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Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на община Златоград, 2021-2028 

г. представлява един от най-важните инструменти за прилагане на законодателството за 

отпадъците на местно ниво. С ПУО се цели намаляване на вредното въздействие на 

отпадъците върху околната среда и здравето на населението, както и постигане на 

максимално ефективно използване на ресурсите, разкриване на нови пазари и 

създаването на максимални условия за предотвратяване образуването на отпадъци. 

ПУО на община Златоград, 2021-2028 г. се основава на следните принципи: 

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

и избегнато, където това е възможно.  

o „Разширена отговорност на производителя” и „замърсителят 

плаща” – лицата, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или 

замърсяват околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да 

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

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

o „Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да 

бъдат предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап.  

o „Близост” и „самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат 

обезвреждани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване, като 

отпадъците, генерирани в ЕС, трябва да бъдат третирани в рамките на Съюза.  

o „Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и 

органи, както и широката общественост, имат възможност да участват в разработването 

на плановете за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на 

отпадъците и имат достъп до тях след разработването им. 

В съответствие с НПУО 2021-2028, настоящата програма представлява план на 

прехода от управление на отпадъците към ефективно използване на отпадъците като 

ресурс и устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването им. 

Географски, демографски и социално-икономически характеристики на 

община Златоград: 

Община Златоград е разположена в южна България, в края на Източните Родопи, 

до последния родопски рид, след който започва Беломорската равнина. Намира се на 

около 300 km от столицата - София, на около 70 km от международния курортен 

комплекс Пампорово и на 60 km югоизточно от Смолян (Фигура 1). Златоград е най-

южният български град и е разположен само на 4 km от българо-гръцката граница и на 
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75 km от Бяло море. На изток ганичи с общините Кирково и Джебел, на север – с 

община Неделино, а на запад – с Мадан и Рудозем.  

Населените места в община Златоград, съгласно Единния класификатор на 

населените места в Република България, са 9 броя, в т.ч. – един град – центъра на 

общината – Златоград, 4 кметства и 4 населени места. 

 

 

Фигура 1. Местоположение на община Златоград 

 

Територията на общината обхваща площ от 175.8 km2 , която е 5.4 % от тази на 

Смолянска област и 0.2 % от тази на страната. Надморската височина варира от 385 до 

1118 m. Град Златоград е най-ниско разположеното място в общината - 420 - 550 m. 

Релефът е планински, като на места рязко се променя - редуват се стръмни склонове и 

малки долини, разширения и силно развита хидрографска мрежа. С това се обяснява и 

разпокъсаността на селскостопанските площи. Средният им наклон е 10°-12°. На 

територията на общината не е регистрирана значима сеизмична активност. 

През територията на община Златоград преминава р. Върбица с обща дължина 

98.1 km и с водосборна площ 1202.8 km2. Тя води началото си от вливането на реките 

Малка река и Голяма река в центъра на гр. Златоград. 

Към 31.12.2020 г. населението на общината наброява 10 442 души. От тях 6203 

души (59.40%) живеят в града и 4239 души (40.60%) – в селата. Общата тенденция е 

към намаляване на населението по редица причини – миграция, ниска раждаемост и 

висока смъртност, което обуславя отрицателен естествен прираст. Към същата дата 

средната гъстота на населението е 59.40 души/ km2. 
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Важна отличителна черта на Община Златоград е засилената роля на малкия и 

средния бизнес. Характеристиката на общинската икономика показва, че наред с 

мястото, което имат големите търговски дружества, определящи икономическата 

структура и производствената специализация, не по-малка е значимостта на малкия и 

средния бизнес. Основните отрасли, представени в общината са: промишленост, 

търговия, туризъм, услуги, строителство, транспорт. 

Община Златоград членува в Регионално сдружение за управление на 

отпадъците (РСУО) Мадан. Членове на сдружението са общините: Мадан, Златоград и 

Неделино. 

Основание и подход за разработване на ПУО на Община Златоград, 2021-

2028 г.: 

ПУО на Община Златоград 2021-2028 г. е разработена в съответствие с чл. 52 от 

Закона за управление на отпадъците, съгласно който общинските програми за 

управление на отпадъците са секторни програми и са неразделна част от общинските 

програми за опазване на околната среда.  

Настоящата програма е изготвена в съответствие с Националния план за 

управление на отпадъците (НПУО) 2021-2028 г. и Методическите указания за 

разработване на общински/ регионални програми за управление на отпадъците, 

издадени със Заповед № РД-883/23.09.2021 г. на Министъра на околната среда и 

водите. 

Подходът за разработване на програмата е съобразен с изискването такъв вид 

документ да е достъпен за разбиране от страна на неспециалисти и на широката 

общественост и същевременно да предоставя възможност на тесните специалисти да 

получат по-подробна информация чрез приложения към основния текст на 

аналитичната част. 

Съдържание на ПУО на Община Златоград, 2021-2028 г.: 

Предвид представения подход при разработването, както и съобразно 

Методическите указания за разработване на общински/ регионални програми за 

управление на отпадъците, издадени със Заповед № РД-883/23.09.2021 г. на Министъра 

на околната среда и водите, ПУО на община Златоград, 2021-2028 г. има следната 

структура и съдържание: 

Основен документ, който съдържа: 
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o Основни изводи от анализа на състоянието на управлението на 

отпадъците; 

o SWOT анализ (анализ на силните и слабите страни, възможностите и 

заплахите); 

o Цели и подцели; 

o План за действие с Програми от мерки за постигане на целите; 

o Координация с други планове и програми; 

o Система за контрол на изпълнението, оценка на резултатите, отчет и 

актуализация на ПУО; 

o Приложения, в които са представени подробните анализи за състоянието 

на управлението на отпадъците. 

Географско покритие: 

Настоящата програма се отнася за цялата територия на Община Златоград. 

Времеви хоризонт: 

ПУО на Община Златоград е разработена за периода 2021-2028 г. Периодът 

отговаря на изискването на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), съгласно което 

Общинската програма се разработва и приема за период, който следва да съвпада с 

периода на действие на НПУО. Периодът на приетия през м. юни, 2021 г. от 

Министерски съвет НПУО е 2021-2028 г. 

Отпадъци в обхвата на ПУО на Община Златоград 2021-2028 г.: 

ПУО на община Златоград 2021-2028 г. включва в обхвата си отпадъците, които 

са в приложното поле на РДО, съответно за ЗУО: 

o Битови отпадъци; 

o Производствени отпадъци; 

o Строителни отпадъци 

o Опасни отпадъци. 

Връзка с други национални планове и програми: 

ПУО на Община Златоград, 2021-208 г. е разработена в съответствие със 

структурата, целите и предвижданията на НПУО 2021-2028 г. 

Процес на обществени консултации: 

При разработването на настоящата програма са използвани следните методи за 

консултации с обществеността: 
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o Информиране на обществеността, чрез публикуване на интернет-

страницата на Община Златоград на проекта на програмата; 

o Публикуване на интернет страницата на общината на покана към 

обществеността и заинтересованите страни за обществено обсъждане - дистанционно, 

чрез споделяне на мнения и посочен адрес на електронна поща; 

o Разглеждане в комисии и приемане на програмата на заседание на 

Общински съвет. 

Органи за разработване и одобрение на програмата: 

След вземане на решение за разработване на Общинска програма за управление 

на отпадъците, Кметът на Общината определя административния подход за изготвянето 

й – изготвяне от общинската администрация или от външен консултант чрез възлагане. 

Разработената програма се одобрява от Общинския съвет. 

Дейността по изготвяне на програмата за управление на отпадъците на община 

Златоград е възложена на фирма „П-Юнайтед“ ЕООД.  
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В този раздел са представени най-важните факти и тенденции, идентифицирани 

в анализа на съществуващото състояние в сектора на управление на отпадъците на 

територията на Община Златоград, както и произтичащите от тях изводи и препоръки. 

Изложението в тази глава следва реда на изготвените анализи, пълният текст на които е 

представен в Приложение № 1 към настоящия документ. 
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АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО ОТНОСНО ОТПАДЪЦИТЕ 

Битови отпадъци: 

o През анализирания период 2015-2020 г. количеството на генерираните 

отпадъци варира - наблюдава се тяхното нарастване до 2017 г., след което следва 

постепенно намаляване до 2020 г. (Фигура 2). 

 

 

Фигура 2. Общо генерирани отпадъци, община Златоград (2015-2020 г.), t 

 

o Нормата на натрупване е най-висока през 2017 г., когато са докладвани 3 

332 t общо генерирани отпадъци, събрани от територията на общината. Налице е 

сходство между нормата на натрупване за общината и тенденциите за същия тип 

населено място от страната, което показва, че в общината действат обичайните 

фактори, свързани с генерирането на битови отпадъци. 

o В Община Златоград все още се наблюдават много високи нива на 

депонираните битови отпадъци, каквато е и тенденцията в страната (Фигури 3 и 4). 

 

 

Фигура 3. Депонирани битови отпадъци в Община Златоград за периода 2015-2020 г. 

(kg/жител/година) 
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Фигура 4. Депонирани битови отпадъци в Община Златоград и България за периода 

2015-2020 г. (kg/жител/година) 

 

o Количествата рециклирани (вкл. и компостирани) отпадъци са 

относително постоянни през 2016 и 2017 г.. Наблюдава се рязък спад през периода 

2018-2019 г. и отново покачване през 2020 г. Равнището на рециклиране остава 

значително по-ниско от средното за страната и ще са необходими допълнителни усилия 

за постигане на целите за рециклиране. 

 

Таблица 1. Равнище разделно събрани за рециклиране отпадъци, % 

Година 2016 2017 2018 2019 2020 

Община 

Златоград 

5.99 5.55 2.84 2.14 5.23 

Средно за 

България 

31.8 34.6 31.5 - - 

Забележка: Равнището на разделно събраните за рециклиране отпадъци се определя 

от дела на разделно събраните за рециклиране отпадъци от общото количество 

произведени отпадъци. 
 

o РСУО-Мадан не успява да постигне целите за подготовка за повторна 

употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и 

картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и други източници към 2016 г. 

(най-малко 25% от общото тегло) и към 2018 г. (най-малко 40% от общото им тегло, 

съгласно ЗУО. 

o Преобладаващата част (около 70%) от битовите отпадъци на територията 

на Община Златоград се генерира от домакинствата. 
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o В състава на образуваните битови отпадъци биоразградимите 

представляват 51.11% , биологичните са 32.98%, а рециклируемите фракции от хартия 

и картон, пластмаса, стъкло и метал представляват 38.28%. 

Производствени отпадъци: 

o Налице е рязко покачване на количеството образувани производствени 

отпадъци между 2017 и 2018 г. – до 2 239 t, след което следва плавен спад до 2020 г. – 2 

215 t (Фигура 5). 

 

 

Фигура 5. Количества на образувани производствени отпадъци на територията на 

Община Златоград за периода 2016-2020 г., t 

 

o Основните източници на производствени отпадъци в Община Златоград 

са фирми, специализирани в шивашкото производство. 

o Неопасните отпадъци и тези с характер на битови от производствените 

отпадъци се депонират на РДНО в гр. Мадан. 

Строителни отпадъци: 

o Най-високи нива достигат генерираните строителни отпадъци през 2017 г. 

– 708 t, след което следва спад през 2020 г. до 446 t (Фигура 6). 
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Фигура 6. Количества на образувани строителни отпадъци на територията на 

Община Златоград за периода 2015-2020 г., t 

o Строителните отпадъци се събират и извозват от фирма, притежаваща 

необходимите разрешителни по ЗУО, с която общината има сключен договор. 

Утайки от ПСОВ 

o През последната година се наблюдава увеличение в количествата 

образувани утайки (Фигура 7). 

 

 

Фигура 7. Общо образувани утайки от ГПСОВ - Златоград, 2018-2020 г., t 
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o Третирането на образуваните утайки от ГПСОВ-Златоград се извършва в 

съответствие с най-ниското ниво от йерархията за управление на отпадъците – 100% от 

общото им количество се депонира. 

o Налице е необходимост от предприемане на действия по тяхното 

оползотворяване. 

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ/ ПРОГРАМНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ В КОНТЕКСТА НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА 

ОБЩИНИТЕ 

o Рамковата Директива относно отпадъците 2008/98/ЕО определя 

приоритетния ред на това какво представлява най-добрата възможност за околната 

среда в законодателството и в политиката относно отпадъците. Спазването на 

йерархията на управление на отпадъците от страните-членки гарантира най-високо 

ниво на съответствие с европейските документи за ефективно използване на ресурсите, 

поради което следва да се насърчава по всякакъв начин. 

o Националното законодателство, уреждащо обществените отношения, 

свързани с управлението на отпадъците, е хармонизирано с европейското 

законодателство, прието до 2018 г. Националната правна рамка е построена в цялост и 

като логична конструкция и архитектура, която може да бъде допълвана и променяна, 

съобразно новото европейско законодателство. 

o Ключови национални програмни документи по управление на отпадъците 

са: Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г., вкл. Национална 

програма за предотвратяване образуването на отпадъци и Подпрограма за 

предотвратяване образуването на хранителни отпадъци, Стратегия и План за действие 

за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2021-2027 г. (в 

процес на изготвяне); Национална програма за развитие на България 2030; проект на 

Програма „Околна среда 2021-2027 г.“. Програмни документи на общинско ниво са: 

Програма за управление на община Златоград 2019 – 2023 г., Програма за управление 

на отпадъците 2016-2020 г.. 

o В по-голямата си част мерките от Програма за управление на отпадъците 

2016-2020 г. са изпълнени. По време на програмния период не е възникнала 

необходимост от актуализация на програмата. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНДАТЕЛСТВОТО ПО 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА МЕСТНО НИВО 

o Община Златоград е изключително добре обезпечена с актуални 

нормативни документи, които се изменят в съответствие с действащите нормативни 

документи на национално ниво. 

o Общината разполага с 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., която детайлизира правата и задълженията на общинската 

администрация, на гражданите и юридическите лица по отношение на управление на 

отпадъците и съдържа минималните изисквания на ЗУО. В случай на необходимост, 

същата следва да се актуализира. 

o Не е установена необходимост от отправяне на препоръки за изменение 

и/или допълнение на местната нормативна уредба с оглед наличие на съответствие с 

националното законодателство и подзаконовите актове по прилагането му. 

 

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

o Община Златоград участва в Регионалано сдружение за управление на 

отпадъците (РСУО) – Мадан, което е учредено на 23.12.2010 г. В РСУО-Мадан 

участват общините Мадан, Златоград и Неделино. 

o Община Златоград участва редовно в заседанията на РСУО-Мадан и 

заема активно участие в работата на сдружението. 

o Не е установена необходимост от включване на мерки в програмата 

относно участието на общината в РСУО-Мадан.  

АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ, В Т.Ч. ПРИЛАГАНЕ НА 

КОНТРОЛНИТЕ ФУНКЦИИ, СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И МЕСТНИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

o Правомощията и отговорностите на кмета в сферата на управление на 

отпадъците се изпълняват в съответствие с нормативните актове, като са обезпечени 

чрез функциите на административните звена в общинската администрация. 

o Съгласно Устройствения правилник за общинска администрация 

Златоград, Дирекция „Финансово-счетоводни дейности, бюджет, човешки ресурси и 

местни данъци и такси“ и Дирекция „Хуманитарни дейности, благоустрояване, 
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озеленяване и опазване на околната среда“ имат функции в областта на отпадъците. 

Техните функции напълно съотвтестват на правомощията на кмета на общината. 

Фунцкиите между отделните звена са ясно разграничени. 

o Общинските специалисти участват в семинари за обучение относно 

управление на отпадъците, с цел укрепване на административния капацитет. 

Персоналът е квалифициран и мотивиран. 

o Изпълнението на всички възложени функции е на много добро ниво. 

Общината има капацитет за разработване и изпълнение на нормативни и планови 

документи и големи инфраструктурни проекти, за осигуряване на услуги за отпадъците. 

АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАМЪРСЕНИ В МИНАЛОТО ПЛОЩАДКИ ЗА 

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ОСЪЩЕСТВЕНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

 

Старото общинско депо не е в експлоатация от 2006 г. То се намира на 6 km от 

гр. Златоград. Депото е частично оградено с метални ограждения и със заключваща се 

входна врата. Същото е изцяло запръстено с прораснала по него дървесна и тревиста 

растителност. 

През 2007 г. е изградена част от подпорна стена в долната част на депото, към 

река Върбица. 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ СХЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ НА ПРИНЦИПА „РАЗШИРЕНА ОТГОВОРНОСТ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ“ И „ЗАМЪРСИТЕЛЯТ ПЛАЩА“ 

o Към момента от страна на Община Златоград са предприети действия за 

проучване и разработване на метод за справедливо определяне на таксата за битови 

отпадъци, според реално формирано количество отпадъци и диференцирано облагане 

за юридическите и физическите лица. 

АНАЛИЗ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

o Изградена е ефективна система за организирано сметосъбиране, чрез 

осигуряване на съдове и техника за извозване на смесените битови отпадъци, 

генерирани от общината. Съдовете се подменят и допълват ежегодно. Организираното 

сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци в Община Златоград обхваща 

100% от населените места. 
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o Община Златоград участва в РСУО-Мадан, което разполага с Регионално 

депо за неопасни отпадъци (определено като такова през 2006 г.), въведено в 

експлоатация през 2015 г., компостираща инсталация и инсталация за предварително 

третиране на отпадъците. 

o На територията на Община Златоград е обособена площадка за временно 

съхранение на разделно събрани отпадъци от домакинствата по схемата „от врата до 

врата“, до предаването им за последваща обработка. Площадката е разположена в гр. 

Златоград. Площадката е предоставена на Община Златоград за временно ползване. 

o Препоръчително е да се потърсят варианти за оползотворяване на 

утайките от ГПСОВ. 

АНАЛИЗ НА ПРИЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРАКТИКИ ПО 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 

o Община Златоград регулярно изпълнява мерки и предприема действия за 

предотвратяване образуването на отпадъци, включително е изпълнила заложените в 

предишната програма за управление на отпадъците за периода 2016-2020 г. (по 

отношение на предотвратяване тяхното образуване). 

o В съответствие с НПУО 2021-2028 г. в настоящата Подпрограма за 

предотвратяване образуването на отпадъци следва да се наблегне на предотвратяване 

образуването на хранителни отпадъци, като следва да се предложат мерки, които се 

позовават на добри европейски практики. 

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И СТИМУЛИ В 

ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТТА 

ОТ ДЕЙСТВИЕТО ИМ 

o Община Златоград е предприела действия за проучване и разработване на 

метод за справедливо определяне на таксата за битови отпадъци, според реално 

формирано количество отпадъци и диференцирано облагане за юридическите и 

физическите лица. 

o Приходите от такса битови отпадъци са недостатъчни да покрият 

разходите по дейност „Чистота“ (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Приходи от такса за битови отпадъци в контекста на общинския 

бюджет в Община Златоград 

Параметър 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо приходи от 381 844 411 089 491 918 514 506 578 344 
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Параметър 2016 2017 2018 2019 2020 

такса битови 

отпадъци (лв.) 

Разходи по 

дейност 

„Чистота“ 

449 665 449 656 475 848 525 153 578 565 

Динамика (% предходна година = 100) 

Общо приходи от 

такса битови 

отпадъци 

100% 107.7% 119.7% 104.6% 112.4% 

Разходи по 

дейност 

„Чистота“ 

100% 98 105.8% 110.4% 110.2% 

Дялове (%) 

Покритие на 

разходите по 

дейност 

„Чистота“ с 

приходи от такса 

за битови 

отпадъци 

85% 92% 103.4% 98% 99.97% 

 

o Приходите от такса битови отпадъци на жител от община Златоград са 

значително по-ниски от средните такива за други общини от страната с население от 10 

до 50 хил. жители (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Различия в приходите от такса за битови отпадъци 

 2015 2016 2017 2018 

Приходи от такса битови отпадъци/1 жител 

Община 

Златоград 
- 34.45 37.72 45.72 

Средни 

общини  

(10-50 хил. 

жители) 

56.06 58.64 62.06 66.24 

Приходи от такса битови отпадъци/ 1 тон отпадъци 

Община 

Златоград 
- 121.65 123.38 155.38 

Средни 

общини  

(10-50 хил. 

жители) 

86.75 90.40 89.23 100.95 

 

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОТОЦИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

С ОТПАДЪЦИТЕ 
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o През следващите години определянето на такса битови отпадъци ще бъде 

приведено в съответствие с принципа „Замърсителят плаща“. 

o През изминалия програмен период на Оперативна програма „Околна 

среда“ 2014-2020 г. РСУО-Мадан, в което участва община Златоград, е ползвало 

финансиране по програмата за изграждане на компостираща инсталация и инсталация 

за предварително третиране. Настоящият проект на програма „Околна среда“ за 

програмен период 2021-2027 г. предвижда финансиране на мерки и дейности от НПУО 

2021-2028 г., така че сдружението би могло да се възползва от финансиране за 

изграждане на допълнителни клетки и довеждаща инфраструктура на РДНО. 
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ЧАСТ III. SWOT АНАЛИЗ НА СЕКТОР 

„ОТПАДЪЦИ“ 
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За определяне целите на Програмата за управление на отпадъците на 

територията на Община Златоград е направен анализ на силните и слабите страни на 

съществуващите условия за управление на отпадъците.  

SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на общината от средата, в 

която тя функционира. Общината се разглежда откъм нейните „силни страни“ и „слаби 

страни“ по отношение политиката за управление на отпадъците. Средата, в която 

функционира общината, се диференцира на „възможности“ и „заплахи“. 

Силни страни. Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, 

което притежава секторът. Силната страна е отличителна компетенция, която дава 

сравнително предимство.  

Слаби страни. Слабите страни представляват ограниченията или недостигът на 

ресурси, умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на сектора.  

Възможности. Възможностите представляват най-благоприятните елементи на 

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

или би могъл да се възползва.  

Заплахи. Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те 

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

Всички изводи от SWOT анализа са взети под внимание при следващите стъпки 

в изготвяне на общинската програма за управление на отпадъците и по-конкретно, при 

определяне на стратегическите и оперативни цели. 

 

Таблица 4. SWOT анализ на сектор „Отпадъци“ в община Златоград 

Силни страни Слаби страни 

o Системата за организирано събиране и 

транспортиране на битовите отпадъци обхваща 

всички населени места от Община Златоград. 

o Въведена е система за разделно събиране 

на биоотпадъци, строителни, едрогабаритни 

отпадъци и ИУЕЕО. 

o Въведена е схема за разделно събиране 

на отпадъците от домакинствата на принципа 

„от врата до врата“. 

o Осигурена е модерна инфраструктура за 

сепариране, компостиране и обезвреждане на 

смесените битови отпадъци на регионален 

прицнип. 

o Разработен четирисезонен морфологичен 

анализ на битовите отпадъци, генерирани на 

o Няма осигурена инфраструктура за 

третиране на строителните отпадъци от 

ремонтни дейности на домакинствата и от 

строителни дейности, по които Общината е 

Възложител. 

o Липса на практика за оползотворяване на 

утайките от ГПОС-гр. Златоград. 

o Отрицателен баланс между приходите и 

разходите за управление на отпадъците. 

o Високо ниво на депониране на 

отпадъците, съответно и високи разходи за 

депониране. 

o Изключително ниско ниво на 

рециклиране и оползотворяване на МРО. 

o Неизпълнение на целите на общината по 
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територията на Община Златоград. 

o Община Златоград е изключително добре 

обезпечена с актуални нормативни документи, 

които се изменят в съответствие с действащите 

нормативни документи на национално ниво. 

o Наличие на значителен административен 

капацитет за разработване и изпълнение на 

нормативни и планови документи и големи 

инфраструктурни проекти, за осигуряване на 

услуги за отпадъците. 

o 100% задоволяване на потребностите на 

населението с необходимите съдове за битови 

отпадъци. 

o Ниска норма на натрупване. 

o През следващите години определянето на 

такса битови отпадъци ще бъде приведено в 

съответствие с принципа „Замърсителят плаща“.  

чл. 31 от ЗУО. 

Възможности Заплахи 

o Внедряване на нови ефективни 

технологии, позволяващи рециклиране и 

оползтоворяване на различни видове отпадъци. 

o Пълноценно използване на различни 

финансови инструменти, фондове и програми в 

областта на управление на отпадъците. 

o Навлизане на частния сектор и публично-

частни партньорства в дейността по управление 

на отпадъците. 

o Достигане на целите, заложени в ЗУО по 

отношение управлението на отпадъците. 

o Изграждане на клетка за стротиелни 

отпадъци на регионалното депо. 

o Неизпълнение на нормативните 

задължения на Общината по отношение 

управлението на отпадъците и последващи 

санкции. 

o Увеличаващи се разходи за дейностите за 

събиране, транспортиране и депониране на 

отпадъците. 

 

Между четирите квадранта съществуват определени зависимости. Връзката 

между силните страни и възможностите дава представа за лостовете на развитие. 

Връзката между слабите страни и заплахите формира основните проблеми на развитие. 

Връзката между силните страни и заплахите определя рисковете на развитие, а връзката 

между слабите страни и възможностите извежда ограниченията на развитие. 

Изключително важно е да се използват силните страни на общината, така че да 

не се пропуснат наличните възможности. Община Златоград разполага със значителен 

административен капацитет и работи по непрекъснатото усъвършенстване на 

практиката за управление на отпадъците. Предприети са действия за определяне на 

такса битови отпадъци на база количеството генерирани отпадъци, осигурено е 100% 

сметосъбиране за населените места от общината, въведено е разделно събиране на 
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биоотпадъците, осигурена е необходимата инфраструктура на регионалното депо за 

минимизиране дела на депонираните отпадъци, което би могло да бъде предпоставка за 

използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на по-нататъшните 

проблеми, свързани с ефективното управление на отпадъците – например повишаване 

дела на рециклираните отпадъци, оползотворяване на утайките от ГПСОВ, 

оползотворяване на строителните отпадъци. За целта могат да се внедрят нови и 

ефективни технологии, биха могли да се осигурят публично-частни партньорства и др. 

Ниската норма на натрупване дава възможност за достигане на целите, заложени в ЗУО 

по отношение управлението на отпадъците. 

С цел да се намалят заплахите, трябва да се премахнат слабите страни. 

Възможностите са предпоставка за неутрализиране на слабите страни. Силните страни 

също могат да се използват, така че да се намалят заплахите.  
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IV.1. Стратегически и оперативни цели 

Определянето и приоритизирането на целите, заложени в настоящата Програма 

за управление на отпадъците на Община Златоград, е съобразно с НПУО 2021-2028 г. 

Спазени са основните принципи за управление на отпадъците, регламентирани в 

Република България, в съответствие с общата европейска и национална политика в тази 

област. Основните принципи, на които се основава програмата са: 

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

и избегнато, където това е възможно. 

• „Разширена отговорност на производителя” и „замърсителят плаща” – 

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

околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните 

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

висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве. 

• „Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да 

бъдат предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап. 

• „Близост” и „самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат 

обезвреждани възможно най-близо до мястото на тяхното образуване. 

• „Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и 

органи, както и широката общественост, имат възможност да участват в разработването 

на плановете за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на 

отпадъците и имат достъп до тях след разработването им.  

Отправна точка за определяне на стретегическите и оперативни цели на 

Програма за управление на отпадъците на Община Златоград, 2021-2028 г. са: 

o целите на националната политика за управление и ефективно използване 

на ресурсите, респективно предвижданията на Националния план за управление на 

отпадъците, 2021-2028 г. 

o направените изводи и препоръки от извършените анализи на текущoтo 

състояние на управлението на отпадъците на територията на Община Златоград; 

o SWOT анализът, представен в предходния раздел от настоящата 

програма. 

В съответствие с гореизложеното, Генерална стратегическа цел за община 

Златоград в сферата на управление на отпадъците е: 
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Общество и бизнес, които подобряват прилагането на йерархията на управление 

на отпадъците във всички процеси и нива. 

 

Стратегически цели, гарантиращи постигането на Генералната стратегическа цел 

и съответстващите на тях програми от мерки са представени в следващата таблица. За 

всяка от стратегически цели са разработени оперативни цели, които са пряко 

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

За разлика от стратегическите, те са краткосрочни и средносрочни. 

 

Таблица 5. Стратегически и оперативни цели на Програма за управление на 

отпадъците на община Златоград, 2021-2028 г. 

Стратегическа Цел (СЦ) 
Оперативна цел 

(ОЦ) 

Цел 1.: Намаляване на вредното 

въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им 

и насърчаване на повторното им 

използване. 

Оперативна цел 1: Средногодишно за 

периода на програмата темпът на 

нарастване на отпадъците е по-малък от 

темпа на нарастване на БВП. 

Оперативна цел 2: Намаляване на 

количеството на образуваните 

хранителни отпадъци. 

Цел 2: Увеличаване на 

количествата на рециклираните и 

оползотворени отпадъци. 

Оперативна цел 3 До 2025 г. 

подготовката за повторна употреба и 

рециклиране на битови отпадъци да се 

увеличи до най-малко 55%. 

 

Оперативна цел 4: До 2028 г. 

подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци да се 

увеличи най-малко до 58%. 

Цел 3: Намаляване на 

количествата и на риска от 

депонираните битови отпадъци. 

Оперативна цел 5: До 2025 г. 

количеството на депонираните отпадъци 

да бъде намалено до 50% от общото 

количество образувани битови отпадъци. 

 

Оперативна цел 6: До 2028 г. 

количеството на депонираните отпадъци 

да бъде намалено до 30% от общото 

количество образувани битови отпадъци. 
 

VI.2. Алтернативи за постигане на целите 

С оглед идентифициране на конкретни мерки за постигане на специфичните и 

оперативни цели, са разгледани възможните алтернативи: 

o Алтернатива 1: Децентрализиран подход в управлението на отпадъците; 
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o Алтернатива 2: Централизиран подход в управлението на отпадъците. 

При оценка на алтернативите са взети предвид и оперативните разходи за 

съответната алтернатива, както и разходите за транспорт. 

Алтернатива 1 има по-ниска стойност. Тази алтернатива се характеризира с по-

ниски оперативни разходи, поради това че предвдижда инфраструктурните мерки да се 

реализират на територията на Община Златоград, което означава по-близо до 

източниците на генериране. Би възникнал проблем от това дали общината ще бъде в 

съсотояние за захранване на инсталациите (напр. за оползотворяване на стротиелни 

отпадъци) и дали ще бъде оправдана тяхната експлоатация. 

От друга страна, въпреки това че при Алтернатива 2 инфраструктурните мерки 

ще се реализират на по-голямо разстояние от Община Златоград (напр. на територията 

на РДНО, община Мадан), оперативните разходи ще се делят между участниците в 

РСУО и се гарантира по-целесъобразна експлоатация на съоръжението/ята. 

За инфраструктурните мерки, заложени в настоящата програма, предпочитана е 

Алтернатива 2, основаваща се на централизиран подход. 

За предвидените мерки  подходът е децентрализиран. 
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С оглед да се изпълнят оперативните цели и да се достигнат стратегическите 

цели на Програма за управление на отпадъците на Община Златоград 2021-2028 г., 

трябва да се изпълнят определен набор от дейности. Дейностите за постигане на целите 

са обособени в програми.  

В съответствие с изискванията на ЗУО, общинските/регионалните програми за 

управление на отпадъците да се разработват в съответствие със структурата, целите и 

предвижданията на Националния план за управление на отпадъците, настоящата 

програма предвижда същите програми за достигане на стратегическите цели, като 

предвидените в НПУО 2021-2028 г. Представени са в Таблица 6. 

 

Таблица 6. Цели и програми в Програма за управление на отпадъците на Община 

Златоград 2021-2028 г. 

Стратегическа Цел 

(СЦ) 

Оперативна цел 

(ОЦ) 
Програма 

Цел 1.: Намаляване на 

вредното въздействие 

на отпадъците чрез 

предотвратяване 

образуването им и 

насърчаване на 

повторното им 

използване. 

Оперативна цел 1: Средногодишно за 

периода на програмата темпът на 

нарастване на отпадъците е по-малък от 

темпа на нарастване на БВП. 

Оперативна цел 2: Намаляване на 

количеството на образуваните 

хранителни отпадъци. 

Програма за предотвратяване 

образуването на отпадъци  

с 

Подпрограма за 

предотвратяване на 

образуването на хранителни 

отпадъци. 

Цел 2: Увеличаване на 

количествата на 

рециклираните и 

оползотворени 

отпадъци. 

Оперативна цел 3: До 2025 г. 

подготовката за повторна употреба и 

рециклиране на битови отпадъци да се 

увеличи до най-малко 55%. 

 

Оперативна цел 4: До 2028 г. 

подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци да 

се увеличи най-малко до 58%. 

Програма за достигане на 

целите за подготовка за 

повторна употреба и за 

рециклиране на битовите 

отпадъци 

 

Програма за достигане на 

целите за рециклиране и 

оползотворяване на 

строителните отпадъци и 

отпадъци от разрушаване на 

сгради 

 

Програма за достигане на 

целите за рециклиране и 

оползотворяване на МРО 

с 

Подпрограма за управление на 

опаковките и отпадъците от 

опаковки. 

Цел 3: Намаляване на 

количествата и на риска 

Оперативна цел 5: До 2025 г. 

количеството на депонираните 

Програма за намаляване на 

количествата и на риска от 
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Стратегическа Цел 

(СЦ) 

Оперативна цел 

(ОЦ) 
Програма 

от депонираните 

битови отпадъци. 

отпадъци да бъде намалено до 50% от 

общото количество образувани битови 

отпадъци. 

 

Оперативна цел 6: До 2028 г. 

количеството на депонираните 

отпадъци да бъде намалено до 30% от 

общото количество образувани битови 

отпадъци. 

депонираните битови 

отпадъци. 
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Цел 1: Намаляване на вредното въздействие  

на отпадъците чрез предотвратяване образуването 

 им насърчаване на повторното им използване 

 

 

 

Програма за предотвратяване  

образуването на отпадъци (ПОО) 

 

 

 

 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, 2021 – 2028 Г. 

 

 
 

 

стр. 37 

V.1. Програма за предотвратяване образуването на отпадъци  

1. Въведение и основни положения 

Управлението на отпадъците трябва да се усъвършенства непрекъснато и да се 

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

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

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

принципите на кръговата икономика, и да се намалява зависимостта на ЕС и на 

държавите членки от вносни ресурси, като по този начин се осигуряват нови 

икономически възможности и дългосрочна конкурентоспособност. За постигането на 

този екологичен приоритет Директива (ЕС)2018/851 от 30 май 2018 година за 

изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците отделя специално 

приоритетно място на политиките по предотвратяване на отпадъците, като насочва 

вниманието към следните основни аспекти:  

o Предотвратяването на отпадъци е най-ефикасният начин за подобряване 

на ресурсната ефективност и за намаляване на въздействието на отпадъците върху 

околната среда. Поради това е важно държавите членки на ЕС да предприемат 

подходящи мерки за предотвратяване образуването на отпадъци, да наблюдават и 

оценяват напредъка в прилагането на такива мерки. Като част от тези мерки държавите 

членки следва да подпомагат иновативни модели на производство, търговия и 

потребление, които намаляват наличието на опасни вещества в материалите и 

продуктите, които насърчават увеличаването на продължителността на живота на 

продуктите и повторната им употреба, включително чрез създаване и подкрепа на 

мрежи за повторна употреба и за ремонт и схемите за обратно изкупуване и връщане за 

повторно пълнене, както и като стимулират повторното производство, обновяването и, 

по целесъобразност, повторната употреба на продуктите и платформите за споделяне. 

o Насърчаването на устойчивостта при производството и потреблението 

може да допринесе съществено за предотвратяването на образуването на отпадъци 

(ПОО). Държавите членки следва да предприемат мерки, за да осведомят 

потребителите за този принос и да ги насърчават да допринасят по-активно за 

подобряване на ресурсната ефективност. Като част от мерките за намаляване на 

образуването на отпадъци, държавите членки следва да включат постоянни 

комуникационни и образователни инициативи за повишаване на осведомеността по 

въпросите на предотвратяването на образуването на отпадъци и нерегламентираното 
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изхвърляне на отпадъци, поставянето на количествени цели и, по целесъобразност, 

предоставянето на подходящи икономически стимули за производителите.  

o Някои суровини са от голямо значение за икономиката на Съюза и 

снабдяването с тях е свързано с голям риск. С оглед на сигурността на доставките на 

тези суровини и в съответствие с инициативата за суровините, установена от 

Комисията, в нейното съобщение от 4 ноември 2008 г. относно „Инициатива за 

суровините: посрещане на нашите основни потребности от растеж и работни места в 

Европа“ и целите и целевите стойности на Европейското партньорство за иновации в 

областта на суровините, държавите членки следва да предприемат мерки за 

насърчаване на повторната употреба на продукти, съдържащи значително количество 

суровини от изключителна важност, с цел предотвратяване на превръщането на тези 

материали в отпадъци. Целенасоченото и ефективно планиране на политиките за 

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

предотвратяване на отпадъците на различни териториални и организационни равнища.  

В България изискването за разработване на Национална програма за 

предотвратяване на отпадъците се въведе в Закона за управление на отпадъците, приет 

през 2012 г., а първата за страната програма се разработи от МОСВ и одобри от МС в 

края на 2014 г. като част от Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 

г.  

Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъците за 

периода 2021-2028 г. е втората за страната програма. Предвид високия приоритет на 

предотвратяването на хранителните отпадъци на глобално ниво и изискванията на 

Директива (ЕС)2018/851 от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО 

относно отпадъците, към нея се разработи отделна подпрограма за предотвратяване на 

образуването на хранителните отпадъци, която следва стъпките на разработване и 

философията на програмата за предотвратяване на образуването на отпадъците.  

В съответствие с изискванията на ЗУО, съдържанието и структурата на 

Общинската програма за предотвратяване на образуването на отпадъци (ОПОО) е 

напълно съобразена със структурата и съдържанието на Националната програма за 

предотварятване.  

2. Определяне на мястото на предотвратяването на образуване на 

отпадъци в йерархията за управление на отпадъците 
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Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО въвежда йерархия на 

управлението на отпадъците. Тя е крайъгълен камък на законодателство и политиката 

относно отпадъците. Тази последователност определя приоритетния ред на това какво 

представлява най-добрата възможност за околната среда в законодателството и в 

политиката относно отпадъците. Спазването на йерархията на управление на 

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

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

насърчава по всякакъв начин. Йерархията задава пет възможни начина за 

институциите, бизнеса и домакинствата за справяне с отпадъците и дава приоритет на 

мерките в следната последователност: 

a) Предотвратяване на образуването на отпадъци; 

б) Подготовка за повторна употреба; 

в) Рециклиране; 

г) Друго оползотворяване, напр. оползотворяване за получаване на енергия; 

д) Обезвреждане (контролирано депониране, изгаряне без оползотворяване на 

енергията и др.). 

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

членки предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които обезпечават най-

благоприятните за околната среда резултати като цяло. 

Според ЗУО (§1, т. 17 от ДР), „отпадък“ е всяко вещество или предмет, от който 

притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се 

освободи. Съгласно Директива 2008/98/ЕО, под предотвратяване образуването на 

отпадъци трябва да се разбира: 

„Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, 

с което се намалява: 

• количеството отпадъци, включително чрез повторна употреба на 

продуктите или жизнения им цикъл; 

• вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и 

човешкото здраве; или 

• съдържанието на вредни вещества в материалите или продуктите.“ 

Имайки предвид съдържанието, дадено в определението на предотвратяването 

на отпадъците и високите екологични цели, които се поставят, мотото на предходната и 
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на настоящата национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъците 

е: „Най-полезният отпадък е този, който въобще не е възникнал!“.  

Един от ефективните начини за предотвратяване на отпадъците е „повторна 

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

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

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

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

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

за повторна употреба са действията на домакинствата да ремонтират домакински 

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

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

битов отпадък за депониране.  

Повторната употреба следва да се разграничава от действието "подготовка за 

повторна употреба", за което определението е следното "проверка, почистване или 

ремонт, операции по оползотворяване, посредством които продуктите или 

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

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

друга предварителна обработка". Основната разлика между "повторна употреба" и 

"подготовка за повторна употреба" е, че в първия случай материалът или предметът не 

е станал отпадък, докато в случаите на "подготовка за повторна употреба", въпросният 

материал е изхвърлен/предаден като отпадък/непотребен продукт и след това се 

ремонтира и обработва, за да бъде пуснат на пазара като продукт втора употреба или 

дарен като такъв. Например, ако домакинство претапицира мебели, а не ги изхвърли, 

това е действие по повторна употреба. Ако домакинството изхвърли/предаде същите 

мебели в център за подготовка за повторна употреба, мебелите се почистят и 

претапицират с цел да се продадат/подарят за да се използват отново, това е действие за 

подготовка за повторна употреба. 

Количествата отпадъци, преминали действие за подготовка за повторна 

употреба, се отчитат при изчисляване на целите за рециклиране на битовите отпадъци, 

поставени пред държавите членки, като право да отчитат тези количества за 

рециклирани има държавата, от която са събрани съответните отпадъци, а не в 

държавата, в която са преминали операцията „подготовка за повторна употреба“ . 
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3. Цел на Програмата за предотвратяване на образуването на отпадъци 

Както стратегическата, така и оперативните цели за предотвратяване на 

образуването на отпадъци, са формулирани ясно в РДО и в ЗУО. Целите са следните: 

o Стратегическа цел (чл. 20, т. 2, последно изречение на РДО): 

Прекъсване на връзката между икономическия растеж и свързаното с това 

вредно влияние върху човека и околната среда в резултат на образуването на 

отпадъци. 

o Оперативни цели (§ 1, точка 28 ЗУО): 

Намаляване на количеството на отпадъци. 

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците. 

Намаляване на съдържанието на опасни вещества в материалите и 

продуктите. 

В НПУО 2021 – 2028 г. са заложени следните стратегическа и оперативни цели: 

Стратегическа цел: Прекъсване на връзката между икономическия растеж и 

подобряване благосъстоянието на хората, от една страна и от друга страна - 

нарастването на образуването на отпадъци и свързаното с това вредно влияние върху 

здравето на хората и околната среда. 

Оперативна цел: Намаляване на количеството на образуваните отпадъци и на 

количествата на вредни вещества, съдържащи се в отпадъците. 

В проекта на НПУО 2021-2028 г. се предвижда целите да бъдат постигнати чрез 

конкретни мерки/дейности. Мерките са формулирани в резултат на прегледа на: 

• Примерните мерки за предотвратяване образуването на отпадъци, 

съгласно Приложение № 4 към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУО и Приложение IV към чл. 29 на 

РДО  

• Преглед на мерките, заложени в актуалната Национална програма за ПОО 

2014-2020 г. 

• Добрите практики през последните години, приложени в страната ни и в 

други страни 

• Мерки, произтичащи от приети на ниво ЕС документи (директиви, 

решения и др.). 
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Стратегическата цел на Програма за управление на отпадъците на община 

Златоград, 2021-2028 г., свързана с Програма за предотвратяване образуването на 

отпадъци е: „Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предовтаряване 

образуването им и насърчаване повторното им използване“. Стратегическата цел се 

състои от следните оперативни цели: 

Оперативна цел 1: Средногодишно за периода на програмата темпът на 

нарастване на отпадъците е по-малък от темпа на нарастване на БВП. 

Оперативна цел 2: Намаляване на количеството на образуваните хранителни 

отпадъци. 

4. Анализ и описание на съществуващи мерки за предотвартяване на 

образуването на отпадъци и оценка на възможностите за прилагане на подходящи 

мерки и предложение за индикатори за мерките 

Анализът на изпълнението на последната Програма за управление на отпадъците 

на община Златоград, направен в т. II.2.2. „Оценка на степента на изпълнение на 

програмните документи на общинско ниво“ от Приложение 1 към настоящата 

програма, показва, че към последната година, за която има налични отчетни данни, 

редица мерки от плана за действие са изпълнени. 

По-долу са представени някои от примерните мерки за предотвратяване 

образуването на отпадъци от Приложение № 4 към чл. 50, ал. 3, т. 2 на ЗУО, които са 

съотносими към община Златоград: 

Мерки, които могат да засегнат рамковите условия, свързани с 

управлението на отпадъци: 

o Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти 

за насърчаване на ефикасното използване на ресурсите. 

Община Златоград използва към момента, планира да използва и за напред 

метода на планирането и приложението на икономически стимули за насърчаване на 

ефикасното използване на ресурсите. 

В изпълнение на тази мярка, Общината изготвя общински програми за 

управление на отпадъците на нейната територия от 2010 г., вкл. и настоящата Програма 

за управление на отпадъците на община Златоград, 2021-2028 г., заедно с Програмата за 

предотвратяване образуването на отпадъци и подпрограмата за предотвратяване 

образуването на хранителни отпадъци. 
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Също така, Община Златоград е предприела действия за проучване и 

разработване на метод за справедливо определяне на таксата за битови отпадъци, 

според реално формирано количество отпадъци и диференцирано облагане за 

юридическите и физическите лица през следващите години 

o Насърчаване на изследователската и развойната дейност в областта на 

достигането на по-чисти и с по-малко отпадъци продукти и технологии, както и 

разпространяването и използването на резултатите от тази изследователска и 

развойна дейност. 

Подобна мярка би намерила приложимост в Общинската програма за 

предовтаряване образуването на отпадъци по отношение на намирането на подходящо 

технологично решение за третиране на утайките от ГПСОВ. 

Мерки, които могат да засегнат фазата на проектиране и производство и 

разпространение: 

Въз основа на извършения преглед и анализ, не са открити подходящи за 

Община Златоград мерки за предотвратяване образуването на отпадъци, които могат да 

засегнат фазата на проектиране и производство и разпорстранение. 

Мерки, които могат да засегнат фазата на потребление и употреба: 

o Използване на разяснителни кампании и предоставяне на информация, 

насочена към широката общественост като цяло или към специфични групи от 

потребители. 

С цел осъществяване на превантивна дейност, Община Златоград текущо 

напомня на жителите на общината за задълженията, които имат по отношение 

управление на отпадъците чрез: провеждане на разяснителни кампании, 

разпространяване на разработените от Общината указания с цел популяризиране на 

ползите от предотвратяване и намаляване количеството на отпадъците, публикуване на 

актуална и разнообразна информация във връзка с управление на отпадъците на 

интернет-страницата на Общината. 

o В контекста на обществените и корпоративните поръчки - включване 

на критерии за защита на околната среда и предотвратяване образуването на 

отпадъци, в обявите за търгове и в договорите съгласно Наръчника за екологичните 

обществени поръчки, публикуван от Комисията на 29 октомври 2004 г. 
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В качеството си на Възложител, Община Златоград би могла в контекста на 

обществените поръчки да включи критерии за защита на околната среда и 

предотвратяване обазуването на отпадъци. 

o Насърчаване на повторната употреба и/или поправка на подходящи 

изхвърлени продукти или на техните компоненти чрез използването на 

образователни, икономически, логистични или други мерки като например създаване 

или подкрепа на акредитирани центрове и мрежи за поправка и повторна употреба 

най-вече в гъсто населените райони. 

Община Златоград ежегодно подпомага благотворителните акции, организирани 

от Ротари Клуб и БЧК, като осигурява условия за събиране и съхраняване на дрехи за 

втора употреба. 

В учебните програми са включени мероприятия за обучаване и повишаване на 

съзнанието на учениците за дейностите по предотвратяване на отпадъците. Създадена е 

организация за разделно събиране на едрогабаритни отпадъци. Запазените и годни за 

последваща употреба едрогабаритни отпадъци от домакинствата (напр. мебели) се 

съхраняват на подходящо място и се предоставят безвъзмездно на желаещите ги.  

Би било уместно да се подкепри обособяването на център за поправка и ремонт 

или да се организират такива кампании. 

Следват мерки за предотвратяване образуването на отпадъци, заложени в 

Националната програма за предотвратяване образуването на отпадъци 2021-2028 г., 

които са относими към Община Златоград: 

o Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и 

други биоотпадъци; 

o Намаляване на отпадъците от хартия и други офис консумативи, чрез 

изпълнение на националните и секторни програмни документи за „електронно 

управление“; 

o Изпълнение на мерки за предотвратяване образуването на отпадъци; 

o Изготвяне и прилагане на планове за предотвратяване образуването на 

отпадъци в общински, социални, здравни, образователни и други общински звена и 

предприятия; 

o Изпълнение на непрекъснати целенасочени кампании за разясняване и 

предоставяне на информация за политиките по предотвратяване образуването на 

отпадъци; 
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o Продължаване и разширяване на участието на НПО, училища, 

университети, общини и други централни и регионални институции и бизнес 

организации в Европейската седмица за намаляване на отпадъците; 

o Повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във 

връзка с устойчивото потребление, кръговата икономика, мониторинга на отпадъците, 

както и информационни и разяснителни кампании за заинтересованите страни и 

населението. 

След извършен преглед и анализ на добри чуждестранни практики, като 

подходящи за профила на община Златоград са идентифицирани следните: 

o Минимизиране поставянето на вендинг машини в обществени сгради 

Практиката се състои в създаването на забрани за поставяне на вендинг машини 

с еднократни пластмасови бутилки и кенове за напитки в обществени сгради. Целта е 

да се предотврати образуването на отпадъци от пластмасови и метални опаковки. 

o Поставяне на диспенсъри за вода в обществени сгради 

Практиката включва поставяне на диспенсъри за вода в обществени сгради 

(университети, училища, читалища, библиотеки, музеи и др.). Целта е гражданите да 

могат да използват собствени бутилки за многократна употреба, вместо еднократните 

пластмасови бутилки, което води до намаляване образуването на отпадъци. 

o Въвеждане на забрани за употреба на еднократни пластмасови изделия в 

държавните учреждения 

Същността на практиката се състои във включването на забрани в нормативните 

документи за употреба на еднократни пластмасови изделия в държавните учреждения. 

Еднократните пластмасови съдове за храна и напитки се заменят с такива за 

многократна употреба. С оглед спазване на нормативните изисквания се осъществява 

контрол посредством провеждане на инспекции. За неспазване на законодателството на 

нарушителите могат да бъдат наложени санкции. 

o Въвеждане на забрани за закупуване на бутилирана вода със средства от 

общинския бюджет 

Практиката се състои във въвеждане на забрани за закупуване на вода в 

еднократни пластмасови и/или еднократни стъклени бутилки със средства от 

общинския бюджет. Целта е да се насърчи използването на чешмяна вода, с което да се 

намали образуването на отпадъци от пластмасови и/или стъклени опаковки. 

o Създаване на „павилиони – библиотеки“ за заемане и размяна на книги 
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Практиката се състои в поставянето на „павилиони-библиотеки“ на различни 

места в града, където гражданите могат да заемат или обменят книги. Павилионите 

могат да бъдат постоянни, временни или подвижни. Най-често се поставят на открито в 

централните части на града. Целта на практиката е да предизвика обществен интерес и 

активно участие в предотвратяване образуването на отпадъци от книги чрез повторното 

им използване. 
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o Предай книги нататък 

Практиката включва създаване на пунктове за събиране на книги, които 

гражданите желаят да изхвърлят. Най-често пунктовете се помещават в училища, музеи 

или други обществени сгради. Определя се период от около 2 седмици, в който 

желаещите могат да оставят на тези места непотребните си книги. След изтичане на 

този период събраните книги се разпространяват безплатно до различни места – 

сиропиталища, гари, ресторанти, обществени библиотеки и др. Във всяка книга се 

поставя книгоразделител, представящ проекта и информация за намаляване на 

образуването на отпадъци. 

o Залепяне на стикери на пощенските кутии, чрез което гражданите 

заявяват, че не желаят да получават рекламни материали 

Практиката е насочена към намаляване на нежеланата поща. За целта местните 

власти проектират и разпространяват стикери, които гражданите могат да поставят на 

пощенските си кутии, за да заявят, че не желаят да получават рекламна поща – 

брошури, листовки, флаери, каталози и др. Насърчаването на такива действия повишава 

обществения интерес и участие в предотвратяването образуването на отпадъци от 

хартия и картон. 

В някои държави, прилагащи тази мярка, се налагат санкции на фирмите, 

разпространили рекламните си материали в пощенски, кутии с поставени стикери. 

o Създаване на еко-паркове за размяна на строителни материали 

Практиката се състои в създаване на еко-паркове за размяна на строителни 

материали. Местните предприемачи и населението могат да депозират своите 

материали, от които желаят да се освободят, и да закупят други на изгодни цени. 

Изграждането на еко-парковете може да бъде финансирано с частни и/или общински 

средства. Създадените помещения се отдават под наем на компании, желаещи да 

участват в инициативата. Практиката създава добри възможности за сътрудничество 

между общините, бизнеса и местното население. 

o Създаване и поддържане на съоръжение за ремонт и поправка 

Практиката включва създаване и поддържане на съоръжения за ремонт и 

поправка  на  едрогабаритни отпадъци и предмети за повторна употреба. Там предмети, 

като играчки, електроуреди и мебели, които вече не са необходими, но все още са в 

добро състояние, могат да бъдат поправени, ако се налага, и да бъдат продадени на 
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нуждаещите се. Ремонтираните мебели и електроуреди се връщат обратно на пазара, с 

което се намалява количеството на депонираните отпадъци и съответно таксите за 

обезвреждане на отпадъци от този вид. За ефективното изпълнение на практиката от 

ключово значение е доброто сътрудничество и сключването на споразумения между 

общините, неправителствените организации, организации по оползотворяване и 

ремонтните центрове. Създаването на ремонтни съоръжения е една от най-ефективните 

системи за минимизиране на отпадъците. 

В заключение, настоящата програма съдържа различни по характер мерки, които 

могат да се обособят като информационно-образователни, икономически, 

административно-регулаторни, нормативни.  

В Таблица 7 е представен План за действие към Програмата за предотвратяване 

на образуването на отпадъци. Планът за действие описва мерките и дейностите за 

постигане на целите на програмата. Изготвен е в табличен вид, съобразно насоките в 

Методология за стратегическо планиране в Република България. 
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Таблица 7. План за действие към Програма за предотвратяване на образуването на отпадъци 

Стратегическ

а/ 

Оперативна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюдже

т, лв. 

Източниц

и на 

финансир

ане 

Срок за 

реализаци

я 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 
Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

СЦ: 

Намаляване 

на вредното 

въздействие 

на 

отпадъците 

чрез 

предотвратяв

ане 

образуването 

им и 

насърчаване 

повторното 

им 

използване. 

 

     

Ежегодно за 

периода на 

програмата 

темпът на 

нарастване 

на 

отпадъците 

е по-малък 

от темпа на 

нарастване 

на БВП. 

Средногоди

шно за 

периода на 

програмата 

темпът на 

нарастване 

на 

отпадъците е 

по-малък от 

темпа на 

нарастване 

на БВП. 

  

Въвеждане на 

метод за 

справедливо 

определяне на 

таксата за 

битови 

отпадъци, 

според реално 

формирано 

количество 

отпадъци 

- 
Общински 

бюджет 

годината, 

следваща 

публикуван

ето на 

резултатите 

от 

преброяван

ето на 

населениет

о и 

жилищния 

фонд в РБ 

през 2021г. 

Намаляване 

на 

количеството 

образувани 

отпадъци 

Въведен 

метод за 

справедливо 

определяне 

на таксата за 

битови 

отпадъци, 

според 

реално 

формирано 

количество 

отпадъци 

Намаляване 

на 

количествот

о отпадъци 

спрямо 

предходния 

програмен 

период 

Община 

Златоград 
- 

Извършване на 

актуален 

морфологичен 

15 000 

Общински 

бюджет, 

Отчислени

2024 г 

Изготвен 

актуален 

морфологиче

Възложено 

извършване 

на 

Изготвен 1 

бр. 

морфологич

Община 

Златоград 

Членовете 

на РСУО-

Мадан 
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Стратегическ

а/ 

Оперативна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюдже

т, лв. 

Източниц

и на 

финансир

ане 

Срок за 

реализаци

я 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 
Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

анализ на 

смесените 

битови 

отпадъци към 

2024 г. 

я по чл. 64 

от ЗУО 

н анализ на 

смесените 

битови 

отпадъци 

морфологич

ния анализ 

ен анализ на 

смесените 

битови 

отпадъци 

към края на 

2024 г.  

Насърчаване на 

изследователск

ата и 

развойната 

дейност в 

областта на 

достигането на 

по-чисти и с по-

малко отпадъци 

продукти и 

технологии, 

както и 

разпространява

нето и 

използването на 

резултатите от 

тази 

изследователск

а и развойна 

дейност. 

10000 

Общински 

бюджет, 

ПОС 2021-

2027 г. 

2028 г. 

Предотвратен

о депониране 

на утайки от 

ПСОВ 

Възложено 

изпълнение 

Въведено 

подходящо 

технологичн

о решение за 

третиране на 

утайките от 

ГПСОВ 

ВиК Смолян, 

район 

Златоград 

Община 

Златоград,  

Научни 

организаци

и, Бизнес 

организаци

и, НПО 

Изпълнение на 

непрекъснати 

целенасочени 

кампании за 

7000 

Общински 

бюджет, 

ПОС 2021-

2027 

Ежегодно 

до 2028 г. 

Повишено 

самосъзнание 

сред 

местните 

Брой 

реализирани 

кампании 

7 

реализирани 

кампании 

Община 

Златоград 

Бизнес 

организаци

и, НПО 
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Стратегическ

а/ 

Оперативна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюдже

т, лв. 

Източниц

и на 

финансир

ане 

Срок за 

реализаци

я 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 
Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

разясняване и 

предоставяне 

на информация 

за политиките 

по 

предотвратяван

е образуването 

на отпадъци 

жители 

относно 

предотвратяв

ане 

образуването 

на отпадъци 

Включване на 

критерии за 

защита на 

околната среда 

и 

предотвратяван

е образуването 

на отпадъци, в 

обявите за 

търгове и в 

договорите 

съгласно 

Наръчника за 

екологичните 

обществени 

поръчки, 

публикуван от 

Комисията на 

29 октомври 

2004 г. 

- 
Общински 

бюджет 

Ежегодно 

до 2028 г. 

Включени 

критерии за 

защита на 

околната 

среда и 

предотвратяв

ане 

образуването 

на отпадъци, 

в обявите за 

търгове и в 

договорите 

съгласно 

Наръчника за 

екологичните 

обществени 

поръчки, 

публикуван 

от Комисията 

на 29 

октомври 

2004 г. 

Брой 

проведени 

процедури с 

включени 

такива 

критерии 

Всички 

процедури, 

обявени от 

Община 

Златоград 

включват 

посочените 

критерии 

Община 

Златоград 
- 
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Стратегическ

а/ 

Оперативна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюдже

т, лв. 

Източниц

и на 

финансир

ане 

Срок за 

реализаци

я 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 
Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Обособяване на 

център за 

подготовка за 

повторна 

употреба/ 

поправка и 

ремонт  

50000 
ПОС 2021-

2027 
2025 г. 

Намалено 

количество 

образувани 

отпадъци 

Приключил 

етап от 

обособяване

то на център 

за поправка 

и ремонт 

Обособен 

център за 

поправка и 

ремонт 

Община 

Златоград 

Бизнес 

организаци

и, НПО 

Безвъзмездно 

предоставяне 

на 

домакинствата 

на компостери 

за зелени и 

други 

биоотпадъци 

- 
Общински 

бюджет 
2025 г. 

Намалено 

количество 

зелени и 

други 

биоотпадъци 

спрямо 2021 

г. 

Брой 

домакинства

, на които са 

предоставен

и 

компостери 

Намалено 

количество 

зелени и 

други 

биоотпадъци 

спрямо 2021 

г. 

Община 

Златоград 

Домакинст

ва от 

общината 

Намаляване на 

отпадъците от 

хартия и други 

офис 

консумативи, 

чрез 

изпълнение на 

националните и 

секторни 

програмни 

документи за 

„електронно 

управление“ 

20000 

Програма 

„Технчиес

ка помощ 

2021-2028 

г.“ 

12/2028 г, 

Мерките за 

„електронно 

управление“ 

са 

реализирани 

в пълен 

обхват на 

територията 

на общината. 

Изпълнени 

проекти за 

електронно 

управление 

Предотврате

ни отпадъци 

от офис 

хартия и 

съпътстващи 

консумативи

, материали 

и услуги 

УО на ПТП 

20212-2028 

Община 

Златоград 

Изготвяне и 

прилагане на 
30 000 

Общински 

бюджет 
12/2028 

Предотвратен

и битови 

Брой 

разработени 

Разработени 

са планове и 

Община 

Златоград 

Общински 

звена 
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Стратегическ

а/ 

Оперативна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюдже

т, лв. 

Източниц

и на 

финансир

ане 

Срок за 

реализаци

я 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 
Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

планове за 

предотвратяван

е образуването 

на отпадъци в 

общински, 

социални, 

здравни, 

образователни 

и други 

общински звена 

и предприятия 

отпадъци от 

общинските 

звена като 

пример за 

останалите 

организации 

в общината 

планове/ 

изпълнени 

мерки 

се прилагат 

мерките от 

тях 

Продължаване 

и разширяване 

на участието на 

НПО, училища, 

университети, 

общини и други 

централни и 

регионални 

институции и 

бизнес 

организации в 

Европейската 

седмица за 

намаляване на 

отпадъците 

30000 

ПУДООС, 

общински 

бюджет 

Ежегодно 

до 2028 г. 

Разширяване 

познанията 

на 

гражданите и 

на 

обществото 

като цяло за 

ползите от 

ПО и 

начините за 

прилагане на 

действия в 

ежедневието 

в дома и на 

работното 

място 

Брой 

организации

, участвали 

ежегодно в 

Европейскат

а седмица за 

намаляване 

на 

отпадъците 

Поне 10 

организации 

от общината 

участват в 

европейскат

а седмица за 

намаляване 

на 

отпадъците 

МОСВ (за 

разпорстраняв

ане на 

информация 

за 

инициативата 

и за 

обобщаване 

на 

информацият

а от 

организации, 

подали 

информация 

за участие в 

тематичната 

седмица). 

Община 

Златоград, 

РИОСВ, 

НПО, 

Бизнес 

организаци

и 

Повишаване на 

осведомеността 
7 000 

ПОС 2021-

2027 г. 
12/2028 г. 

Населението 

и бизнеса 

Отправена 

покана от 

Изпълнен 

проект от 
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Стратегическ

а/ 

Оперативна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюдже

т, лв. 

Източниц

и на 

финансир

ане 

Срок за 

реализаци

я 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 
Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

относно 

практиките и 

поведението 

във връзка с 

устойчивото 

потребление, 

кръговата 

икономика, 

мониторинга на 

отпадъците, 

както и 

информационн

и и 

разяснителни 

кампании за 

заинтересовани

те страни и 

населението. 

 

имат 

необходимит

е знания, 

относно 

кръговата 

икономика,  

мониторинга 

на 

отпадъците и 

потоците 

материали 

УО на ПОС 

2021-2027 г. 

Община 

Златоград 

Минимизиране 

поставянето на 

вендинг 

машини в 

обществени 

сгради 

- - 2028 г. 

Намалено 

количество 

отпадъци от 

пластмасови 

метални 

опаковки. 

Брой 

издадени 

забрани за 

поставяне на 

вендинг 

машини в 

обществени 

сгради 

Поне 1 

издадена 

забрана за 

поставяне на 

вендинг 

машини в 

обществени 

сгради 

Община 

Златоград, 

институции и 

учреждения 

от 

територията 

на общината 

 

Поставяне на 

диспенсъри за 

вода в 

5000 

ПОС 2021-

2027 г., 

Общински 

2025 г. 

Намалено 

количество 

отпадъци от 

Брой 

обществен 

сгради, в 

Поставени 

диспенсъри 

за вода в 

Община 

Златоград, 

обществени 

- 
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Стратегическ

а/ 

Оперативна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюдже

т, лв. 

Източниц

и на 

финансир

ане 

Срок за 

реализаци

я 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 
Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

обществени 

сгради 

бюджет пластмасови 

метални 

опаковки. 

които са 

поставени 

диспенсъри 

поне една 

обществена 

сграда 

сгради от 

общината 

Въвеждане на 

забрани за 

употреба на 

еднократни 

пластмасови 

изделия в 

държавните 

учреждения 

- 

ПОС 2021-

2027 г., 

Общински 

бюджет 

2025 г. 

Намаляване 

на 

количеството 

отпадъци от 

пластмаса 

Брой 

учреждения 

въвели 

забраната 

Поне едно 

учреждение 

е въвело 

забраната 

Община 

Златоград, 

учреждения 

от общината 

- 

Въвеждане на 

забрани за 

закупуване на 

бутилирана 

вода със 

средства от 

общинския 

бюджет 

- 

ПОС 2021-

2027 г., 

Общински 

бюджет 

2025 г. 

Намаляване 

на 

количеството 

отпадъци от 

пластмаса и 

стъкло 

Предприети 

стъпки за 

въвеждане 

на забраната 

Въведена 

забрана 

Община 

Златоград 
- 

Създаване на 

„павилиони – 

библиотеки“ за 

заемане и 

размяна на 

книги 

 

5000  

ПОС 2021-

2027 г., 

Общински 

бюджет 

2025 г. 

Предизвикан 

обществен 

интерес и 

активно 

участие на 

гражданите в 

предотвратяв

ане 

образуването 

на отпадъци 

от книги чрез 

Брой 

създадени 

„павилиони-

библиотеки“ 

Поне един 

създаден 

павилион-

библиотека 

Община 

Златоград 

Училища, 

НПО, 

бизнес 

органзиаци

и 
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Стратегическ

а/ 

Оперативна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюдже

т, лв. 

Източниц

и на 

финансир

ане 

Срок за 

реализаци

я 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 
Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

повторното 

им 

използване 

Предай книги 

нататък 
5000 

ПОС 2021-

2027, 

Общински 

бюджет 

2025 г. 

Предизвикан 

обществен 

интерес и 

активно 

участие на 

гражданите в 

предотвратяв

ане 

образуването 

на отпадъци 

от книги чрез 

повторното 

им 

изпозлване 

Брой 

създадени 

пунктове за 

събиране на 

книги 

Поне един 

създаден 

пункт за 

събиране на 

книги 

Община 

Златоград 
- 

Залепяне на 

стикери на 

пощенските 

кутии, чрез 

което 

гражданите 

заявяват, че не 

желаят да 

получават 

рекламни 

материали 

6500 

ПОС 2021-

2027 г., 

Общински 

бюджет 

2023 г. 

Предотвратен

и отпадъци 

от хартия и 

картон 

Създадени и 

разпорстран

ени стикери 

Брой 

домакинства

, поставили 

стикер 

Община 

Златоград 

Домакинст

ва от 

общината 

Създаване на 

еко-паркове за 
55000 

Частни 

средства, 
2028 г. 

Предотвратяв

ане 

Брой 

създадени 

Поне един 

създаден 

Община 

Златоград 

Бизнес 

организаци
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Стратегическ

а/ 

Оперативна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюдже

т, лв. 

Източниц

и на 

финансир

ане 

Срок за 

реализаци

я 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 
Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

размяна на 

строителни 

материали 

Общински 

бюджет. 

ПОС 2021-

2027 г. 

образуването 

на 

строителни 

отпадъци 

еко-паркове 

за размяна 

на 

строителни 

материали 

еко-парк за 

размяна на 

строителни 

материали 

и 

Оптимизиране на 

системите за 

събиране на 

отпадъци, в т.ч. 

разделно 

събиране на 

територията на 

община 

Златоград, чрез 

осигуряване на 

контейнери и 

техника за 

събиране и 

транспортиране 

2 000 

000 

ПОС 2021-

2027 г. 

Общински 

бюджет 

2028 г. 

Отклоняване 

на 

рециклируеми

те отпадъци от 

общия поток 

смесено 

събрани 

отпадъци. 

Брой 

осигурени 

контейнери и 

техника за 

събиране и 

транспортира

не 

Оптимизиран

а система за 

събиране на 

отпадъците 

Община 

Златоград 

Фирми, 

заети в 

областта на 

събиране и 

транспортир

ане на 

отпадъци, в 

т.ч. разделно 

събиране 
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Цел 1: Намаляване на вредното въздействие  

на отпадъците чрез предотвратяване образуването 

 им насърчаване на повторното им използване 

 

 

 

Програма за предотвратяване  

образуването на отпадъци (ПОО) 

 

 

Подпрограма за предотвратяване образуването на 

хранителни отпадъци 
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V.1.1. Подпрограма за предотвратяване образуването на хранителни 

отпадъци 

1. Въведение 

Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., приета от Общото събрание на 

Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г., поставя цел за 

намаляване наполовина на хранителните отпадъци на глава от населението в световен 

мащаб при търговията на дребно и потребителите, както и за намаляване на загубите на 

храни по веригите на производство и доставки до 2030 г. Тези мерки следва да са 

насочени към предотвратяването и намаляването на хранителните отпадъци в 

първичното производство, преработването и промишленото производство, при 

търговията на дребно и разпространението по друг начин на храни, в ресторантите и 

заведенията за хранене, както и в домакинствата. Проучване на ЕК на данни от 

държавите членки на ЕС показва, че хранителните отпадъци в ЕС-28 възлизат на около 

88 милиона тона. Тази оценка е за 2012 г. и включва както годни за консумация храни, 

така и негодни за консумация части от храните. Това се равнява на 173 килограма 

хранителни отпадъци образувани на човек в ЕС. Общите количества храни, 

произведени в ЕС за 2011 г., възлизат на около 865 kg/човек, което означава, че около 

20% от общо произведените храни се превръщат в отпадъци. Предвид поставените цели 

на глобално ниво и значителното разхищение на храни в европейските страни, в 

Директива 2018/851 от 2018 г. за изменение на Рамковата директива за отпадъците от 

2008 г., се призовава държавите от ЕС да намалят хранителните отпадъци на всеки етап 

от веригата на доставки на храни, да наблюдават нивата на хранителните отпадъци и да 

докладват за постигнатия напредък с цел постигане на целта за намаляване на 

хранителните отпадъци на територията на целия ЕС с 30 % до 2025 г. и с 50 % до 2030 

г. Независимо, че посочените количествени цели не са задължителни, като се вземат 

предвид екологичните, социалните и икономическите ползи от предотвратяването на 

хранителните отпадъци, се изисква държавите членки да въведат в своите програми за 

предотвратяване на отпадъците конкретни мерки за предотвратяване на хранителните 

отпадъци, включително информационни и образователни кампании, които показват 

начините за предотвратяване на хранителните отпадъци. Освен това държавите членки 

трябва да измерват напредъка в намаляването на хранителните отпадъци. За 

предотвратяване на хранителните отпадъци държавите членки следва да предвидят 

стимули за събиране на непродадените хранителни продукти на всички етапи от 
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веригата на доставка на храни, както и за тяхното безопасно преразпределяне, 

включително на благотворителни организации. С цел намаляване на хранителните 

отпадъци от особено значение е да се повиши информираността на потребителите 

относно значението на датата на трайност („годно до“ и „най-добър до“). 

За да помогне държавите членки на ЕС в постигането на целите за намаляване 

наполовина на хранителните отпадъци, с Директива 2018/851 от 2018 г. ЕК се ангажира 

да:  

o разработи обща методология на ЕС за измерване на количеството на 

хранителните отпадъци и определяне на подходящи показатели; 

o създаде платформа с участието на държавите членки и заинтересованите 

страни с цел да допринесе за постигането на целите за устойчиво развитие по 

отношение на хранителните отпадъци чрез обмен на най-добри практики и оценка на 

постигнатия във времето напредък; 

o предприеме мерки за разясняване на законодателството на ЕС относно 

отпадъците, храните и фуражите и за улесняване на даряването на храна, както и на 

използването на продукти, които вече не се използват за храна; 

o проучи начини за подобряване на използването на посочените дати, 

особено „най-добър до“, върху храните от участниците в хранителната верига и 

тяхното разбиране от потребителите.  

През 2017 г., Комисията подготви Насоки на ЕС за улесняване даряването на 

храни. В тези насоки са определени ролите и задълженията на участниците при 

преразпределянето на храни; дейности на организациите за преразпределяне и 

благотворителност; сортиране на хранителни излишъци за преразпределяне; 

възможност за проследяване; определяне на основната и юридическата отговорност 

при възникване на проблеми с безопасността на храните; последици за 

преразпределянето на хранителни излишъци, изисквания за информация за 

предварително опаковани храни и пр. Създадената Платформа на ЕС относно загубите 

и разхищението на храни разработи и в края на 2019 г. издаде „Препоръки за действие 

за предотвратяване на разхищението на храни“13. Препоръките са ориентирани към 

бъдещето и включват набор от хоризонтални или „междусекторни“ препоръки, които 

са общи за различните етапи на веригата на стойността на храните, често включват 

множество участници и са необходими за постигане на глобалните цели по отношение 

на загубите и разхищението на храни. Някои от тях са насочени към специфични 
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горещи точки, като разхищение на храни на равнище потребители, което изисква 

допълнително разглеждане, проучване и целенасочени действия от страна на всички 

заинтересовани страни. Препоръките са отправени както към публични, така и към 

частни организации, като предлагат подходящи действия за конкретни участници и, 

което е важно, призовават за сътрудничество между различните заинтересовани 

участници. Въпреки че препоръките не са изчерпателен списък на всичко, което може и 

трябва да се направи, за да се предотвратят загубите и разхищението на храни, те 

предоставят важна насока за всички участници, включително самите граждани на ЕС. 

ЕК създаде и мрежа на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 

(FEAD) за обмен на опит и добри практики между заинтересованите страни по линия 

на FEAD. Това е форум, в който партньорските организации могат да споделят своя 

опит с дарените храни: http://ec.europa.eu/feadnetwork. 

С цел измерване на напредъка по намаляване на хранителните отпадъци и 

улесняване обмена на добри практики в рамките на Съюза (както между държавите 

членки, така и между стопанските субекти в областта на храните), ЕК установи обща 

методика за такова измерване (делегирано Решение (ЕС) 2019/1597 на Комисията от 

2019 г. за установяване на обща методика и минимални изисквания за качество за 

еднаквото измерване на количествата хранителни отпадъци), както и формат за 

докладване на данни за хранителните отпадъци и за представяне на доклада за проверка 

на качеството (Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2000 на Комисията от 2019 г. за 

установяване на формат за докладване на данни за хранителните отпадъци и за 

представяне на доклада за проверка на качеството в съответствие с Директива 

2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета). Въз основа на тази методика 

докладването на данните за равнищата на хранителните отпадъци трябва да се 

осъществява от всяка държава членка на годишна основа. ЕК има задача до края на 

2023 г. да проучва данните за разхищаването на храни, предоставяни от държавите 

членки в съответствие с приетата единна методика, с цел да прецени дали е удачно да 

се определи цел за намаляване на хранителните отпадъци, която да бъде постигната до 

2030 г. и се очаква ЕК да предостави на Европейския парламент и на Съвета доклад, 

придружен, ако е целесъобразно, от законодателно предложение. 

2. Ситуация в България и в Община Златоград 

2.1. Ситуация в България 

http://ec.europa.eu/feadnetwork
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Политиката на страната по отношение на хранителните отпадъци е отразена в 

следните стратегически и нормативни документи:  

o Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г., който 

включва Програма за предотвратяване образуването на отпадъци, с Подпрограма за 

предотвратяване образуването на хранителни отпадъци; 

o Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г., който 

включва мерки както за третиране на хранителни отпадъци, така и мерки за 

предотвратяване на тяхното образуване, напр. мярка към общинските администрации 

за включване в общинските програми по управление на отпадъците на конкретни мерки 

за предотвратяване на образуването на отпадъци (в т.ч. и хранителни отпадъци); 

o Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата 

на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г., който 

предвижда мерки, насочени към намаляване на депонираните биоразградими, в т.ч. 

хранителни отпадъци и конкретно за предотвратяване образуването на хранителни 

отпадъци, като например домашното компостиране.  

o Закон за храните. Глава четвърта „Хранително банкиране“ от закона 

определя дейностите по хранителното банкиране, изискванията към производители и 

търговци на храни към начина на маркиране на храни, предназначени за даряване, 

както и изисквания за наличие на система за отчетност на операторите на хранителни 

банки. Законът за управление на отпадъците не включва определение за „хранителни 

отпадъци“, а хранителните отпадъци са включени в определението за „биоотпадъци“. 

Съгласно това определение хранителните отпадъци обхващат: „хранителни и Общото 

количество на хранителните отпадъци в страната през 2018 г. възлиза на близо 500 хил. 

тона, от които близо 57% са хранителните отпадъци с битов характер. Следва да се 

отбележи, че в количествата на последните не са включени потенциалните количества 

на хранителни отпадъци, които може да се предположи се съдържат в „ситна фракция 

основният източник на образуване на хранителни отпадъци и в страната и в ЕС, 

следвани от сектора на преработка и производство на храни. Ето защо намаляването на 

количествата хранителни отпадъци е необходимо по всички източници на образуване и 

най-вече хранителните отпадъци с битов характер и от преработка и производство на 

храни. 

2.2. Ситуация в община Златоград 
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По данни от морфологичния състав на отпадъците на територията на община 

Златоград (2019 г.), делът на хранителните отпадъци е 9.14% от общото количество 

генерирани отпадъци на територията на общината. 

3. Цели и мерки за предотвратяване образуването на хранителни отпадъци 

за периода 2021-2028 г. 

Настоящата Подпрограма за предотвратяване образуването на хранителните 

отпадъци си поставя стратегическа и оперативна цел, съвместими с целите на 

Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъци 2021-2028 г. и 

адресират принципите и препоръките на европейското и национално законодателство в 

областта на предотвратяване на хранителните отпадъци. По-конкретно целите на 

настоящата програма са: 

Стратегическа цел: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

Оперативна цел: Намаляване на количеството на образуваните хранителни 

отпадъци. 

Предвижда се целите да бъдат постигнати чрез конкретни мерки/дейности, 

които са представени в Плана за действие към настоящата програма. В Подпрограмата 

за предотвратяване образуването на хранителните отпадъци са предвидени основно 

меки мерки. В преобладаващата си част те имат информационно-образователен и 

административно-регулаторен характер. За всяка мярка са посочени срок за реализация, 

стойност и възможни източници на финансиране, очакван резултат от изпълнението на 

мярката, индикатори за проследяване на напредъка и изпълнението на мярката, 

отговорни институции (водеща и партньор/и). Основните действия/мерки са 

формулирани в резултат на прегледа на препоръки, насоки, законодателни актове на 

европейско ниво, на основата на преглед на добри практики в разглежданата област, а 

така също и на ситуацията в страната. Понастоящем в България няма внедрена 

методика за измерване на хранителните отпадъци с произход, различен от 

домакинствата. Също така на национално ниво няма действаща стратегическа рамка по 

отношение предотвратяване образуването на хранителните отпадъци със съответните 

мерки и действия, които да обхванат всички етапи на хранителната верига – първично 

производство, преработката на храни, търговията на едро и дребно, общественото 

хранене и домакинствата. 
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В Таблица 8 е представен План за действие към Програмата за предотвратяване 

на образуването на отпадъци. Планът за действие описва мерките и дейностите за 

постигане на целите на програмата. Изготвен е в табличен вид, съобразно насоките в 

Методология за стратегическо планиране в Република България. 
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Таблица 8. План за действие към Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци 

Стратегическа/ 

Оперативна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюджет, 

лв. 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение 
Отговорни 

институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

СЦ 1: 

Намаляване на 

вредното 

въздействие на 

отпадъците чрез 

предотвратяване 

образуването им 

и насърчаване 

повторното им 

използване. 

/ 

ОЦ 1 

     

Ежегодно за 

периода на 

програмата 

темпът на 

нарастване 

на 

хранителните 

отпадъци е 

по-малък от 

темпа на 

нарастване 

на БВП. 

Средногодишно 

за периода на 

програмата 

темпът на 

нарастване на 

хранителните 

отпадъци е по-

малък от темпа 

на нарастване на 

БВП. 

  

Изготвяне и 

прилагане на 

планове за 

предотвратяване 

образуването на 

хранителни 

отпадъци в 

общински, 

социални, 

здравни, 

образователни и 

други общински 

звена и 

предприятия, 

общински пазари 

и др., където се 

образуват 

30 000 
Общински 

бюджет 

12/2022 г. за 

изготвянето; 

12/2028 г. за 

прилагането 

Предотвратени 

хранителни 

отпадъци от 

общинските 

звена като 

пример за 

останалите 

организации в 

общината 

Брой 

разработени 

планове/ 

изпълнени 

мерки 

Разработени са 

планове и се 

прилагат 

мерките от тях 

Община 

Златоград 

Общински 

звена 
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Стратегическа/ 

Оперативна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюджет, 

лв. 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение 
Отговорни 

институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

хранителни 

отпадъци 

Изпълнение на 

демонстрационен 

проект за 

предотвратяване 

на хранителните 

отпадъци 

100 000 

ПОС 2021-

2027 г. 

InvestEU 

12/2026 

Изпълнен 

демонстрационен 

проект за 

предотвратяване 

на хранителните 

отпадъци 

Подготвено 

проектно 

предложение 

Изпълнен 

демонстрационен 

проект 

Община 

Златоград 

НПО 

Бизнес 

органзиации 

Научни 

организации 

Изграждане на 

система за 

събиране на 

отпадъците от 

храни, която да 

разшири 

съществуващата 

вече изградена 

система за 

събиране на 

отпадъци от 

общински 

обекти, пазари и 

тържища. 

54000 

лв. 

ПОС 2021-

2027 г., 

Общински 

бюджет 

2028 г. 

Ограничаване на 

количеството 

депонирани 

хранителни 

отпадъци 

Етап от 

изграждането 

на система за 

събиране на 

отпадъците 

от храни 

Изградена 

система за 

събиране на 

отпадъците от 

храни 

Община 

Златоград 

Общински 

обекти, 

пазари, 

тържища 

Обособяване на 

определени 

помещения в 

общината, 

където 

съответните 

фирми за 

хранене, 

кетъринг, пазари 

108 000 

ПОС 2021-

2027 г., 

Общински 

бюджет 

2026 г. 

Предотвратяване 

разхищението на 

храна от 

заведения за 

обществено 

хранене, пазари, 

търговски обекти 

Етап от 

изпълнението 

Обособени 

определени 

помещения в 

общината, 

където 

съответните 

фирми за 

хранене, 

кетъринг, пазари 

Община 

Златоград 

Общински 

обекти, 

пазари, 

тържища 
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Стратегическа/ 

Оперативна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюджет, 

лв. 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение 
Отговорни 

институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

и търговски 

обекти да могат 

да предоставят 

храни със 

съответния 

сертификат, 

спазвайки всички 

санитарно-

хигиенни 

изисквания за 

целите на 

благотворителна 

кухня или 

хранителна 

банка. 

и търговски 

обекти да могат 

да предоставят 

храни със 

съответния 

сертификат, 

спазвайки всички 

санитарно-

хигиенни 

изисквания за 

целите на 

благотворителна 

кухня или 

хранителна 

банка. 

Изпълнение на 

целенасочени 

кампании за 

разясняване  и 

предоставяне на 

информация за 

ПО на 

хранителни 

отпадъци на 

територията на 

общината, в т.ч. 

относно 

значението на 

"Най-добър до" и 

"Годен до" на 

търговските 

5000  

Европейски 

фондове, 

общински 

бюджет, 

ПУДООС, 

други 

Ежегодно 

до 2028 г. 

Гражданите и 

бизнеса са 

запознати с 

ползите от ПО на 

хранителните 

отпадъци и 

възможните 

действия  за ПО 

на хранителните 

отпадъци. 

Брой 

реализирани 

кампании. 

До края на 

програмата са 

проведени поне 

три кампании на 

общинско ниво. 

Община 

Златоград 

МЗХГ, 

НПО, 

медии, 

други 
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Стратегическа/ 

Оперативна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюджет, 

лв. 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение 
Отговорни 

институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

хранителни 

продукти. 

 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, 2021 – 2028 Г. 

 

 
 

 

стр. 69 

 

 

 

Цел 2: Увеличаване на количествата на  

рециклираните и оползотворени отпадъци 
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V.2. Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и 

за рециклиране на битовите отпадъци 

1. Европейски документи, поставящи изисквания относно подготовката за 

повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци 

Правните задължения за управлението на битовите отпадъци (отпадъци от 

домакинствата и други подобни), установени в Рамковата директива относно 

отпадъците, включват цел до 2020 г. 50% от битовите отпадъци да бъдат подготвяни за 

повторна употреба/ рециклирани. 

Директивата е преразгледана (Директива (ЕС) 2018/851) и в нея са включени 

нови и по-амбициозни цели за повторна употреба и рециклиране на отпадъците: 55% до 

2025 г., 60% до 2030 г. и 65% до 2035 г. С преразгледаната директива се въвежда и 

система от доклади за ранно предупреждение с цел оценка на напредъка на държавите-

членки по тези цели три години преди съответните крайни срокове. 

Целите за рециклиране на битовите отпадъци, които страната ни си е поставила 

да постигне до 2035 г., са както следва: 

o до 1 януари 2020 - най-малко 50 на сто от общото им тегло; 

o до 1 януари 2025 - най-малко 55 на сто от общото им тегло; 

o до 1 януари 2030 - най-малко 60 на сто от общото им тегло; 

o до 1 януари 2035 - най-малко 65 на сто от общото им тегло. 

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

от Общото събрание на съответната регионална система.  

Важна предпоставка за постигане на целите за намаляване количествата на 

депонираните отпадъци и увеличаване на количествата на рециклираните и 

оползотворени отпадъци са и част от действията, предприети през последните години в 

това направление, а именно:  

o ясно определената отговорност на общините за управление на битовите 

отпадъци, включително поставените цели за рециклиране; 

o  определянето на задължителни количествени цели за подготовка за 

повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко 

хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло; 

o  въведеното законово изискване към административните, стопанските, 

образователните, търговските и други подобни обекти, които генерират битови 

отпадъци, да събират разделно отпадъците от хартия и картон, пластмаса, стъкло и 
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метал и да сключват договори за предаването им на оторизирани за такава дейност 

фирми и организации; 

o въвеждането на икономически инструменти, стимулиращи общините да 

подобрят показателите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци 

(отчисления за депониране на всеки тон битови отпадъци), като тези от тях, които 

изпълнят посочените цели за рециклиране на битовите отпадъци се освобождават от 

50% от дължимите отчисления за депониране; 

o друг икономически стимул по отношение на осигуряване от общините на 

площадки за предаване на разделно събрани отпадъци от гражданите и фирми е 

освобождаването на общините от допълнително заплащане с 15% завишение на 

дължимите отчисления за депониране, за общини, които не изпълнят задължението си 

за осигуряване на посочената инфраструктура; 

o нормативно осигурената възможност общините да използват натрупаните 

суми от заплатените от тях отчисления за депониране за финансиране на 

инвестиционни разходи за рециклиране и друго оползотворяване на битовите отпадъци; 

o вече функционират инсталации за отделяне на полезните компоненти от 

битовите отпадъци като резултат от изграждането им посредством публичночастно 

партньорство между организациите по оползотворяване за отпадъци от опаковки, както 

и финансово подпомагане чрез ПУДООС, на някои от тях. 

2. Ситуация в община Златоград 

Към 2020 г. делът на рециклираните отпадъци в община Златоград е 

изключително нисък – 5.23%, което е значително по-ниско и от средното за страната. 

РСУО-Мадан не успява да постигне целите за подготовка за повторна употреба 

и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, 

пластмаса и стъкло от домакинствата и други източници към 2016 г. (най-малко 25% от 

общото тегло) и към 2018 г. (най-малко 40% от общото им тегло, съгласно ЗУО. 

Общините от РСУО-Мадан успешно са реализирали проект: „Проектиране и 

изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране 

на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и 

Неделино“, финансиран по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално 

развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, съгласно 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №: 
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BG16M1OP002-2.002-0015-C01/20.11.2017. Инсталациите са изградени в землището на 

с. Шаренска, община Мадан, върху терен с площ 8 410 m2, който е собственост на 

Община Мадан.  

3. Цели и мерки за достигане на целите за подготовка за повторна употреба 

и рециклиране на битовите отпадъци 

Стратегическа цел: Увеличаване на количествата на рециклираните и 

оползотворени отпадъци. 

Оперативна цел 3: До 2025 г. подготовката за повторна употреба и рециклиране 

на битови отпадъци да се увеличи до най-малко 55%. 

Оперативна цел 4: До 2028 г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци да се увеличи най-малко до 58%. 

Предвижда се целите да бъдат постигнати чрез конкретни мерки/дейности, 

които са представени в План за действие към настоящата програма. За всяка мярка за 

посочени срок за реализация, стойност и възможни източници на финансиране, очакван 

резултат от изпълнението на мярката, индикатори за проследяване на напредъка и 

изпълнението на мярката, отговорни институции (водеща и партньор/и). 

В Програмата за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци са предвидени мерки, които условно могат да бъдат 

класифицирани като инвестиционни мерки и неинвестиционни (меки) мерки. 

Инвестиционните мерки са насочени основно към реализация на проекти за създаване 

на центрове за подготовка за повторна употреба и др. „Меките” мерки са насочени към 

провеждане на информационни и разяснителни кампании и обучения и др. 

В Таблица 9 е представен План за действие към Програмата за достигане на 

целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци. 

Планът за действие описва мерките и дейностите за постигане на целите на програмата. 

Изготвен е в табличен вид, съобразно насоките в Методология за стратегическо 

планиране в Република България. 
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Таблица 9. План за действие към Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите 

отпадъци 

Стратегическа/ 

Оперативна цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюджет, 

лв. 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

СЦ 1: 

Увеличаване на 

количествата на 

рециклираните и 

оползотворени 

отпадъци 

/ОЦ2 

     

До 2025 г. – 

минимум 50% 

от общото 

тегло на 

битовите 

отпадъци да са 

подготвени за 

повторна 

употреба и 

рециклиране 

До 2028 г. - 

минимум 58% 

от общото тегло 

на битовите 

отпадъци да са 

подготвени за 

повторна 

употреба и 

рециклиране 

  

Създаване на 

център за 

подготовка за 

повторна 

употреба и 

поправка и/или 

друг начин за 

предотвратяване 

на отпадъците 

50000 
ПОС 2021-

2027 г. 
12/2025 г. 

Създаден център за 

подготовка за 

повторна употреба 

и поправка и/или 

друг начин за 

предотвратяване на 

отпадъците 

Изготвен 

проект 

Поне 1 създаден 

център за 

подготовка за 

повторна 

употреба и 

поправка и/или 

друг начин за 

предотвратяване 

на отпадъците 

МОСВ-ПОС 

Община 

Златоград, 

ЮЛСЦ 

Широко 

информиране на 

населението за 

точните 

местонахождения 

на площадките за 

безвъзмездно 

предаване на 

разделно събрани 

отпадъци, вид и 

количество на 

отпадъците, 

които да се 

оставят на тези 

площадки и др 

10000 
Общински 

бюджет 

Ежегодно 

до 2028 г. 

Обществеността е 

информирана 

относно 

местонахождението 

на площадките 

Етап от 

подготовката 

на начина на 

представяне на 

информацията 

Разпространение 

на 

информацията 

до жителите от 

общината 

Община 

Златоград 
- 
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Стратегическа/ 

Оперативна цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюджет, 

лв. 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

Провеждане на 

информационни 

кампанни за 

разделно 

събиране, 

подготовка за 

повторна 

употреба и 

рециклиране на 

битовите 

отпадъци като 

ресурси в 

съответствие с 

мерките, 

предвидени в 

настоящата 

програма 

30000 

Общински 

бюджет, 

ПОС 2021-

2027 г. 

Ежегодно 

до 2028 г. 

Гражданите и 

фирмите са 

ифнормирани за 

реда, начина и 

ползите от 

разделното 

събиране и 

оползотворяване на 

битовите отпадъци 

Брой 

проведени 

кампанни 

Поне 1 

проведена 

кампания за 

година 

Община 

Златоград 
 

Ежегодно 

провеждане на 

поне две 

кампании за 

разделно 

събиране на 

отпадъци  

7000 
Общински 

бюджет 

Ежегодно 

до 2028 г. 

Допълнителни 

количества 

разделно събрани 

отпадъци 

Брой 

проведени 

кампании 

Поне две 

проведени 

кампанни за 

година 

Община 

Златоград 

Училища от 

общината, НПО, 

ОО, 

домакинства, 

търговски 

обекти, 

административни 

и 

производствени 

обекти 

Изготвяне на 

годишни планове 

и годишни 

отчети за 

осъществяване на 

контрол от 

Общината за 

изпълнение на 

изискванията на 

Общинската 

наредба за 

- 
Общински 

бюджет 

Ежегодно 

до 2028 г. 

Одобрени годишни 

планове и годишни 

отчети за контрол 

по нормативната 

уредба за 

управление на 

отпадъците 

Одобрен 

годишен план/ 

годишен отчет 

за контрол по 

нормативната 

уредба за 

управление на 

отпадъците 

Общината 

осъществява 

контрол по 

управлението на 

отпадъците въз 

основа на 

детайлно 

разработен план 

и отчита 

изпълнението на 

годишните цели 

Община 

Златоград 
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Стратегическа/ 

Оперативна цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюджет, 

лв. 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

управление на 

отпадъците 

относно 

разделното 

събиране и 

подготовката за 

повторна 

употреба на 

битовите 

отпадъци. 

за контролната 

дейност на 

основата на 

годишния план 

Актуализиране 

на общинската 

Наредба за 

управление на 

отпадъците 

- 
Общински 

бюджет 
2028 г. 

Актуализирана 

общинска Наредба 

за управление на 

отпадъците 

Етап от 

актуализацията 

Одобрена 

актуализирана 

общинска 

Наредба за 

управление на 

отпадъците 

Община 

Златоград 
- 

Организиране на 

разделното 

събиране на 

опасните битови 

отпадъци извън 

обхвата на 

наредбите по чл. 

13, ал. 1 от ЗУО и 

предаването им 

за 

оползотворяване 

и/или 

обезвреждане 

5000 
Общински 

бюджет 

Ежегодно 

до 2028 г. 

Изпълнение на 

изискванията на чл. 

19, ал.3, т. 9 от ЗУО 

Брой 

организирани 

системи/ 

сключени 

договори 

Организирано е 

разделното 

събиране на 

опасните битови 

отпадъци извън 

обхвата на 

наредбите по чл. 

13, ал. 1 от ЗУО 

и предаването 

им за 

оползотворяване 

и/или 

обезвреждане 

Община 

Златоград 

ЮЛСЦ 

Обособяване на 

мобилни 

пунктове за 

събиране на 

опасни отпадъци 

от домакинствата 

10000 

Общински 

бюджет, 

ПУДООС 

2025 г. 

Изпълнение на 

изискванияра на чл. 

19, ал. 3, т. 9 от 

ЗУО 

Брой 

обособени 

пунктове 

Поне 1 въведен 

мобилен пункт 

за събиране на 

опасни 

отпадъци от 

домакинствата 

Община 

Златоград 

ЮЛСЦ 

 

Изграждане на 

собствена 

площадка за 

100000 

Общински 

бюджет, 

ПУДООС 

2028 г. 

Дългосрочно 

прилагане на 

схемата „от врата 

Етап от 

изграждане на 

площадката 

Изградена 

собствена 

площадка за 

Община 

Златоград 

- Форматирано: Центрирано
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Стратегическа/ 

Оперативна цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюджет, 

лв. 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

временно 

съхранение на 

разделно 

събраните 

отпадъци по 

схемата „от врата 

до врата“. 

до врата“ временно 

съхранение на 

разделно 

събраните 

отпадъци по 

схемата „от 

врата до врата“ 
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Цел 2: Увеличаване на количествата на  

рециклираните и оползотворени отпадъци 

 

 

 

 

Програма за достигане на  

целите за рециклиране и оползотворяване на строителните 

отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 
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V.3. Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

строителните отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 

1. Европейски документи, поставящи изисквания относно рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради 

Строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради се 

характеризират с висок потенциал за рециклиране и повторна употреба, като някои от 

техните компоненти имат висока ресурсна стойност. Правилното управление на 

строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради допринася за 

постигането на устойчивост и подобряване качеството на живот. Поради тази причина, 

отпадъците от строителство и разрушаване са определени като ключов аспект в пакета 

за кръгова икономика, представен от ЕК през 2015 г.  

Според РДО до 2020 г. подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго 

оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване 

следва да се увеличи най-малко до 70% от общото им тегло, като се изключват 

незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в естествено състояние. Целите не 

са променени с приетата Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на 

Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно 

отпадъците.  

В националното законодателство заложената крайна цел за рециклиране и друго 

оползотворяване на материали от неопасни отпадъци от строителство и разрушаване до 

1 януари 2020 г. от най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците също не е 

променяна и се запазва и за периода на НПУО 2021-2028 г. Важна предпоставка за 

постигане на целите са част от действията, предприети за постигане на тези цели до 

момента, а именно:  

o одобрените нормативни разпоредби в ЗУО и в Наредбата за управление 

на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали от 2017 

г. В тях са разграничени ясно отговорностите на общинските, регионалните и 

централните институции, като са поставени следните ключови изисквания:  

- Възложителят на инвестиционен проект е отговорен за изпълнението на целите 

за рециклиране на строителните отпадъци.  

- Възложителят е длъжен да разработи План за управление на строителните 

отпадъци като задължителна част от строителната документация за инвестиционния 

проект за издаване на разрешение за строеж и се одобрява заедно с целия проект. 
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Изпълнението на Плана за управление на строителните отпадъци осигурява 

проследимост на количествата на отпадъците от момента на тяхното образуване до 

предаването им за оползотворяване или крайно обезвреждане. Въвеждането на този 

механизъм улеснява осъществяването на контрол от страна на компетентните органи за 

изпълнение на изискванията на наредбата, както превантивно – на етап издаване на 

разрешение за строеж, така и последващо – при контрол на изпълнението на 

строителните дейности и в процедурата на въвеждане в експлоатация на обекта.  

- Възложителите на инвестиционни проекти, финансирани с публични средства, 

са отговорни за влагане в строежите на определен процент материали от рециклирани 

строителни отпадъци или материално оползотворяване в обратни насипи.  

- Възложителите на СМР и/или премахването на строежи извън предходната 

точка осигуряват селективното разделяне и материално оползотворяване на определени 

видове отпадъци в минимални количества. 

2. Цели и мерки за достигане на целите за подготовка за рециклиране и 

оползотворяване на строителните отпадъци и отпадъци от разрушаване на 

сгради 

Стратегическа цел: Увеличаване на количествата на рециклираните и 

оползотворени отпадъци. 

Оперативна цел 3: До 2025 г. подготовката за повторна употреба и рециклиране 

на битови отпадъци да се увеличи до най-малко 55%. 

Оперативна цел 4: До 2028 г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци да се увеличи най-малко до 58%. 

Предвижда се целите да бъдат постигнати чрез конкретни мерки/дейности, 

които са представени в План за действие към настоящата програма. За всяка мярка за 

посочени срок за реализация, стойност и възможни източници на финансиране, очакван 

резултат от изпълнението на мярката, индикатори за проследяване на напредъка и 

изпълнението на мярката, отговорни институции (водеща и партньор/и). 

Програмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради съдържа както 

инвестиционни мерки, така и „меки“ мерки. Меките мерки са основно насочени към 

успешното прилагане на практика на нормативната уредба, както и към повишаване на 

информираността и капацитета в разглежданата област. Инвестиционните мерки по 

програмата са свързани с реализацията на процедура за финансиране на проекти и 
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изпълнение на проекти за системи, съоръжения и инсталации за селективно 

разрушаване, подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и за 

производство на рециклирани строителни материали. 

В Таблица 10 е представен План за действие към Програмата за достигане на 

целите за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци и отпадъци от 

разрушаване на сгради. Планът за действие описва мерките и дейностите за постигане 

на целите на програмата. Изготвен е в табличен вид, съобразно насоките в Методология 

за стратегическо планиране в Република България. 
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Таблица 10. План за действие към Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци и 

отпадъци от разрушаване на сгради 

Стратегическа/ 

Оперативна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюджет, 

лв. 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

СЦ 2: 

Увеличаване на 

количествата на 

рециклираните 

и 

оползотворени 

отпадъци 

/ 

ОЦ3 

ОЦ4 

     

До 2025 г. – 

минимум 

50% от 

общото 

тегло на 

битовите 

отпадъци да 

са 

подготвени 

за повторна 

употреба и 

рециклиране 

До 2028 г. - 

минимум 

58% от 

общото тегло 

на битовите 

отпадъци да 

са подготвени 

за повторна 

употреба и 

рециклиране 

  

Подготовка и 

изпълнение на 

проект за 

системи/ 

съоръжения/ 

инсталации за 

селективно 

разрушаване, 

подготовка, 

рециклиране и 

оползотворяване 

на строителните 

отпадъци и за 

производство на 

рециклирани 

строителни 

материали 

200000 

InvestEU, 

Общински 

бюджет 

12/2028 г. 

Намален риск за 

околната среда 

и човешкото 

здраве от 

вредното 

въздействие на 

тези групи 

отпадъци 

Етап от 

подготовка 

на проекта 

Изпълнен 

проект 

Община 

Мадан 

Община 

Златоград 

Община 

Неделино 

Прилагане на 

контрол за 
 

Общински 

бюджет 

Ежегодно 

до 2028 г. 

Осъществен 

контрол за 

В 

годишните 

Спазени са 

всички 

Община 

Златоград 

Възложители  

на 
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Стратегическа/ 

Оперативна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюджет, 

лв. 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

изпълнение 

изискванията на 

ЗУО относно 

строителните 

отпадъци и 

Наредбата за 

строителните 

отпадъци 

изпълнение на 

изискванията на 

ЗУО относно 

строителните 

отпадъци 

планове за 

извършване 

на 

контролна 

дейност са 

включени и 

тематичните 

проверки 

изисквания 

на ЗУО 

относно 

строителните 

отпадъци 

инвестиционни 

проекти 
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Цел 2: Увеличаване на количествата на  

рециклираните и оползотворени отпадъци 

 

 

 

 

Програма за достигане на  

целите за рециклиране и оползотворяване на МРО 
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V.4. Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

МРО 

1. Въведение 

Съгласно ЗУО „Масово разпространени отпадъци“ са отпадъци, които се 

образуват след употреба на продукти от многобройни източници и поради своите 

характеристики изискват специално управление. Съгласно националното 

законодателство са поставени годишни количествени цели за рециклиране и 

оползотворяване на шест групи масово разпространени отпадъци:  

o Отпадъци от опаковки;  

o ИУМПС;  

o ИУЕЕО;  

o Отпадъчни масла и нефтопродукти;  

o Отпадъци от гуми ;  

o Отпадъци от батерии и акумулатори. 

Целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, ИУМПС, 

ИУЕЕО и от батерии и акумулатори са заложени на общоевропейско ниво, а в България 

са поставени и се изпълняват национални количествени цели и за отпадъци от гуми и за 

отпадъчни масла и нефтопродукти. Целите за оползотворяване и рециклиране на 

шестте групи МРО се изпълняват чрез въведените схеми за разширена отговорност на 

производителя. 

Заложените цели за МРО по години са представени в Таблица 11. 

 

Таблица 11. Заложени цели на национално ниво, относно масово разпространените 

отпадъци 

Група МРО Цели 

Отпадъци от опаковки До 2025 г.:  

65% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се 

рециклира, в т.ч.: 

✓ Пластмаси: 50% 

✓ Дърво: 25% 

✓ Черни метали: 70% 

✓ Алуминий: 50% 

✓ Стъкло: 70% 

✓ Хартия и картон: 75% 
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Група МРО Цели 

 

До 2030 г.:  

70% от теглото на образуваните отпадъци от опаковки се 

рециклират, в.т.ч.: 

✓ Пластмаси: 55% 

✓ Дърво: 30% 

✓ Черни метали: 80% 

✓ Алуминий: 60% 

✓ Стъкло: 75% 

✓ Хартия и картон: 85% 

ИУМПС Ежегодно: ниво на повторна употреба и оползотворяване, 

не по-ниско от 95% от теглото на всяко ИУМПС 

Ежегодно: ниво на повторна употреба и рециклиране, не по-

ниско от 85% от теглото на всяко ИУМПС 

ИУЕЕО Ежегодно: разделно е събрано мин. 65% от средното тегло 

на пуснатото на пазара ЕЕО през предходните три години 

Отпадъци от 

отработени масла 

Ежегодно: мин. 40% от количеството масла, пуснати на 

пазара през съответната година  

Отпадъци от гуми Ежегодно: не по-малко от 50% от количеството гуми, 

пуснати на пазара на РБ през текущата година се 

регенерират и/или рециклират 

Отпадъци от 

портативни батерии и 

акумулатори (ПБА) 

Ежегодно: разделно са събрани мин. 45% от пуснатите на 

пазара ПБА с изключение на ПБА, които са били пуснати на 

пазара, но са изнесени или изпратени от територията на 

страната 

Отпадъци от 

индустриални батерии 

и акумулатори 

Ежегодно: разделно са събрани мин. 25% от пуснатите на 

пазара индустриални батерии и акумулатори 

Отпадъци от 

автомобилни батерии и 

акумулатори 

Ежегодно са събрани разделно 100% от пуснатите на пазара 

автомобилни батерии и акумулатори 

 

2. Цели и мерки за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване 

на МРО 

Стратегическа цел: Увеличаване на количествата на рециклираните и 

оползотворени отпадъци. 

Оперативна цел 3: До 2025 г. подготовката за повторна употреба и рециклиране 

на битови отпадъци да се увеличи до най-малко 55%. 
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Оперативна цел 4: До 2028 г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци да се увеличи най-малко до 58%. 

 

Програмата за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО 

включва основно „меки“ мерки, които имат административно-регулаторен и 

информационно-образователен характер. 

В Таблица 12 е представен План за действие към Програмата за достигане на 

целите за рециклиране и оползотворяване на МРО. Планът за действие описва мерките 

и дейностите за постигане на целите на програмата. Изготвен е в табличен вид, 

съобразно насоките в Методология за стратегическо планиране в Република България. 
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Таблица 12. План за действие към Програма за достигане на целите за рециклиране и 

оползотворяване на МРО 

Стратегическа/ 

Оперативна 

цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюджет, 

лв. 

Източници 

на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение 
Отговорни 

институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

СЦ 2: 

Увеличаване на 

количествата на 

рециклираните 

и 

оползотворени 

отпадъци 

 

/ 

ОЦ3 

ОЦ4 

     

До 2025 г. – 

минимум 50% 

от общото тегло 

на битовите 

отпадъци да са 

подготвени за 

повторна 

употреба и 

рециклиране 

До 2028 г. - 

минимум 58% от 

общото тегло на 

битовите 

отпадъци да са 

подготвени за 

повторна 

употреба и 

рециклиране 

  

Провеждане на 

социологическо 

проучване за 

мнението, 

нагласите, 

подобряване на 

познанията и 

разширяване на 

участието на 

населението в 

системите за 

разделно 

събиране на 

отпадъците 

10000 

Общински 

бюджет, 

бюджет на 

ОО 

2025 г. 

Осигуряване на 

предпоставки за 

оптимизирано 

планиране на 

комуникационни 

и 

информационни 

кампании. 

Общината 

разполага с 

допълнителна 

информация за 

подпомагане 

вземането на 

управленски 

решения, 

съобразени с 

мнението на 

своите жители. 

Извършени 

проучвания 

/вкл. анкети на 

интернет адреса 

и други 

приложими/, 

включили се 

жители на 

общината. 

Минимум 3 

проучвания през 

периода с 

нарастващ 

процент, 

участващи 

жители. 

Община 

Златоград 

ОО, 

Местни 

жители 

Изпълнение на 

информационни 

кампании за 

обществеността 

от 

организациите 

по 

оползотворяване 

(ОО) на МРО от 

одобрените им 

програми. 

7 000 

Общински 

бюджет, 

Бюджет на 

ОО 

Ежегодно 

до 2028 г. 

ОО изпълняват 

одобрените им 

програми, вкл. в 

частта за 

информиране на 

обществеността. 

Брой проведени 

информационни 

кампании от 

ОО на МРО. 

Повишена 

информираността 

на 

обществеността 

по въпросите на 

управлението на 

МРО, отчетена 

при проучвания 

на общественото 

мнение. 

Община 

Златоград 
ОО 
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Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и 

оползотворени отпадъци 

 

 

 

 

Програма за достигане на целите за рециклиране и 

оползотворяване на МРО 

 

 

Подпрограма за управление на  

опаковките и отпадъците от опаковки 

 

 

 

 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, 2021 – 2028 Г. 

 

 
 

 

стр. 89 

V.4.1. Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки 

1. Нормативни цели 

Всички МРО, с изключение на отпадъците от опаковки, се образуват в резултат 

на употребата на самия продукт, пуснат на пазара, който след употребата се превръща в 

отпадък. Отпадъците от опаковки са резултатът от употребата на продукти, които са 

опаковани и именно опаковките, а не самите продукти са предмет на изискванията за 

рециклиране и оползотворяване. В допълнение при опаковките става въпрос за 

изключително широк диапазон от опаковани продукти – десетки хиляди вида, от които 

се генерират отпадъците от опаковки, което допълнително усложнява организирането 

на системите за разделното им  събиране. За разлика от останалите МРО, в 

управлението на отпадъците от опаковки общините имат значително по-активно 

участие и задължения като една от основните заинтересовани страни, което изисква 

много по-добра координация между всички участници в процеса на управление на 

отпадъците от опаковки. В случай че нямат сключен договор с организация за 

оползотворяване на отпадъци от опаковки, общините са длъжни да разработват и 

изпълняват сами програми за разделно събиране на отпадъци от опаковки и да 

предоставят ежегодно информация на МОСВ в тази връзка. 

В допълнение към посочените в Таблица 11 цели, Директива (ЕС) 2019/904 на 

Европейския парламент и на съвета от 5 юни 2019 година относно намаляването на 

въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, поставя 

по-специални изисквания към пластмасовите бутилки за напитки за еднократна 

употреба. По-конкретно се поставя изискването всяка държава членка да гарантира, че: 

• от 2025 г. някои бутилки за напитки трябва да съдържат най-малко 25% 

рециклирана пластмаса, а от  2030 г. - най-малко 30%. 

• държавите-членки да осигурят разделното събиране с цел рециклиране на 

пластмасови бутилки за еднократна употреба до 3 литра на ниво най-малко 77% до 

2025 г.и до 2029 г. - 90%. 

2. Цели и мерки за управление на опаковките и отпадъците от опаковки 

Стратегическа цел: Увеличаване на количествата на рециклираните и 

оползотворени отпадъци. 

Оперативна цел 3: До 2025 г. подготовката за повторна употреба и рециклиране 

на битови отпадъци да се увеличи до най-малко 55%. 
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Оперативна цел 4: До 2028 г. подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на битови отпадъци да се увеличи най-малко до 58%. 

Подпрограмата за управление на опаковките и отпадъците от опаковки съдържа 

„меки“ мерки, които имат информационно-образователен характер и инвестиционни 

мерки, насочени към разширяване на системата за разделно събиране на отпадъците. 

В Таблица 13 е представен План за действие към Подпрограмата за управление 

на опаковките и отпадъците от опаковки. Планът за действие описва мерките и 

дейностите за постигане на целите на програмата. Изготвен е в табличен вид, съобразно 

насоките в Методология за стратегическо планиране в Република България. 
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Таблица 13. План за действие към Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки 

Стратегическа/ 

Оперативна цел 

Дейности 

(мерки) 

Бюджет, 

лв. 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

СЦ 2: 

Увеличаване на 

количествата на 

рециклираните и 

оползотворени 

отпадъци 

 

/ 

ОЦ3 

ОЦ4 

     

До 2025 г. – 

минимум 50% 

от общото тегло 

на битовите 

отпадъци да са 

подготвени за 

повторна 

употреба и 

рециклиране 

До 2028 г. - 

минимум 58% 

от общото тегло 

на битовите 

отпадъци да са 

подготвени за 

повторна 

употреба и 

рециклиране 

  

Разширяване на 

системите за 

разделно 

събиране на 

отпадъците от 

опаковки с 

оглед новите 

цели за 

рециклиране и 

оползотворяване 

на отпадъците 

от опаковки 

100000 

Общински 

бюджет, 

Бюджет на ОО 

2025 г. 

Осигурена 

техническа 

инфраструктура за 

разширяване на 

системите за 

разделно събиране 

на отпадъците от 

опаковки и 

постигане на 

целите. 

Осъществен 

анализ за 

необходимата 

допълнителна 

техническа 

инфраструктура. 

Реализирани 

мерки за 

разширяване на 

техническата 

инфраструктура 

за разделно 

събиране на 

отпадъците от 

опаковки. 

Община 

Златоград 

Организации за 

оползотворяване 

на отпадъците 

от опаковки или 

лица, 

притежаващо 

необходимите 

разрешителни 

по ЗУО. 

Провеждане на 

информационни 

кампании за 

предотвратяване 

отпадъците от 

опаковки, 

разделно 

събиране и 

рециклирането 

им. 

7000 

Общински 

бюджет, ПОС 

2021-2027 г. 

ПУДООС 

Ежегодно до 

2028 г. 

Населението и 

бизнеса са 

информирани и 

мотивирани за 

действия по 

Предотвратяване 

на отпадъците от 

опаковки и 

подобряване на 

разделното 

събиране 

Изпълнени 

информационни 

кампании, 

включили се 

жители. 

Минимум 2 

кампании на 

година. 

Община 

Златоград 

НПО, медии, др. 
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Цел 3: Намаляване на количествата и на риска 

от депонираните битови отпадъци и други 

 

 

 

 

Програма за намаляване на количествата  

и риска от депонираните битови отпадъци и  

други 
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V.5. Програма за намаляване на количествата и риска от депонираните 

битови отпадъци и други 

1. Европейски документи, поставящи изисквания относно намаляване на 

количествата и риска от депонираните битови отпадъци 

Основополагащи европейски документи, поставящи изисквания относно 

намаляване на количествата и риска от депонираните отпадъци са: Рамковата 

директива за отпадъците 2008/98/ЕС; Директива 94/62/ЕС относно опаковките и 

отпадъците от опаковки; Директива 99/31/ЕС относно депата за отпадъци. 

Депонирането на отпадъците стои на най-ниското ниво в йерархията за 

управление на отпадъците. 

Усилията на национално и местно ниво за подобряване управлението на 

отпадъците са насочени към управление и предотвратяване на риска от депонираните 

отпадъци. 

2. Цели и мерки за намаляване на количествата и риска от депонираните 

отпадъци  

Стратегическа цел: Намаляване на количествата и риска от депонираните 

битови отпадъци. 

Оперативна цел 5: До 2025 г. количеството на депонираните отпадъци да бъде 

намалено до 50% от общото количество образувани битови отпадъци. 

Оперативна цел 6: До 2028 г. количеството на депонираните отпадъци да бъде 

намалено до 30% от общото количество образувани битови отпадъци. 

Предвижда се целите да бъдат постигнати чрез конкретни мерки/дейности, 

които са представени в План за действие към настоящата програма. За всяка мярка за 

посочени срок за реализация, стойност и възможни източници на финансиране, очакван 

резултат от изпълнението на мярката, индикатори за проследяване на напредъка и 

изпълнението на мярката, отговорни институции (водеща и партньор/и). 

Предвидените мерки са както инвестиционни, така и "меки" мерки. 

Инвестиционните мерки са насочени основно към изграждане на площадкова 

инфраструктура за битови отпадъци, закриване и рекултивация на общински депа, 

третиране на утайки от ПСОВ, устойчиво управление на излезли от употреба препарати 

за растителна защита и др. „Меките” мерки са насочени към реализация на публични, 

бизнес и научни проекти за разработване/внедряване на различни иновативни методи за 

намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци. Предвидени 
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са мерки за повишаване на капацитета на публичната администрация по отношение 

трансграничния превоз на отпадъци и др. 

В Таблица 14 е представен План за действие към Програмата за намаляване на 

количествата и риска от депонираните битови отпадъци и други. Планът за действие 

описва мерките и дейностите за постигане на целите на програмата. Изготвен е в 

табличен вид, съобразно насоките в Методология за стратегическо планиране в 

Република България. 
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Таблица 14. План за действие към Програма за намаляване на количествата и риска от депонираните битови отпадъци и други 

Стратегическа/ 

Оперативна цел 

Дейности 

(мерки) 
Бюджет, лв. 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

СЦ 3: 

Намаляване на 

количествата и 

риска от 

депонираните 

битови отпадъци 

и други 

/ 

ОЦ5 

ОЦ6 

     

До 2025 г. 

количеството 

на 

депонираните 

отпадъци да 

бъде 

намалено до 

50% от 

общото 

количество 

образувани 

битови 

отпадъци. 

До 2028 г. 

количеството на 

депонираните 

отпадъци да бъде 

намалено до 30% 

от общото 

количество 

образувани 

битови отпадъци. 

  

Изграждане на 

депа за битови 

отпадъци/ 

допълнителни 

клетки и друга 

площадкова 

инфраструктура 

500000 

Общински 

бюджети, 

Отчисления по 

чл. 64 от ЗУО, 

ПУДООС 

12/2028 г. 

Осигурен 

капацитет за 

депониране на 

остатъчните 

битови отпадъци 

и друга 

площадкова 

инфраструктура 

Етап от 

разработване 

на проекта 

Изпълнен проект Община 

Мадан 

Община 

Златоград 

Община 

Неделино 

Предотвратяване 

на изхвърлянето 

на отпадъци на 

неразрешените за 

целта места и/или 

създаването на 

незаконни 

сметища и 

организиране на 

почистването им 

- 
Общински 

бюджет 
постоянно 

Изпълнение на 

изискванията на 

чл. 19, ал. 3, т. 

15 от ЗУО 

Брой 

съставени 

актове 

Брой почистени 

незаконни 

сметища 

Община 

Златоград 

- 

Екологосъобразно 

обезвреждане на 

излезели от 

употреба и 

негодни 

препарати за 

Съгласно 

изготвените 

ПИП и АРП 

Общински 

бюджет, 

ПУДООС 

2025 

Намаляване ан 

риска от 

замърсяване 

Количество 

обезвредени 

препарати 

Излезлите от 

употреба и 

негодни ПРЗ се 

обезвреждат 

екологосъобразно 

Община 

Златоград 

- 
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Стратегическа/ 

Оперативна цел 

Дейности 

(мерки) 
Бюджет, лв. 

Източници на 

финансиране 

Срок за 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за изпълнение Отговорни институции 

Текущи Целеви Водеща Партньор 

растителна 

защита. 

Изготвяне на 

ПИП и АРП. 

Реализиране на 

проекта за 

рекултивация на 

старото общинско 

депо 

В 

съответствие 

с изготвени 

проект 

Общински 

бюджет, 

ПУДООС, 

ПОС 2021-

2027 г. 

2028 г. 

Намаляване ан 

риска от 

замърсяване 

Реализиран 

проект за 

рекултивация 

Депото е 

рекултивирано 

Община 

Златоград 

- 
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За ефективното използване на процеса на стратегическото планиране в 

публичния сектор, в т.ч. и на общинско ниво, съществено значение има връзката между 

отделните стратегически документи. Това обвързване допринася да бъде проследена 

съвместимостта на целите в отделните програмни документи и да не се допусне 

противоречие.  

В съответствие със Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Oбщинският съвет определя политиката за развитие на общината във 

връзка с осъществяването на дейностите, свързани с общинското имущество и 

предприятия, общинските финанси, данъци и такси, устройството и развитието на 

територията, опазването на околната среда и устойчивото ползване на природните 

ресурси, образованието, здравеопазването, културата, социалните и комуналните 

дейности и т.н. Той одобрява стратегии, програми и планове за развитие на местните 

общности, които отразяват и националните и европейските политики.  

Общинската програма за управление на отпадъците е също елемент от 

цялостната система за планиране на развитието на общината, региона и страната, 

поради което в настоящия раздел е представена взаимовръзката на тази програма с 

други програмни документи и необходимостта от координацията и съвместяването им с 

цел постигане на синергичен ефект от изпълнението им.
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Програмата за управление на отпадъците на община Златоград, 2021-2028 г.  

представлява елемент от цялостната система за планиране развитието на общината, 

съответно и региона и страната. Поради това, по-долу е представена взаимовръзката на 

тази програма с други програмни документи, тяхната координация и съвместяване, 

гарантиращи синергичен ефект от изпълнението им. При разработването на програмата 

са взети предвид анализите и предвижданията на следните национални планове, както и 

програмни документи на общинско и регионално ниво. 

Програмни документи на национално ниво 

• Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г. 

Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за 

ефективното и ефикасно управление на отпадъците в Република България. С плана се 

цели намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и 

здравето на населението, както и постигане на максимално ефективно използване на 

ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места. Важна част от 

Плана е създаването на максимални условия за предотвратяване образуването на 

отпадъци. 

Генералната стратегическа цел, която поставя проекта на НПУО 2021 – 2028 г. е 

„Общество и бизнес, които подобряват прилагането на йерархията на управление на 

отпадъците във всички процеси и нива“. За постигане на генералната цел, в проекта на 

НПУО 2021-2028 г. са посочени следните стратегически цели и съответстващите на тях 

програми от мерки: 

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване - Национална програма за 

предотвратяване образуването на отпадъци с Подпрограма за предотвратяване на 

образуването на хранителни отпадъци. 

Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 

отпадъци - Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за 

рециклиране на битовите отпадъци; Програма за достигане на целите за рециклиране и 

оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; 

Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци с Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от 

опаковки. 
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Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци 

- Програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови 

отпадъци. 

Програма за управление на отпадъците на община Златоград, 2021-2028 г., 

съответства напълно на структурата, целите и предвижданията на НПУО 2021-

2028 г., като в нея са интегрирани съотносимите към общините мерки от НПУО 

2021-2028 и следва да спомогне за неговото цялостно изпълнение. 

• Национална програма за предотвратяване на образуването на 

отпадъци 

Програмата за предотвратяване образуването на отпадъци представлява 

неразделна част от НПУО 2021-2028 г. Програмата си поставя стратегическа и 

оперативни цели, които имат приемственост с целите на Националната програма за 

предотвратяване на отпадъците 2014-2020 г. и адресират принципите и препоръките на 

европейското законодателство в областта на предотвратяване на отпадъците. По-

конкретно целите на настоящата програма са:  

Стратегическа цел: Прекъсване на връзката между икономическия растеж и 

подобряване благосъстоянието на хората, от една страна и от друга страна - 

нарастването на образуването на отпадъци и свързаното с това вредно влияние върху 

здравето на хората и околната среда.  

Оперативна цел: Намаляване на количеството на образуваните отпадъци и на 

количествата на вредни вещества, съдържащи се в отпадъците. 

В Програмата са предвидени следните мерки: 

- Изпълнение на мерките в Стратегията за преход към кръгова икономика, 

отнасящи се до продуктите, съдържащи суровини с критично значение за ЕС и за 

страната, така че да се предотврати колкото е възможно превръщането на продукти, 

които съдържат такива суровини в отпадъци; 

- Планиране и изпълнение разширяването на информационната система за 

отпадъците, поддържана от ИАОС във връзка с Директива (ЕС) 2018/851, по-конкретно 

във връзка с изискването ЕК да приеме актове за изпълнение за определяне на 

показатели за измерване на общия напредък в прилагането на мерките за 

предотвратяване на отпадъци и приемане на акт за изпълнение за въвеждането на обща 

методика за докладване относно повторната употреба на продуктите; 
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- Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и 

други биоотпадъци; 

- Намаляване на отпадъците от хартия и други офис консумативи, чрез 

изпълнение на националните и секторни програмни документи за „електронно 

управление"; 

- Изготвяне на препоръки за предотвратяване образуването на отпадъци 

като част от указанията на МОСВ за изработване на Общински програми за УО за 

периода 2021-2028; 

- Издаване на примерни указания от МОСВ към всички централни и 

регионални правителствени институции и към общините за изготвяне на план за 

предотвратяване образуването на отпадъците в ежедневието на съответната 

администрация; 

- Разработване на програми за предотвратяване на отпадъците като част от 

общинските програми за управление на отпадъците; 

- Изпълнение на мерки за предотвратяване образуването на отпадъци; 

- Изготвяне и прилагане на планове от общините за ПО в общински 

социални, здравни, образователни и други общински звена и предприятия; 

- Прилагане на програмата за научни, развойни дейности и иновации за 

предотвратяване на отпадъците като част от дейността на фонд "Научни изследвания"; 

- Прилагане на мерките за ПО при издаване/актуализация на комплексни 

разрешителни за отпадъци от страна на РИОСВ; 

- Сключване на доброволни споразумения между МОСВ и браншови 

организации за сътрудничество в областта на ПО на производствените отпадъци; 

- Разширяване на обхвата на пластмасовите торбички за пазаруване, за 

които се заплаща продуктова такса; 

- Ежегодно извършване на тематични проверки от РИОСВ за спазване от 

търговските обекти на изискванията на Наредбата за пластмасовите торбички за 

пазаруване; 

- Изпълнение на непрекъснати целенасочени кампании за разясняване и 

предоставяне на информация за политиките по ПО; 

- Включване в информационните кампании на организациите за МРО по 

схемата за разширена отговорност на производителя на въпросите за ПО; 
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- Реализация на процедура за финансиране и изпълнение на проекти за 

придобиване или повишаване на квалификацията и уменията за ефективното 

използване на ресурси във връзка със зеления преход и кръговата икономика; 

- Продължаване и разширяване на участието на НПО, училища, 

университети, общини и други централни и регионални институции и бизнес 

организации в Европейската седмица за намаляване на отпадъците; 

- Ежегодно събиране на информация от МОСВ относно изпълнените 

мерки/напредъка по изпълнението чрез изпращане на въпросник до институциите, 

определени за водещи по мерките в настоящата програма; 

- Повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във 

връзка с устойчивото потребление, кръговата икономика, мониторинга на отпадъците 

както и информационни и разяснителни кампании за заинтересованите страни и 

населението. 

Програма за управление на отпадъците на община Златоград, 2021-2028 г., 

също съдържа Програма за предотвратяване образуването на отпадъци, която 

съответства напълно на структурата, целите и предвижданията на Националната 

програма. Общинската програма следва да спомогне за цялостно изпълнение на 

националната. 

• Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни 

отпадъци 

Подпрограмата се отнася към Националната програма за предотвратяване на 

образуването на отпадъци. Подпрограма за предотвратяване образуването на 

хранителните отпадъци си поставя стратегическа и оперативна цел, съвместими с 

целите на Националната програма за предотвратяване на образуването на отпадъци 

2021-2028 г. и адресират принципите и препоръките на европейското законодателство в 

областта на предотвратяване на хранителните отпадъци.  

По-конкретно нейните цели са:  

Стратегическа цел: Прекъсване на връзката между икономическия растеж и 

подобряване благосъстоянието на хората, от една страна и от друга страна - 

нарастването на образуването на хранителните отпадъци и свързаното с това вредно 

влияние върху здравето на хората и околната среда.  

Оперативна цел: Намаляване на количеството на образуваните хранителни 

отпадъци.  
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Предвидени са следните действия/мерки: 

- Осигуряване на надеждна информация за количествата образувани 

хранителни отпадъци; 

- Разработване и приемане на Националната програма за предотвратяване и 

намаляване на загубата на храни 2021-2026 г.; 

- Разработване и разпространение на ръководство за предотвратяване 

образуването на битови хранителни биоотпадъци; 

- Включване на цели и мерки за предотвратяване на хранителните 

отпадъци като част от програмите за предотвратяване на отпадъци;  

- Изпълнение на мерките за ПО на хранителните отпадъци от общините; 

- Изготвяне и прилагане на планове от общините за ПО на хранителни 

отпадъци в общински социални, здравни, образователни и други общински звена и 

предприятия, общински пазари и др. където се образуват хранителни отпадъци; 

- Сключване на доброволни споразумения между МЗХГ и браншови 

организации в сферата на производство и преработка на храни и между Министерство 

на туризма и браншови организации в сферата на ресторантьорството и туризма, за 

сътрудничество в областта на ПО на хранителните отпадъци; 

- Изпълнение на непрекъснати целенасочени кампании за разясняване и 

предоставяне на информация за ПО на хранителни отпадъци на централно и общинско 

ниво, в т.ч. относно значението на "Най-добър до" и "Годен до" на търговските 

хранителни продукти; 

- Ежегодно събиране на информация от МОСВ относно изпълнените 

мерки/напредъка по изпълнението чрез изпращане на въпросник до 

институциите/организации те, определени за водещи по мерките в настоящата 

програма; 

- Изпълнение на демонстрационни проекти за предотвратяване на 

хранителните отпадъци; 

- Изготвяне на детайлни ръководства и информационни материали за 

предотвратяване образуването на хранителни отпадъци, адресирани към различни 

отрасли и към обществеността. 

Програма за управление на отпадъците на община Златоград, 2021-2028 г., 

също съдържа Подпрограма за предотвратяване образуването на хранителни 

отпадъци, която съответства напълно на структурата, целите и предвижданията 
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на Националната подпрограма. Общинската програма следва да спомогне за цялостно 

изпълнение на националната. 

 

• Стратегия и план за действие за прехода към кръгова икономика на 

Република България за периода 2021 – 2027 г. (в процес на изготвяне) 

Документите са в етап на разработване. 

Целта на изготвянето на Стратегията и плана за действие е чрез тях да се 

формулират националните цели в областта на кръговата икономика. Специфичните 

цели са свързани с:  

✓ Предпоставки за постигане на устойчива, нисковъглеродна и 

конкурентоспособна икономика с ефективно използване на ресурсите; 

✓ Насърчаване на бизнес инициативи, иновации и трансфер на технологии 

за постигане на целите на кръговата икономика на национално и европейско ниво; 

✓ Формулиране на необходимите политически действия на национално и 

местно ниво, както и изменения на регулаторната рамка; 

✓ Създаване на партньорски механизъм за изпълнение на плана за действие, 

с участие на публичния сектор на национално и местно ниво, бизнеса и 

неправителствения сектор; 

✓ Постигане на възможно най-добро управление на отпадъците, съдържащи 

значително количество суровини от изключителна важност, като вземат предвид 

осъществимостта от икономическа и технологична гледна точка и ползите за околната 

среда и здравето. Включване на целесъобразни мерки на национално ниво относно 

събирането, разделянето и оползотворяването на отпадъци, съдържащи значително 

количество от суровини от изключителна важност. 

Стратегията ще съдържа следните индикативни елементи: 

✓ Обща и аналитична част, в т.ч. информация за концепцията за кръгова 

икономика на световно и европейско ниво, национален контекст, роля на публичния 

сектор, бизнеса и потребителите, връзка с други стратегически документи, и др.; 

✓ Стратегическа част, в т.ч. визия, цели, приоритети и мерки в отделните 

приоритетни области. При разработването на отделните приоритетни области и мерки  

разгледани въпроси като анализ на потребностите, икономически аспекти, субекти на 

предложените мерки, прилагане на нови бизнес модели и модели за консумация, 

необходими нормативни и регулаторни мерки, в т.ч. фискални, данъчни и 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, 2021 – 2028 Г. 

 

 
 

 

стр. 105 

икономически стимули, финансиране, пазарни инициативи, ключови проекти и 

пилотни инициативи, възможности за международно сътрудничество и трансфер на 

знания и иновации и др.; 

✓ Институционална рамка и партньорски механизми – роля на бизнеса, 

потребителите, държавни органи и местни власти и други заинтересовани страни в 

прилагането на стратегията; 

✓ Регионални измерения на прилагането на стратегията, ангажиране на 

регионалните и местните власти; 

✓ План за действие по отделните приоритетни области, съдържащ 

дейности, резултати, субекти и партньори за прилагането им, ключови и пилотни 

проекти, срокове, финансиране, ресурсно осигуряване на изпълнението /когато е 

възможно да се определи/, индикатори и др. В случай, че за изпълнението на отделните 

дейности са определени повече от една отговорна институция, следва да бъде 

определен отделен бюджет за всяка, а в случай, че от 8 бюджета на една институция са 

посечени различни източници на финансиране, сумата следва да бъде определена за 

всеки източник; 

✓ План за мониторинг на изпълнението и актуализация на стратегията и 

плана за действие. 

Планът за действие обхваща действия в следните области: 

✓ Производство, в т.ч. пакетиране на продуктите и производствени 

процеси; 

✓ Потребление; 

✓ Управление на отпадъците, което заема централно място в кръговата 

икономика, чрез прилагане на практика на йерархията на ЕС за отпадъците; 

✓ Преход от отпадъци към ресурси – насърчаване на пазара на вторични 

суровини, в т.ч. суровини от изключителна важност Действия в областта на 

приоритетни области като рециклиране на пластмаси, управление на хранителните 

отпадъци, основни суровини, отпадъци от строителство и събаряне, биомаса и 

продукти на биологична основа, иновации, инвестиции и други хоризонтални мерки. 

Програма за управление на отпадъците на община Златоград, 2021-2028 г., 

пряко кореспондира със Специфичната цел на Стратегията, насочена към: 

„Постигане на възможно най-добро управление на отпадъците, съдържащи 

значително количество суровини от изключителна важност, като вземат предвид 
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осъществимостта от икономическа и технологична гледна точка и ползите за 

околната среда и здравето. Включване на целесъобразни мерки на национално ниво 

относно събирането, разделянето и оползотворяването на отпадъци, съдържащи 

значително количество от суровини от изключителна важност.“. Общинската 

програма също се стреми към постигане на възможно най-добро управление на 

отпадъците и следва да допринесе за постигането на тази специфична цел. 

• Национална програма за развитие България 2030 

Националната програма за развитие България 2030 е рамков стратегически 

документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, 

детерминиращ визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на 

държавното управление, включително техните териториални измерения. Документът 

определя три стратегически цели (Ускорено икономическо развитие, Демографски 

подем и Намаляване на неравенствата), за чието изпълнение групира 

правителствените намерения в пет области (оси) на развитие и издига 13 национални 

приоритета. Пряко отношение и обвързаност с управлението на отпадъците има 

Приоритет 4: „Кръгова икономика“ към Ос 2: „Зелена и устойчива България“.  

Основен фокус на тази ос на развитие е устойчивото управление на природните 

ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, 

при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да могат да 

продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план. В контекста на усилията за 

по-оптимално използване на ресурсите, както и за осигуряване на продоволствената 

сигурност на населението, ще продължат усилията за развитието на устойчиво и 

диверсифицирано селско стопанство. Включени към тази ос са три национални 

приоритета, сред които „Кръгова икономика“. 

Основна цел на приоритета е повишаване на ресурсната и в частност – 

енергийната производителност, при следване на принципите на кръговата икономика и 

стимулиране внедряването на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни 

технологии. Фокус ще бъде поставен върху преминаването от депониране към 

предотвратяване, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на голямата част 

от формираните отпадъци в индустриалните процеси и бита. Тяхното рационално и 

отговорно използване ще бъде основна предпоставка за подобряването на околната 

среда и за постигането на устойчив ръст на икономиката.  
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Общинската програма съобразява и взема предвид предвижданията на 

Национална програма за развитие България 2030, в частност по отношение на 

Приоритет „Кръгова икономика“. 
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• Проект на Програма „Околна среда 2021-2027 г.“ 

Проекта на Програма „Околна среда 2021-2027 г.“ (програмата е в процес на 

разработване на етап изготвяне на екологична оценка) подкрепя инвестиции, които са 

насочени към ресурсна ефективност, към преход от линейна към кръгова икономика, 

по-специално в областта на управлението на отпадъци, различни от производствените, 

към използване на екологични и по-високо ефективни алтернативи за отопление, 

съобразявайки принципа за „нeнанасяне на вреди“.  

Един от приоритетите на проекта на програмата е „Отпадъци“ – приоритет 2, 

отговарящ на Специфична цел 2: „Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща 

се на ефективно използване на ресурсите икономика“. Включени са следните 

допустими мерки: 

- Мерки за развитие/ надграждане  на инфраструктурата, свързана с 

управлението на битовите отпадъци на регионално ниво на управление на отпадъците 

за постигане на целите за 2030 г. за рециклиране на отпадъците и депониране на 

отпадъци; 

- Мерки за предотвратяване образуването на битови отпадъци - мерки по 

отношение образуването на отпадъци и такива, свързани с фазата на потребление и 

употреба; 

- Мерки за изграждане на центрове за подготовка за повторна употреба и 

поправка; 

- Мерки за рециклиране на отпадъците – допустими в комбинация и с разделно 

събиране и предварително третиране; 

- Изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални 

системи за разделно събиране на отпадъци и/или за рециклиране на разделно събрани 

отпадъци за постигане на целите за 2030 – 2035 г. за рециклиране и намаляване 

количествата на депонираните битови отпадъци; 

- Модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци 

от общините в България и тестването им в три регионални системи за управление на 

отпадъците; 

- Повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във 

връзка с устойчивото потребление, кръговата икономика, мониторинга на отпадъците 
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както и информационни и разяснителни кампании за заинтересованите страни и 

населението; 

- Други мерки, идентифицирани в Националния план за управление на 

отпадъците 2021-2028 г. и в Стратегията и плана за действие за преход към кръговата 

икономика на Република България за периода 2021 – 2027 г., изпълнението на които ще 

има допълващ принос за постигане целите към 2030 – 2035 г. 

Програма за управление на отпадъците на община Златоград, 2021-2028 г. е 

изготвена в съответствие с предвижданията на Програма „Околна среда 2021-2027 

г.“ за финансиране по Приоритетна ос „Отпадъци“. Програмата разчита на ПОС 

2021-2027 г. като основен източник за финансиране на планираните дейности. 

Програмни документи на регионално ниво 

• Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен 

централен регион за планиране от Ниво 2 за периода 2021-2027 г. (в процес на 

изготвяне) 

ИТСР за развитие на Южен централен регион за планиране от ниво 2 е 

средносрочен стратегически планов документ, който определя политическата, 

икономическата, пространствената и тематична рамка на развитието на региона в 

годините на новия програмен период 2021-2027 г. Стратегията за развитие на Южен 

централен регион за планиране от ниво 2 е разработена в съответствие с Национална 

концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.) и 

отчита предвижданията на регионално ниво на секторните стратегии в областта на 

икономическото развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните 

услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, 

туризма и околната среда. Формулираната визия за развитие на Южен централен 

регион за планиране от ниво 2 е пренесена от Регионалния план за развитие (2014-2020 

г.) и включва 3 основни приоритета за развитие на региона към които са формулирани 

специфични цели, както следва: 

Приоритет 1: Засилване на конкурентните позиции на Южен централен регион 

чрез инвестиции във факторите на растежа – този приоритет ще се реализира чрез 

подкрепа на регионалната икономика за иновативност и технологично развитие и 

повишаване на добавената стойност. Ще се наблегне особено на системата на 

образованието и дигитализацията на образователната, икономическа и 

административни сфери. 
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Специфична цел 1.1 Подкрепа на регионалната икономика за иновативност и 

технологично развитие и повишаване на добавената стойност; 

Специфична цел 1.2 Подобряване на цифровизацията на икономиката на ЮЦРП; 

Специфична цел 1.3 Добро образование, професионално развитие и нови знания; 

Специфична цел 1.4 Подобряване на бизнес средата и стимулиране на 

предприемачеството; 

Специфична цел 1.5 Развитие на конкурентни сектори, базиране на местните 

ресурси. 

Приоритет 2: Подобряване на социалната и екологична среда – насочен е към 

повишаване качеството на живот като се подобрят и се получават висококачествени 

социални, здравни, културни и други обществени услуги, чрез инвестиции както във 

физическите параметри на заведенията, където се предлагат тези услуги (сгради, 

оборудване и т.н.), така и с подобряване на „меката“ инфраструктура, свързана с 

количеството и качеството на предлаганите услуги в тези заведения. 

Специфична цел 2.1 Подобряване на достъпа до качествени здравни, социални, 

културни услуги и спорт; 

Специфична цел 2.2 Подобряване на екологична инфраструктура; 

Специфична цел 2.3 Ориентиране към по-зелена, нисковъглеродна икономика. 

Приоритет 3: По балансирано териториално развитие и намаляване на 

неравенствата – този приоритет ще се постигне чрез подобряване на свързаността в 

региона и качеството на средата в населените места, укрепване на градовете центрове и 

ориентиране към полицентрично пространствено развитие. За подобряване на 

свързаността на региона в международен, национален и вътрешно регионален план се 

планира да бъдат реализирани редица проекти за обновяване и разширяване на 

транспортно-комуникационната инфраструктура и изграждане на съвременна цифрова 

инфраструктура, осигуряваща достъп на всички населени места до интернет и 

получаване на базови електронни услуги. 

Специфична цел 3.1. Подобряване на транспортната и цифрова свързаност и 

достъпност; 

Специфична цел 3.2 Подкрепа за балансирано пространствено развитие; 

Специфична цел 3.3 Развитие и териториално сътрудничество. 
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Програма за управление на отпадъците на община Златоград, 2021-2028 г. 

напълно съобразява проекта на ИТСР на Южен централен район и не влиза в 

противоречие с него. 
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Механизмите за наблюдение и съпътстващия го контрол на изпълнението на 

стратегическия документ е с цел постигане на максимална ефективност и ефикасност 

на изпълняваните политики. Поради това наблюдението и оценката на изпълнението на 

програмни документи са ключови етапи от цялостния процес на планиране, с оглед 

проследяване на изпълнението на предварително поставените цели, срокове и ресурси и 

навременно предприемане на действия за преодоляване на възникващи проблеми при 

реализацията на мерките, а при необходимост – извършване на актуализация. 

С цел гарантиране на ефективно и ефикасно изпълнение на ПУО на територията 

на Община Златоград за периода 2021 – 2028 г., както и осигуряване на приемственост, 

ще бъде използван вече създаденият механизъм за наблюдение и контрол на 

изпълнението на ПУО на територията на община Златоград 2014 – 2020 г. 

VI.1. Наблюдение на изпълнението на програмата за управление на 

отпадъците 

Прилагане на система за наблюдение, отчет и оценка на Националния план за 

управление на отпадъците е предвидено като изискване в ЗУО. Съгласно чл. 49, ал. 4, т. 

20 от Закона, НПУО следва да съдържа система за отчет и контрол на изпълнението, 

а съгласно т. 21 – система за оценка на резултатите и за актуализация на плана. Тъй 

като ЗУО изисква общинските програми за управление на отпадъците да се разработват 

в съответствие със структурата на НПУО, такава система е разработена и включена и в 

програмата за управление на отпадъците на територията на община Златоград. 

Системата за отчет и контрол представлява процес на наблюдение (мониторинг) 

и събиране и анализиране на информация, свързана с изпълнението на мерките от 

дадена подпрограма. От съществено значение е да се гарантира, че информацията е 

събрана по един организиран и планиран начин и през редовни интервали.  

При изграждане на система за наблюдение, отчет и контрол е необходимо на 

първо място да се извърши ясно разпределение на отговорностите. Кметът на 

Общината организира наблюдението на изпълнението на общинската програма за 

управление на отпадъците. Той ще определи звеното в структурата на общинската 

администрация, което ще отговаря за събиране и обобщаване на информацията за 

изпълнение на включените в програмата мерки, както и за изготвяне на годишния отчет 

за изпълнение на програмата. Ясно ще бъдат дефинирани и отговорностите на 

вътрешните звена и на външните за администрацията структури, които ще предоставят 
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информация, както и обхватът на данните и периодичността, с която това ще се 

извършва. 

Събиране на информация за проследяване на напредъка на изпълнението на 

програмните цели. Необходимо е да се определят обхватът и информацията, която ще 

се събира, източниците на данни и графикът за предоставяне на информацията. 

Обхватът и източниците на информация ще се обуславят от включените в програмата 

цели и мерки и избраните индикатори за изпълнение на мерките и за постигане на 

програмните цели. 

Осигуряването на достатъчно и надеждни данни в единен формат за образуване, 

състав, събиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците е от съществено 

значение за проследяване напредъка при постигане на целите и осъществяване на 

контрол по изпълнение на мерките. За целта е подходящо да се изготвят въпросници 

(формуляри), които ще се попълват от звената, които имат отношение към изпълнение 

на включените в програмата мерки. В този смисъл ще бъде целесъобразно Общината да 

разработи и прилага единна информационна система за отпадъците. 

По отношение на график за предоставяне на информацията, свързана с текущото 

наблюдение на изпълнението на програмата за управление на отпадъците, 

минималното изискване е тя да се събира, систематизира и обобщава на годишна база. 

Сроковете за събиране и систематизиране на данните трябва да са съобразени с 

нормативно изискваните срокове за отчети и доклади, с цел постигане на ефективност и 

ефикасност на процеса. ЗУО изисква Кметът на Общината да представя годишен отчет 

за изпълнение на програмата за управление на отпадъците за предходната година до 31 

март, а регионалните сдружения за управление на отпадъците да представят годишни 

отчети за изпълнение на целите по чл. 31 от ЗУО до 10 март на следващата година. 

Поради това събирането и систематизирането на информацията за предходната година 

ще се извършва до края на месец февруари. 

Системата за наблюдение, отчет и контрол на изпълнението на програмата 

трябва да включва действия, които да осигурят необходимата информация за междинни 

оценки и окончателна оценка на степента на изпълнение на целите, както и механизъм 

за анализ на причините за евентуални проблеми при изпълнението им и за 

актуализация при необходимост. 

Кметът на Общината ще издаде Заповед за утвърждаване на вътрешни правила, 

които подробно ще описват отговорностите на всички структурни звена в Общината за 
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набиране на съответната информация със съответните срокове, както и за 

обобщаването й и подготовката на годишен отчет пред общинския съвет за 

изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците. 

VI.2. Контрол и отчитане на изпълнението на програмата за управление на 

отпадъците 

Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците е 

общинският съвет. Кметът на Общината ще информира ежегодно общинския съвет и 

обществеността за изпълнението на програмата през предходната календарна година. 

За целта той ще изготвя „Отчет за изпълнение на Програмата за управление на 

отпадъците през ....г.“. Отчетът ще се представя в срок до 31 март, като копие от 

отчета ще се изпраща в РИОСВ, а самият отчет ще се публикува на интернет 

страницата на Общината. 

Целта на отчета за изпълнение на програмата през предходната календарна 

година е да се проследи напредъкът при изпълнението и да се идентифицират 

необходимите промени или адаптиране на програмата за текущата година. 

Отчетът ще се изготвя на достъпен език и стил и ще включва графики, фигури, 

таблици, които ще илюстрират напредъка по изпълнение на мерките и целите. 

Годишният отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците. 

VI.3. Процедура за актуализация на програмата 

Съгласно чл. 52, ал. 3, т. 2 от ЗУО общинската програма за управление на 

отпадъците ще се актуализира при промяна във фактическите или нормативните 

условия. 

Необходимост от актуализация на програмата може да възникне по различни 

причини: 

• в резултат от въздействието на „външни“ фактори – например промени в 

изискванията на европейското и българското законодателство, които налагат промяна в 

поставените в програмата стратегически и специфични цели и в съответните програмни 

мерки; 

• в резултат на фактори, свързани с изпълнението – значително изоставане 

в изпълнението на програмните мерки и/или липса на напредък за постигане на целеви 

индикатори въпреки изпълнението на програмните мерки, което налага прилагането на 

допълнителни мерки към вече приетите или замяна на някои от приетите мерки, които 

не дават очаквания предварително резултат. 
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Предвижда се междинна оценка на програмата след три-годишен срок на 

изпълнение, която ще посочи тенденциите и степента на изпълнение на програмните 

цели. В съответствие с изводите от междинната оценка може да се извърши 

актуализация на програмата, ако се налага. 

Ако обаче в резултат на промени в обстоятелствата се налага да се направи 

актуализация в друг времеви период, то тя ще се извърши по всяко време от 

изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците. 

Процедурата за актуализация следва процедурата за разработване и одобрение 

на програмата. Актуализацията на програмата също ще трябва да премине през 

обществени консултации и да се приложи законодателството за екологична оценка на 

планове и програми, след което да се одобри от общинския съвет и да се публикува за 

информация на обществеността. 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, 2021 – 2028 Г. 

 

 
 

 

стр. 117 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, 

2021-2028 Г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, 2021 – 2028 Г. 

 

 
 

 

стр. 118 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, 

2021-2028 Г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: АНАЛИЗ НА 

СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 
 
 

 

 



ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, 2021 – 2028 Г. 

 

 
 

 

стр. 119 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, 

2021-2028 Г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: ИЗГОТВЯНЕ НА 

ПРОГНОЗИ 

 
 

 

 

 


