори на отпадъци размерът на таксата за някои е
нереално нисък , а за други нереално висок.
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Практиката в ЕС е различна, но преобладава принципа за заплащане според
количествата. В пряка връзка е и прилагането на разделно събиране на
отпадъците, което води до значително намаляване на количеството (от 20 % до
50 %). Съществуват различни механизми за облагане на населението с такса в
зависимост от количеството на образуването на отпадъци – предоставяне от
страна на общината на чували, стикери за маркиране на индивидуални
контейнери, прилагане на различни по големина съдове за отпадъци, измерване
на теглото и др.
Прилагането на ефективни схеми за определяне размера на таксите за
сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане и депониране на отпадъците
насърчава населението да потребява продукти, от които се образуват по- малко
отпадъци (например – за повторна употреба, с по-малко опаковки и т.н.).
Намаляването на общото количество би довело и до до съкращаване на
разходите за общинския бюджет по третиране на отпадъците. Важен момент е
предоставяне възможност на жителите да предават рециклируеми отпадъци. В
следствие на това би могло да се пристъпи към диференцирано облагане след
сключване на договор с организация по оползотворяване и въвеждане на система
за разделно събиране на един или повече видове масово разпространен
рециклируем отпадък.
•
Популяризиране на схемите за „еко-маркировка“ и повишаване на
екологичното съзнание на потребителите
Общината следва да води политика по отношение на отпадъците чрез
провеждане на различни мероприятия за повишаване на екологичното съзнание
на населението. Те следва да бъдат насочени към разясняване по достъпен
начин ролята на купувачите в намаляването на количествата отпадъци. Целта е
при вземане на решение за покупка на определен вид стока да се влияе не само
от качеството и цената, но и от възможните вредни въздействия върху околната
среда като се имат предвид следните фактори :
трайност на продукта, възможност за многократно използване и сервиз/
поправка;
материалите, от които е направен продукта – възобновяеми или
невъзобновяеми;
съдържа ли излишни опаковки;
съдържа ли опасни елементи.
Важен елемент за насърчаване на предотвратяването образуването на отпадъци
са еко-маркировките на продуктите. Еко-маркировката е доброволен ангажимент
на производителя. Поставянето на такъв знак върху даден продукт означава, че
производителя на продукта съзнателно е проектирал и произвел продукта, за да
спази нормативните изисквания за присъждане на еко-маркировката. У нас
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практическото прилагане на тази схема става възможно с въвеждането на
Национална схема за еко-маркировка и влизане в сила на Наредба №3
(Национална схема за еко-маркировка, публ. ДВ, бр.49, 2003 г. и Наредба за
национална схема по околна среда и одитиране, публ. ДВ,бр.26, 2003 г.).
•
Осъществяване на ефективен контрол върху спазването на
изискванията, въведени в наредбите за масово разпространени
отпадъци по отношение заплащането на продуктови такси и относно
повторното използване на съответния вид масово разпространен
отпадък
При водене на преговори с организации по оползотворяване за изграждане на
системи за разделно събиране на отпадъци на територията на Община Златоград
е необходимо да бъдат поставени изисквания за организиране на депозитни
системи за определени видове опаковки , обратно приемане в търговските обекти
на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за
употреба батерии и за предлагане на по-ниски цени продукти от събирателните
пунктове.
В Община Златоград функционират магазини за промишлени и хранителни стоки,
заведения за обществено хранене, хотели, които предлагат продукти в опаковки
за еднократна употреба (пластмасови чашки, тарелки, бъркалки, чинийки,
амбалажна хартия, найлонови торбички и др.). Тези опаковки са в значителен
обем и водят до натрупване на значителни количества отпадъци, въпреки че
голяма част от продуктите могат да се предлагат в съдове за многократна
употреба.
•
Контрол върху спазването на забраните за изхвърляне в общия
поток на опасни отпадъци от домакинствата
В законодателството са въведени забрани за депониране на редица отпадъци,
притежаващи опасни свойства. Осигуряването на спазване на тези забрани на
местно ниво ще доведе до намаляване вредното въздействие върху околната
среда. Мерките за налагане на санкции за нарушаване на забраните следва да се
обвърже с въвеждане на система за събиране на опасни отпадъци от бита. В този
случай освен контрол е от особена важност работата с обществеността, училища,
неправителствени организации.
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4.2.2 Прогнози за вида и количествата на образуваните отпадъци
до 2020 г.
•
Демографска прогноза
За охарактеризиране на демографското положение в общината са ползвани
данните на Националния статистически институт (НСИ) от преброяването през
2011 г.
За изготвянето на реалистична прогноза за броят на населението са отчетени и
тенденциите за промяна на механичният прираст на населението. В основата на
миграцията са главно:
- Семейни причини;
- Трудова заетост;
- По-добри условия на живот и др.
Данни за населението на България, област Смолян и община Златоград по данни
на НСИ са представено в Таблица XXVIII.
Таблица XXVIII: Данни за населението от преброяването през 2011 г.
Население
България
Област Смолян
Община Златоград

7 364 570
121 752
12 321

Източник: Официални статистически данни от НСИ

Въз основа на отбелязаните тенденции и дългосрочната прогноза на НСИ за
демографското развитие на страната до 2020 г. е направена прогноза на
населението на община Златоград за периода 2016 -2020 година (таблица XXIX)
Предвиден като най-вероятен е сценарият за демографско развитие с минимално
намаляване броя на населението.
Таблица XXIX: Прогноза на населението на община Златоград за периода
2016 -2020 година

Община Златоград

2015
11249

Брой жители за съответната година
2016
2017
2018
2019
11036
10828
10623
10423

2020
10228

Прогнозира се, че в Община Златоград ще се установи процес на повишаване на
икономическата активност, подобряване на условията за живот и бизнес, ще се
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наблюдава задържане на население в трудоспособна възраст в региона и
следователно преминаване към стабилизиране броя на населението.
•
Прогноза за образуваните отпадъци
Количествата образувани битови отпадъци в дадена Община са в зависимост от
броя жителите и потребителските навици и възможности. Отчитайки тенденцията
в страната през последните години за увеличаване нормата на натрупване с
ръста на БВП и инертността на мерките за предотвратяване на отпадъците повероятно е да се очаква нарастване на количеството на образуваните отпадъци.
Прогнозата за количеството на генерираните отпадъци за Община Златоград
предвижда, че въпреки намаляването на населението, количеството на
отпадъците ще се запази на сегашните нива, поради очаквания, макар и слаб,
ръст на БВП.
Нормативната уредба регламентира поетапно въвеждане в годините до 2020 г. на
все по-строги изисквания към услугите по управление на отпадъците. За
прогнозиране ръста на битовите отпадъци могат да бъдат предложени няколко
сценария, които се различават по различното нарастване на нормата на
натрупване, като се предполага запазване или леко намаляване на нормата
натрупване на отпадъците, което ще е в резултат от предприетите мерки от
Община Златоград за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци.
Детайлна прогноза за количеството и морфологичния състав на генерираните
отпадъци е направена като е използвана информацията за количеството на
третираните отпадъци през периода 2011 и 2015 г., както и данните от проведения
морфологичен анализ.
Прогнозите са представени в графичен и табличен вид на фиг. 10 и в таблица
XXX.
Системата за разделно събиране на рециклируеми фракции в Община Златоград
е въведена през февруари 2016 г., ето защо липсват достатъчно исторически
данни за техните количества. За да се направи прогноза за количествата на
рециклируемите фракции са използвани данните от проведения морфологичен
анализ. Направена е прогноза за количествата на всички морфологични фракции,
като стойностите са представени в таблица XXX.
Количествените цели за поетапно намаляване на рециклируемите фракции
(хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло) в общия битов отпадъцк до 2020 г.
за Община Златоград са представени в т. 4.5.1 (Фиг. 11).
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Фигура 10: Прогноза за общото количество на образуваните отпадъци в
Община Златоград
Таблица XXX: Прогноза за количествата на отпадъците по морфологични
фракции
Морфолигична
гракция
Хранителни
Хартия и
картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Инертни
Метали
Опасни

2016

2017

2018

2019

2020

319,74

313,71

307,77

301,98

296,33

173,37

170,10

166,88

163,74

160,68

424,37
121,78
30,85
17,06
399,59
26,26
188,11
439,56
70,12
75,29

416,37
119,48
30,27
16,74
392,06
25,76
184,57
431,28
68,80
73,87

408,49
117,22
29,70
16,42
384,64
25,27
181,07
423,11
67,49
72,47

400,80
115,01
29,14
16,11
377,40
24,80
177,66
415,15
66,22
71,11

393,30
112,86
28,59
15,81
370,34
24,33
174,34
407,38
64,98
69,78
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Изпълнението на целите за рециклиране в Община Златоград ще бъде
осъществено чрез количествата разделно събрани отпадъци с помоща на
въведената система за разделно събиране „от врата на врата“.
Изпълнението на целите за разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци се осигурява чрез:
•
Прилагане на мерките, предвидени за реализация в изготвените
прединвестиционни проучвания (ПИП) за финансиране по ОПОС 2007 – 2013 г. в
съответните региони за управление на отпадъците.;
•
Прилагане на мерките, предвидени за финансиране по ОПОС 2014 – 2020г. в
съответните региони за управление на отпадъците.;
•
Прилагане на домашно компостиране и разделно събиране на битови биоотпадъци в останалите региони и допълване на мерките в регионите, за които има
изготвени прединвестиционни проучвания.
Направени са следните допускания във връзка с прилагането на домашно
компостиране и разделно събиране на био-отпадъци:
При изготвяне на предвижданията за разделно събиране на битови био-отпадъци
са възприети допусканията определени в Модел и поетапен план за действие за
управление на биоотпадъците в България, разработен в рамките на проект
„Разработване на нормативна уредба за управление на биоотпадъците и
създаване на система за осигуряване качеството на компоста и Национална
организация за осигуряване на качеството на компоста”. Прието е, че системата
за разделно събиране на битови био-отпадъци ще бъде въведена до 2019 г. и
участието на населението в разделното събиране ще е съобразено с
изграждането на съответната инсталация за компостиране.
В НПУО 2014-2020 г. са формулирани три сценария за бъдещото развитие на
политиката по управление на отпадъците.
Сценарий 1. "Нулев сценарий". При този сценарий се приема, че:
•
за 20-те регионални сдружения зауправление на отпадъците (РСУО), които
имат вече сключени договори по ОПОС за изграждане на инфраструктура за
управление на отпадъците - ще бъдат изпълнени тези проекти, независимо до
каква степен се достигат целите за оползотворяване на биоотпадъци;
•
за останалите 36 РСУО без проекти по ОПОС - ще се запази текущата
ситуация за управление на отпадъците без да се правят допълнителни
инвестиции в изграждането на инфраструктура за управлението на отпадъците.
Сценарий 2."Централизирано компостиране на разделно събрани
биоотпадъци". Този сценарий се характеризира с достигане на целите за
оползотворяване на биотпадъците за всяко РСУО според Член 8, ал. 1 от
Наредба за разделно събиране на биоотпадъците (обн. ДВ 107, 13.12.2013 г.),
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като количествата биоотпадъци третирани чрез домашно компостиране са
изключени като предотвратени отпадъци. Последното означава, че тези
количества са изключени както от числителя, така и от знаменателя от формулата
за изчисляване постигането на целите заложени в наредбата. Целта се постига
чрез изграждането на една централна инсталация за компостиране/анаеробно
разграждане в общината, която е център на РСУО.
Сценарий 3. "Децентрализирано компостиране на разделно събрани
биоотпадъци". Този сценарий както и Сценарий 2 се характеризира с достигане
на целите за оползотворяване на биотпадъците за всяко РСУО според Член 8, ал.
1 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъците (обн. ДВ 107, 13.12.2013
г.), като количествата биоотпадъци третирани чрез домашно компостиране са
изключени като предотвратени отпадъци. Този сценарий се различава от
Сценарий 2 по избора на инсталации за компостиране/анаеробно разграждане
като тук е възприет подхода да се изграждат няколко по-малки инсталации, което
при изчисленията се отразява както върху инвестициите, които са относително по
– големи, така и върху оперативните разходи, които се намаляват поради
намаляване на превоза на биотпадъци до компостиращите инсталации.
Целите за Община Златоград, които трябва да бъдат постигнати за разделно
събиране и оползотворяване на биоотпадъци са представени в т. 4.5.2 (Фиг. 12). В
Общината няма въведена система за домашно компостиране. Предвижда се до
2020 г. да бъде въведена такава система за населените места с население под
3000 души.
Предвижда се също участие на Общината в планирането, изграждането и
експлоатацията на компостираща инсталация за оплозотворяване на разделно
събрани битови биоотпадъци.
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4.3 Компоненти на отпадъчния
управление на отпадъците от тях

поток

и

отговорности

за

Основните компоненти на отпадъчния поток и отговорностите за управление на
отпадъците от тях са представени в Tабл. XXXI.
Таблица XXXI: Компоненти битови отпадъци и отговорности
ОТГОВОРНО ЛИЦЕ
КОМПОНЕНТИ
ХАРТИЯ

ОБЩИНА

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Х

ХАРТИЕНИ ОПАКОВКИ

Х

КАРТОН

Х

ПЛАСТМАСОВИ ОПАКОВКИ

Х

ДРУГИ ПЛАСТМАСИ

Х

МЕТАЛНИ ОПАКОВКИ
ДРУГИ МЕТАЛИ

Х
Х

СТЪКЛЕНИ ОПАКОВКИ

Х

ДРУГИ СТЪКЛА

Х

ТЕКСТИЛ

Х

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ

Х

КУХНЕНСКИ ОТПАДЪЦИ

Х

ГРАДИНСКИ ОТПАДЪЦИ

Х

ДРУГИ ОТПАДЪЦИ

Х

ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Х
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4.4 Предотвратяване образуването на отпадъци
Предотвратяването на образуване на отпадъци е определено в Член 3, точка 12
от Рамковата директива за отпадъците (РДО), респективно в §1, точка 28 от ДР на
ЗУО, като: „Мерки, взети преди едно вещество, материал или продукт да се
превърне в отпадък, които намаляват:
количеството отпадъци, вкл. чрез повторна употреба на продуктите или
удължаване срока на експлоатация на продуктите;
неблагоприятните въздействия на генерираните отпадъци върху околната
среда и човешкото здраве; или
съставът на опасни вещества в материалите и продуктите.“
От количествена гледна точка предотвратяването на образуването на отпадъци
означава предотвратяване или ограничаване генерирането на отпадъци. Това
може да бъде постигнато чрез по-дълъг срок на употреба на продуктите,
веществата или материалите (очевидно чрез повторна употреба и производство
на продукти с продължителен срок на експлоатация, което заменя нуждата от
нови продукти) или просто чрез употреба на по-малко материали (намаляване на
материалоемкостта). От гледна точка на качеството предотвратяване
образуването на отпадъци означава предотвратяване и ограничаване на
екологично опасните отпадъците и по-специално опасните и/или токсични
вещества.
Предотвратяване на образуването на отпадъците е тясно свързано с подобряване
на методите за производство и стимулиране на потребителите в търсене на „позелени” продукти и използване на по-малко опаковки. Тематичната стратегия за
предотвратяване и рециклиране на отпадъците (COM(2005) 666 final) разглежда
предотвратяването на отпадъците като един от приоритетните въпроси. Съгласно
Стратегията, въпреки че от много години предотвратяване на образуването на
отпадъци е приоритетна цел както на националните, така и на европейските
политики в областта на управлението на отпадъци, е постигнат много малък
прогрес при реализирането на тази цел на практика.
Заключенията и изводите направени в Стратегията показват, че предотвратяване
на образуването на отпадъци може да се постигне само чрез предприемане на
практически решения на различните етапи от жизнения цикъл на продуктите:
дизайн, производство, външен вид и начин на използване от потребителите.
Новата Рамкова директива 2008/98/ЕС за отпадъците изисква от страните-членки
в срок до 12 декември 2013 г. да разработят и утвърдят Национални програми
за предотвратяване на образуването на отпадъците. Тези програми
трябва да се оценяват най-малко на всеки 6 години и да се актуализират.
Те трябва или да са част от програмите за управление на отпадъци, или
да са част от други програми свързани с политиката по опазване на
околната среда, или могат да са отделни програми. Страните-членки трябва
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да опишат съществуващите мерки за превенция и да оценят полезността на
примерните мерки, посочени в Анекс IV на Рамковата директива за отпадъци или
да предложат други подходящи мерки. Основната цел на тези мерки мерки е да се
прекъсне връзката между икономическия растеж и негативните въздействия върху
околната среда, в следствие на образуването на отпадъци.
В съответствие с чл. 29, т.3 от Рамковата директива, страните-членки
трябва да определят конкретни качествени или количествени
параметри за сравнение на възприетите мерки за предотвратяване на
образуването на отпадъци, за да може да се наблюдава и оценява процеса.
На този етап могат да се разработят специфични цели и индикатори. Съгласно чл.
29, т.4 и т.5 индикатори по отношение на мерките за превенция на отпадъците
може да се разработят и от ЕК, а също така задължава ЕК да създаде система за
споделяне на информация за най-добри практики в областта на предотвратяване
на образуването на отпадъци, както и да разработи указания, с които да се
подпомогнат страните-членки при подготовката на програмите. В Анекс IV на
Директивата са представени примери за възможни дейности за предотвратяване
на образуването на отпадъците.
Политическата рамка на ЕС, която първа включва предотвратяването на
образуването на отпадъци като начин за избягване генерирането на отпадъци е
„Тематичната стратегия за предотвратяване образуването и рециклиране на
отпадъци”, приета от Европейската комисия през 2005 г. След нея Рамковата
директива за отпадъците (приета през 2008 г.) представя нов текст за управление
на отпадъците, насърчавайки предотвратяване образуването на отпадъци и
поставянето на цели за рециклиране. От държавите-членки (ДЧ) е изискано също
така да разработят национални програми за предотвратяване образуването на
отпадъци до декември 2013 г. Други политики на ЕС, засягащи въпросът за
предотвратяване образуването на отпадъци, като например Директивата за
опаковките и отпадъците от опаковки, Директивата относно излезлите от употреба
превозни средства (ИУПС), Директивата за ОЕЕО (отпадъци от електрическо и
електронно оборудване) Директивата RoHS (относно ограничението на
употребата на определени опасни вещества), Плана за действие в областта на
екологичните технологии (ETAP) и EMAS (схема за управление на околната среда
и одитиране), са също взети под внимание с цел оценяване на текущите им
въздействия върху употребата на материали и техните приноси за икономиите на
материали.
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4.5 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени
отпадъци
Увеличаването на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци води до
минимизиране на количествата на рециклируемите отпадъци в общия поток на
отпадъците, постъпващи на депо.
Формулирането на количествени цели за рециклиране и оползотворяване,
засягащи определени приоритетни потоци отпадъци е практическа мярка за
налагане на рециклирането/оползотворяването.
Приоритет е рециклирането по материали пред енергийното оползотворяване.
Въвеждането на разделно събиране, при източника на генериране на отпадъци,
ще доведе до увеличаване количествата на събираните фракции.
Приоритет ще има въвеждането на схеми за разделно събиране и рециклиране за
следните групи отпадъци:
отпадъци от опаковки и други битови отпадъци, подходящи за рециклиране
(отпадъци от хартии и картони, пластмаси, метали и др.);
отпадъци от офиси, административни сгради и учреждения;
биоразградими отпадъци от домакинствата и заведенията за обществено
хранене;
едрогабаритни отпадъци;
отпадъци от строителство и разрушаване на сгради;
негодни за употреба автомобилни гуми;
излезли от употреба моторни превозни средства;
масово разпространени опасни отпадъци, като отработени масла и
отпадъчни нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори,
луминесцентни лампи и др.
Законът за управление на отпадъците постави изискване пред местните власти да
достигнат поетапно до 2020 г. рециклиране на битовите отпадъци от хартия
и картон, метали, пластмаса и стъкло1 в следните количества:
•
до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло
•
до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло
•
до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло.
Нормативната уредба дава възможност всяка община да постигне целта
самостоятелно или заедно с други общини, в зависимост от решението на Общото
събрание на съответното РСУО и наличната инфраструктура за третиране на
отпадъците в общината и региона.
При изпълнението на целите за рециклиране на битовите отпадъци съответните
общини се освобождават от заплащане на отчисления по чл.64 от ЗУО в размер
на 50% от дължимата за съответната година сума. Освобождаването от
заплащане е изключително важно и от социална гледна точка, тъй като
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заплатените суми за отчисления рефлектират в посока увеличение на таксата за
битови отпадъци, т.е. при изпълнение на целите за рециклиране на битовите
отпадъци от общината, тези разходи няма да се включват в таксата битови
отпадъци.
Цел за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци
Разпоредбите на ЗУО изискват до 31 декември 2020 г. ограничаване на
количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото
количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.
Тази цел е в съответствие и произтича от изискванията на Директива 1999/31/ЕС
относно депа за отпадъци. Намаляването на депонираните биоразградими
отпадъци има пряко отношение към политиките за климатичните промени, тъй
като води до намаляване на емисиите на парникови газове.
Цели за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци
Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците задължава общините за
всеки от регионите за управление на отпадъци по чл. 49, ал.9 от ЗУО заедно или
поотделно да постигат поетапно цели за разделно събиране и оползотворяване
на битовите биоотпадъци:
•
до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на
битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.;
•
до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на
битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.;
•
до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на
битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.

4.5.1 Въвеждане на система за разделно
оползотворяване и рециклиране на отпадъци

събиране

с

цел

С разделното събиране и с цел рециклиране значително ще се намали общия
обем отпадък за събиране, извозване и депониране. Постигат се и други
положителни резултати като – удължаване живота на депото, намаляване
разходите за транспорт. Националното законодателство изисква прилагане на
принципа „замърсителят плаща„. За голяма част от произведените продукти
липсват нормативно установени механизми на контрол и финансиране. За редица
отпадъци съществуват забрани за депониране, което налага тяхното отделяне от
общия поток и намиране на алтернатива за тяхното оползотворяване и
обезвреждане.
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Количествените цели за поетапно рециклиране на битовите отпадъци от хартия и
картон, метали, пластмаса и стъкло до 2020 г. за Община Златоград са
представени на Фиг. 11.

Фигура 11: Цели за поетапно намаляване
резиклируемите отпадъци в Община Златоград

на

количествата

на

Въвеждането на разделно събиране
събиране, при източника на генериране на отпадъци,
ще доведе до увеличаване количествата на събраните фракции.
фракции Прилагането на
схеми за разделно събиране от една страна ще бъде организирано на база на
принципа
“отговорност
отговорност
на
производителите”,
като
задължение
на
производителите и вносителите на стоки, след крайната употреба на които се
образуват масово разпространени отпадъци, и плащащи продуктови такси на
фирми по оползотворяване.
оползотворяване От друга страна стои като задължение на общините
да организират системи за разделно събиране на отпадъците.
Приоритет ще има въвеждането на схеми за разделно събиране и рециклиране
съгласно чл.19, ал
ал. 3 от ЗУО,
ЗУО както следва:
- разделното събиране на битови отпадъци на територията на Общината наймалко за следните отпадъчни материали: хартия и картон
картон, метали,
метали пластмаси и
стъкло;
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- разделно събиране на опасни отпадъци, в това число НУБА, отработени масла
ИУГ, ИУЕЕО, ИУМПС;
- разделно събиране и оползотворяване на битови биоразградими отпадъци;
- разделно събиране на едрогабаритни отпадъци и опасни отпадъци от
домакинствата в населени места с над 10 000 жители, и при необходимост и в помалките населени места.
Предвидените мерки, следва да подпомогнат увеличаването на събраните
количества и видовете отпадъци, с цел оползотворяване и рециклиране. Това ще
наложи постепенно разширяване и развитие на системите за събиране на
различни вторични суровини и включване в разделното събиране на
допълнителни отпадъчни материали и фракции.

4.5.2 Разделно събиране на битови биоотпадъци
Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци въвежда и ограничения
за депониране на биоразградими отпадъци: поетапно до 2016 г. количеството на
биоразградими отпадъци, които се депонират да се редуцира през 2016 г. до 35%
от количеството през 1995 г. За няколко от новите страни-членки, включително и
за България, този срок е до 2020 г. В малките населени места под 3 хил. ж. и от 3
до 25 хил. ж. с най-голям относителен дял са биоразградимите отпадъци - около
60%, като градинските са водещи с относителен дял 30% в най-малките населени
места, а хранителните – с малък превес над градинските в групата на населените
места от 3 до 25 хил. ж. Съгласно чл. 19, ал.3, т.10 ЗУО, кметовете на общини
имат задължението за организирането на разделното събиране и съхраняването
на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определят местата за разполагане на
необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и
предаването им за компостиране или анаеробно разграждане.
Ето защо българското законодателство въведе конкретни количествени цели за
разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на битови биоотпадъци,
както и цели за отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата. Тези
цели са както следва:
•
Цел за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци
Разпоредбите на чл.31, ал.1, т. 2 ЗУО изискват до 31 декември 2020 г.
ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови
отпадъци до 35 на сто от общото количество на биоразградими
отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.
Тази цел е в съответствие и с изискванията на европейската директива за депата
за отпадъци.
•
Цели за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци
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В допълнение към общоевропейската цел, амбициозни национални цели за
оползотворяване на битовите биоотпадъци са поставени в Наредбата за
разделно събиране на биоотпадъците, приета през месец декември 2013 г.
Наредбата задължава кметовете на общини във всеки от регионите за
управление на отпадъци по чл. 49, ал.9 от ЗУО да постигат следните регионални
цели за разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци:
•
до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на
битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.;
•
до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на
битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.;
•
до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на
битовите биоотпадъци образувани в региона през 2014 г.
Целите се изпълняват съвместно от всички общини в региона, в съответствие с
решението, взето от Общото събрание на съответната РСУО.
Важна предпоставка за постигане на целите са част от действията, предприети в
това направление до момента, а именно:
одобрен е Национален стратегически план за поетапното намаляване на
количествата биоразградими отпадъци, предназначени за депониране до 2020 г.
ясно е определена в ЗУО отговорността на общините за управление на
отпадъците, включително набелязаните количествени цели за биоразградимите
отпадъци и приета подзаконова нормативна уредба за биоотпадъците;
въведени са икономически инструменти, стимулиращи общините да
подобрят показателите за ограничаване на количествата депонирани
биоразградими отпадъци, като тези от тях, които изпълнят посочените цели за
ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци за
оползотворяване на биоотпадъците се освобождават от 50% от дължимите
отчисления за депониране;
в някои населени места на страната са осъществени проекти за домашно
компостиране;
проведени са обучителни програми за общините с цел запознаването им с
нормативната уредба за биоразградимите отпадъци и добри европейски
общински практики в тази област, както и за очакванията към общините
Съгласно данните от проведения морфологичен анализ, годишното количество на
битовите биоотпадъци (хранителни, градински и дървесни) за 2015 г. в Община
Златоград е 729,6 т. Целите, които трябва да бъдат постигнати за разделно
събиране и оползотворяване на биоотпадъци са представени на Фиг. 12.
Изпълнението на целите за разделно събиране и оползотворяване на битови биоотпадъци в Община Златоград ще се осъществи чрез прилагане на мерките,
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предвидени за реализация на проект за изграждане на площадка за компостиране
и закупуването на необходимите съдове за “зелени
зелени отпадъци”
отпадъци и техника за
въвеждане на разделно събиране на био-отпадъците; с цел
ел достигане на целите
за оползотворяване на биотпадъците за всяко РСУО според Член 8, ал. 1 от
Наредба за разделно събиране на биоотпадъците (обн. ДВ 107, 13.12.2013 г.)..

Фигура 12: Цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите
биоотпадъци генерирани в Община Златоград
Всички органични отпадъци могат да се компостират. От всички “зелени“
зелени отпадъци
- отпадъци от дворове, като паднали листа, окосена трева
трева, плевели и останки от
градински растения,
растения също и хранителни отпадъци, може да се получи отличен
компост. Дървесните отпадъци от дворове могат да бъдат насечени и нарязани до
размера на дърва за горене в печка или камина или да бъдат раздробени чрез
шредер до дървесни стърготини или малки парченца. Когато
о се поставят около
засадени растения или за настилка на пътеки, те накрая ще бъдат биоразградени
и ще се превърнат в компост.
компост
Компостирането може да се практикува в повечето дворове в изработени в
домашни условия или фабрично произведени съдове за компостиране или просто
на открити купове (в
в някои населени места има изискване за затворени съдове).
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Фирми, училища и други предприятия може също лесно да компостират
отпадъците си. Изработените в домашни условия съдове могат да бъдат
направени от дървесни отпадъци, тел, снегозадържащи съоръжения или дори
стари кофи за боклук (с дупки, пробити в страни и отдолу). Фабрично
произведените съдове включват такива със система за обръщане, рамки,
конусообразни и съдове с голям обем.

4.5.3 Информационни кампании
Кампаниите за повишаване на общественото съзнание и консултации с
участниците в процеса на управление на отпадъците, ще допринесат за
разбиране на потенциалните възможности и ползи за околната среда,
произтичащи от оползотворяването и рециклирането на отпадъците. Очаква се и
събиране на информация относно икономическата изгода на фирмата генератор
на отпадъци.

4.6 Подобряване на организацията по разделяне, временно
съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците
Законодателството предоставя възможност на общините сами да определят
организацията и техническите средства по събирането, извозването и
обезвреждането на битовите отпадъци при спазване на условията за опазване
на околната среда и човешкото здраве от вредното им въздействие. Съгласно
изискванията на ЗУО кметът отговаря за осигуряването на съдовете за
съхранение на отпадъците, събирането и транспортирането им до депата,
инсталациите или други съоражения за обезвреждане. Средствата за управление
се формират от събирането на „такса за битови отпадъци“ , като начина за
събиране, определяне и разходване се определят по реда на Закона за местните
данъци и такси (ЗМДТ).
Ежегодно със заповед на кмета съгласно чл.63, ал. 2 от ЗМДТ населението се
уведомява за обхвата на системата за сметосъбиране и сметоизвозване ,
честотата и техническата обезпеченост на предлаганата услуга за следващата
година. Размерът на таксата се определя за всяка година с решение на
Общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка, включваща разходи за :
Осигуряване необходимите съдове (вкл. и уличните кошчета за
малогабаритни отпадъци) за събиране и съхраняване на смесените битови
отпадъци.
Събиране на отпадъците и транспортирането им до съораженията за
обезвреждане.
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Изграждане, поддържане, експлоатация на съоражения и закриване и
рекултивация на депа.
Поддържане чистотата на територията за обществено ползване.
Различни са възможностите за определяне на размера на такса – смет, но масово
се практикува определянето на база данъчна оценка. Като най- справедлив, но в
същото време и трудно приложим е определянето на база количество, формиран
отпадък. Друга, сравнително справедлива възможност е формиране на база брой
членове в домакинство. Като най-справедлив за юридически лица отново се
очертава принципа на база количество генерирани отпадъци. Всяка община сама
избира методологията и я защитава пред Общинския съвет който я приема или
отхвърля.

4.7 Нормативно регулиране на управлението на отпадъците на
ускоряване прилагането на законодателството и политиката в
тази област
Местната нормативна уредба (Наредба №5 за управлението на отпадъците на
територията на Община Златоград приета с Решение № Е 1059 от 26.05.2015 г., в
сила от 01.06.2015 г.) създава необходимите условия за прилагане на
националното законодателство. В наредбата се регламентират задължения на
различните лица, които имат отговорности в процеса на управление на
отпадъците – кмета на Общината, собствениците или наемателите на търговски
обекти (магазини) и заведения за обществено хранене, управителните съвети на
етажната собственост, собствениците (или наематели), на еднофамилни жилища.
Наредбата се актуализира след всяка промяна в нормативните актове за
управление на масово разпространени 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.
Служителите на Общината отговорни за управлението на отпадъците са
задължени съгласно §11 от ЗУО да следят и спазват изискванията на Наредба
№5 за управление на отпадъците в срок, както и да следят непрекъснато за
транспониране на националното законодателство в тази област на местно ниво,
по отношение на задълженията, които произтичат за местните власти.
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4.8 Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците
Осигуряването на достатъчни и надеждни данни за образуването, състава,
събирането, оползотворяването и обезвреждането на различните видове
отпадъци е от съществено значение за правилната оценка на съществуващото
състояние и за осъществяване на ефективно планиране и контрол на дейностите
по управление на отпадъците.
Предвиждат се мерки за:
въвеждане на информационна система за получаване и обработка на данни
от лица, извършващи събиране на рециклируеми отпадъци на търговска основа
(пунктове и от големи генератори), организации по оползотворяване и лица
извършващи дейности с отпадъци, с които общината има договори с цел
мониторинг на изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци;
дефиниране на отговорностите на различните звена за ефективно събиране
и обработка на информацията;
обезпечаване дейността на ангажираните звена с достатъчен персонал,
техническо оборудване и подходящи софтуерни продукти;
провеждане на регулярни морфологични изследвания на отпадъците от
системите за събиране на смесени битови отпадъци и отпадъци от опаковки;
оценка на общото количество на образуваните отпадъци, включително и
нерегламентирано изхвърляните;
оценка на количеството и дела на отделните видове масово разпространени
и други отпадъци, за които се предвижда въвеждането на системи за разделно
събиране;
прогнози за изменение на количеството и съставът на отпадъците.

4.9 Укрепване на административния капацитет на институциите,
отговорни за управлението на отпадъците
Планирането, регулирането и налагането на законодателството по управление на
отпадъците зависи от наличните човешки ресурси в общината. За да се
подпомогне изпълнението на законодателството, компетентните органи на
национално, регионално и общинско ниво се нуждаят от достатъчен и добре
обучен персонал, ангажиран със:
разработване и прилагане на законодателството, технически стандарти и
ръководства за дейностите по управление на отпадъците;
разработване на политиката за управление на отпадъците, планиране и
прилагането на местно ниво;
съгласуване на разрешения за дейности с отпадъци и за изграждане и
експлоатация на инсталации за оползотворяване и обезвреждане;
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упражняване на контрол, извършване на проверки и мониторинг на
дейностите и инсталациите, образуващи и/или третиращи отпадъци;
иницииране и налагане на мерките по прилагане на законодателството;
събиране, обработка, анализиране и докладване на данни;
подготовка, разработване, оценка, прилагане и надзор на проекти за
изграждане на общинската инфраструктура за обезвреждане на отпадъци.
Изпълнението на Програмата за управление на отпадъците ще изисква
повишаванв на административния капацитет на местно ниво.
Планирането и установяването на финансово обезпечени и поносими за
населението системи за събиране (включително разделно) и транспортиране на
отпадъците, изграждането и експлоатацията на съоръжения и инсталации, е
предизвикателство за голяма част от по-малките общини. Това налага
приемането на мерки за насърчаване на кооперирането между общините,
с цел изпълнение на техните отговорности и подпомагане
усъвършенстването на системите за управление на отпадъците. Чрез
регионалните инициативи ще бъде осигурен достъп до необходимото
ноу-хау и техническа инфраструктура за обезвреждане на приемлива за
населението цена.
Общинските специалистите по околна среда ще участват в програми на обучение
от регионални и национални институции. Ще се обърне специално внимание на
възможностите и добрите практики за въвеждане на разделно събиране на
отпадъците, третиране и обезвреждане на битови отпадъци, управление на
строителни отпадъци и на масово разпространени отпадъци от опаковки и опасни
отпадъци (отработени масла, излезли от употреба автомобили, негодни за
употреба батерии и акумулатори, луминесцентни лампи и др.).
Анализът на текущото състояние на управлението на отпадъците в Община
Златоград показва, че общината разполага с добър административен капацитет за
управление на отпадъците. Община Златоград е обезпечила нормативно
определените правомощия и задължения на кмета за управление на отпадъците.
Персоналът е квалифициран и мотивиран. Общината има капацитет и натрупан
опит в разработване на общински програмни и нормативни документи,
включително в областта на управление на отпадъците. Наредбата за управление
на отпадъците на територията на Община Златоград от 2015 г. е разработена в
пълно съответствие с изискванията на ЗУО и подзаконовата нормативна уредба
към закона. Плановите документи документи в сектор околна среда и отпадъци
трасират средносрочните приоритети на Община Златоград в сектор отпадъци.
Важна предпоставка за осъществяване на качествени анализи, правилно
планиране и ефективен контрол върху всички процеси и дейности по управление
на отпадъците е осигуряване на достатъчно и надеждни данни за количествата,
състава, събирането, оползотворяването и обезвреждането на различните потоци
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отпадъци. Възложено е провеждането на морфологичен анализ на отпадъците.
Липсва обаче единна информационна система, която да осигурява автоматизиран
процес на въвеждане, обработка, докладване и анализ на данни.
Включените в настоящата подпрограма мерки са насочени към укрепване на
административния капацитет, необходимостта от които произтича най-вече от
развиващото се национално законодателство в сектора на управление на
отпадъците.

4.10 Участие на обществеността
Вземането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в
общинската програма, ще се постигнат при оптимален баланс на интересите на
различните участници в управлението на отпадъците. Ще се поддържа
непрекъснат диалог с участниците в дейностите по управление на отпадъците и
организирането на кампании за повишаване на общественото разбиране и
съзнание.
За целта се предвижда:
редовното предоставяне на информация на населението за състоянието на
околната среда чрез изграждане на електронно информационно табло;
привличането
на
населението,
неправителствени
организации
и
заинтересованата индустрия, в процесите на вземане на решения по въпросите
на управление на отпадъците, включително за начина за определяне на „Такса
битови отпадъци" и отчитането на изразходваните средства;
повишаване на общественото съзнание, с цел да се постигне промяна в
поведението на населението, чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани
с изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците;
провеждане на конкурси, празненства, обществени мероприятия,
организирани специално за целта, или включени като част от програмите за
честване на празници на общината или конкретно населено място, като специално
внимание следва да бъде отделено на работата с подрастващите;
получаване на обратна връзка за успеха на прилаганите мерки за
управление на отпадъците.
За повишаване на общественото съзнание на сайта на Община Златоград
периодично се подава информация за дейности с широко обществено значение.
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5. План за действие с включени подпрограми с мерки за
постигането им
Предложеният План за действие обхваща периода 2016 – 2020 година и включва
основните мерки и дейности, предвидени за изпълнение на поставените в
Програмата цели. Структурата на Плана за действие е съобразена с целите и
приоритетите на програмата.
С приемането и прилагането на плана се цели да бъде постигнат оптимален
баланс между различните законодателни, институционални, икономически и
технически мерки и прилагане на интегриран подход за управление на
отпадъците. Планът определя и отговорностите на различните институции и
организации в областта на управление на отпадъците, свързани с реализацията
на предвидените мерки и дейности, очакваните разходи и вероятните източници
за тяхното финансиране.

5.1 Подпрограма с мерки за предотвратяване образуването на
отпадъци
Мото на програмата: Най-добрият отпадък е този, който
въобще не е възникнал
Екологичните ползи от предотвратяването на отпадъците включват спестяване на
ценни природни ресурси и свързаното с това въздействие върху околната среда
от извличането и преработката на тези ресурси, намаляване на количеството
консумирана енергия и емисиите парникови газове, образувани вследствие
транспортирането и третирането на отпадъците. Икономическите ползи от
предотвратяването на отпадъци са значими, тъй като то води до намаляване на
разходите в общинския бюджет. Предвид все по-високите изисквания на
европейското и националното законодателство в сектор отпадъци и свързаните с
това инвестиции, както и нарастващите отчисления, които общините плащат за
депониране на отпадъци, разходите за управление на отпадъците отнемат
значителен ресурс от бюджета на общината. На индивидуално ниво,
намаляването на отпадъците също носи икономически ползи, тъй като поразумната и екологосъобразна консумация води до използване на по-малко пари
за закупуване на продукти, които се превръщат в отпадък.
Един от основните приоритети на Програмата за управление на отпадъците на
Община
Златоград
е
провеждане
на
целенасочена
политика
за
предотвратяването на отпадъците - намаляване на вредното въздействие на
отпадъците чрез предотвратяване образуването на отпадъци. Оперативната цел
на подпрограмата за предотвратяване на отпадъците е насочена към намаляване
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на връзката между благосъстоянието на населението и генерирането на
отпадъци, тъй като с нарастването на доходите на населението нараства
покупателната способност и обема на закупените стоки и услуги, чийто краен
резултат е образуване на повече отпадъци. Оперативната цел е в унисон и с
основната цел на европейската и националната политика в областта на околната
среда за прекъсване на връзката между икономическия растеж и нарастващото
използване на ресурсите, което води до негативно влияние върху човека и
природата. Оперативната цел на подпрограмата е „Нормата на натрупване на
битови отпадъци нараства с по-бавни темпове от нарастването на БВП”. Целта е
през 2020 г. ръстът на нормата на натрупване на битовите битовите отпадъци да
е по-нисък от ръста на БВП спрямо 2014 г.
Мерки за предотвратяване образуването на отпадъци
В Приложение №4 към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУО са изброени 16 примерни мерки за
предотвратяване на отпадъци, обособени в три групи:
•
мерки, които могат да засегнат рамковите условия, свързани с образуването
на отпадъци;
•
мерки, които могат да засегнат фазата на проектиране и производство и
разпространение;
•
мерки, които могат да засегнат фазата на потребление и употреба.
Мерките условно могат да се обособят в няколко групи:
•
нормативни - например технологични и продуктови стандарти за добив,
производство и разпространение; зелени обществени поръчки;
•
икономически - например положителни и отрицателни финансови стимули;
разширена отговорност на производителя;
•
комуникационни - например доброволни споразумения; повишаване на
общественото съзнание; обучения; екологичен маркетинг;
•
технически – например екологосъобразно проектиране; повторна употреба
на опаковки и стоки.
Предотвратяването образуването на отпадъци се състои от следните елементи:
•
Предотвратяване образуването на отпадъци;
Предотвратяването включва пълното избягване на генерирането на отпадъци,
чрез реално премахване на вредните вещества или чрез намаляване на
материалния и енергийния интензитет в производството, потреблението и
разпространението. Примерите за точно прилагане на предотвратяването
включват такива, които се отнасят до:
Опасните свойства на определени съставки/ компоненти в продуктите, като
се налага тяхното избягване и/или заместване с материали, които не са опасни за
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човека или за околната среда (например, чрез забрани на използването/
влагането на полихлорираните бифенили или озоноразрушаващите вещества,
или премахване на тежките метали от батериите на мобилните телефони).
Количество, като избягване употребата на материали или на етапи в
производството/потреблението (например, чрез купуване на плодове и зеленчуци
от открити пазари или от секцията за плодове и зеленчуци в супермаркета, вместо
купуването на пакетирани плодове или чрез премахване на междинното
опаковане на козметични продукти и паста за зъби).
Мерките за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци:
повторната (многократната) употреба, която предотвратява превръщането на
материала в отпадък;
директна употреба – напр. повторно пълнене на опаковки;
обновяване - подобряване, поддръжка в изправност и др.;
поправяне/отстраняване на неизправности;
използване на отпадъка като източник за резервни части;
реставриране - този процес може да включва пълно разглобяване на
продукта и подмяна на основни части, като реставрираният продукт може да е със
същите или дори с по-добри качества.

•

Намаляване на генерирането на отпадъци при източника;

Намаляването при източника включва минимизиране употребата на токсични или
вредни вещества и/или минимизиране консумацията на материали или енергия.
Примерите за намаляване при източника включват такива, които се отнасят до:
Опасните свойства на определени съставки/ компоненти в продуктите, като
намаляване употребата на вредни вещества в продуктите, в системите за
производство и продажба, както и в системите за консумация и депониране и
намаляване употребата на вещества, които пречат на повторната употреба или
рециклирането (например, пластмасови етикети върху хартия, използване на
хлорирани разтвори като почистващи средства).
Количество, като използване на по-малки количества ресурси за осигуряване
на същия продукт или услуга (например намаляване дебелината на покритието,
въвеждане на системи за повторна употреба или пълнене, миниатюризация,
ресурсно ориентирани покупки и потребление) и използване на по-ресурсно
независими строителни подходи и материали.
Мерки за намаляване на генерираните отпадъци при източника:
Отпадъци от хартия и картон от домакинствата:
- практики за ограничаване употребата на хартии, като се даде приоритет на
електронните носители;
- поставянето на стикер "против нежелана поща" – резултати от обсъжданията и
сключени споразумения с рекламодатели и разпространители.
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Хранителни отпадъци:
- информационни кампании за разпространяване на добри практики за
информиране и въздействие върху навиците на потребителите при закупуването
и съхраняването на храни;
- дискусии с производители и търговци на храни;
- информационни кампании в училищни столове, детски градини и заведения за
обществено хранене.
Борба с прекомерната консумация и устойчивост на потреблението
- информационни кампании за разясняване на вредното въздействие от
излишните покупки;
- обсъждания с потребителски организации и отговорния бизнес за негативните
характеристики на потребителското общество;
- повишаване търсенето на екологосъобразните продукти;
- повишаване на информираността и развитието на екологичното етикетиране на
продукти;
Зелени отпадъци
- проучване на натрупания опит на държавите от ЕС в домашното компостиране;
- разпространяване на добри практики от разделно събиране на биоразградими
отпадъци и методи за компостиране;
- демонстрации, дни на отворени врати и др.
Опаковки от домакинствата и свръхопаковане
- проучване на добрите практики и възможностите за ускоряване на напредъка в
замяната на найлоновите торбички с пазарски чанти от текстил за многократна
употреба или рециклируеми торбички;
- борба с практиката на свръхопаковане (опаковане, което няма полезна функция,
като например защита при транспортиране, а има съществена роля в продуктовия
маркетинг);
- депозитни системи.
Отпадъци от офиси
- спестяване на хартия в офисите, най-вече чрез повишаване на
информираността за правилното използване на новите технологии;
- разпространяване на добри практики от страна на публичната администрация и
"зелените" обществени поръчки.
Отпадъци от учебни заведения
- провеждане на мероприятия за повишаване заинтересоваността на учащите се;
- включване на темата за предотвратяване образуването на отпадъци и
устойчивото потребление в учебните програми;
- системи за оценка на училищата.
Търговски обекти, хотели, ресторанти, увеселителни заведения
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- въвеждането на етикети за "еко-динамично развиваща се компания",
присъждани на фирми които са предприели мерки за намаляване генерирането на
отпадъци от опаковки и др.;
- продажби на продукти, подходящи за повторна употреба;
- предприемане на мерки за обратно приемане на отпадъци и предаването им за
рециклиране и повторна употреба;
- намаляване потреблението на енергия и емисиите на парникови газове;
- осигуряване по-добра информация за основните въздействия върху околната
среда на продуктите;
- увеличаване броя на продуктите с екомаркировка или биологичните продукти;
- по-добро представяне на тези продукти по рафтовете;
- даване на конкурентно предимство на екологичните продукти.
Строителни отпадъци
- инициативи за замяна на материали и техники, които не позволяват демонтаж,
повторна употреба или рециклиране;
- разработване на наръчници, които да се използват по време на строителни или
ремонтни работи, както и при разрушаване на сгради;
- практиките за използването на продукти за повторна употреба и / или
произведени от рециклируеми материали в т.ч. чрез механизма на „зелените
обществени поръчки” и т.н.;
- стартирани инициативи за присъждане на етикети "Устойчиви сгради" или
„устойчив квартал” за сгради с екологосъобразно строителство.

•

Насърчаване на повторната употреба;

Повторната употреба на продуктите включва многократната употреба на продукта
в оригиналната му форма, по оригиналното му предназначение или като
алтернатива, с или без допълнителна обработка. Примерите за повторна
употреба на продуктите включват такива, които се отнасят до:
Повторна употреба след допълнителна обработка, като измиване и повторно
пълнене на стъклени или пластмасови бутилки, и обработка и използване на
празни варели от лепила за варели за петрол.
Повторна употреба без допълнителна обработка, като използване на
торбички за пазар повече от един път.
Мерки за насърчаване на повторната употреба:
насърчаване дейносттите на работилници за поправка;
информация за дейности на магазини за стоки втора употреба;
подпомагането на работилници и магазини чрез осигуряване на работна ръка
по линия на програми по заетостта;
улесняване връзката с лица, които искат да се освободят от стоки с
потенциал за повторна употреба;
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информиране на широката общественост за ползите и възможностите за
закупуването на стоки втора употреба;
информация за начините на събиране на едрогабаритните отпадъци до и
други отпадъци, подходящи за повторна употреба, за да се избегне увреждането
им.

•

Рециклиране при източника

Рециклирането при източника включва дейности, които позволяват използването
на даден материал след обработка на територията на производителя на
отпадъка. Примери са:
Използване след биологично третиране, като домашно компостиране.
Използване след пречистване, като повторна употреба на вода, след
пречистване и т.н.
Някои от тези мерки са относими към компетенциите на местните власти. Община
Златоград планира провеждане на мерки както за създаване на подходяща среда
за предотвратяване на отпадъци, така и специфични мерки, насочени към
конкретни видове отпадъци.
Определянето на индикатори за успеха на предотвратяване на образуването на
отпадъци е изключително труден процес. Да се измерва количественото ПО
означава да се измерва несъществуващо количество отпадъци, а да се измерва
качественото ПО означава да се измерва вреда, която не се е състояла.
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5.2 Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на
целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на
битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло
Важна предпоставка за изпълнение на целите, заложени в НПУО 2014-2020 е
ясна и прозрачна политика на общината, точно дефинирани отговорности,
определяне на задължителни количествени цели за подготовка и рециклиране на
отпадъчни материали, включващи най – малко хартия и картон, метал, стъкло и
пластмаса.
Изграждането на сепарираща инсталация самостоятелно за общината или в
съдружие със съседни общини би допринесло за извличане на значителни
количества рециклируеми отпадъци.
Това би допринесло:
•
за постигане на целите на общината за рециклиране на битовите отпадъци;
•
за реализиране на икономии от транспортни разходи за извозване на ТБО до
регионалното депо в гр. Мадан,
•
до удължаване живота на депото.
Възможни източници за реализиране на подобен обект са: общински бюджет,
отчисления по чл.64 от ЗУО и/или от организация по оползотворяване,
осъществяваща разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на
общината.
На територията на Община Златоград вече се реализират някои важни мерки за
разделно събиране и предаване за рециклиране на битовите отпадъци от хартия
и картон, метали, пластмаса и стъкло.
Община Златоград е предприела проучвателни действия и за осигуряване на
подходящ терен за изграждане на общинска площадка за предаване от граждани
и юридически лица на разделно събрани отпадъци, в т.ч. хартия и картон, метали
пластмаса и стъкло. На тази площадка могат да се предават безвъзмездно и
разделно събрани отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло и при
организирани няколко пъти годишно специално от общината мероприятия за
предаване на разделно събрани такива отпадъци, особено от фирми, организации
и институции – администрации, училища, фирми и др. Така чрез доброволно
участие както на гражданите, така и на юридически лица ще се намалят
отпадъците, депонирани от общината и ще се увеличат предадените за
рециклиране битови отпадъци. Възможно е мероприята, организирани от
общината, да са в рамките на информационни и образователни кампании по
управление на отпадъците, като общината осигурява, например събирането и
извозването до общинската площадка отпадъци, като се учреди и награден фонд
и др. Възложеният проект от Община Златоград за определяне на морфологичния
състав на битовите отпадъци има важно значение за прецизиране на
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количествата по потоци битови отпадъци, вземане на важни управленски решения
и отчитане на изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на
битовите отпадъци. Следва в края на 2021 г. да се възложи отново проучване на
морфологичния състав на отпадъците, тъй като нормативната уредба изисква
тази дейност да се извършва от общините на всеки пет години, което пък от своя
страна е едно от условията за освобождаване на общините от заплащане на
отчисления по чл.64 от ЗУО при отчитане и изпълнение на целите за
рециклируемите битови отпадъци.
На територията на Община Златоград има и няколко площадки, за които РИОСВ
Смолян е издала разрешителни и регистрационни документа за дейности с черни
и цветни метали и други рециклируеми отпадъци, което предполага, че на тези
площадки се предават разделно събрани битови отпадъци от метали, но
информация все още не се подава в общината, поради което този поток отпадъци
не се отчита към настоящия момент и трябва да се обхване от информационната
система за отпадъците от общината.
В общинска Наредба за управление на отпадъците, са включени изискванията
произтичащи от ЗУО и препоръките от анализите за управление на отпадъците,
изготвени във връзка с разработване на настоящата програма. В резултат на това
общината всеобхватно е регламентирала задълженията, свързани с разделното
събиране и предаване за рециклиране на отпадъците от хартия и картон, метали,
пластмаса и стъкло, в т.ч:
•
задълженията на търговските обекти, административни и други подобни
обекти да събират разделно отпадъците си и да сключват договори за
предаването им;
•
задълженията на общината да организира кампании за предаване на
разделно събраните отпадъци;
•
предоставянето на информация на общината от всички организации за
оползотворяване и лица, притежаващи разрешително по ЗУО да представят
информация на общината за събраните и предадени за рециклиране отпадъци;
•
изискванията към пунктовете за предаване на вторични суровини и за
регистрацията им в общината;
•
контрол от общинската администрация за спазване на горните изисквания и
глоби за неспазването им.
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5.3 Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на
целите за биоразградимите битови отпадъци, в т.ч. и
биоотпадъците
Голям дял от битовите отпадъци от домакинствата в Община Златоград се състои
от биоразградими отпадъци. Основната част от тези отпадъци постъпват за
депониране. Депонирането обаче е свързано със сериозни рискове за околната
среда като емисии на парникови газове и замърсяване на почвите и подземните
води. То отнема ценни ресурси (компост, енергия) от икономическия и природен
кръговрат. В някои от домакинствата се използват като храна за животни или се
изгарят. Дейностите компостиране и предварително третиране все още не са
застъпени в общината.
Компостирането е най-практичният и удобен начин да се третират органичните
отпадъци в райони с еднофамилни къщи. Компостирането, което е собствения
начин на природата за рециклиране, представлява контролирано разграждане на
органични материали като листа, клонки, окосена трева и растителни хранителни
отпадъци. Компостът е продукт за подобряване на почвата, който е резултат от
правилното компостиране. Компостирането може да бъде по-лесно и поевтино, отколкото поставянето на тези отпадъци в чували, или
транспортирането им до претоварни станции или до контейнерите на
централизираната система за събиране на отпадъци. Компостът също така
подобрява почвата и отглежданите на нея растения. В селата обикновено има
градини, ливади, дървета, храсти, или дори саксии за засаждане на растения и
домашно приготвеният компост е много полезен.
Предвиждат се следните мерки:
•
Реализиране на проект за изграждане на инсталация за компостиране на
биоразградими отпадъци. Подаване на проектно предложение по Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС), одобрена за финансиране от ЕК през
м.юни 2015 г, е изведен като национален приоритет подобряване управлението на
битовите отпадъци в съответствие с Националния план за управление на
отпадъците 2014-2020 г. за постигане на съответствие с йерархията при
управлението на отпадъците, съгласно Директива 2008/98/ЕО и националното
законодателство. За целта в програмата е обособена Приоритетна ос 2 –
„Отпадъци“, по линия на която ще се финансират мерки за намаляване на
количеството депонирани зелени и/или биоразгаридими отпадъци чрез
разделното им събиранеи рециклиране.
•
Изготвяне на проучване за:
нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за
компостиране, към разделното събиране на биоразградимите отпадъци,
за нагласите на населението към употребата на компост от отпадъци,
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за степента на осведоменост на населението от нуждите от осигуряване на
необходимите количества зелени и биоразградими битови отпадъци,
•
Изработване на документи, свързани с управлението на компоста - план
за използване на получения краен продукт – компост, схема за контрол качеството
на компоста (изпитване на параметрите на компоста съгласно изискванията на
Наредбата за третиране на биоразградими отпадъци от октомври 2013 г.) и на
план за третиране на остатъчния отпадък.
Планът следва да е съобразен с изискванията за „области на употреба“ съгласно
т.10, §1 от ДР на Наредбата за третиране на биоотпадъци. Принципно подходящи,
предвид приоритетите за рециклиране, са основно областите земеделие,
ландшафни дейности и др. Допустимо е продуктът компост да бъде използван и
при рекултивация на нарушени терени (депа и мини), но само за най-горния пласт,
в който се изисква ползване на хумус или богат на хумус продукт. Планът не
трябва да предвижда използването на компоста като гориво или за насипни
дейности, съгласно определението в т. 10 на §1 от ДР на ЗУО;
В случай на предвиждане за продажба на компоста, следва да се предостави и
анализ на пазара за този продукт, както и закакво ще се използват приходите.
•
Разработване на схема за контрол качеството на компоста
Необходимо е схемата да бъде съобразена с изискванията на глава трета от
Наредбата за третиране на биоотпадъците. Схемата за контрол на качеството
включва контрол на качеството на входящия поток отпадъци и получения компост.
•
Разработване на план за третиране на остатъчния отпадък
Планът следва да съдържа анализ на видовете и количеството отпадъци, които
могат да бъдат генерирани при експлоатацията на инсталацията за компостиране.
В плана трябва да бъдат включени и възможните начини на третиране на тези
отпадъци извън инсталацията за компостиране в други инсталации или
съоръжения, които отговарят на законовите изисквания или да бъдат предавани
на лица, притежаващи необходимите разрешително по ЗУО или ЗООС.
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5.4 Подпрограма с мерки за прилагане на изискванията за
строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради
Строителните отпадъци от строителството и разрушаване на сгради до голяма
степен подлежат на рециклиране и повторна употреба. В тази връзка те могат да
играят ролята на ресурс за общината. Това се отнася най-вече до по големите
населени места.
Важна предпоставка за постигане на целите е разработения и одобрен
Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и
разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020
година.Според ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци
отговорностите на общинските, регионалните и централни институции са ясно
диференцирани.
Мерките, които обезпечават достигане на целите на програмата условно се
разделят на: „инвестиционни“ и „меки“
Инвестиционните мерки касаят изпълнение на проекти за системи, съоражения и
инсталации за разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на
строителни отпадъци. Меките мерки се свързват с подготовка на указания и
примерни типови изисквания при подготовка на тръжни условия, подготовка за
повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на строителните
отпадъци, разработване на методически и обучителни материали за подходящи
политики относно строителните отпадъци и др.
Община Златоград разполага с място за депониране на строителни отпадъци с
изчерпващ се капацитет. В тази връзка е необходимо да се предприемат мерки
съвместно и в координация с Държавните органи за изграждане на депо за
строителни отпадъци и/или въвеждане на дейност съвместно със съседни общини
за изграждане на инсталация за рециклиране на подобни отпадъци. Вариантно
решение на проблема е обособяване на временна площадка за съхранение. Така
съхранените строителни отпадъци в последствие могат да се използват за
запълване на негативни форми от релефа, рекултивация и запълване на стари
мини, за рециклиране и др. Основните мерки в тази насока за Община Златоград
са: определяне на ясни отговорности на лицата, на които е вменено да
управляват дейностите по строителните отпадъци, допълване на наредбата за
управление на отпадъците в частта “строителни“. Определен проблем на
общината е смесването на строителните отпадъци с общия поток на битовите
отпадъци. За постигане целите на програмата в това направление е необходимо
създаването на условия за недопускане на такова смесване и осигуряване на
възможност на граждани и фирми за разделно събиране на строителните
отпадъци. Необходим е и по-стриктен контрол и отчетност за количествата
строителни отпадъци, генерирани в общината.
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5.5 Управление и предотвратяване на риска от депонираните
отпадъци
Въпреки, че депонирането на отпадъците е на най-ниското ниво в йерархията на
управление на отпадъците все още и най-напредналите държави в областта на
екологичната политика не могат да предотвратят напълно депониране на
остатъчни отпадъци, които не могат да се оползотворят или рециклират. Ето защо
част от усилията на Община Златоград за подобряване на състоянието на
околната среда са насочени към управление и предотвратяване на риска от
депонираните отпадъци, което общината вече постигна или планира да постигне
чрез няколко групи мерки:
•
ползване на депа за смесените битови отпадъци, отговарящи на
екологичните нормативни изисквания, които минимизират рисковете за околната
среда;
•
чрез намаляване на количествата депонирани отпадъци посредством
увеличаване на дела на рециклираните и оползотворени отпадъци;
•
предотвратяване на депонирането, доколкото е възможно, на опасни битови
отпадъци чрез разделното им събиране и предаване за обезвреждане.
Част от мерките от предходните подпрограми, свързани с подобряване на
йерархията на управление на битовите отпадъци на Община Златоград
(предотвратяване на отпадъците, увеличаване на рециклираните и оползотворени
биоразградими отпадъци и рециклируеми отпадъци от хартия и картон, метал,
пластмаса и стъкло и др.), както и на строителните отпадъци, имат едновременно
принос и за намаляването на депонираните отпадъци. Тези мерки не са отразени
в настоящата подпрограма, тъй като са включени систематично в предходните
подпрограми.
Що се отнася до намаляване и предотвратяване на риска от депониране на
опасни битови отпадъци, мерките, които общината ще предприеме, се отнасят
основно до сключването на актуални договори с организация за оползотворяване
на отпадъци от ИУЕЕО и НУБА.
Осигуряването на общинска площадка, на която домакинства и източници,
подобни на домакинства, могат да оставят разделно събрани опасни битови
отпадъци (като например, стари препарати за растителна защита, кутии с бои и
лакове и др.) е също важна мярка за предотвратяване на риска от депонираните
отпадъци. Тази мярка също е включена в подпрограмата за рециклиране на
битовите отпадъци и поради това не е отразена в настоящата подпрограма.
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5.6 Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании
и информиране на обществеността по въпросите на управление
на отпадъците
Основни цели на програмата са изграждане на информирано поведение и на
обществени нагласи относно отпадъците и повишаване на участието на
населението и бизнеса в управление на битови отпадъци съобразно йерархията
за управление на отпадъците са.
Програмата включва провеждането на информационни кампании и мероприятия
за обучение. Основната цел е потребителя да има възможност информирано и
съзнателно да може да вземе решение при пазаруване и при извършване на
ежедневни дейности в домакинството по отношение на предотвратяване на
образуването на отпадъци, разделното им събиране и останалите дейност с
отпадъци. Приоритет е необходимо да се отдава основно с подрастващото
поколение, т.е. в училищата. При реализиране на кампании, разпространение на
брошури, инициативи, връчване на индивидуални награди и др. е от особено
значение да се включват ученици. С най-голяма готовност според проучвания се
включват учениците между 3-6 клас. Препоръчва се общината да обърне особено
внимание по проблемите на околната среда и в т.ч. по дейностите с отпадъци
именно в тази възрастова група.
Основен източник на информация по дейностите, свързани с управление на
отпадъците е Община Златоград, чрез популяризиране на програмите за ООС и
УО, инициативи и друга информация, изявления на Кмета на общината по
проблемите с отпадъците, издаване на подходящи брошури, редовно присъствие
в местните средства за масова информация на материали с посочената тема,
информация за стимули и санкции по всички дейности свързани с отпадъците с
конкретна информация, личен пример на поведение от общинските служители по
дейностите с отпадъци.
Предвидените в подпрограмата мерки включват публикуване и разпространение
на актуална информация и провеждане на разяснителни кампании за повишаване
на информираността и разбирането сред населението и бизнеса за същността,
принципите и йерархията за управление на отпадъците; за предоставяните от
общината услуги по събиране, транспортиране и третиране на различните потоци
отпадъци, предоставяни от Община Златоград; за задълженията на гражданите и
бизнеса и за действията, които трябва да предприемат при управление на
генерираните от тях отпадъци, и други. Планирано е Община Златоград да
реорганизира информацията на интернет страницата и да включи актуална и
разнообразна информация във връзка с управление на отпадъците, като по този
начин осигури на потребителите лесен достъп до информация, а общината ще
изпълни нормативното изискване на чл. 19, ал. 3, т.13 от ЗУО относно
информиране на обществеността. Планирани са също мерки за пряко включване
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на гражданите в дейности за разделно събиране на различни потоци битови
отпадъци чрез различни инициативи и подходящи схеми. Общината ще обърне
специално внимание на работата с децата в детските градини и училищата на
територията на общината, предвид създаването у тях на устойчиви нагласи и
поведение относно отпадъците.
Друга група мерки е насочена към участие на обществеността в процеса на
вземане на решения относно политиката за отпадъците чрез провеждане на
анкети и допитвания по различни въпроси, свързани с управление на отпадъците.
В настоящата подпрограма не са включени мерки във връзка с участието на
населението в предотвратяване образуването на отпадъци, тъй като те са
включени в подпрограмата за предотвратяване образуването на отпадъци.
Включените в подпрограмата мерки са т.нар. меки мерки и имат хоризонтален
характер.
Като важен източник на финансиране на информационните кампании за
управление на отпадъците са натрупаните отчисления от общината по чл.64 от
ЗУО. Използването на тези средства за посочените дейности се препоръчва от ЕК
на българските власти. Ще се използват и възможностите за съвместни
информационни кампании и с организациите за оползотворяване на МРО, които
имат нормативно задължение да извършват такива кампании на територията на
общината.
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6.

План за действие

Планът за действие включва мерки с отговорници, срокове, необходими средства
и източници за тяхното финансиране и очаквания екологичен ефект. В плана са
предвидени и мерки за подобряване на организацията, отчетността и контрола на
дейностите по третиране на отпадъците, технически мерки по нормативното
привеждане в съответствие на съоръженията за третиране на отпадъците,
сроковете за изпълнение на мероприятията, необходимите средства и
екологичния ефект от реализацията им. В краткосрочен аспект са включени найналежащите мерки и мероприятия, които са обезпечени с всички необходими
средства. Прогнозните разходи са взети най-вече от програмата за опазване на
околната среда на общината.
При необходимост от промяна в сроковете, същите ще се съгласуват с РИОСВ Смолян.
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№

ЦЕЛ 1
1.1.

1.2

Мярка/дейност

Срок за
прилагане

Отговорна
институция

Очаквани
разходи в
лева

Основни
Предлагани
индикатори за
източници за
постигане на
финансиране
целта

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ
Въвеждане на диференцирано
2016 г.
Община
Общински
облагане с такса за битови
бюджет
отпадъци за юридически лица
с безотпадно производство, в
зависимост от количеството
на образуваните отпадъци.
2016 –2020 г.
Извършване на периодични
Община
5 000 на
Оперативна
информационни кампании за
год.
програма
предотвратяването на битови
„Околна
отпадъци, ориентирани найсреда”
вече към:
(ОПОС);
• намаляване на образуваните
Бюджет на
отпадъци;
Общината
• устойчиво потребление;
• участие в разделното
събиране (разделяне при
източника).

По
справедливо
данъчно
облагане

До 2020 г. 20%
увеличаване
количеството
на
предотвратен
ите отпадъци.
Проведени
поне 4
кампании.
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1.3

1.4

2016 – 2020 г.
Организиране на дискусия с
организациите по
оползотворяване за
възможните подходи за
отчитане на предприетите от
тях мерки за предотвратяване,
както и да се определят
измерими индикатори за
постигнатите резултати.
Включване на постигнатите
договорености в договорите с
организациите.
Стартиране на пилотен проект
2017 г.
в избран район за
предотвратяване
образуването на хранителни
отпадъци от домакинствата,
която ще включва
осведомяване и
информационни кампании и
организиране на курсове за
обучение за потребление и
съхранение на хранителни
продукти.

Община

-

Община

5 000

-

Бюджет на
Общината

Определяне
на индикатори
за постигнати
резултати.
Постигане на
целите за
разделно
събиране на
резиклируеми
фракции

Брой
проведени
информацион
ни кампании.
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1.5

1.6

Организиране на обсъждане с 2016 – 2020 г.
производителите и търговците
на храни за повишаване на
осведомеността им и
насърчаване готовността им
да участват в провеждането
на информационна кампания,
предприета от Община
Златоград.
Предприемане на действия за
2017 г.
насърчаване поставянето на
стикер "против нежелана
поща", включително чрез
дизайн на стикера,
отпечатване на пилотен тираж
и разпространението му в
пилотен район. Организиране
на обсъждане и сключване на
споразумение с
рекламодатели и
разпространители за
подобряване на каналите за
дистрибуция на стикера и
зачитане отказа на
домакинствата, поставили
стикер на пощенските кутии да
получават рекламни
материали.

Община

-

Община

15 000

-

Бюджет на
Общината

Брой
проведени
кампании и
брой
участници

Брой
включени
домакинства
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1.7

1.8

1.9

Предприемане на мерки за
2016 – 2020
разпространение на опита в
г.
домашното компостиране
сред населението чрез
обучение, комуникационни
инструменти, дни на отворени
врати и др.
Организиране на обсъждане с 2016 - 2018г.
потребителски организации и
отговорния бизнес за мястото
на рекламата в нашето
общество, заостряне
вниманието за негативните
характеристики на
потребителското общество и
ненужните покупки,
насърчаване на повторната
употреба както и
идентифициране на найненужни продукти и поставяне
на цели за ограничаване на
консумацията им.
Включване на изисквания към
2017 г.
организациите по
оползотворяване за спазване
на техните отговорности, за
отдаване на приоритет на
повторната употреба пред
рециклирането и поставяне на

Община

3000

Община

5 000

Община
Организации
по
оползотворява
не

1000

Бюджет на
Общината

Бюджет на
Общината

Бюджет на
Общината

Брой
проведени
обучения

Проведени
обсъждания и
брой
участници в
тях

Насърчаване
повторната
употреба на
вещи
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по-амбициозни цели за
повторна употреба.
1.10

1.11

Промяна на практиката за
събирането на едрогабаритни
отпадъци и стартиране на
общинска система за
събирането на вещи с
потенциал за повторна
употреба от домовете, за да
се избегне, където е
практически възможно,
увреждането на стоките с
потенциал за многократна
употреба и предаването им на
съществуващи ремонтни
работилници
Организационно подпомагане
на благотворителните
организации и други социално
икономически предприятия
предоставящи услугите за
събиране на вещи и ремонт с
цел повторна употреба, както
и развитието на борси за
обмен или продажба на
продукти втора употреба.

2017 г.

постоянен

Община
Ремонтни
работилници
ОП Чистота

Община

2 000

2 000

Бюджет
НПО

НПО

Насърчаване
повторната
употреба на
вещи

Насърчаване
повторната
употреба на
вещи и
продукти
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1.12

1.13

Предприемане на действия за
2017 г.
по-нататъшно прилагане на
т.нар. „зелени обществени
поръчки” чрез включване в
условията за избор на
изпълнители на клаузи за
приоритизиране на
екологосъобразните продукти
и устойчиво потребление,
както и въвеждане на
процедури за проследяване на
изпълнението на заложените
клаузи. Разработване на
ръководство за зелени
обществени поръчки,
обучение на администрацията
и обмяна на опит.
2017 – 2018 г.
Иницииране на широка
дискусия с ръководствата на
учебните заведения за
възможностите за провеждане
на мероприятия за
повишаване
заинтересоваността на
учащите се и включване на
темата за предотвратяване
образуването на отпадъци и
устойчивото потребление в
учебните програми.

Община

Община
Учебни
заведения
екологични
организации

Брой
разработени
ръководства.
Брой
проведени
„зелени
поръчки“

5 000

2 000

Бюджет нa
Общината

Брой
проведени
мероприятия.
Брой
участници
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1.14

1.15

Организиране на мероприятия
за обучаване и повишаване на
съзнанието на учениците за
дейностите по
предотвратяване на
отпадъците.
2017 – 2020 г.
Въвеждане на система за
оценка на училищата по
отношение на екологичното
образование и присъждане на
признания за заслуги, според
нивото на екологично
образование на децата,
промяна в поведението,
техническо подобрение и
инвестиции, устойчивите
поръчки и участие в
мероприятия по предаване за
повторна употреба,
сортирането и други дейности
по управление на отпадъците.
2018 - 2020 г.
Възлагане на проучване на
сегашните методи за
управление на малки
количества опасни отпадъци,
както и представяне на
добрите практики, прилагани в
други европейски страни с цел
намаляване на вредните

Община

3000

Община

20 000

Бюджет нa
Общината

Брой оценени
училища. Брой
проведени
кампании за
предаване за
повторна
употреба

Общински Брой програми
бюджет,
за управление
отчисления на опасни
отпадъци
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въздействия на битовите
отпадъци.
2016 – 2018 г.

1.16

Проучване на възможностите
за осъществяване на по-строг
контрол върху изхвърлянето
на опасни отпадъци в
смесените битови отпадъци.

1.17

Проучване на възможностите 2016 – 2017 г.
за осъществяване на по-строг
контрол върху изхвърлянето
на отпадъците, различни от
определените в контейнерите
за разделно събиране.
Извършване на мониторинг на 2016 - 2020 г.
изпълнение на мерките от
настоящата подпрограма

1.18

ЦЕЛ 2
2.1.

Община

3000

Община
Организации
по
оползотворява
не

-

Община

-

Общински Намаляване
бюджет
количествата
отчисления на опасните
отпадъци в
смесения
битов отпадък
Увеличаване
количествата
на разделно
събраните
отпадъци
-

НАРАСТВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ
Въвеждане на по-стриктни
постоянен Община
Организации
по
изисквания за периодично
оползотворяване
(напр. ежемесечно) отчитане
на разделно събраните и
рециклираните отпадъци от
организации по
оползотворяване и контрол за
достоверността им – с цел

Всички мерки,
включени в
ПУО са
изпълнени до
2020 г.
Създаване
на
информацио
нна система
за
количествата
разделно
събрани
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2.2

2.3

2.4

2.5

доказване изпълнението на
целите за рециклиране н
битови отпадъци
Изграждане на площадки за
безвъзмездно предаване на
разделно събрани отпадъци
от домакинствата, в т.ч.
рециклируеми отпадъци,
едрогабаритни отпадъци,
опасни отпадъци, текстил и
други. В случай на осигурено
финансиране – приемане и на
др. видове отпадъци
Определяне от страна на
Общината на изисквания към
площадките за предаване на
хартия, картон, пластмаса и
съкло
Поддържане на регистър на
площадките за предаване на
хартия, картон, пластмаса и
съкло на територията на
Общината
Публикуване на интернетстраницата на Общината и
широко оповестяване на
точните местонахождения на
площадките за безвъзмездно
предаване на разделно

отпадъци

2016 – 2018 г.

Община

10 000

Общински
бюджет, ОП,
частни
инвестиции

до 2017 г.

Община

-

-

Спикък с
изисквания

постоянен

Община

-

-

Актуален
регистър

постоянен

Община

-

-

Информиран
ост на
гражданите
на Общината

Изградена
площадка.
Намаляване
на
количествата
на
депониранит
е отпадъци
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2.6

2.7

2.8

ЦЕЛ 3

събрани отпадъци, както и
информация за видовете и
количествата на отпадъците,
които могат да бъдат
предавани на тези площадки
2016 – 2018 г.
Обучение и подобряване на
административния капацитет
за управление и контрол по
дейностите с отпадъците
Осигуряване на специални
съдове за събиране на
излезли от употреба батерии с
логото на Общината в хотели,
ресторанти, офиси, учебни
заведения, общински сгради и
фирми
2016 – 2018 г.
Въвеждане на система за
разделно събиране на
рециклируеми фракции в
селските райони

Община

5000

Общински
бюджет

Община

2000

Общински
бюджет

Община

5000

Брой
поставени
съдове.
Количество
събрани
батерии

Общински
бюджет

Намаляване
количеството
на
депониранит
е отпадъци и
увеличаване
количеството
на разделно
събраните
рециклируем
и фракции
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО РАЗДЕЛЯНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ, СЪБИРАНЕ И
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
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3.1

3.2

3.3

ЦЕЛ 4
4.1

Оптимизиране на системата
за събиране н транспортиране
на битови отпадъци на
територията на Община
Златоград
Провеждане на мониторинг за
оптимизиране периодичността
на извозване на битовите
отпадъци, ефективността на
компактиране в транспортните
средства и обема н състава на
контейнерния парк. Оценка на
необходимите инвестиции.
Проучване на
целесъобразността от
изграждане на претоварна
станция за битови отпадъци с
цел оптимизирането на
транспортните разходи.

Постоянен

Община

-

-

Намаляване
на
транспортнит
е разходи

Ежегодно

Община

-

Общински
бюджет

Намаляване
на
транспортнит
е разходи

До 2020 г.

Община

-

ОП „Околна
среда“,
Общински
бюджет

Намаляване
на
транспортнит
е разходи

ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ
НА СМЕСЕНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Почистване от отпадъци на
Постоянен
Община
Общински
общинските пътища – пътя,
бюджет
земното платно, пътните
съоръжения, обслужващите
зони, крайпътните
обслужващи комплекси и др. и
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4.2

4.3

4.4

4.5

осигуряване на съдове за
събиране на отпадъците и
транспортирането им до
съоръжение за тяхното
третиране
Подобряване на контрола и
Постоянен
Община
предотвратяване
нерегламентираното
изхвърляне на отпадъци на
неразрешени за това места,
изгаряне или друга форма на
неконтролирано обезвреждане
на отпадъците.
2016 – 2017 г.
Извършване на проучване за
Община
изграждане на площадка/депо
за строителни отпадъци
2017 г.
Проучване относно
Община
възможностите за използване
на строителни отпадъци в
обратни насипи, рекултивация
на нарушени терени,
запълване на негативни
форми, и др.
2016 г.
Проучване на възможностите
ВиК Смолян,
за използване на утайките от
Община
ГПСОВ-Златоград като
Златоград
суровина за компостиране:
провеждане на периодични
анализи на параметрите на

Общински
бюджет,
приходи от
санкции

3000

5 000

Намаляване
на
замърсявани
ята на
околната
среда

Общински
бюджет
Общински
бюджет

Екологично
оплозотворяв
ане на
строителни
отпадъци

ВиК Смолян,
Общински
бщджет

Предотвратя
ване
депониранет
о на утайките
и
замърсяване
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утайките.

ЦЕЛ 5
5.1

5.2

5.3

5.4

ЦЕЛ 6

то на
околната
среда
НОРМАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ И УСКОРЯВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО
НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Периодично актуализиране на Постоянен
Община
общинската наредба №5 за
управление на отпадъците на
Община Златоград
Актуализация на общинската
Постоянен
Община
програма за управление на
отпадъците при промяна на
фактическите и/или
нормативните условия.
Осигуряване изпълнението на Постоянен
Община
мерките, предвидени в
Националния план за
управление на отпадъците
Ефективно прилагане на
Постоянен
Община
законодателството по
управление на отпадъците,
чрез извършване на
периодични проверки за
спазване на изискванията и
налагане на ефективни
санкции, както и ясно и
надлежно документиране на
резултатите от проверките.
ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ
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6.1

Създаване на информационна 2017 – 2018 г.
система за регистриране и
отчитане на количествата
рециклируеми отпадъци и
биоотпадъци, с цел
мониторинг изпълнението на
целите за рециклиране на
битови отпадъци и целите за
събиране и оползотворяване
на биоотпадъци, количествата
биоразградими отпадъци
отклонени от депа, в която да
постъпват данни за:
• разделно събиране на
рециклируеми отпадъци, за
които не са отговорни ООп
• разделно събрани и
компостирани био-отпадъци
чрез общинската система
• рециклиране на отпадъци
от опаковки – от Организации
по оползотворяване
• разделно събрани и
рециклирани отпадъци чрез
изкупуване в пунктове на
търговска основа – от
домакинствата и бизнеса
• домашно компостиране
• дазделно събрано и

Община

-

-
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ЦЕЛ 7
7.1

предварително третирано
ИУЕЕО
• разделно събрани и
разкомплектовани ИУМПС
• разделно събрани и
рециклирани ИУГ
• разделно събрани и
рециклирани НУБА
• разделно събрани
отпадъци от зелената система
на общината
• разделно събрани
отпадъци чрез общински
площадки за безвъзмездно
приемане.
УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Подобряване на
Постоянен
Община
5000
Общински
Успешно
административния капацитет
бюджет
постигане на
на общината за контрол на
целите на
управлението на дейностите с
Общината за
отпадъци, чрез осигуряване на
рециклиране
достатъчен, подходящо
на битови
квалифициран и мотивиран
отпадъци и
персонал, включително
целите за
назначаване на допълнителен
събиране и
персонал и осигуряване на
оползотворяв
достатъчни и подходящи
ане на
технически ресурси
биоотпадъци,
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(оборудване и т.н.).
ЦЕЛ 8
8.1

8.2

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В СЕКТОРА И ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ „ОТГОВОРНОСТ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ“ И „ЗАМЪРСИТЕЛЯТ ПЛАЩА“ В СИСТЕМА ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ОТПАДЪЦИТЕ
Проучване на възможностите Постоянен
Община
15 000
Общински
Брой
за привличане на частни
бюджет
привлечени
инвестиции, чрез различни
отчисления
частни
схеми за публично частно
инвститори
партньорство в предстоящите
за изграждане площадки за
безвъзмездно приемане,
инсталация за третиране на
отпадъци – открито
компостиране, производство
на, както и в системите за
разделно събиране на
биоотпадъци и рециклируеми
отпадъци.
Определяне на приоритетни
до 2020
Община
Брой
проекти за финансиране чрез
подадени
Оперативна програма „Околна
проектни
среда 2014-2020 г.“ (ОПОС
предложения
2014-2020 г.) или други форми
на финансиране извън
бюджета на общината
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8.3

ЦЕЛ 9
9.1

9.2

Подготовка на формуляри за
кандидатстване по
Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.“ (ОПОС
2014-2020 г.) на
идентифицираните
приоритетни проекти.

2016 – 2018
в
зависимост
от датите на
сесиите за
представяне
на
проектните
предложени
я
УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Организиране на
Постоянен
информационни кампании по
управление на отпадъците, поконкретно за разделно
събиране на отпадъците и
предотвратяване на
отпадъците.
Привличане на населението,
Постоянен
неправителствените
организации и
заинтересования бизнес в
процесите на вземане на
решения, свързани с
управление на отпадъците,
включително за начина за
определяне на „такса битови
отпадъци“ и отчитането на
изразходваните средства.

Община

-

Общински
бюджет –
съфинансира
не

Брой
подадени
проектни
предложения

Община

5 000

Общински
бюджет,
организации
по
оползотворяв
ане

Брой
проведени
кампании и
брой
участници

Община

3 000 на
година

Общински
бюджет
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Редовно информиране на
Постоянен
Община
обществеността за рисковете,
свързани с неконтролираното
обезвреждане на отпадъците и
възникването на
нерегламентирани сметища
9.4
Редовното предоставяне на
Постоянен
Община
информация на населението
за състоянието на околната
среда и за управление на
отпадъците, включително на
сайта на общината.
9.5
Публикуване на „зелен“
Постоянен
Община
телефон и е-мейл адрес, на
който гражданите да могат да
подават сигнали за нарушения
на нормативните изисквания
за отпадъците, както и да
дават предложения за
подобряване на политиките по
управление на отпадъците
ЦЕЛ 10 УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ПОТОЦИ ОТПАДЪЦИ
ОПАКОВКИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ
10.1
10.1.1
Получаване и въвеждане на
постоянен
Община
данни в информационната
система за количествата на
разделно събиране,
рециклирани и оползотворени
отпадъци от опаковки от
9.3

5000

3000 на
година

Общински
бюджет, ООп

Общински
бюджет

-

-

-

-

Получаване
на надеждни
данни
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населението и предприятията.

10.2
10.2.1

10.2.2
10.3
10.3.1

10.3.2

10.3.3

НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ /НУБА/
Получаване и въвеждане на
2 пъти в
Община
данни в информационната
годината
система за количествата на
разделно събрани и
рециклирани НУБА
Контрол по спазване на
Постоянен
Община
законодателството.
ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /ИУМПС/
Контрол за спазване на
постоянен.
Община
ангажиментите на ООп, с които
има сключен договор за
събиране и оползотворяване
на ИУМПС на територията на
общината.
Осигуряване на информация
постоянен
Община
на обществеността за места,
на които се извършва
събиране, съхраняване и
разкомплектоване на ИУМПС.
Получаване и въвеждане на
при
Община
данни в информационната
необходимо
система за количествата на
ст
разделно събрани и
рециклирани ИУМПС

-

-
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10.4
10.4.1

10.5
10.5.1

10.5.2

10.6
10.6.1

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ
Прилагане на санкции и
постоянен
Община
упражняване на контрол над
изхвърлянето на отработени
масла и отпадъчни
нефтопродукти в повърхностни
води и в канализационни
системи.
ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/
Провеждане на преговори и
при
Община
сключване на договор с
изтичане на
ООп
организация по
сегашния
оползотворяване на ИУЕЕО
договор
Провеждане на кампании за
2 път
Община
събиране и извозване на
годишно
ООп
ИУЕЕО от домовете или
предаването им на определил
от общината места
БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ
Планиране с Общинския
постоянен
Община
15000
Общински
бюджет на разходи за
бюджет
събиране и компостиране на
отчисления
биоотпадъци от населението
за периода на действие на
Програмата.

-

Постигане на
целите за
намаляване
количествата
на
биоразгради
мите
отпадъци
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10.6.2

10.6.3

10.6.5

Ускоряване на поетапното
въвеждане на домашно
компостиране в селските
райони чрез закупуване и
раздаване на компостери
Разпределение на
задълженията между
отделните общини в
регионалното сдружение на
общините за изпълнение на
целите за разделно събиране
и оползотворяване на
биоотпадъци по чл.8, aл. 1 от
Наредбата за разделно
събиране на биоотпадъците
(чрез решение на общото
събрание)
Обхващане на ресторанти,
заведения за обществено
хранене, столове, детски
градини и пазари на
територията на община
Златоград в система за
разделно събиране на
кухненски и хранителни
отпадъци;

2016 - 2017 г.

Община

10000

2016 – 2020
г.

Община

-

2018 г.

Община

5000

Общински
бюджет.
ПУДООС

-

Общински
бюджет.
ПУДООС
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10.6.7

Обособяване на площадка за
открито компостиране на
биоотпадъци и/или за
съоръжение за компостиране

до 2020

10.6.8

Провеждане на активна
2016-2017 г.
разяснителна информационна
кампания сред населението и
юридическите лица, обхванати
от системата за разделно
събиране на биоотпадъците
преди въвеждането й

Община

10 000

10.6.9

Разработване на Схема за
контрол качеството на
компоста и План за третиране
на остатъчния отпадък

Община

10 000

2016-2017 г.

Община

ОПОС 20142020;
Общински
бюджет
Отчисления
по чл.64 от
ЗУО
ОПОС 20142020;
Общински
бюджет
Отчисления
по чл.64 от
ЗУО

ОПОС 20142020;
Общински
бюджет
Отчисления
по чл.64 от
ЗУО

Населението
и
юридическит
е лица са
запознати
със схемата
за разделно
събиране на
биоотпадъци
те и имат
готовност да
се включат в
нея
Знания за
качеството
на получения
компост, въз
основа на
които ще се
планира
приложениет
о му.
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Използване
на компоста
на
наторяване в
парковете и
градините на
Общината
или от
селскостопан
ски
производите
ли.
10.7
10.7.1

10.7.2

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА
Обособяване на зона за
2016-2017
приемане на опасни отпадъци
от домакинствата в рамките на
площадките за безвъзмездно
приемане на отпадъци.
Обособяване в най-голямата
от тях на съоръжение за
междинно съхранение на
опасните отпадъци събрани от
домакинствата, до момента на
тяхното транспортиране до
заводите за третиране на
опасни отпадъци
Организиране на кампании за Два пъти
събиране на отпадъци от
годишно
домакинствата, чрез мобилен

Община

-

Общински
бюджет,
ООп, частни
инвестиции

Община

-

Общински
бюджет
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събирателен пункт.

10.8

Сключване на договори с
фирми, които имат
разрешение (по чл. 35 от ЗУО)
за събиране и
оползотворяване на
специфични потоци отпадъци

постоянен

Община

-

-

Сключени
договори с
фирми за
събиране и
оползотворяв
ане на
специфични
потоци
отпадъци
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7. Координация с други национални, общински и регионални
планове и програми
Общинската програма за управление на отпадъците 2016-2020 г. на Община
Златоград е разработена в координация с програмните документи в сектор
отпадъци на национално ниво и с общинските програмни документи за развитие
на общината. При разработване на Програмата са взети предвид следните
национални програмни документи:
•
Национален план за управление на отпадъците 2014–2020 г. и Националната
програма за предотвратяване на отпадъците като част от него,
•
Национален
стратегически
план
за
поетапно
намаляване
на
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране до 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.
•
Трети национален план за изменение на климата 2013-2020 г., и поконкретно в частта, отнасяща се до емисии на парникови газове от Сектор
„Отпадъци”.
Очаква се изпълнението на предвидените мерки от общинската програма за
управление на отпадъците да даде принос към изпълнението на целите на
посочените национални програмни документи, тъй като поставените общински
цели са в пълен синхрон с националните цели, приоритети и мерки в областта на
управление на отпадъците.
Като елемент от системата за планиране развитието на общината за периода до
2020 г., Програмата за управление на отпадъците на Община Златоград е е
синхронизирана и съобразена със следните общински програмни документи:
•
Общински план за развитие на Община Златоград 2014–2020 г. Общинският
план за развитие определя рамката за развитие в новия програмен период, като
интегрира икономическите, социалните, екологичните и инфраструктурните
аспекти на желания устойчив и балансиран растеж на територията на общината,
като дефинира стратегически и специфични цели, приоритети и мерки.
•
Програма за опазване на околната среда на Община Златоград за периода
2008–2013 г. Един от основните раздели на Програмата за опазване на околната
среда е посветен на управлението на отпадъците като дейност, по отношение на
която общината има значими ангажименти и оказва услуги на населението.
•
Програма за управление на утайките от ГПСОВ град Златоград.
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8. Система за наблюдение и оценка на изпълнението на целите,
заложени в Общинската програма за управление на отпадъците
Наблюдението и оценката на изпълнението на Програмата за управление на
отпадъците на Община Златоград за периода 2015-2020 г. има за цел да
проследява напредъка по постигане на поставените цели, срокове и ресурси и
навреме да идентифицира и планира необходимите действия за преодоляване на
възникващи проблеми при реализацията на мерките, а при необходимост - и
действия за актуализация на Програмата. Наблюдението на Програмата за
управление на отпадъците ще се осъществява чрез периодично събиране на
информация, свързана с напредъка по изпълнение на включените в Програмата
мерки и степента на постигане на индикаторите, както и анализ на събраната
информация и на възникнали проблеми при изпълнението и причините за тях. В
допълнение, за всяка мярка ще се наблюдава и спазването на планирания график
и степента на изразходване на ресурсите. За целта общината ще изготви
вътрешни правила за наблюдение и оценка на Програмата, включително за
събиране и систематизиране на данните за посочените в програмата индикатори
и отговорностите на общинските звена, които имат отношение към изпълнението
на конкретните програмни мерки, и на служителя, отговорен за систематизиране,
анализ и оценка на напредъка в изпълнение на мерките, причините за
неизпълнение или за изоставане в изпълнението и ще изготвя годишен доклад за
напредъка по изпълнение на мерките и програмните цели. В Програмата е
планирана мярка за въвеждане на единна информационна система за управление
на отпадъците, която значително ще подобри качеството на данните, необходими
за изготвяне на оценките на изпълнението. Контролът върху изпълнението на
Програмата за управление на отпадъците ще се осъществява от Общинския
съвет. За целта всяка година в срок до 31 март кметът на общината ще представя
на Общинския съвет годишен доклад за изпълнение на програмата за
предходната година. Годишните отчетни доклади за изпълнението на Програмата
за управление на отпадъците ще се публикуват и на интернет страницата на
Община Златоград с цел информиране на обществеността.
Програмата за управление на отпадъците ще бъде актуализирана в случай на
промени в законодателството, които налагат съществени промени в заложените
стратегически и оперативни цели и в планираните мерки за тяхното постигане.
Програмата може да бъде актуализирана и при доказана необходимост от
допълнителни мерки поради значително изоставане в изпълнението и
постигането на целевите индикатори, както и при други непредвидени
обстоятелства. Процедурата на актуализация ще включва изготвяне на
актуализиран вариант на Програмата за управление на отпадъците на Община
Златоград, провеждане на публично обсъждане, прилагане на законодателството
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за екологична оценка на планове и програми, внасяне на актуализираната
програма за одобрение и приемане от Общински съвет на Община Златоград.
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